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ANIACIS I RECLAMS eacous TARIFIRS

S'està preparant ¿Pot salvar-se la Conferir,TROTSKY QUE la implantació cia del Desarmament?
La comedia del món

RESSUSCITA
L'escena fou un xic teatral. De melodrama. haurien dit al segle anterior.
De cinema, que diriem ara. Hi ha tots
els elements d'un -escenari". Primer
aquella torreta plácida a guatee rento.
Música dolça esquinçada per la borda.
ossa d'uns gossos. Després, transició,
tin despatx i un borne d'edat escrivint i
rneditant. Damunt la sella. un parea de
pisto:es. Irrupció del jutjat i la policia.
L'home salga i un dels visitants exclama:
"—Son Trotsky I"
Heus aci un bell començament de pellku na.
Tot plegat. encara que sembli mentida,
no ho és. Es tracta d'un esdeveniment
que ha commogut el nobles de Barbizon,
i. de retop. molts sector, de la França.
El senyor Canoas de la República veina
se n'ha sentit trasbalsat. Alguns diario
recullen aquest temor j donen un gran
abast a l'episodi. Parlant amb franquesa.
trobern que exageren.
Trotsky craa-M is un heme mis entre
els bornes. El brillant revolucionar'
d'anys enrera és mcvi i enterrat: tan
most tom el camarada Lenin. la cimera
del qual. maquillada i empallada. serveix
de reclam nolitic. L'onada que va enlairar-lo, amb la mateixa embranzida el
colea. Fou una figura popular dels començaments de la Revolució Russa ; perb
no vol dir res. Els critics de la història.
stc, han explicas per ventura la vida grisa i rniseriosa dels grans herois de la
Revolusiä Francesa, que tingueren l'equivocació de re finir ele gantment Ilur carrera arran del tall dein guillotina? Foil
el noble en un i en altre cas que impulsi
aquieta bornes cap endavant en un moment de revolta Quan ha canviat el
curs de les coses, tambe s'ha desinflat
aquest ti puc de personatge.
Pera', aixó. que ho ven clar fino una
criatura de 5is ams, és imoossible que
•ieui entia nel ver camarada Trotsky.
Té el cervell farcit de fórmules i de
projectes i ha declaras que preparara la
IV Internacional. Alzó significa nue renuncia a cercar la causa profunda (Sabuda per t ot ho'n) de les revoluciono. i
prefereix divagar per les branques. Com
rn te la realitat ii faria noca, es tanta
fl irts d'una cella, voltat del, stus Vibres.
Aquesta mateixa IV Internacional, fabricada es un laboratori. es imnossible
nue preati eran servei en la lluita viva
actual del liberalisme contra el feialome. A mes. ',CO idees s'expandeixen
Mrerficant-Tes i orejant-les. La tasca de
- Lied Trotskv. rnés une d'un apbstol, per
ara resulta d'un ragic.
Perds ell no s'adona de res d'aixh.
Un enp — tens a — la revolució el du• gue al poder Den n res. incidents diversos el llançaren a l'exili. Llavors la seva
personalitat es revelara ittrixant. Ell ni
per 1M m ärnent no not nema- que el
poble Ii hatti funit dels dits. Prefereix
entendr e que és la víctima d'una "camarilla" presidida per Stalin. Llavors
sembla que he<cantant f con.nirant arribars al triennf dels ser, ideals.
Una rezada — deu sur -se ell Tmfeix — triomfärern: demä serä el mat • ix. Ima g inen-vos lec meditarions solitkiea d'aquest home crue eternament
di s outa i eternament conspira.
PerA no veu ni red Temae que el set/
eas cl dels seno és el d'un. irleAleas
cine s e rnieixen en caen; niii114-ie que im
a tan la vida nuotidiana d'un noble.
F.n ésse- a la interseeciä de la vida i e1e
la Política. poden fer- . , tot l'efecte que
sfm els amos del min.
Per?, el Pelle. per Veis micterinses.
erren se senara d'anta/ata política. s eetteix ;mol :u-Ale la seva tan,: i (44.
sentar d'anuell sine u,, sap afeeir-"bi
Torna a no to-ar de nen
. , a terra. Tot.
re id' iel d'ssiui st 'ax : r era casual FI noble es va a partan, de la tral. e-tA.ia lam, v,. na c2/.eeen com.
n e ensfrel is n e-itable Revoll •e i6. la 1,; nll'arri-a.
maie.t.iosamer+ del<
'me ei rensave-u ésser els rvolurionari.
Llecr i u, a la pagina 5:

"LARGO CABALLERO DIU
QUE NO ADMET ALIANCES
AMB ELS REPUBLICANS”

d'una dictadura
de Oil Robles?
Madrid, 18. — El periòdic "Luz"
publica un solt parlant del pla de
les dretes. Diu que les dretes estan
disposades a empènyer, senyor digué
en el seu discurs el senyor Martínez
Barrio. Aprovades les lleis
tia, la pena de rnort i la de termes
municipals s'aniri a una crisi de folia
per tal de formar un Govern majoritari. En un principi es pensi en la
presidencia del senvor Melquiades
Alvarez, pe:ab l'episodi ilel senyar Al-

Gil Robles
varee Valdés fa que s'hagi desistit
Segurament ocuparia la presidencia el senyor Martínez de Velasco, amb el senyor Cid a Governació,
Ventosa a Estat, Chapaprieta a Finances, Villalonga a Obres Públiques,
Barba a Indústria i Comerç, i els altres ministres serien radicals.
Aquest Govern seria una passa perque ocupessin integrarnent les dretes
el poder. Per a això cal que el senyor
Gil Robles faci explícita declaració de
republicanisme; però aquesta denlaroció no es tara esperar Potser després de l 'acte de El Escorial el senyor
Gil Robles, aprofitant l'exit de la concentració feixista, redacti un escrit
dient que lliura aquesta popularitat i
aquestes forres al regim. Aquest escris seria Murar al President de la
República. Durant l'estiu el senyor
Gil Robles reforçaria la seva actitud
en quatre o cinc mítines, i en arribar
la tardor el senyor Gil Robles podría
ocupar la Presidencia del Consell de
Ministres. Com sigui que els
guíes es podrien creure enganyats,
potser s'intentaria un acord anth don
AUOns a l'objecte que aquest reclames moderació als seas amics. Potser aquestes gestions es porten a serme en aquests dies.
Megeix el peribdic que la informaciO li ha estat facilitada per un individu de la Ceda, i aviat es veurà si
es confirma del tot o no deixa d'ésser
una iklusió. Davant d'aquest panorama les esquerres han de saber quin és
el seu deure, puix que les dretes, una
regada conquistas el poder, portarien
a la sera politice fórmales dictasetials.

S'aplicarà la guillotina
al projecte d'amnistia?
La reuniii de la Comissió de )usticia,
a la qual ha assistit el ministre i els rereblicans socialistes, ha acabas seme arribar a un acord. i degut a aixei és quasi
segur que denla es propasara la guillotina.

El partit eladrid-Athlbtie
4sou-arezie,

t.

per J. TORRES 1.CAPRARA
Semblen esvaides les previsions catastròfiques que alguns sembradors
de mals averanys feien sobre la sort
de la Conferencia del Desarmament
i conseguent ensorrada de la Societat
de les Nacions.
El dimarts lo del corrent, com és
sabut, a la sala del Quai Wilson, que
havia romas silenciosa per algun
temps, quinze delegats i molts periodistes slan aplegat per a reprendre
la taca interrompuda bruscament el
passat 14 d'octubre ¡ provar darrlbar a un conveni de limitació dels armarnents.
La reunió de la Mesa ha estat molt
breu, ja qu ela prossecuciä de les tasques ha estat ajornada per al 30 del
current. Pece, el fet de remarcable
importancia és que s'ha pogut fixar
la convocatòria de la Comissió general per al 23 de maig.
No es pot deixar de convenir que
el fet d'haver estat possible la represa en gran estil de la Conferencia
es confortant per a tots els que esperen una entesa pacifista general. Però
tampoc pos ésser passada per alt una
estranya coincidencia. Quan en 1932,
en l'enorme i gélid barracó que Sir
Eric Drummond havia fet construir
expressament, iniciâ les seves tasques
la Conferencia, d'Extrem Orient arribaven els ecos del carió, i el ministre
de Nina, neguitós i ¡reune, cridava
contra el Japó violador del pacte de
la S. de les N., el pessimisme mira'
totes les delegacions i moltes desesperaren de la sort de la Conferencia.
Avui, que es veu ressorgir la Conferencia, altra regada arriben d'Orient
noticies de represa d'hostilitats sinojaponeses.
Es podrien fer melles reflexiono
sobre aquestes estranyes coincidencies, pesó el que cal, ens sernbla, és,
tot considerant-ho coral un avis, fer-se
càrrec que l'oportú, en restat actual
de les coses, és circumscriure l'entesa
a les nacions europees, i després, en
un segon tenips, estendre-la a les altres parta del mala No es que siguern, ni hàgim estas mai, partidaris
de la famosa teoria de !donroe, "América per als arnericans“, per a sostenir-ne una d'anäloga referent a Europa. Ens adherim a l'opinió de
Bernstein, que avui el món és Masa a
petit perque sigui possible d'establir
separacions d'aqueas* mena. - P
soto i betas estat sempre partidaria de
la pau, i cal reConnixer que si es vol
de debò assegurar-la, cal començar
per Europa abans que res. Ja és prou
mirarle la possibilitat d'un aeord entre els paises del vell continent.
a as •
Tot el que s'ha esdevingut des del
es tan extraordinàençà
14 d'octubre
riament confüs, que molts són els que
ho ignoren i no tenen idea de la situació actual a propòsit del desamanmesas.

Els primen dies d'octubre hi
al Quai d'Orsay, una reunió dels representants de França, Estats Units
Anglaterra per tal d'arribar a un
acord sobre un conveni que establís
el desarmament per etapes i instituis
un periodo de prova de cinc anys, lasas en un control mblail s pernianent,
el qual, cona és natural, no admetria
el rearmament d'Alemama. ¡Com, en
efecte, conciliar aquestes dues coses
oposades: armament i desarmament?
Calia desarmar, mal que fos gradualment, o no desarmar. En cas afirmatia, no es podien acceptar les reivindicacions alemanyes. Mentre a Ginebra s'havien d'establir, eh 14 d'octubre, !es modalitats d'aquest conveni,
Alemanya feia el iamós gest teatral
de retirar-se de Ginebra. Mi ha prou
eles-rictus de judici per creure que en
aquest gest, n/és inoportú que desesperas, Hitler fou aconsellat per Mussolini.
Si Norman Davis i John Simon haguessin mantingut els compromisos
contrets a París, no calia fer sinó tirar endavant la feina i estipular el
conveni, el qual hauria estat presentat
després a Berlín. No hi ha dubte que
Italia shi hauria adherit, perquè en
cap moment no pot posar-se contra
Anglaterra i Estats Units, i hauria
hagut de resignar-se a firmar el consei acceptat per Londres i Washington. En comptes d'això, ¡que és el
que ha passat? Norman Davis no s'ha
atrevit a dur les coses a aquest punt.
Havent-se posat en comunicació amb
fa Casa Blanca, Roosevelt li ha fet
saber que, a fi de comptes, cal ocupar-se de les coses europees només
fins a tert punt. I en vista d'això, el
delegas americi no volgué mantenir
el compromis assumit, amb gran satisfacció de ItlacDonald, que es trobava en una situaci6 dallé mes enutjosa, entre haver de sostenir el compromís i no voler declarar-se a fons
contra la política hitleriana.
En conseqüencia, tot el que slavia
estab/ert a París alguna dies abans
se n'atta en curia I d'ençà

Ajornem fins a DISSABTE
el començament de la publicació del gran reportatge de
JOSEP MARIA PLANES

L'ORGANITZACIÓ

Malgrat tractar-se d'un die feiner, alije a la tarda el camp de l'Espanyol
resulte insuficient per • encabir Eenorme tentada que acudi a presenciar
el matar de desampat entre el Madrid i l'Atbletic de Bilbao. Malgzat
haver.se allargat mitin hora, el par dt no pogue desfer aqpest empat ,
soiri knorq• >su ese — ki foto, ana attleolhe Maui«
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DE L'ANARQUISME
A CATALUNYA I A

ESPANYA

res la Conferencia del Desarmament
enträ en una erial greu, amb alternantes que adés feien desesperar de la
seva sort, artes semblava que trobaria noves forces.
Però si el palau del Qual Wilson
de Ginebra quedä abandonat als funcionaris i a les mecandgrafes,. que
fruiren d'unes llargues vacances despees d'haver omplert fulls 1 fulls de
propostes i d'esmenes que semblen
haver-se ensorrat en el Ilac Liman,
una tasca intensa es desenrotllä entre les cancelleries, sobretot les de
Pa :s, Londres, Roma i Berlín. Cont
es sabut, hi ha hagut gran tragi de
notes i converses, s'ha discutit ärnpliament; perä, en realitat, si sobre
petites qüestions hi ha hagut entesa,
les dirergincies sobre els punts principals no s'han atenuat gens.
Es interessant de coniixer quines
són les tesis en discussió, perú sense
examinar — l'espai que caldria fóra
grandíssim — totes les notes bescanviades entre Paris i Berlin i Londres
París a fi d'eliminar les divergir>
des.
Actualment hi ha en discussió un
pla Ma,:Donald, el qual no ha estat
acceptat sitió molt parcialment per
Franea, la Petisa Entesa, Polänia i
Belgica. — Si la qüestió del desarmament interessa tot el mina encara
interessa més els paltos que prengueren part en la darrera guerra.
MacDonald, en el seu ¡o la, ha resu-

Rico a l'hospital

L'OCUPACIO
D'IFNI Per qui són els hospitals?
S'efeetua lentament
el desembarcament
cle les tropes
Madrid, 18. — Avui s'han rebut notícies a Madrid donant compte d'haver
desembarcat a Uní al migdia del dia tO
2 dels 3 tabors enviats a bord de I- Esnana 5" i camine "Dato". Tambre
deembarcat una companyia de sapadärs
indigenes i part de la secció de transmissió. Deis 1.200 homes enviats n'han
desembarcas mis de 800. La resta desembarcaran avui probablement per hacer
minvat el temporal.
Relacionat amb l'accident ocorregut
a una lanxa del "Dato" se sap que el
nombre de víctimes pujava a sis, d'elles
cinc indigentes i un europeu.
El coronel Capaz es proposa tornar
a líni des de Busegra despees d'apreciar les bones condicions de l'estuari
Pe r als desembarcaments.
Ins tala t ja el servei de transmissions,
des de denla es rebran noticies MéS 50vint i mis rapides.

Com es resoldrà

la crisi?

La ciutat de Barcelona té fama d'ésser una de les mis generoses del mjn.
Potser la fama sigui exagerada, perä
hi ha un fet que en demostra la realitat: que a Barcelona l'ofici de captaire es un dels més remuneradora Per
cada loo pessetes de caritat que es donen
pel tarrer, ¡guantes n'arriben a la gmt
que tanmateix ho necessita? Potser mes
val que ho deixem córrer
Pera a Barcelona passa una cosa que
encara es pitjor; hi ha un tipo d'apraMeter de la generositat dels altres que
es molt mes indigne. Si a mi m'abelleix
de donar ro ciutims pel correr i d'aquests ro Cèntims se n'aprofita un tranquil, gairebé que l'ún:c perjudicas sd,:
jo, que no sé ter la caritas ben feto;
pere, que la ciutat organitzi la seca assistencia pública despenent-hi milions de
pessetes i que d'aquestes pessetes se
n'aprof i t i n gent desaprensiva, és malt
diferent. 1 no us penseu que aquests
desaprensius siguin casos isolats i sense importancia; la quantitat de gent
rica que s'aprofita dels serveis que han
estat destinats als pobres és literalment
enorme, Avui, per dir-ho d'una vegada, als hospitals de Barcelona gair:bé
que hi eón assistits mis rics que pobres.
Sabem que les administracions del>
hespitals i les autoritats catalanes estan disposades a acabar amb aquest
estat de coses. Per tal d'ajudar la seva
tasca, demostrant-ne la sena necessitat ,
escrivim aquest reportatge, que vol tenir
tota la intenció d'una ,denúncia.
Abans de seguir endavant cal que ens
posem d'acord, encara que ens sem'ola

dispensaris. Al cap d'una hora tornaran a sortir amb una ampolla d'un especifie sota el braç, agafaran un altre
taxi i a la porta de casa seva pagaran
tres o quatre pusieres més. La visita
dun dels taillors metges de Barcelona
i l'espeaífic que s'emporten sota el braç
no els ha costas res.
I això tornan a passar demi passat
i l'altre i Ealtre. I no serà un sol taxi,
ni dos, n¡ tres, sinó tosa una corlara.
1 e n cara cal advertir- que d'aquests taxis no baixa mai id agli que camini
coix o vagi tolit. Sóu gent oue amb les
dues carnes dretes i el cap ben alt sen
van una eslora a gaudir deis arantatges
d'ésser "pobre". Hi ha una abra categoria de pobres en taxi que és mes sincera. El taxi e l s Porta fins a la mateixa porta deis dispensaris. i entara
sovint els espera que surtin de la visita
mentre el comptador va marcant set
seixanta, set noranta, vuit pessetes...
D'alces vegades l'auto que porta el
malalt uns a l'Hospital i l'espera, no
és un taxi. Es un cotxe partiCUlar: un
"Ford" sedan i fins algtm "Hispana".
Si tot fent acure que miriveu els fanals o les gotes que e...len dei radiador
nadie, veure ei nom del propietari de
l'"Hispano", landema padrieu trobar-lo
inserir entre el, dels raalaljj "pebres"
que van ésser assistits als dWensaris de

l'Hospital. Generalment es transa dan
negociant que no fa de "senyor" peria
que té molts diners; Im drapaire ric,
comerciant d'ous, un traficant de bestiar
que se serveix de l'automòbil per fer la
sera teína i... per anar a l ' Hospital -

Madrid, 18. — Continuen les conversacions sobre la enlució que ha de donar el senyor Lerroux a la crisi. Els
periodistes han conversas amb una personalitat ministerial, la qual els ha ma
festa t que el cap el Govern està cele.--ni
brant conferencies amb diverses pene.nalitats per proveir la cartera de Justica. Es parla ara del catedrask de la
Universitat central senyor Francesc
Beceña, afilias al partit republicä demämata.

Borah partidari de la
independencia de

Filipines
MacDonald
mit els punts principal, continguts
en plan, precedents que han fracassat.
No poden oblidar-se els plans Tandieu i Herriot, tendents, segons les
finalitats fonamentals de la Societat
de Nacions, a donar a aquesta una
mena de superpoder amb els mitjans
adequats per a imposar la pau a qui
volgués' torbar-la. Perú en realitat el
que avui esta nota examen in la pila
d'esmenes prescntades, que deixen el
pla MacDonald reduit nornes a la
va carcassa.
Resumim. Alemanya pretén més,
que mai reivind:car el dret a la parisas, i demana portar els seus efectins a 300.00o horneo, amb un servei
militar biennal, mentre que avui te,
segons el tractat de Versalles, nomes moneo honres, ami) un servei de
dotze anys. formant l'eximen <Es professional. En els efectius, perú, el
Reich no vol que hi siguin compreses les organitzacions paramilitars,
que constitueixen un veritable exercìt auxiliar i que porten els seus efectius actuals a 2 milions. Per tal de
posar en "eficiencia aquests efectius,
el Reich dernana de poder construir
nous arniaments, que haurien d'entrar en la categoria dels deiensius.
peró els técnico reconeixen que poden
tumbé ésser utilitzats com a oiensius.
Itälia sosté, o ha sostingut almenys
fins aquest moment, les pretensions
alemanyes. La greu discussió sorgida
entre Berlín i Roma a propbsit de la
independencia d'Austria, el programa
pangermanista d'expansió envero l'Adriätica, no sembla que hagin fet adonar el govern feixista dels perill;
d'una Alemanya fortament armada.
Anglaterra, després de múltiples vaproposa que els efectius
alemanys puguin arribar a 230.000,
Sense regatejar pel que fa a llar material: sanes, canons de llarg abast,
metralladores, etc. Per'> fa reserves
ó, que és Eúnic que alar_
sobre l'aviaci
ma els anglesos, i s'oposa a la reconstrucci6 de la flota.
Franca, mes que qualsevulla qiieslié sobre (intituló darmaments, considera necessari de garantir la pau
grades a la seguretat de les fronteres:
abans que res, impedir que una nació
pugui agredir-ne una altra. Assolit
aquest objectiu, és best fácil reduir
els armaments. Per tal que això sigui possible, França considera necessari que Alemanya sigui mantinguda
en condicions de no poder fer mal.
L'experiència del passat ha demostrat prou que pel que fa a Alemanya
no és possible de refiar-se ni de prometences verbal, ni de compromisos
formals. Malgrat les hibils simulacions, a Alemanya és mes viu que
mai l'esperit militarista i bellicós. Per
això el govern francés considera indispenaabie l'observació escrupolosa
del tractat de Versailles que comporta una part sobre el desarmament
del Reich. La tesi francesa és apuntalada, sense reserves, per Bélgica,
Polònia i la Petita Entesa, i, d'una
manera general, per quasi tots els
altrea Esteta, tres d'Italia i d'Honaria.
(Seg. pdg. y, al Pfld CA e

Washington, 17. — El senador
senyor Borah ha declarat que els
Estala Units han de concedir la
independencia a les illes Filipines dintre dos o tres anys en
lloc de fer-bo dintre deu o dotze
com s'estipula en el projecte de
ilei.
Llavors els Estats Units es
trobarien en Ilibertat per a exigir
sin augment de tres renlaus sobre le; importacions d'oli de
coco i nutres productes, que tan
perjudicials són per a Hura productora.
Aquestes declaracions del dit
senador, rom totes les seves, han
produit gran sensació als Cenfinancers.
tres política

Trotsky ligad
d'abandonar Fraga
París, 1 8. — Continua el Miste/1 respecte a la situació del
senyor Trotsky.
Menlre en algunos cercles s'afirma que ha abandonat Franca,
en Ores s'assegura que es troba
encara a . easa seva de Barbizon,
voltal d'un nombrós grup
periodistes 1 fotògrafs.

L'única cosa que sembla cerla
s gua el Govern L'anees ha
concedit al senyor Trotsky alguns dies per a abandonar el territori trances.

L'Hospital de Sant Pau

que no costarl 'zaite. Per a qui sän els
Hospitals, per als rics o per als pobres?
Mentre Eassistencia pública segueixi
essent absolutament gratuita, els Hospitals només poden sisen pels pobres.
No hi ha lloc a dubtes.

CLIENTS QUE NO TORNEN
Si voleu veure les coses una mica mes
per dintre poden entrar per la porta que
dóna als dispensáris. Allí podreu veure
asSegutS en uns banca }tomes i dones de
les mis diverses tategories, des de la
gitana fins a la senyora amb mantellina,
esperant que els toqui el torn. Mgunes
daquelles persones ja fa mesos que hi
van, segueixen un tractament llarg i
encara en tenen per estona. Un dia,
pers, deixen de venir, abandonant un
tractament a mig fer. ¡En voten saber
la causa? Senzillament, que el neme del
dispensari els h a trabas a Novetats amb
tosa la familia, pagant set pessetes cada
un per anar a veure la "Luisa Fernanda", Des de l'enderni ja no tornen al
. N 'lii ha
dispensari / canvien
que han de canviar d'Hospital cada regada que estrenen una sarsuela d'exit o
un "Divino impaciente".
D'altres deixen de venir perquè algun metate els ha ,ist a la tua de Carnaval tirant serpentines i paperets. Algimes d'aquelles dones que van pels dispensaris de l'Hospital una mica corhades. anula uns vestits arnats i una
mantellina sorgida. després s'han passejat per Barcelona lotes enravenades. amb
unes grans pells i un barres de guardia
civil italiä.

POBRES EN TAXI
Aneu a ladministració de qualsevol
Hospital i ja veureu el que us diuen.
No tenim diners, ens manquen Ilits, estemendeutats fins al coll, partem tres
milions de déficit!
I' no obstant tots els Hospitals trehallen sense parar i realitzen una tasca
eficient. Els metges estrangers quan visisen Barcelona es Meravellen que amb
tant pocs mitjans es puguin fer tantes
coses. I be. cal preguntar-se, d'aquesta
tasca, qui sen beneficia? aquest déficit,
citn ajuda a augmentar-lo? Senzillament,
els rics que van a (Hospital.
Potser us semblarà exagerat, peca') es
exacte. Tenim documents que poden demostrar que tot el que anem a dir és
reritat D'altra banda vosaltres mateixos Im poden comprovar. Aneu demà,
per exemple, al carrer del Pare Claret,
un centenar de Metres abans d'arribar
a la porta de l'Hospital de Sant Pau.
Veureu un taxi que s'atura, en baixen
un home i una china, paguen les tres o
quatre pessetes, que marca el comptador
i tot caminant s'arriben fías a l'Hos- EL CARNISSER, EL RENDISTA
pital i es tires per la porta dels dioI EL MESTRE D'OBRES
Na n'hi hauria prou de donar un top
d'un als dispensaris. Pugeu pm les sales
i mireu entre els Ilits qtri hi ha. Un heLlegiu, a /a peina 3:
me que 1.$ .soci de qu'alce germandats
"VEJAN ON ENS MENEA!" i ja fa dos me,os q ue és a l'Hosnital
allitat sense pagar ni un céntbn, Quan
per BELLAFILA surti cobrarä de !es quatre germandats.
D'aquests diners, l'Hospital, que ha Pa
i ei menjär i la ca--gaslemdicn,
lefacció, i ha prestat el servei dels
seus metges i el seu personal, .so en
venta ni una malla. (Sembla que aquest
seri corregit tot seguit, si la no
ho és a horro d'ara, 'rack% a na ac.ord
de les mateixes germandats)
Per si això us semblis pot,Taltre dia
ta sortir de l'Hospital un home que haestat atropellar per un automähil.
El propiciarí de lautonh\hil, per mina
d'una tasa d'assegurances. va indemnitzar-la antb diyuit mil pessetes;
tal. one Ii havii prommat una cura •Itarga
i dificil. no alta vist ni misia peseta.
Perb heus aci unes ceses que encara
sän mis boniques. malalt operat a
l'Hospital, acabada la seva estada a una
de les sales de cirurgia, sen torna a casa
a reprenire la sera' feina. La seca feina,
encara que remotament, té alguna Cosa
veure amb roperaciO que li han frs.
Es carnisser. I l'home torna a tallar mits
ianes i a escapçar costelles amb el ganivet, somrient per sota el nas de pmsar enla feina dels cirurgians i els di'
ners otre hi guanyen. Ell, tanmateix, no
s'hi diferencia pas de gran cosa: tambe
talla caen î nimbe bi guanya diners. Per
temple, aquella carnisseria 5 seva i
surt molt a compte pesqué no ha de
pagar lloguer. I no ha de pagar lloguer
porqué la casa (carrer de Provenca)
•,,
també is leva.

Largo Caballero

—La U. G. T. a& paf
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¿Per qui ski els
hospitals?
( re de

la primera t...7eta)

Un altre home volia rnatxar de 13"eital un divendres. El metge s'hi oposava
perque ho creta mama precipitat:
- Per que CO es esperen fan a mitia
sessetria entrint, que ja estuco mes
uit?

-.Yemen: dem is dissibte. sabeu?,
sät mestre d'abres 1 he d'anar a Portean 3 pagar dos-cents jornals.
Un altre va anar a l'Hospital nernue
l'operessin: li fan l'entrada, el porten a
le sela, s'actor:liarla de la dona i es fiest
al la Al cap de poca estona, el malalt
c'.e la seva dreta es mer. Al cap de por
en mor el de la sera esquerra. L'hotee
s'espanta i cavia a buscar la dona:
aiiesta l'endeme es presenta a 13 dirla del metge de l'Hospital.
-Bon din. vertia per veme si enhiela
aperar el mea mari • aci a la clinica.
—Per?, no i5 a l'Hespitela
-Sí. pera. veme% s'h3 espantat i vol
que l'operin ar; a la diales.
-Perls la sabeu que aixes us costará
melts dinero?
La dona, ner tota resposta. va deixar
centre bitllets de mil damunt de la
tzula.
COMENTAR .' FINAL

LA IWSLICIITAT.

Qui en te /a culpa? Tal con, esta
organitzada la secietat. ni les administraci one 1-Tosnitals. ni els metges
ii ningú rae evitar oue entremig
l'indigent attentic es filtrin els Tics dis.
fre s sats de bob reeSabem que l'intent d'una am-a oreanit.
nació social evitará en gran P ar t annests
ene ara ta r,dern an,TIrrlar ganzaters
d'Hospital. Però no uni hauria prou si
l'heme del carrer. assabentat d'aquestes
ceses, no bi ajuda creant una atmosten que fac; impossible aquest ahús de
confiança Contra els gangsters de tantes altres co se s , l'home del cartee generalment no hi pot fer res. L'home del
carrer no s'hi fa amb el ''maquerau" que
regocia arnb dones. ni ansia el "gigolo"
fracassat cue ven cocaina. ni amb l'anarquista inflamat que s'apropia recuatacitas de cinema. Perä el cangster
d'Hospital iS un hcene que conviu amb
nesaltres, potser ii compren la carn,
en' porta e:5 ons cada setmana. o ens
compra la roba vella: potser i s el semen? eire riu al costat de casa ¡ ens
avecina ansb la radio i la pianola: potser Fa la sere-ora que seu al castre
costat al teette i no en te prou amh
la t'a somas de la butaca que encara es
ramera "(ve-oletee 1 contra aquest
eangst er d' He sn i t a l. l'home del carrer
tti ena gran fora. N'hi ha prou amb
ene ell sanige cite pot esser snspitat
reroui la s'arronci 1 deixi la seva
• rre-se. Al eandavall, aquest ne eme s-a
a l'Hosnital e3 el mis covard de tut'
els gangster,.

»ir. a lee cinc de la tarda, sota la

presidincia de! senyor Cemparys, va reunirse el Consell de Govern de la Generalitat.
La reunió va acabar a les deu. A la
sortida, el Dr. Dentas va dir que s'havien adoptar pis segiients aceres:
Treball. - S'aprovà donar normes per
al funcionament de t'Oficina Municipal
de Collocacions de Sabadell.
G o vernació . - 5' aprova nomenar
-Aeent de Policia de tercera cias t e el
sesee, Duran. el qual tenia catenaria
i morí en el ....milito-u del
set, deuse, al carrer del Parlament, cantonada amb el de Francese Lairet, en el
tiroteig que sostingué contra uns Str!,
Aif mateix a'aac e ndeix a brean de
s eg e ea l'Acent de tercera, senyor
ner la seea actuaria en e 1 fet
es" e n ta t i en el qual reaulti ferit.
Finances. - El senyor Martí Estere.
Conaeller de Einances, dora compte al
Consell de lentas de les val o racione deis

SALA GASPAR

GALERIES VALENCIANO
PLACA MAMA, 10
EXPOSICIO LAHARTA
Pintura

e.

Els ferits en el tiroteig
del Parallel, declaren

Diputz,cio 271 • Telefon 1et17
Fin, al die 27 d'abril sera esposet e /a
mete'. Sala Renart un selecto recull de
d I bunuse d'amusgo catalana del tedie XIX,
Sus figuren en di
collecicione
particulsra

LLIBREStl
Autógrafa, deulsos. Sqvse01011
I el f1105 1 lnniu-1..nt atinitimeut de
tosihriatg U Pareelons
Eattpilu0 1 venda 5 ema inversem
p lan!. st

METROPOLITANA

1.1.19RERIA VILLA J NOVA
e sonne.
SI. be,ns A• la Rala Mozart

Ahir al metí els funcionad; d'oficines de la Companyia del Nord es declararen en vaga per no estar conforme; amb el caire que al Parlament preneto les discussions de les Tarifes Ferroviaries. Els vaguistes es reuniren
pati central, ¡ promogueren petits escendols, intervenint els agents, els quals
posaren ordre a l'atte.
Una comissiä dels que protestaven
puja al desnato del director, on ex:osaren Iturs pretensions, que principalment sil poder cobrar la paga extraordinaria.
S'acordà celebrar una assemblea divendres. Una nombrosa comissiä cornposta pels representants de tots els serveis que la Companyia del Nord té establerts a Barcelona va visitar el senyer
secretad del Comité de Barcelona i els
altres capa, i els ieren patent el descontentament amb que el personal observa les maniobres de les cipreses, les
quals es desenrotllen en perjudici del
Persona l i donen com a resultar una demora incomprensible amb el pagament
de la paca extraordinaria.
La dita Comissió hit: constar que Je
cap manera no podia anar lligat el pagament de la paga extraordinaria amb
l'augment de les tarifes, del qual augment protesten, tota vegada que la dita
paga és establerta amb caràcter obligared arran del passat augment de tarifes acordat l'any 1918.

Abir s'assegurava pols passedissos del Palau de Justicia que
una de les proposicions que tara
ti Comissari de la Generalitat al
dit centre oficial seria proposar
tina

revisió de l'aptitud dels

ftincionaris de VAttiliPtieia, c c' menean( pel serretari i ¡traban(
per tots ele filtres funcionarle.

El naufragi de la
barca "Amparo"
Les famflies deis dos pescadors que la tripulaven
queden en la miséria
S'ha confirmat que les restes de l'embarcaci6 trabada per uns pescadors a les
proximitats del Masnou, penalty a la
barca de pesca "Amparo". Els dos bornes que la tripularen es consideren desapareguts. S'anomenaven Rentista Fenoll
i floren, natural de Dénia, de quarantacinc anys d'edat, prordetari de la harca.
i Andreu Díez Gaqú, de vint-i-quatre.
natural d'Almeria.
Fenoll deixa vidus amb cinc fills el
mes gran dels quals té solament deu
an r e : n'hi ha un que patria una greta ma-

laltia.
Aquesta di ss nrtacla familia ha quedat.
amb la de a apariciO del pare, en la rnés

gran miseria.
El De 5c a ,i c‘r Díaz Calle deixa tamlsé
vidria i liS fill de tres enes, i la sev-a
mare pnlitica. de seixante anys d'eche, i
ceea. 'ente llar i recollits en una harca
FI Cernir è oro-ferrocarril de Mollet a de peca abandonada a la platia, un
(aleles. de NIonthui ha dirigir un docu- sitien de la caritat eile aporten els pesm en t al Gotern de la Generalitat de Ca- caders
Parcelenla.
talunya. en el qual recorden que aelue1'
Els veneders de ocie a la banqueta
ferrocarril fa dos anys que está parat ‚1 feren tina conecta per tal d'assistir
els obrers i jubilats en la major
mentaniament les desventurades farni-

El dia 19 de juli o l de l'any ton la
rompar,ia explotadora del tren de :Sto
Ilet a Calden va suspendre el trefrc de
mercaderies tic crian i emita velocitat. i
el dia 1 2 fehrer I032, la raralitracii fetal del ferrecarril era un fet, elleea n t me-tina de pérdna j monea de proterció i atrxili econòmic de l'Estat.
Fa erident - d' yen - que 'er part
de la Corneanvia, amb l'abandó ¡ n i t re
tificat del tren, en portar3 premeditat
un fi reirnment comercial i lucratiu. en
nerjudici de tota la comarca. i els gorerns. ner a seva part, censen/len la pernetraciä d'un fet cersurable ile lesa Patria, tallant les activitats de teta modernitzaciä.
Maniferten ente ifs gestions fetes per
la Comis=I-') han estat infructueses
la Comarca este disrustad'ssima datan.
el fet 'le la venda d'una locornetriu i
13 vende probable del natrimoni del teramb la consegilent deseraricii de
la via.
1,1 Cambra. afectada per !, desa ,nr¡ej6 del ferny l rril . s'ha eiririt Peder. nahlics ; en tina assernblee rúblIca
celebrarla a Caldes din 2 d'abril e:7rivet any, acorde les següents conclrsions
I. — Que la comarca a-al tren. amb mitans mode r n , . ner quant es tersura la
in i usticia de l'abandó trine ebrers i jrhilats.
2.-Pernui la riquesa präspera de la
Comarca es evident.
3.-Per e lle atril el tren comtittdm
rntinmia i seentretat del petis estalvi,
el sitial narticipa la cellectivitat•
4.—Perquè mello el ferrocarril vint¡Aren, rel¡ s cärneeament, i so bretto t 1T1i3
ec o n eeni e ament, cal- er el ca s d'arren e arse u via i veure's l'E s tat foreosament
obligat a Pm 5ar tenu e imrostes als ser.
cris retrulars 1 . tmrspert ner c)rretera.
• bitllets p rendran un 75 leer trio d'auement del% actuals l a ellcar111c. - Peroné amb el clima que tanca el
mir i la muntarva. els Sanatotds . EFstaeidi halad-i t . Sant Miquel del
Fui, Sant Ouirze Safaja i altres recons
q ue enZilten la Comarca , ruanyaran
turi s tes en toa mil per cent.
-Perol:A els Governa de la RecéMira r1r1 1,1e11 fan dret de detenir les
dn'ie tIc ri q ue s a i nro g.res que instam e nt d e manen nn hon nnere d'ohrer,
nana". i interessos collertius de tota
une Comarca.
Ilem relate itint arel aquest clocurnent
nr o iecte i r onc lu r i o ns redactades ser
l'enain va e dr l'Estat i secretee del Co.
mito 4 1f:ol leros Ferroviaria, Ilent' o r Fernando Reyes , el re t al fn a n r cnit per
' clamaci4 en l'asseedlea esments ,ta rle
f reCe5 vives da la Comarca. celebrad,
^1 e del corrent.
En el projecte es donen detalladament
' e5 ra e ns econhmiques i politiquea per
1 'tota és converient que el ferrocarril
de 31 , 1 se a Caldes reprengei les seves
activitete

Concursos Patxot 1 Ferrer
Catorze

lies.

131 mort de la
Banca Arntis
La declaració del senyor
Tarragona
Ahir al mati va anar a declarar al Jui .jat número 11. que és
el que instrueix el SUISSali ami)
motiti de la mort de l'ordenança
de la Banca Arnús Nalenti
1:llene?). el Comissari de la brigada d'investigació social senyor
Tarragona.
La sera declaran; fou categórica i segons sembla, no dóna
lloc a dables de cap mena que
es tracia d'un suieidi. Digud que
a esset' uit dels primera que va
entrar al Banc en essen estavelluda la porte i que. junt arte
allres agents de pnlieia, va eterluar un eseoreoll moll minuciós
per iota la casa, harent pogut
comprovar que en el moment
aentir-se els trets Valentí Blanch
es trobava sol al Baile.

FESTES DE PRIMAVERA
AGRAIMENT DE LA COMISSIO
>312 ' 11t1 Prl'ga la publicació d'aquesta
"La Etimissió organitzadora
les i'estes de Primavera celebrades sinb motiu del tercer aniersari de la República, ha vis:
alub veritable satisfacció el mag// g in resultat aconseguit n'ab la
sera iniciativa i leIiluuiútic acoIlinent que el poble II ha dispensat.
Tata els actes esportius, que
han litigia un relleu extraorilttia m 1 amb la participació de valuosos eleineuls internacionais.
com les festes artistiques i 11111sicals, els concursos deslilades
del Passeig de (inicia, la 1 ira de
la Rambla de les Flors, les fitueinns infantils, els halls de Bulles Arta i del Palau 1Vaelonal,
l'aviada de colorns, la Diada de
édIgee, etc., ele., han des‘ealai
l'entusiasme de les mullituds
l'adliesiö incondicional deis Larcelonins, els quals d'aquesta manera han volgut pule- sur llur
con tiança eta la República i rs1 iflct lii seva conforinitat amb
els orgalusmes de Govern que
avtli !llenen el ti destina de la Gillulitnya Autimoma.
Ls per M'o') que la Cotniesio
de Festes de Primavera es eren
Mi el deure de manifestar públicamela el seu agraiment a toles
llta Corporactons, entitals j par,
tieulars que ;toda el seu cuticurs
han contribuit al !brin-tela i magnificAncia de les esmerilados (esfeliettant.-los al rnateix teme
per l'beit ton', que lada plegsts
hett reeixit en llar eiunesa (31111-

Concurs 1833
eonii.
VEllErncTE
ahir rehont derlararió als
s 'han preArill al a N'incurro elg
ferits amb mol in del lirilleig
tJeorregut el dissable passat al se g dents trehnlls: Número 1.
vespre al Parallel. No s'ha po- I.Pine: "Lluita pel leu drel i degut esbrinar res de noli, rar nds fonsara g
la leva dignitat". >MP is que han declama ho han fel
en el %Puta de dir que ignorasen inero 2. En g enya, "Si vols coiiiixer 1 . 1;nieere, acompanyat
qiii :oren Pl g manea. .
El meter, forense g ruyer Se- il'nn infant".
heetiä Jordà ita arabet ta retar:Vi
Examineis elm Ire-hallt, el
de l'alitimsta del inorl 31anuel
aeorda ne alargar f, 1 M'Arar late' Ke trisques de la Continúe)
bitan Pacheco. segons el hpil
iag)ropnreionent-li
vicloriOs
Bareel
,ma, 18 da b ri I 19:3 E Aje rontiilimoof
de la finaliful que
l 'O amen. presa-mi AVa 1111st polu
ferida al %entre, ensenl la calca E. IrdsiotsetivP. RomAa, R. Pal - s'lLarin ruinosa, per tal d'enaltir
j glubert. ess
lt ntort una prkerittib....
ei bien nota de la latastro est une la
. teEl Juljal número 9 va

!Mar

RENART

fieneralltat

El centenari
El ferrocarril
de l'escala catalana
"Massen Cinto" de Mollet a Cuides

Com s'ha vingut anunciant, aquest
mes d'abril s'escau el trente aniversers
de la fundació de l'Estola Catalana
NIossen Cinto.
Aquesta data és commemorada ael
Foment Autonomista Català. entitat fundadora i sostenidora de l'Escola, amh
diversos actes, entre els quals sobresurt
una Exposicia Retrospectiva que
naugurari el diumenge vinent, al mati.
a:1lb assistència de les autoritats de
Catalunya.
Per a tots aquella que han viscut el moviment catalanista de primeriet del segle actual enea. el nom de
l'Estola Catalana Mossen Cinto no cls
és pas desconeguda, ja que aquesta
com les seves germanes - Cor
Infantil Mossin Cinto, Caixa cl'Estalvis
Escolar Mossèn Cinto - han viscut assaciades a un bell nombre de mandestacions patriOtiques i culturals del nostre pus.
Cal remarcar que l'actuaci6 de l'Escola Nfossén Cinto, en l'ordre pedagiigic s'ha distingit sempre per l'exigincie
deis seus elements responsables a obtenir d'ella el máximum d'eficacia educativa, per tal que en cap moment no de:zis de respondre a la que fou finalitat
Jeroni MORAGUES essential dels seus iniciadors: demostrar
que l'Escola Catalana. a Catalunya, :lo
solenient era recomanable d'un punt de
mira estrictament patrietie. sine, que,
EXPOSICIONS D'ART encara mes, els seus resultats educatius
harien d'ésser enormement superiors als
l'Estola oficial o privada de tendenGALERIES LA1ETANES de
cia unitària.
VILA CINCA
Pintura
ELVIRA NO118
Proves de la brillant labor cultural
R!CARD FERRER I TURULL
de l'Escota Catalana Nfossen Cinto (oD. 8ANTSALV000R
DIbulsoe
ren les repetides distincions de que es
Fina al 28 del corrent
ien creditora en els Concursos de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i en les Exposicions de la Hancontanitat de Catalana u. en una de les
LA PINACOTECA einals
obtingué el primer premi.
PASSE1G DE GRACIA 34
EXPOSICIO J. PORCAR
La tasca de l'Escota ira interronimrF.ne ii 20 del correa
da per la Dictadura. Per aixts aquest
Trentenari que ara se celebra correspon certament a les Noces d'Argent, ja
ara es ccmpleixen els vint-i-cilc
SALA BUSQUETS que
anys d'actuaciä efectiva, als quals ce!
PASSEIG DE GRACIA, 36
¡fruir eis cinc anys de suspensies arbiobjectes d'art
traria de les activitats docents.
1111M1 TRALLERO
Pintura
JALME MERCADER
Caiguda la Dictadura, l'Escota Mossin
Fin. al 27
Cinto reprengué les seres tasques, i are;
treballa activament per aconseguir el
lloc d'honor que tenia merescudamert
guanyat entre les institucions cultural,
SYRA
calalarleS - Ho fa. seguint les mateixes
DIPUTAC/0. 262
Teiefon 18710 eireet¡us que ahans de la clausura A
ART I ORMAMENTACIO
portaren a l'èxit ; per aixe, l'Exposicie
JOSEP AMAT
DIbulsos
erere
Pintura
rie diurr.enge inaugura representara, no
.I ISEP O. JANSANA
rin. al 27. Le insuguracie re si diaesabt•, solament rita visi', retrospectiva de tren• Ice 12 de/ nelgdie
tu anys d'actuació sin '', que tindra també el significat d'afirmar la continitat
de le seva gestió al servei de Catalunva.
A Vade de diumenge, al qual assisSALA PARES tiran les autoritats Catalunya, el
Fument Autonomista Catala invita erP ETR/TXOL. 6
perialnent els %rus associats ; en gene.
ASCII PALA
Pintura
alaS PJIG
ral bata aquells q ti e s'interessen
pels, problemes de la costra cultura. Encara, d'una manera especial, als exalumnes de l'Escola Catalana Mossen
Cinto.

CONSELL Of CENT. 329 • Tel. 12064
Pinturas, D n bulsoe, Marta. Granits,
"tirana i MotIlursm
Fs Pri e l. i n I r
CADA, MINGRELL
MEIFFE .V. PUNTANEtt. GALOIMER t altess

Aliar al 'flan...

Ele Manden del cebe de
la entes", davant del
jutge

Ara, sobre aquests letu i d'altres
sernblants que e l.% metges de tots
Hospitals de Barcelona ns podrien contar. . perltiern melts comentaris.
NI ha un, pelea, que s'mPosa: mentre
Sanitat. - Decret referent als loen, de
el carnisser propietad i el rnestre d'e- fundació d'obres d'Assistencia.
Tardei diente el Dr. Dellra5 111/P a darbre s i l'heme de lea nuatre mil ressetes
orunacen un Bit a l'Hospital, a fora
ers d'aquesta setmana es traslladaren a
havia un pobre autèntic que es n'aria Madrid. Per tal d'assistir a les reurrons
rnancat daesistincia. Per tant. el car- ae la Junta de Sesturetat els Consellers
nieste propietar¡ i el mestre d'obres i senyera Selves i Lluhe
el rendiste i tota l'altra caterva dels taxis i els "Hispanos", a l'Hospital sentrre q ue hi han anat han anat a ro-

bar-bi.

Ua intervenid() de la

La remede la Gomis* de, *yen
Els senyors Selves El personal de L'aptitud deis
i Unid aniran a l'estaciódelNord funcionaris de Es confirma el de l'Ajillitament
Madrid g darrers es declarà en l'Audiéncia contacte dels
gangsters amb
de setmana
vaga
La reunid del Consell de
la ßeneralltat

la C. N. T.

Ahir el jutjat número sis va anar a
la presó per rebre declaracions ala individus que estan detinguts amb motiu
de l'atracamcnt a l'auto de l'empresa
"Cinaes". La diligencia resulta molt llarga i va durar tina a darrera hora de
la tarda.
l' erran Palacios, puna de Josep, que
era el cap de la banda i que va morir a
c o llsoiüé n cia dlaver estat operat d'apendicitis a l'Hospital Chnic abans-d'abir,
va ratificar-se en part en les declaradona prestades el die abans, per' be que
tractant de desvirtuar-les quelcom.
Confirma, pere, d'una manera que no
dóna !loe a dobles, que !savia vist armes
a la casa on vivid el seu germà i que
aquest portava un tren de vida iastues.
Digué que no es pensava que els diners
que gastas-a fossin el producte d'atracarnents, i que el creia que els cls donara la C. N, T. pel canee de coniianea
que hi exercia. Va confirmar que el seu
g ema Ii havia regalas un abric el mes
de novembre, i riega que haguks dit
que el diner procedis d'atracaments, ja
que aixes ho ignorara, degut a que no
hacia intervingut en cap.
Rafe Pozuelo, cunyat de losen Palacios, confirma part del que va declarar
a la policia, i riega d'una manera categiirica que sabes res dels atracaments que el seu cunyat hi intervingues. Nega, igualment, tot el que es
refereix a declaracions anteriors sobre
suposades complicitats d'altres individus.
Va assegurar que era veritat que el seu
cunyat durant el mati del dia 25 havia
pres una purga perque es trobava malament i que a la nit havia sortit de
casa seca. Confirmà que a /a casa hi
hacia armes, per be que no sabia guantes.
Ma n uel Martha es ratificä en tot el
que havia . dit referent a "Paco el niter". Alzó és: que l'Savia tingut a
casa sera com a rellogat per indicacio
de Palacios. al qual coneixia perque
pertanyia al Sindicar del ram de la
pell. Digné que no sabia que Palacios
tntervingues en els atracaments, i que
tampoc 110 sabia res del que es referia
a l'atracament de la "Cinaes". Quant a
que llagué; parlat amb els altres detingut s, va negar-ho rodonament.
Francesc González va dir que eren
veritat la major par t dels fets que constaven en l'atestat de la polici,a si be
d'altres no, per exemple, assegurar que
Palacios i conegut amb el sobrenom de "Cordero" havien participar
en l'atracament de la "Cinaes", ita ho
eren. Tumbe va negar que hagués tingut converses parlant d'atracaments amb
Gonzelez.
Francesc Granen digué que no era
cert res del que constava en l'atestat.
Es va contradir, perä, continuament,
meiste declarava. Lata de leo coses que
va negar fou la conversa que va leiht
amb Gonzalez larnentant-se que, per tal
de realitzar atracaments, calgués vessament de sang i que hagués dit que degut a aixfa no prendria part en cap mis
atracament.
Per fi digné que, efectivament, havien
parlan amb González d'atracaments, si
ii ho feren en termes generals i condemnant-los. Digué que ell mai, per necessitat que estigués, no realitzaria un
atracament, ; que era enemic d'aquests
fets. Com sigui que Granell es contradeia continuament, i per altra part
tenint en compte l'avançat de l'hora,
el jutge va suspendre les declaracions
que faltasen per a aquest metí. Ordena que acudissin a la presó les mullers
deis german s Palacios, com lambe la de
Pozuelos, a ti dir sounetre-les a un interrogatori i acarament amb els den,gut s.
Tumbé ha estat citat a declaras l'empleat de la 'Gines" que duia el volaet,
el qual fosa agalat per un des atracadors
watt> l'objecte de fer-lo baixar de l'auto
i robar-li. Aliir estigué al Jutjat el geren t de la "Cinaes" per tal d'ampliar la
seca declaració i emportar-se'n el diner
que fou trobat a casa de Palacios.

No es conceden el permis
perquè ele teje-lates, l'Alisaça Obrera i "Solidaridad
Obrera" celebrin actes en
locals del Mnalcipi
—

Més d'ea datada setizill, Is bond,
intencione, neo!, no pa, aferrissat en
l'escandall de la vida politica, té avui
una sensaeió de canvi, me, confusa,
senelant a la del viatget que seu en
tul. vedé 1. ta alosa el eass del diari
que llege iz, dubta un moment si es

mou el sets tren o bri el del costat. Es
que la nova Espanya evoluclona, o bé
gue torna l'Espan ya antiga?
El punt de partida d'aquest carr:i
ha estat la segona Repúbhca: born
Iba vista- ftexer: millor o pitjor. en
La Comissii de Govern, en la sea- esa cosa precisa, i m'arrifcari a n:r

d'ahir, prengue els acords segiients:
Fixar la data del dia 23 del corren
per a la inauguracie del grup escolar "Ignasi

Apresar el pla general de de reforma, urbanització i enllaç deis punta
singulars del case antie de la ciutat i
passar-lo a la comissiA municipal
d'Urbanitzarió 1 Eixampla als efectes
de sotsuetrel a Vaproyaci6 del ple municipal.
Diferents resolueions relatives al
cobrarnent d'arbitris municipal s, balotes en els padrons de l'arbitri d'Inquilinat i penyores imposades amb
nietiu del rnateix arbitri.
Rectificacions i baixes de quotes per
solana, estiguin o no edificats, i resolucions de peticions formulades per diierents interessats respecte el dit naObertura de concites per a l'arlquibitrib
sici6 i installació de quatre bascules
destinarles a les dependencies re t a n
tateries de l'Administració d'Impostos indirectes.
Obertura de concurs per a l'adquisi ció de sis motoeicletes destinades a
l'Administració d'Impostos indirectes.
Expedients de jubilad& trasllats i
exceder-mies de funcionaris i pagameres de gracia i pensions.
Celebració d'oposicions Per a la
provisió de nou places de taquimecanägrafs amb categorla d'oficials tercer!, entre escrivents d'ambdós sexes
d'aquest Ajuntament.
Acord autoritzant el senyor Consetter regidor de Governació per a
sotmetre a l'Ajuntament pie la de
limitaréis de les facultats reglamendttrriaes del; senyors Consellers regiAltea
tants.

i

baixes en el Padró d'habi-

Dictämens proposant fer petites

obres de reparacie i adquisició
mobles per a locals del Servei d'Higiene i Sanitat.
Dictàmens referents a trasllats i
traspasaos de llocs de Nfercats, en les

condicions reglamentàries.
Acceptar l'ofeziment de la Comissió organitzadora de l'homenatge a

Nardo- 011er, d'un bust en bronze
construir el monument per a resmentat novellista, als iardins del passeig central de la Via Augusta, entre
l'Avinguda del 14 d'Abril i el carrer
de Narcis 011er.
Diversos expedients referente a a:s.
t:ntes obres particulars i concessions
de permisos solicitats.
Desestimar la petició formulada per
l'Associació dels Boy Scouts de Catalunya que Ii fos concedit el Parc
tenint en compte l'estat de
la seva arquitectura i principalment
la del Teatre Grec.
Desestimar les instàncies de la Federad, de Joves Cristiana, Aliança
Obrera i Solidaridad Obrera, sollicitant la cessió del Palau de Belles .erts,
Palau de la Metallúrgica i Palau
d'Arts Decoratives, per tal de celebrar-hl diversos artes el dissabte i
diumenge vinents.
Encarre gar a la Ponencia de Consellers regidors designada per estudiar la utilitzaciä dels l'ataire de
Montjuic, que deterrnini armen palau
de l'esmentat Paro que sigui l'únic
que podrà cedir-se per a la celebracié d'actes pública en les condicions
que ea fixin.
Dictamen amortitrant la placa d'inspector d'Enllumenat de aegona. aCtualment vacant en el Negociat d'Obres particulars d'Eixampla.
Concurs per a la provisió de les
places vacants d'Encarregat dels inspectors motoristes i de sargent i caporal% del mateix cos. entre els inspectors motoristes que en formen
Part.
Adiudicaciä, d'acord amh el resultar del concurs obert a l'efecte, del
subministrament d'uniformee i llora
accessoris 'per a la policia urbana i
de träfic.
Expedient d'expropiada d'unes ( *toques per a l'obertura del carrer Lepe
i Pallare , de
de Vega . entre Pene
la barriada del Poble Nou.
El Geeern francas ha concedit al ¡tosDictàmens referents a la construcIre atine Pau Vila el titol d-Offieter ciO de ferms de diversos carrers, com
acadernique" pels serveis que porta fets a resultat dels concursos celebrar; a
a la cultura del país vei. Anda aquest l'efecte.
nuati. Patt Vila rep multes felicitacions,
Aprovació de compres justificats de
a les quals afegim la nostra.
diversos negociats.

Pau Vila, honorat pel
govern francès

que una cosa important. Aquesta Rt pública batejacla sobretot en l'afany de
bastir d'unes guantes dotzenes de persones, i en la generosa e xpeetació difusa de les mares. Però sembla que
aixes era poe. Restaven inconguerides
dues legions que en les terres
gues. per molo de termos, de l'any de
la Mear enea, han semblat definitives:
la de les iantasmes, que soberguejaven per tant de temps, i la d'una mena pejorativa de "vital", alzaba natarals de les fantasmes perquè, predae
toris graos i petits. també er planen
sota l'aixopluc de les tenebres. Per ai'ea no és d'estranyar que asna: veiem.
encara, una conspiracei d'alens gladais i de dita espavilats que fan de
les s ev esPerta el canvi que hora repara,
aquest to canviat (1 és el to el que fa
la ea/Ice.), acuestes imatges que no
e a peràvem de vetare (o de tornar a
veure), cap a un esta arenen?
No pas a la monarquia. Es 'nepe"ble, ocre la monarquia es va perdre
com per encanten'. Es va evaporar. DO
n'hi ha rastre. Trobeu en luxoses peixeres i adhue en barberies de entona
classe algú que declara que -en
aquella termos" hom havia comerme la
"douceur de vivre". Peró en acebo
aixequen els ulls al cel i diuen: - Ea
clar que mai mis, mai mis no ho tbr.
narem a veurel - I hom s'adona que
de mica en mica, qui sap perque,
aquesta impossibilitat sels ha anat
ferit confortable. O potser noenés és
que llur enyorança seis ha anat ert.
sopint; per un punt dramitic, ara par.
ticipa de la tònica general de llar es.

1

perit.

Cap al febrisme, sembla que no hi
ha manera. Manca una desesperació
ben escampada. ben punyent: i un
borne ben ferestec que no fui riure.
Cap a una militarada? La veritat,
no és ras una cosa tan fácil com se'n
demostrà per espai d'un segle. Dista.par una caserna, avui, podria eme
tan perillós com destapar la caixa de
Pandora. 1 uns entre gent de lee mes
casolanes - que eren les que més
s emocionasen amb les parades mili.
tars i les fotografies dels cabdills h: ha el sentiment que la iniciativa
abrup:a d'un general, encara que
triomfes de znoment, no faria sine,
agrettjar per a demä passat el peadem republicä, i obtindria que el contracop assunds una inexorabilitat
que el noble espanyol hauria fet teta
els possibles per evitar.
No, ara coman, les pretensions sien
molt mes modestes. No es va pas amb
gosadia de l'esperit i de la voluntat,
arnb alguna mena de videncia i salt
magnific de la sang, a una cosa contrària, ardua o folla, perb encenedora.
No es va sind a una negad. menuda, a upa mena d'eseurcament o den.

rampament.
Es va només a la no Repinto/tea.
Com qui diguée a una via morta. Els
grans hornea de I es dretes no veuen
mes ideal que el d'uns llims, q ue tenen a la porta. en lloc de la famosa
inscripeiä de la porta de l'Infern. ene
comanada a Dant Alighteri, aquese
simple rètol: Acf res no ene etgarrifarL Mesura, si De plata de llur gran.
desa.
BEELAFILA

Unió de Sindicats Agríenles
de Catalunya
COMITE DE F RUITES
I VERDORES
El diumenge dia 22 d'abril, a,
dos quarts d'onze del metí, P8
eelebrara l'assemblea general
ordinària de la Seeri6 al Centre
Artesa, del Prat de Llobregat.
Heus al l'ordre del dia: Lee.,
luna de l'acta_ anterior. PrOela-e
!nació del Conitte..-- "Mercal del
Barcelona": Ponent, Joan Pi 1,
Cases, conseller de la U. S. A.—
'tea joventuts pageees", parlament per Joan Miljans. del Sindicat Agrícola de Begues.
"Ilgim de contingente", .ponent
.1.1sep Montmerty. preeident del
Sindical AgefeOla de San " Feliu
de Llobregat. — "Oficina de

Portbou", ponent Jaume Albere-

LLEGIU

TA1VA

MIRADOR
II
Setmanari de Literatura, Art i Política

da. ronseller de la 17. S. A.
- Politice de proteectO a les metros fruites », ponent Carlea Mar-.
1. vire-president de la Mutuahiel d'Assegurances contra Aceirlents del Treball Agrfeola de
la 1'. S. A. de Calalunya. —
"Ramaderia i Avicultura - , par-

lament per Ferran Zulueta, pre-

s'isleta de la Mutualitat i del Colidie
Ratuaderia de la U. S. A.
seriel al. en realhabitan i estudi de la necessnat
¡
dels mercats eom a
anille-id del problema fruiter".
parlament per Lluts Pasqual, de

l'AssocinclO Professional d'Antics Alimmes de l'Eeeola Superior d'Agricultura. — Presidirla

l'acte Carlee J a rcia 1 Fages• P re
1`. S. A. de Cata,-sidenla
lunya.

HA SORTIT AVU1
Preu: 30 cèntims

Han fetal invitadas lea auto-Filete i els delegats &lit perlita
politirs amb representariO al

Parlement empanyol.

Llegiu LA PUBUCITAT
Propagueu-la!

1

LA pusuorray

Difoutf, 19 d'abril de

1934

IELJEIPEC
des de les nou del mati fins a maja
nit. .A mis de les actualitats, en els
programes figuren també cintes culturals, reportatges, pellicules cientifiques, etc. Les sessions duren nomas
mitja hora.

EL CINE
LES ESTRENES
"Carlomagno"
Metropol

Pathá Natan

Film fratteas dirigit per Pierre Colom'!er, segons argument cl'Yves Mirande,
mal, el segiient repartintent: Charlemagne. Rcu'en.u; Rose, Marie Glory; el Doctor, Lían Beliiress el baró Meyer, kan
Dar; el director del teatre, Gaston hegte t ; Molet. Pierade; e capita, Auguste Mouries; Bardar, Christian Girard. i l'autor, Lucien Barata., Distribucia: Fifnuifon.
Com tot altre mitjä d'expressió, en
el cinema, un cap establertes les regles, i conegudes, el de menys és la
tècnica i el de mes, allò que es vol
expressar. Aixf en "Charlemagne" es
pot dir que, havent portat els francesas el cinema a una normalitat
standarditzada pel que fa a la fotografia, al ritme i a la composició, no
senten necessitat de preocupar-se
d'alma cosa que de l'assumpte que
van a enquadrar dintre d'una técnica
universal.
Això, que cosa a principi és uta
lissim, no és bo més que arnb la
mateixa condició que fa la utilitat
de la gramätica per a escriure amb
un bon estil, i és oblidar-la un cop
apresa. Altrament hom veu traspuar
massa :a memòria d'unes regles que
haurien d'asser com un esquelet invisible.
Això, que succeeix en tots els films
francesos, passa també en "Charlemagne": pera en aquest film és encara perdonable, per dues raons: perque es va fer amb el peu forçat de
demostrar que es podia fer un film
¿'èxit amb molt pocs diners, i perque
Targument és bo, encara que no sigui
original.
Yves afirande, Fautor de l'escenani, ha agafat
mateix assumpte de
"L'admirable Crichton", de Banne,
perra l'ha traduit al vodevil francès, es
a dir, com si diguéssim, l'ha transportat a una escala cínica. Naturalment, perra, cona que el cas de robra
anglesa és d'ordre social i no pas
estrictament sexual, en la versió vodevilesca aquell caràcter es conservará, si be adaptar a l'humor francés. En "Charlemagne" ens trobem
amb que l'home de condició inferior,
que per la seva utilitat en la vida
práctica es fa amo de la situadas
en rilla deserta, és un fogainer del
vaixell naufragas en comptes d'un
majordom de casa rica. En comptes.
pera, de portar el seu efimer govern
per la via de l'eficiència acceptant
l'homenatge dels altres, l'enfoca pel
costat de la sátira. Aixi no és una
correcció dels abusos del món, sima
una concentració; el fogainer posa
els seus súbdits davant la realitat
crua i cínica. Al banquer el fa fer de
poble i Ii carregarà les feines mis
dures, i ell es reservará el millor
i expoliará els altres, que hauran de
sotmetre's, no per hipocresia, sinó per
la força. El fogainer, no obstant, no
estará mai segur del seu imperi tan
bon punt els altres veuen una possibilitat de salvar-se; abandonara les
regnes com a aterroritzat, per reprendre-les tot segun de veure passat
el perill. Finalment, quan sin recoBits, després d'haver estat respectat
i adulas, després d'haver salvas la
dona que havia somniat quan no era
més que fogainer i haver-ne fet la
reina de l'illa al seu costar, per a venjar-se del menyspreu inventa el cante
que a l'ala ha descobert or, amb el
qua] aconsegueix una mena de Cent
Dies del seu regnat, que destrueix
definitivament quan els altres, enllepolits pel guany, ja estan a punt
de llançar les accions al mercat i els
amenaça que si ho fan ell dirá que
és una estafada, i aniran tots a presidi. després d'alar') torna al seu
antic °fiel, i a somniar en la seva
glaria d'uns mesos.
Naturalment, un film aixi és un
film d'un actor, i aqueas, a Franea,
podia ésser altre que Raimu. I en
el film també ho és. Raimu es pot
dir que, amb la seva paraula i amb
el seu gest posa l'acció i el decorat.
Al seu costat els altres sin uns simples auxiliara que contribueixen a que
el gran actor ens diverteixi.

e

"Soy un vagabundo"
Artistas Associate
Kursaal
Film adaptat al cinema de l'obra de
Ben Hecht per S. M. Behrmann, amb
«motu i diàlegs ritmats de Richard
Rodar: i Lorenz Hart, dirigit Per Letris Milestone, amb fotografia de Lurien
Audrint i Al falsos, Frank Morgan. Edgar Counors, Madge E10113 i ¡farro
La nglos en el repartitnent,
—
Al Jolson, que fou el primer actor
que va treballar en el cinema sonor
amb "El cantor de jazz", ara ha volgut cantar mis, i ens ha donat aquest
"Soy un vagabundo", en el qual es
pot dir que no fa ultra cosa. L'obra

is una fantasía poética, a estones
Opera musical, en altres òpera sense
música, i encara té moments de comedia sentimental. L'argument canta la llibertat dels vagabunds al Central Park de Nova York, j ens en
presenta un que és amic i protegit
de l'alcalde.
Grades a aquesta amistat, a la seva
bonradesa i a la seva simpatia, is.
podrfem dir, l'alcalde del pare. i ha'esa salvat del suieidi l'amiga de
l'elealde, que, despres de tirar-se al
riu perd la memòria, esa a punt de
suplantar-lo quan, adonant-se de qui

és li torna la xicota, i ell. que per a
pagar-li la dispesa s'havia posat a
treballar, torna a fer de vagabund.
Lewis Milestone sisa trobat en
aquest film amb moltes dificultats
i no petites.. El genere, apera unes
vegades, comidita d'altres, fluctua
constantment entre la fantasia i la
realitat, mentre que els escenaris san
sempre reals. El genere, cono es
recordara. havia estas ja treballat per
René Clair en "A nous la liberté" i
"Le miman" amb la gracia que tothom sap. Aci Milestone, amb el peu
forçat de la prosa ritmada que ha
d'influir en el ritme del film i les
facultats especials del protagonista,
no pot moure's amb tanta lleugeresa,
i les escenes cantades no san pas,
evidentment, les millors. Per aixä ens
agraden molt mis aquelles en les
quals intervé Frank aforgan, bon
actor de comedia, que fa el paper
d'alcalde. Un film que desorienta respectador, i no pas perque sigui el
primer del genere que hägim vist,
sinó per les dificultats de manipular
el material. Bona fotografia i bells
tipus de comparses.
A. FERRAN

Un Govern d'estrelles
A uns quants humoristes de Hollywood seas ha ocorregut la peregrina
idea de fer la Hista del govern ideal
per a regir els destins del món del
llene. El gabinet queda formar com
segueix:
afinisteri de la Divinitat, Greta
Garbo.
Ministeri del "Sex-appeal", Joana
Crawford.
Subsecretaria del "Sex-appeal",
Jean Harlow.
Ministeri de l'Elegància, de l'Espiritualitat i de la Distracció, Norma
Shearer.
Ministeri del Marit, Lionel Barry•

more.
Ministeri de la Cultura Física,
Johnny aVeissmuller.
Ministeri de la Rudesa amb bon
cor, Wallace Beery.
Ministeri de la Selecció, John
Barrymore.
Ministeri de Terra a Terra, Lee
Tracy.
Ministeri de la Passió (brutal),
Clark Gable.
Ministeri de la Passió (romàntica),
vacant d'ençà de rocas de John Gilbert.
Es un ministeri M. G. M.

Mis músics al llene

Mae West, novellista
Acaba d'apareixer a Londres una

novella que porta el tito' de "Sine
done him Wrong", i de la qual és
autora Mac West, actriu de teatre a
la qual bast à una sola peHicula per
aconseguir la celebritat. La novella
no té gran novetat com a nou devessall imaginatiu de l'estrella de les
corbes pronunciades; no és altra cosa
que una adaptació del drama de la
präpia Mac West que serví d'argument al film de la seda consagració.
O sigui que de "Lady Lou" hi ha
tres títols i tres formes diverses, peró
un sol argument veritable.

Un "Suplement Català"
En el número d'aquest mes de "El
Faro'', el butlletí que la casa Fox caria als empresaris per a fer la propaganda de les seres pellicules amb retalls
de les critiques, naturalment favorables,
publicades a la Premsa, hem trabas una
novetat ben notable. Es tracta, no pas
menys, d'un "Suplement Cataba', separat del número, en el qual horma troba
agrupades les critiques dels diaria catalans.
Es molt lloable la intenció de la
Fox en voler donar un lloc important
en la seca publicació a la nostra parla.
No obstant, les millors intencions perden en portar-les a la practica. Cert
que abans acostuniava a publicar molt
pagues critiques en cataiä, penqui la
casa trobava un pablic mear mis cateas pe:- a les castellanes, perú almenys.
les poques que lii havia feien arribar la
vea de la crítica genuinament catalana
arreu de la Península. Amb el separatisme d'ara, car, de fet, sin diles publicacions distintes, o be nomas atara a
la resta d'Espanya la part escrita exclusivament en castellà, ¡ en aquest cas t,s
tancar de cop les fronteres de l'Ehre a
la catalana, o be hi anirà també el suplement català, perra l'empresari, en veure'l acilment separable i en
un idioma per a ell de difícil lectura.
el tirará al cove en arribar.
La saludé seria una altra i mis senzilla: res de suplements separats, que
per si un costas sin un afalac, per l'altre poden temblar — no diem que ho siguin — una cachito', i dedicar, en tot
cas, en cada número. dintre en, una
secció dedicada a la Premsa de Catalunya, i dintre aquesta. i en primer serme, una a la "Premsa escrita en catala" o, per que no?. simplement
“Premsa Catalana". Aquesta seria lisrica manera d'esvair equívocs ¡ rete la
Premsa cata l ana es pagues mostrar satisfeta, plenament satisfeta. de l'honor
que vol fer-li la casa Fox.

Film patrocinat pel Comitè

Ja s'indica en aquestes columnes
contra la Guerra
com l'èxit internacional de "Vuelan
mis canciones" obria pas a una nova
En donar a conèixer al públic aquest
serie de cintes que tindrien coto a tema fonamental episodis de la vida film no es persegueix el sensarionsdels grans música, subratllats per la lisme n; l'èxit ressonant, sind que es
melodia de les seves composicions limita a reflectir la veritat en la seva
vera nuditat.
mes famoses.
Els operadors que la impressionaEls primers anuncis ens parlaren
d'un "Vals del adiós", que mostraria ren (alguns d'ells trabaren la mort er
Chopin al llene, i d'una "Rapsodia la se va miss ió ) no podien procurar-se
húngara", que tindria com a figura tecnicismes quan els °husos explotacentral Liszt. Ara arriben més noti- ren a pagues pastes de la camina.
Cal, dones, que en aquestes rocecies del mateix genere, i sabem per
elles que mentre una casa productora nes es vega la intensitat del fans sense
reparar
en les deficiències de la foralemanya es proposa portar de seguida al celluloide una reconstitucia ma: que elles siguin com una visita
de la vida de Mozart, que tindri cosa a les trinxeres en aquello anys inoblia fons paisatgistes Austria. Italia i dables en que el fum i la pólvora des Wolfgangsee, una altra casa, francesa 'corria cortines sutils davant els ull o
aquesta, prepara un film evocador de l'espectador.
Ens diu el coronel Picot —que
deis amors d'Offenbach arnb Hortenlasqué des del començament a la fi el
sia Schneider.
dolor dels dies vermells, dels dies negres: "Veureu en aquest film la guerra en tot el seu horror, no a través
dels cristalls de colors de l'exaltació
El primer cinema
patriaitica. sinó a través de la prapia
de
realitat. I jo sé que aquesta visió
amarga farà més per la pau del rnan
A Moscou acaba d'inaugurar-se el que els discursos i conferencies dels
primer cinema d'actualitats de la Rús- representants de les nacions."
sia soviética.
Tot aqueo; film ion impressionat
El saló recent inaugurat está junt durant el transcurs de la guerra de
a rimmens cinema aleschrabpom. rata-iarfl, per la Secció CinematográL'espectacle dura, sense interrupció, fica de l'Exereit Francés.

Català

litats

d'actuaMoscou

144•11+0444.114.94.44

MOLT AVIAT

La pela licula perfecta
Agua en el suelo
Argument: GERMANS QUINTERO
Direcció: E. Fernändez Ardavin
Música: Mestre Alonso
Protagonista: MARUCHI FRESNO
C. 1. F. E. S. A.

FANTASIO
AVUI, ESTRENA

aquest assurnpte que tots els artistes
troben per a gallejar deis seus dots.
i per fi aquest argument rha.trobat
en la produccia de Seleccions Filmofono titulada "Carlornagno".
En la fina irania d'aquesta obra és
on Raymú troba un cama propici per
a desenrotllar tot el sala talent interpretatiu, Després de la seva actuada
en "Carlornagno" es compren la popularitat que gaudeix aquest artista
i es compren samba que la Pathé
Nathan no hagi tingut cap inconvenient a fer certes despeses per tal que
la cinta "Carlomagno" sigui una de
les obres millors que ha realitzat.

EL

TEATRE

LES ESTRENES

Barcelona: "Por tierra de hidalgos",
de Linares Rivas

Una obra polémica a propósit de
* En "La reina Cristina de Sue- la qüestió del cama. Una obra en la
cia", Greta Garbo, la figura genial de qual l'autor agaia una posició no sois
la cinematografia, reviu amb extraor- ferotgement conservadora i tradiciodinaria veracitat la figura de la fa- nalista, ans adversa a la República
mosa reina, que, pel seu esperit in- i a la vida actual. Per boca d'un
11
quiet i apassionat, sembla viure en estrafolari personatge, que s'ha assimilat, segons ens fa a saber molt bi
ple segle XX.
John Gilbert interpreta el rol de els clässics, omple de dicteris els
UH
Don Antonio Pimentel de Prado, temas presents, i exalta el passat de
l'ambaixador especial de la Cort del Castella. De vegades aquest anacrònic personatge arriba a produir, sense
rei Felip IV d'Espanya.
Rouben Manumitan, el director, fa que l'autor sato proposi, un efecte
que aquesta producció sigui un dels francamen t eärnic quan, amb exemples extrets del romancer, voldria, seseus grans encerts.
gons sembla, arranjar les qüestions
,a. Sima dit repetidament que la actuals. Pera en fi, tan intransigent
pellicula "Alma de bailarina" és, en s'ha tornat el senyor Linares Rivas,
certa manera una biografía de la vida que la conclusió que es despren de
de Joan Crawford. En fer ressaltar la seda obra és que els propietaria
aquesta coincidencia, tots estem da- no han de cedir en res , i que els ramcard a reconiixer que Joan Craw- perols han d'acontentar-se ami) pa i
ford en realitzar - Alma de bailarina" amb trehall , si as que els a n ios es
ha volgut assolir la consagraciú d'u- en rolen donar.
Hont se sobra de trobar, ideológina carrera d'èxits creixents.
aletro Goldwyn Mayer, que tan al- carneas, tan canviat l'autor de "La
ta atenció presta als seus artistes no garra", El millor de la seva obra era
anava a regatejar-li eis mitjans per fins avui basta precisament amb idees
a aixä. I ami com Greta Garbo as- liberals i contra les Ileis o hahituds
solía la seva més alta consagrada en que Im han semblat tiràniques. Encara
"La reina Cristina de Suecia", reco- que hom no el considerará pas cotas
negada com la mis gran de totes les un escriptor influent, és, de totes alaseves creacions, sala reservat a Joan mueres, per la força d'idees com les
Crawford la glaria de realitzar a. la que ell ha manipular sovint, que ha
so ya vegada un film que és com una pogut venir la República. Aleshores
síntesi ute toles les seres creacions as que es tracta d'un penedit?
a n teriors.
penedit o, mes simplernent, d'un acta4. Marie Dressler és "Ana, la del ladón? s Es, simplement, un horne de
teatre sense conviccions, que no cerca
remolcador'', no solament per ha ya essinó aquelles idees que hom sap que
tas designada per a encarnar en el llene
aquest popular personatge, 5iI1Ó per la san de moda i facas d'arrencar raplaudirnent?
raó que l'autor, que veié amb anterioriHoni ha de sospitar aixä penqui
tat en Miss Dresde n possibilitats per
l'obra, ideolagicament molt feble, és
al papen, modela el personatge seguint bastida amb tots aquells tapies que
les seves inmressions de Factriu.
poden afalagar especialment el públic
En anunciar-se que la Metro-Gold- que a Madrid soste el teatre. Aixi
wyn-Mayer baria adquirit els drets per no hi manquen ni la gent humil, que
a portar al llene la història de "Ana, tot 5 haver-se rimes de gana durant
la del remolcador'', l'interès fou gran. tota la vida, es posen per agraament
I quan es dona la noticia que Marie —hom es pregunta, sper agraiment
Dressier u Wallace Beery serien els pro- de que— al costat dels amos. En
tagonistes d'aquesta histäria, aquest in- algunes d'aquestes escenas, d'una senterés dels aficionats al cinema es con- sibleria ridicula, el senyor Linares
serti en entusiasme. Centenars de car- Rivas bat un récord de grotesc.
nes (oren enviades a les dues estels. El
Pera si cert públic de Madrid es
que havia rigut i piaras veient por sentir aialagat per la posició exESTRENES D'AVUI públic,
Marie i Wally en altres produccions, treinista i antirepublicana de Linares
expressava per anticipat el seu place de Ilusas, és mes dificil que sati senti el
"LAS SORPRESAS DEL COCHE sastre% junta de nou.
de Barcelona. La prova san les proCAMA"
Gary Cooper, l'astre del llene, testes que no van escassejar el dia
Aquest film, que avui s'estrena al
casar-se. No obstant. de l'estrena. Hom va passar per alto
Fantasio ens presenta les mateases esta a punt de
pare... adoptiu. El seu bebe és que Espanya fos comparada a una
ja
és
caracteristiques a jutjar pel titol i
"Nueva Méjico ... Horn hi va passar,
una preciosa mona: o, per dir-ho en
rinterpret dels de la produccia
termes mas tecnias, un delicias tina- segurament, perque la República--; no
"standard" francesa, el vodevil, d'epas
per culpa dels que la van porpanzé femella que el simpàtic astre
fectes cómics que coneixem sobradaadquirí durant el seu recent viatge tar—esdevé certarnent mas sud-amement per les pellicules que hm vist
de plaer a l'Africa, en el qual tingué ricana o portuguesa cada dia. Perä
d'aquest genere.
a tirador de hora protesta sorollosament, quan
Florelle és l'intèrpret principal. Re- ocasia de lluir-se com
primera classe en les nombroses ca- aquell esmentat personatge deia que
corriera d'ella diversos vodevils, geles coses havien arribat a uns tals
ceres en les quals arengué part.
nere al qual, darrerarnent, s'ha delimita intolerables, que adhuc es veien
La mona s'anomena Toluca. i Garv
dican després d'haver fet films amb
"los presidiarios por las calles y las
G. W. Pabst Alexandre Korda. la té règiament installacla al pis supe- laureadas por los presidios".
Claude Dauplin Louvingy, Le Gallo, rior de la seca formosa mansió. Allí
Cada autor té sens dubte el dret
etcètera... campleten el repartiment. no lu falta res. Pot entrar i sortir per
la gran iinestra i passejar-se II mireKarel Anton és el director.
.Aquesta pellícula que e n s presenta ment pel jan- ui, i heure i banyar-se
la Fox pertany a la seda producen tranquillament a la petisa piscina que
europea de la que hem tingut ocasia Gary hi ha fet installar.
Africa, la patria de Toluca, és, incifle veure "Matriel/la 33", interpretada
dentalment, el fons on es desenrotlla
per Andree Luguet.
el film Paramount "Entre la espada
v la pared".
D:untenge, cl ia 22, a les cinc de la
* Franchot Tone trehallarà ami-)
uI adeleine Carroll. famosa per les se- tarda, en commernoració del X XXI.è
anivcrsari de la fundació del C. A. D.
ves interpretacions a Anglaterra. en
una pellicula per a la Fox que porta C. I. (Rambla de Santa alänica, 23)
tindra lloc un concert d'orquestra r a
* En una escena de "El arrepen- el tito' provisional anglas -The World cartee de la prestigiosa Orquestra da
tido", don Gregorio, el personatge moves on".
Camera de l'Institut Musical Ardévol,
Aquesta pellicula sera dirigida per amb la cooperada) del violinista Fra
principal encarnat en Julio Renato,
uactor argenta apareix manejant un John Ford.
cese Abeya. S'executaran obres de
petit auto Ford prehistäric.
ozart, Schubert, Wagner, Debussy
* "El Zarewitsch" és una de les
Despees de diversos dies de recerca
Granados ; Manen.
per a trobar aquest vehicle, se'n Cobá operetes famoses de Franz Leitar.
Grades
al
seu
assumpte
gracias
i
Associació Obrera de Concerts. —
un a casa d'un plats-i-olles, que el tenia coas a un joia histórica, i sacan- per i a la seva música. aquesta obra L'eminent mestre Aibert Woiff —un
ha
recorregut
en
trionsf
tot el man, dels mas prestigiosos interpretadors
segui llogar-lo per uns quants dies.
i les seves cançons &han popularitzat
anomenada mundial i actual direcJulio Renato volguí entrenar-se
ami, estricta justicia.
tor de la famosa Orquestra Lamouabans d'actuar amb a quel' rar veltis
En traslladar-se al celluloide, sota reux, de Paris— dirigirá la segarla
ele, i en una de les voltea entorn dels
audició simiónica que l'Orquestra
estudis ami.) l'admirat artefacte, ara l'experta direcció de Viktor Janson,
a topar contra un arbret, sortint-ne "El Zarewitsch" guanya en molan- Fans Casals celebrara exclusivament
tat,
en
gracia,
en
iteres.
Les
peripéper a l'Associació Obrera de Contan malparas que catana portar-lo a
cies divertidissimes a que dina llar cerro. Aquesta aova sessió orquestral,
l'hospital._ l'auto, persiste lachtet
Julio Renato sortiren completament l'ordre imperial perque el Zarewitsch que tindrà lloc el diumenge vinent,
contregui matrimoni sellen magnifica dia 22, revestirà un gran intereS, tant
illesos de la carraca curiosa.
expressió cinematográfica en aquesta per la presencia del director francés
*
Greta Garbo, en el rol de "La
com per les obres del programa, el
producció de la Primatonfilm.
reina Cristina de u:cia", la impenequal ben aviat es detallará públicatrable i dominant reina del segle .114.444444.0444114.444 4+4+
men
t.
6+
XVII, és rebel a les obligacions que
(Les inscripcions de soci han de
I; imposava la seva tasca de goverfer-se, de les set a les nou del vespre
nant. Molt mas que firmar documents
de tots els dies ieiners, a la secretai conversar amb parlamentaris, preria de l'A. O. de C., Alt de Sant
feria estudiar ciencies i idiomes;
l'ere, 27, principal.)
agradava més Ilegir els filòsofs que
rebre diplomàtics estrangers. Cristina
Alfred Cortot a Audicions Intide Suecia estimava l'estudi ¡ la somes.—"Trcs panorames musical;
ledat, i aquesta passió que tots coChopin, Schumann, Liszta.
neixem la sent Greta Garbo en alt
es el sisal dels tres concerts comengrau. Havia d'ésser ella ranica que
tan,: que el gran pianista francés Alpodia encarnar amb tota propietat el
ired Cortos donará molt aviat al Cadifícil rol de Cristina de Suecia.
sal del Metge. exclusivament per ale
John Gilbert, l'actor que havia aconinscrits a " Audicions Intimes". Alseguit abans tants exits al costas de
fred Cortos, artista de la paraula i en
Greta Garbo, torna a apareixer amb
possessió
d'una erudició notabilissima
EIMIL DI 901)
ella en aquest film.
dels seas "coneerts comentats" una
t,!.",, Pele.
lene fa
modalitat atraient i exquisida. Abans
*
Dir que arriba Raymú és el
de l'actuada de l'eminent pianista
matear que dir que arriba el rei de
francas. "Audicions Intimes" prepara
la gracia i de la ironía. Perra a Ray- TENORIO DE SLEEPING dues sessions malt dintre del to de
tnú Im faltava l'argument, millar dit,
eran seleceió artística que caracteritla pellicula precisa on poder demosza les activitats d'aquesta emitas: E'
trar fins on podia arribar, Ii feia falta i-4444444+044+6.6+444444.0444 dia 23, sessió de quintets, amb pri-

WAGON...

un CORREDOR...

CORTA - CIRCUITO!
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FLORELLE

ORPRESAS
°CHICANA

Una a l egre comèdia presidida per
l'encis de Florelle
Una pellícula Fox
parlada en francès

LES

La Música
NOTICIARI

D'UN FILM A L'ALTRE

El dilluns vinent, dia 23, al

KURSAAL

En el mateix programa:
per Madeleine Carrol

defensar la posició que rilés 1m pla.
gui. La polèmica té sempre molt de
teatral. Perra si hom no en 5ap elevar
el ro, si hom cau en petites i na.
núscules allusions, perd tota noblesa,
tota l'eficacia ¡ tot rabast. La del se.
nvor Linares Rivas, mediocre de con.
tingut, no pasta de la importancia
d'un cante per al "Blanco y Negro".
No hauria d'haver donar motiu per
a res més.
Al Barcelona, els mateixos actors
resten empetitits per la mediocritat
de l'obra. La senyora Heredia, sena
blement monatona, sense saber (er
altra cosa que sospirar sorollosament,
El senyor Asquerino, en un paper de
jovencell, que, a desgrat de la magna.
fica perruca, no li escau gaire. El més
encertat el senyor Romea, en un pa.
per de guarda sentimental.
de

Domènec GDANS$

TEATRE AMATEUR
A Barcelona
Foment Autonomista Catali. — El
Quadra Escenic mossén Cinto, (lira
git per Andreu Guixer, i amb la rooperació de la primera ac:riu Emília
Barra, representa el diumemte passat
l'obra de Guimera "L'anima és
meva". Hi prengueren part. ultra la
senyora Baró, la senyora Ricard, la
senyoreta Duran i els senyors Falet
Folch, Permanyer, Enric, Borrelles,
Duran, Balasch, Gans, Arinyo i Gata
cés.

A les comarques
Sant Pol de Mar.— El dissabte passat la Secció de Teatre de Palestra
dona al Teatre Amor Social, sota tu
direcció de Joaquirn Pou, una reptesentar/ni, del drama d'Iglésies "La
barca nova". Fest, interpretas per
C. Vives i Aiet, Victòria Castanyer,
Carme Oliver, Francesca Carreres,
Maria Villa, J. Vives i Roig,
Guasc, Salvador Carbonell, Jose?
Serra, Josep Serra (Ros), Jamas
Verges, Josep Brunet, J. Vives i Ginebra, Pene Perpinyä, Emili Pou, Andreu Guate i Lluis Fans. Per final
de testa, la senyora V. Castanyer
els sen y ors Josep Serra, Enric
Guasa i Josep Brunet, representaren
la pega. de J. Amarats "Un tres
d'home

Olesa de Montserrat.— El passat
dia 14 els aficionats del Circol Federal Democràtic Obrer representaren
l'obra "Joan Blanquea". de F. labac
i Vinyeta. Fou interpretada per la senyora Consol Melero i els senyors Gabriel Tetillas, Segimon Francese, Jaume Soler, Pt7e Font, Joan Boada,
Francesc Francesc, Laure), Soler, Anton Rasas, Joan Canals i Joan
Tasies.

Hiera audició dun dels quintets del
P. Antoni Soler, classic catala del
segle XVIII, del qual podem sentrnos ben orgullosos els catalans, i les
dues grans obres mestres de Schumann i Brahma. Intérprets: El Quartet Iberia, ami) Isabel Martí Colin
piano. El dia 28, presentació d'un
violoncelista sensacional: Gregor Pia.
tigoralcy.

La gran massa coral de Bucarest
"Cantarea Romaniet".— Vindra. a
Barcelona directament de Romania per
a donar dos únics concerts extraordinaris que tindran llar els dies 21
(nit), i 22 (tarda), d'abril de 1934
al Gran Teatre del Liceu. Donará a
coneixer el gran art romanes i ext.
cutara les obres més importants deis
mas celebres autor; romanesos, Maz:cescu, Bruakner, Ericka, Din/a,
etc., etc.

La crítica mundial la consagra Iln.1
de les rnillors d'Europa. Aquests
massa coral esta composta de So persanes entre les quals figuren els nallors elements del Conservatori
Bucarest, i en formen part notabaissims solistes que han assolit extraordinaria èxits als millors teatres
glaterra, França, Alemanya, Italia
Suecia, Austria, Txecoslovàquia, Suissa, Dinamarca. etc.
Es p resentaran amb els seus meravellosos vestits típics romanesos i un
p rograma de repertori clàssic i canes
p op ulars del país amb dos programes
distints.
La famosa concertista d'arpa, Flarence Lupascu encisarà l'auditor: amh
el seu extraordinari programa interpretant les més escollides peces del
sea selecte reaertori.
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ES TR ANGE
discurs de El govern anglès publica un IIIalmirall. Schwerer Lleó Chamberlain bre blanc sobre el desarmament
L'afer Stavisky

El

noves pretunDaudet declaren sobre els sobre el pres- John Simon formula duesconveni
tes sobre un futur
supost
ineidents del 6 de febrer
pot contentar CII rOciltCS ras /1,s
rae/tosa-a; financera de Neville Charnbcrlain. Pecó sin es pot irr mema que
remarcar que amb lotes les campanyes
annearitailstcs, .1nylaterra ha demos:raí
que nornés
regini liberal por produir
supe rrivit a Mi PI,S S IINSt estatal i
sil assentament econtimic re/atiranten:
bo del país. En mate.ria eeonrimica,
dones l'Anolaterra eatitalisfa ha donat
una ltrÇO als doctrinaris de Mosco u ,
Perlin i Roma.
co

Heraud afirma que Prince no havia donat
impartimeia als informes judieials
sobre Stavisky
París, 18. — En la sessia celebrada
per la Comissió parlamentaria d'enquesta sobre els successos del dia
de febrer han declarat alguno elements directius d'Acció francesa,.
S anan produit alguns incidents.
L'airnirall senyor Swerer, president
de la Lliga d'Acció francesa, que ha
estat el primer declarant, ha indicat
que hacia donar instruccions peraue
eas monárquica estiguessin armats.
a fi de contestar els atacs que seas
objecte.
Alguna diputats de l'extrema eseuerra han protesta tcontra les dites
rnanifestacions.
Un comunista ha titllat el testimoni d'"assassi a . j un socialista l'ha
anomenat "sinistre ancià - i l'ha amenaçat amb llançar-lo per la finestra.
El presiden:. despees d'alguna esforços, ha ac a nseguit restablir la
calma.
laaimirall ha explicar alean: detalls relatius a l'organització de la
qual es cap.
Sezons ell l'Acci6 francesa detesta
:a maçoneria i es proposa enderrocar
la República. La Lliga Monárquica
romés té setanta mil adherits, pera
e: seu nombre augmenta tense parar
des del mes de gener.
Ha indicar despees que no hi ha
haut acord arnh altres oreanitaacions, j que ei dia 6 de febrer no
estas-en armats, cosa que no ocorre

eada a favor de la collocacia dele,
Boas del Crèdit Municipal de Baiona
ni dels Bons hongaresos.
La Comissia parlamentaria ha escoltar les declaracions de diversos tes.
tanonis. entre ells el primer presidetnt
del Tribunal d'Apellacia i el procurador general, senyor Donat Guigue,
les declaracions dels quals no han
aportas noves precisions sobre les paraules que han estar atribuides al atagistrat senyor Prince.
Unicament han rectificat alguns
errors materials.
Despees ha prestas declarada el se_
nyor Daladier, el qual ha desmentir
la seva superada entrevista amb Cl
senvor Prince, al qual ha dit que no
coneixia.
La Comissió ha ajornat fins denla
la compareixença del senyor Penan-

aro.

En aqueat momear de la declaració
es produeixen incidents.
Ha terminar dient que teja estorços per constituir un front de dretes,
que en el; fets del dia 6 de iebrer
e:s elements de la Lliga obraren isoladament.
Despees ha prestat declarada el senyor Lean Daudet, i, contra el que
s'esperava, les seves manifestacions
han transcorregut dintre d'una trançuillitat absoluta.
Els diputats han renunciar interrogar-lo sobre les seves activitats poiitiques, i ho han jet només sobre els
:ntents de detencia de que fon objecte
en la jornada del 6 de fehrer.
Peluca
ludicials

els informes

París, té. — La Comissió d'Enque ora que intervé en els distints assumpaes de l'estafador Stavisky, ha alterragat aquest Talad cl diputar pel Desartament del Sena senyor Marcel
llenad, el testimoni del qual hacia
estar requerir gel senyor Pressard.
El senyor lieraud ha manifestar que
e: magistral senyor Prime li hacia
declarar en certa °casar) no hacer
atribuir gran atenció als informes presentats per la policia judicial en re :l6 amb Stavisky.
Per la seca para l'ex-director d'Astrgurances socials ha negat reiteraaament hacer intervingut alguna ve-

Pot salvar-se la conteräncia del Desar-

Londres, ra. — Tora la premsa anglesa comenta extensarnent el (aseares
de presentació del Pressupost angles
!ter a l'exercici venidor que fea/ el
senyor Neville Charnberlain a la Cambra dels Comuns. Aquesta qüestió ha
passat al primer pla d'actualitat del; comentaristes anglesos.
En el seu discurs el ministre d'Hisenda britänic començà assemalant els
simptcmes favorables que s'observen en
el ressorgiment econamic de la Gran
Bretanya, gràcies principalment al constan propi de l'interior del pato, ja que
e; cornees exterior es traba encara en
precaria situada. Assens • alà que el
superávit obtingut de 31.148.00o lliures
esterlines.
malgrat haver-se pagat .11s
Cite.
Estats Unas 3.300.1 110 narres esterlideclaracions
Rculagnino fa
nes, riemostra que cal mirar fesdeveniParís, 18. — El magistrat encaitegat dor amb mes confiança.
Fiu ressaltar que els rendistes andel 5 umnri relatiu als ajero tstarisky Ira glesos no han regatejat llar esforç an
pres aquesta t arda declaració a Roma- l'obra financera del Govern, ja que per
girino, principal collaberadar de l'esta- herandes salan obtingut ingressos infatlar.
Respecte a l'exercici 1934-33.
L'acusat ha declarar que en diver- esperats.
la Gran Bretanya pensa seguir ob s erocasiono m i siá sehres arnh quantitats
vant
la
mateixa
conducta quant als ¿caen tuerMIie al diputat senyor Proust.
Estats tr,ins,i
ira dit aaaa que coneixia les ges- tes de guerra amb els
aquesta declarada) fou rebuda amb gratas
tinas dures a terme gel Sr. Odia,. però
s
per
tots
els
sectors de :a
t
arre ignorara 51 hacia rebut cap quan- aplaudimen
Cambra.
titat.
Les despeses per a l'exercici que
Ila declarar finalment que e! senador
ve es calculen eta 698.1a4.ocao lliures
sr. Ouis demanava i abtenia sovint diners
esterlines
contra O93-t ql.000 de rana
per tal d'arranjar els scus compres.
Ha rta creta mear probable que el jutze passat. Es colilla en un augment
disposi per a data propera un acarament en els drets de duana i en certs imentre Romagnina i les persones a les postos.
En canvi ha anunciat una reauccia
quals ha fet allusió en les seves ¿celaen els impostos de la indústria suracions.
crera i automobilisti c a i na augrnent
Les activitats de Dalimier,
parcial en aquello sous que foren rebaixats l'any 193r. Aixa sol repreRenoult i Hesse
sentara un augment en les ¿espeses
Para, ill — El periòdic "Le afatina de cinc milions i mig de !liares.
anuncia que Mamut el Cansen celebrar
També anuncia que es restablirà
pel ("alle ga d'Advacats, el de gä ha anun- l'ajut als desocupats a partir del dia
ciat que havien estar designades quatre
i de juliol en les rnateixes condicions
persanes per a practicar esbrinameut re- que
abans d'ésser rebaixades. Aqueoferents a les activitats de marre ex- ta declarada fou rebuda així mateix
ministres que són advocats, entre els
tot aixO,
quals fíat/reta els senyors Dalimier, Re- anal, gratas aclarnacions. Per
relatar en compte l'esperit de sacra
tamar i Ilesse.
fiel que s'imposa el (toreen britànic
per tal de correspondre als esforços
de la nació, se sacrifiquen d'aquest
pressupost més de vint-i-am
de llames esterlines de superávit; de
manera que aquest superávit es calcula sols en vuit-centes nnti Iliures.
La premsa en els seus comentaris
elogia les perspectives assenyalades
pel senyor Chamberlain, i posa de
relleu que els beneficiats pel restabliment parcial dels antics sous ovni
eis ministres de la corona, els menabres del Parlament, els jutges, els
runcionaris pública militars, triarais
aviadors de guerra, mestres, polides i química
El restabliment del "denle" camplet
Toquio. 18. — A conseqübncia
als desocupats) s'interpreta
dels rumoro que han circulat so- (subsidi
una conseqüència de les clecbre la prestació d'un ajut inter- com
cieno municipals Lonares, celebranacional a Xina, pel
des fa poc. en les quals triomfaren
d'Afers Estrangers ha estat fa- els elements laboristes grades al desada una nota en la qual es contentament deis sense feina.
ser

t

El Japó es declara sol guardador
de l'ordre a

l'Extrem Orient

defineix l'actitud del Japó sobre
tquest assumpte.
La premsa japonesa creo veomament?
re en aquesta declaració un advertiment a la resta del inón (le
(Ve de la primera 1.igina)
no tocar Núm.
Per tal de garantir la seguretat de
En l'esntentada declaració es

les fronteres. França ha proposat que
sigui estipulat un conveni compremut, si és possibie, tot Europa—única manera perquè tingui eficacia—U
attablint sancions per a qui goses violar-lo. Aquestes sancions haurien
d'arribar ibis on calgués, àdhuc a la
ietervenció militar collectiva. Acota,. t un acord sobre aquest punt.
'aria despees a examinar la
• a dels efectius, entre els quals
d'ésser conmreses les orgaons paramilitars dels paises
tinguin.
:aterra, que pensa haver-se ja
aran al continent, no vol accept sanciono sinó en para cosa
at a Paria es considera insuficient.
En resurta el que li interessa són les
garanties de seguretat de les fronteres franceses i belgues. Pecó Franca , sense sortir-se del quadre de la
.Societat de Nacions, está Iligada per
f- . nipromisos d'aiianga ami) Poli:Una
xecoslovaquia, i si Alernanya agre'. t una d'aquestes nacions, ¿qué furia
anglaterra, si el conveni s'aprovés tal
c ana el proposa el govern de Londres?
Eden, en el discurs pronunciat el
dia lo a Ginebra, ha callar sobre
moltes coses que comprometen dice-- ent la responsabilitat del ga
-verangls,id'tbhaml
rbsoirmulat le; esperances de poder
ai nenir. en la reunió de la Mesa que
Malea lloc el dia 30, l'ajornament
la reunió de la Comissió general a
una data mes Ilunyana, cosa a la qual
s'amasaran la majar part de les deleRacions.
• *•
Com que curara hi ha en curs nea n c'acions entre les cancelleries, no
es fácil de preverme que passarà el 23
de maig. Pera el fet d'haver ressorgit
canferearia, tornant a parlar les
ascussions a l'atular de la Socierat
at N'adoris, ha estar un pas alhora
e acaç i denmeratia, degut sobretot a
: a iniciativa de França, animada de
ve r:tablea desigs pacifistes.
J. TORRES I CAPRARA

diu que el manteniment de lit
pan a l'Orient eurvespon al Ja p6.
que aques t problema pel que es
refereix a ?Cilla depen della nut-

teixa.
'Vota acció del Govern sities
conträria a la pau a l'Orient
topara amb el Jai-ni. el qual aten(Ira teta mesura que pugui adoptar qualsevol poténcia susceptible de commoure la pau a
l'Or len'.
Un alt funcionari del !Milis-

L'antbaixader trances a Londres, Cor- Dues preguntes de ilmon
bin, Va lliiuroe ahir si John Simon la no:a
Londres, 18. — En la comunicada
francesa, que ha estar tan esperada i
relativa al desarmament que alta jet
mentada. Aquesta Ilota ha estar Palie - al senyor Corbin, i segons una inforjada l'el Barthou i després sor.- mació autoritzada, Sir John Sirnon formesa a l'aprovaeió del Comite de la mula dues preguntes, respecte a les
Defensa Nacional, que is presidir per quals el govern anglas desitja coneixer
Herriot i Tardicii u del qual formen par( l'actitud del govern francas.
altres personalitats de trzen.cit i de 1,1
Aquestes preguntes san les segfients:
diplomacia. Fina despres de l'examen
Primera. — Suposant que sembli posd'aquesta Comissió la nota no ha CSIat sible d'arribar a un acord sobre les zatratticsn o Londres, i aixa vol dir que randes d'execucia del Conveni del deslia eslat minucirsainent estudiada.
arntarnent relatives als armanients,
.4 París s'ha compres que ha arribar govern francés estaria disposat a disAnglaterra.
el montera de parlar ciar a
cutir sobre la base del memorandum anLa nota del Quai d'Orsay ha fingid prin- glas, tal cota bou conntnicat al goeipalment en compre el greit fet re- vena francas en 19 de març?
erra que is dels pressuposros
Segona. — Si la contestada a la priinilitars del Reich. En apestes conili- mera pregunta és afirmativa, ¿quina es
cions , a Fecuiço /i sendda q ue n0,21.5
la naturaleza exacta de les garanties
j ur dues solucions possiblcs: o una ca- d'execució que proposa el ;amena franlesa internacional per tal d'imposar a cas?
Alernanya, costi el que costi, el respecte
El ministre afeci: — Esperem rehre
del !racial de Versalles, o 11/t COnt'eal la nota francesa (Entre un termita d'albasat en mesures de scgurclat força mes guns dies , i eta la dita nota el gavetas
severes que les prctis ics quan Alcmanya francas pot Lanar una contestada conenriara no havia iniciat, almea:as d'una creta a les dares preguntes.
manera oficial, el sea rearmament. 1 per
El ministre anglas acaba dient que P5
tal de definir atilICSICS i les con- de creme que en la sera praxima canuna
ts
limitacions
d'amnament,
rol
segiren
testada el g en-cm francirs contestara les
enquesta internacional per a conei.scr sirtes preguntes mir s amunt estnentades
e.ractament el pro:: de remen/amera dr1 en tarima clara i que expressara la seReich,
va fórmula sobre els dos punts respecMurcaut sil acord sobre aprcsrs punts te als quals el coceen de 5. M. acollials
cssencials es tindr ia la prora que Inc so- ria arnh complaença un aclariment
vi,ta
!unir. : Alernanya, sind tarnbé :Inglater- gruir
ra, es desdiu dels compromisos e,,r,ds,
La nota alemanya sobre
perqu,': aquesta (farrera, signara' del trocde guerra ::
la/ de rersallcs, tindria con' Fraitja augments
l'obligacia de fer-ho respectar en rota la
Londres, 18.—Es coneixen els
sera integritat, i és Miden, gire aleshores
g es de la nota que el Reich ha
no res:aria a França altre mirfa de se- passat
enviat a Londres sobre els augments
;ping ar que reforor-se militar-mera.
pressupostar is en els armar-m.1ns.
Cal amir en conipre que, donat l'arPrimer. — El Govern alemany detual (sial euroPeu, la srguretat de les clara que un augment de 172 milions
fronterTs franreses es una garantia no de reiclismarks bel total previst es
sols per a les nacions interessades diree- de 64 milions de reichsinarks) per
tarnciit , saló iambe per a les cifres que l'exercit del Reich es necessari en
vista dels caneia que han d'ésser
aspiren a mantenir la pare d'Europa.
efectuats en el corrent any financer
.1 Londres, n'entre iha anuncia, la
en conseqüència de la transtramesa a París d'una nora nota en res- 1 934-35 ,
formada de la Reichswer en un exerposta a la !limada ahir per Corbin, la
ment ¿aquesta quantitat en el aresrnral no desfd pas la inrerlesa sobre l'a.-filad británica. s'Ira publirat un !libre cit de servei a curt termina L'abonablanc, que conté tones les notes cursadcs supost resulta cle les negociacions rearnrests darrers tentfs entre Londres, latives al desarmar-nena
Segon.— la augment de ao milions
Ponis i Berlín. La seva finalitat seria de reichsmarks deis crèdits de Made fez correi.ver les mcdificarions (+ropasudes Per Alernanya al memorandum del rina (el total és de 238 milions de
reiclismarks) es necessita pel cost
li oreign ()Hice del 19 de mar t-, i que, a creixem de la renovació sistemätica
Im rimera vista, scmhlen una conlirmaeij
de les unitats de la flota alemanya
d'aquella parital de drets d'armament
que han tatrapassat des de temps
pealen el Reicln.
limit de ternas i per assegurar la
La qüestid del desarmantent ha en- seguretat dels equipo: els reemplaçatrar en una fase ben dilema del que reo ments no poden retardar-se.
abans de Vcrigrnent dels pressuposros
Tercer.— El pressupost de l'aire no
d'Alemanya, i semilla que :Ingla- Pol ésser considerar cona un pressuterra encara no ho eamprengui.
post de guerra car segons la aVilEl viatge de Titulesor a París, que helmstrasse. comporta credits per als
hi tui corma a rcPresentant de la Perita transports aeris i eredits ner a la
Entesa, demostra que ha portat a Bar- protecció aeria. El fet que el s aridits
t'ion ¡adhesió completa deis gozaras de Per als transports hagal estat augPraga, Bucarest i Relarad a raccid de mentats de 77 milions a 177 milions
Prança trridinr a Ha IC9OlitZaf el re- de reichsmarks s'explica per la nearlitament d'Alcnianya. La Perita 1:11- cessitat de reemplaçar el vell matelesa, igualment que Erario, es preacu- rial d'avions de la Lufthansa, que rep
Pa PC1 (PIC rOt rescatar l'esdevenidor. subsidis del Govern i de reemplaçar
:1 Londres hauricn d'entendre que s'Ira els avions d'un sol motor per avions
de dos o tres motors. Caneé. més
acabat el temPs de les dilacietta
a més, tenle en compre el manteniha acrittat el dels fets.

El president
d'Haiti visita
Roosevelt
Waohingtun, I7.—Sleniu Vinvent, president de la República
d'Haití, un els Estats Crtils loan-

tenen !J'upes trucupació des de
1 915, bit estut cebut oficialment

a Washington pel Govern unte-

cica.
El president d'Haití ve a discutir itinb el president Roosevelt
leri d'Ateos Estrangers ha ex- dues questions importants i pripressat als periodistes que el mordials per al seu palo: d'una
principi així exposat secó aplicat !inri, l'abolien') del control amed'una manera que tal vegada es rica sobre leo finalices hailianes;

trobarit un sic en contradicció ¿'ultra part, l'evacuació d'Haití
amb els tractals aclualment pels fusellers aniericans.
i n telil s.
No Iii ha doble que l'hit:eta
provarä d'ohtenic la supressiú
del confiad arrierica. Perú el,
st

Les dificultats per a
desembarcar a Ifni

inedis política de Washington
creuen poe mobable que °bringui satisfacciá. Roosevelt no bit
al u agaa mar que era hostil a la
supressiö del control abans d'haItabal, 18. — Noticies rebudes ver-he efectuat el cobrament dels
en aquesta cititsit diuen que (la- 40 'Illinois de dòlars, cobrament
van les dificultats amb qué to- que ha d • acabar-se en 1944. La

pen les tropes espanyoles per a
diese naba rca r a thai, se cerquen
iffires 'loes per a fer-ho ell
llírrs condiriom, i senibla que
serit a la plalja del rin itnometiat
eis eis documents diplornittics
Oued bu Segra, siluat a la frontero nord del territori de HM.
S'afegeis que dura»t el primer viatge que litt fe i a l'interior
dial territnri el coronel Capan.
lia posat p u relacid amb les
autoritato Icanzeses que oc gut
'aireen lit regia reeent mea( pa /Airada, i amb les tribus del suil
nixi cuin ainb eis
Akhas.

sola concessiú que Vincent pu:
sens dubte, obleitir de lit
Casa Blanca serlo en augnient
del nombre dels membres liaitimas de la Comisionó de vigilitnria ale les finances nacionals de
la II epüld ira.

INCIDENT FRONTERER
FRANCO-ALEMANY
1.:,1,•:sahnzi.g. 18. — Uta dam-

isela francesos vestils de paisa
t'avié(' travessril f4. 11SP : nn 1.,narla ariailera alaManya u han
estal, detinguls jter unrdelitncit-
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Un comentari Els ex-combatents

viatüe austríacs es mostren partidaris
de Barthou

nazi al

d'una entesa amb

tg. EI corresponsal
del -Voelkischer Beobachter" a
Varsövia publica un anhele sobre
la política polonesa en general, i
1;1 seva política amb Txeccislovóquia en particular, la interpretad(' segnent:
"Ruin no poi. pas admetre que
Beck actua sense rettexiö. Sentbla. doncs, que el inini.stre
Negocis Estrangers de Polònia
creo arribada llora d'arranjar
les relacions poloneso-txecoslovaques antb Ulla base nova. Beck
té grans inicialives, Tambe té
coratge. johnt posat al cap d'as-

nient dels serveis a llarga distancia a
París, t8 .— La nota llamada pel l'hivern i dels serveis nIe nit que han
ministre de Negocis Estrangers, ae- estat considerablement augmentars.
nyor Barthou, al representant britänic
Els crédits per a la proteccia ahsenor Campbell, diu que França no na del Reich han estat augmentats
1.)t acceptar un coureni que toleri leen
aya:armo marcs a 5 0 ulnous de
galment el rearman:cm d'Alernanya. reiclismarks
per5, segons el Govere
En augmentar les sumes per a les
alemany, això s'explica, car l'organitseres ¿espese; Alemanya
zaci6
moderna
de la protecció de les
afirma la seca voluntat decidida (Parlar cap a un rearmament, sense espe- poblacions civils contra els atacs
exemple. la consrar que sirribi a un conveni. En aeris exigeix. percontra
les bombeo
d'abrics
aquestes condicions França no pot ter trucció
l'entrenament
d'unitats
Huila concap altra política que la de procurar
tra els gasos i esquadres especiaE
la seca defensa armada.
de reparadors, etc.
El Govern francés espera que roe- d'advertidors,
releerá acure compartir el seu criteri Titulescu a Parla
pel Govern britänic i per la ConieParis, 18. — El senyor Titulescu ha
rència del Desarrnament per tal d'ar- celebrat aque s ta tarda una Ilarga enribar a un conveni que asseguri el trevista amb els scnyors Doumergue i
desarmament general.
Barthou.
El senyor 13arthou anirà a Ginebra.
Despeas d'aquestes converses ha es.
per tal de defensar la seva tesi, del 14 tat facilitar un comunicar en el qual
al 23 de maig sanear.
s'indica, entre altres coses, que en la
Conferencia es tracta del conjunt deis
Arriba la nota a Londres
problemes internacionals actualment
Londres, 18. — Aquest mati ha ar- plantejats i, especialment, d'aquell,
ribar al Foreign Cliiice una nora n o que interessen a ambdós
Els ministres han comprovat el perdel Govern francés relacionada ama,-ta
el problema de la limitacia d'arma- Governs respecte de totes le, qiiesfecte
acord que existeix entre els dos
ments.
Aquesta nit sera publicar un sobre timas examinades, cona el desarmablanc en el qual aniran consignats tots ment, la situació politica i económica
els documents canviats recentment de l'Europa central i la situada als
pels dos Governs i que fan referen- Balearas i a l'Europa oriental.
Respecte de tots aquests problemes
cia al desarmament general.
els senyors Barthou i Titulescu han
les solucions convenients i
considerar
Un Ilibre blanc
han determinar els mitjano d'acció que
Londres, 18. — Ha estar publicar ar- resulten de la sera comunitat de
nunciat llibre blanc, que come els di- punto de vista.
ierents documents travessals sobre el
També s'han felicitat de la contidesarmament entre el 14 de iebrer i
nditat de l'acció que la Petita Eatesa
17 de l'actual, entre ells la nota Iran' exerceix amb tanta utilitat per a l'orcesa del dia 17 i l'exposició de punto ganització de la pau.
de vista del govern alentany sobre el
Tots els periòdics dediquen extenmemorändum britänic de 29 de gener. sos comentaris a la visita a aquesta
Aquesta exposició es un resuna de capital del senyor Titulescu, (le la qual
certes modificacions importants que el - Le Temps" diu que té el mateix cagovern alemany ha posar com a reser- racter que a recent del senyor Beaa a l'acceptació de l'esmentat memo- ines'
Mudaren Irritante, especialment la possesAfegeix que aquesta visita té un alsió de forres aèries defensives 5CI1S: teres majar per les ciretuustancies
aeions ute bernhardeig durant els cate ternacionals mamas i per efectuar-se
planees ama de vigencia de la Contien- en vigilies del viatge del senyor Barda projectada, igualtat aeria en acabar ilion a Varsòvia i a Praga.
el segara periode de cinc anys 1 accepDesprés recorda la incontestable
t ació de nous reglaments per tal d'as- autoritat internacional del ministre de
segnrar el carácter no militar de de- Negocis Estrangers romanas., la politerminacions formacions ami-, la garan- rica
qual mercar l'adhesió gancetia d'un sistema de control. i per Al- hé dels sens compatriotes.

segurar a Polimia la posició
d'una gran potència. Per a arribar a aquesta finalitat cal abans

que tul, revisar les relacions
tranco-poloneses. Pub de seguida cal revisar igualment les relacions de PoRotia i de la Petita
Entesn.

Alemanya
Viena, 18.— Despeé; de les recents
declaracions feres per la Lliga d'ex.
combatents a Austria eis mernbres de
la qua l van aprovar per unanimitat
la resoluci6 de restablir per tots els
mitjans les relacions normals entre
Austria i Alernanya, també la Lliga
de condetorats amb la medalla d'or
del valor, que té uns tres mil mentares ha decidir participar activament
en la política ¿'Austria.
L'esmentada Lliga es proposa en
primer lloc ampliar la seca esfera
d'acció acceptant en el seu si tots
els condecorats a la guerra mundial
i es neguen a prestar adhesió al Front
Patriòtic de Dollfuss.
El capita retirar Kaltenboeck, que
hacia estar cap del serrei de mema
sa del cap de la heimwehren, princep
Staltremberg, i el fascicle del qual.
recentment publicat sota el titol
d'Austria-Alemanya a , va cridar va,
tendió general per les seves tenderom
cies a favor d'un acord amb Mema.
nva, ha estat nomenat cap de la
Lliga deis condecorara havent rebut
al mateix temps l'encarne de sollis
citar del Govern austriac en nona de
la Lliga, una orientada germaniaLla
de la política ¿'Austria, com a única
sartida per a salvar la critica situacia
cultural i ecanamica d'Austria.

di Polònia s'assegurit la posi(tú d'una gran potencia, això vol
(lir que prendra el paper dirigent
tit familia deis pobles eslaus.
Certs indicis permeten de creure
que després d'haNer arranjat les
seves relacions amb IlelllallYa
POlialia se sent baslant
torta avui per assumir l'heretatge politic de la Rússia deis
T8ars. necessitaria evidentlis ent la dissoludó de la Perita Incldents en un camp de

E:Mesa i la subordinació, sobre- concentracI6
tot, de Txecosloväquia.
Viena, 18. — Segons noticies iban
'rol amb tot, el primer és feto produit greus incidents en un camp
Barthou arribarä dirime:alga a
concentració situat al Tirol, on,
Varsòvia, hani es pregunta: ¿No segons indicacions oficials, hi ha mis
as a cansa de l'arribada de Bar- de cinc-centes persones detingudes,
1 heu que Beck s'apressa a pren- entre les quals shi compren 390 nadre mesures contra Praga per tal cional-sacialistes. La conducta d'alféu creure als desatd'eixamplar la base de les dis- guns funcionaras
que era imminent im canvi comellssions arnb el ministre dels aras
plet en la situada politica d'Austria,
Afers Estrangers francés? La i per consegaient s'acostava la seva
resposta a aquesta qüestió such beracia. Quan els detinguts veieren
donada avial."
frustrades les seres esperances per
Varsbvia, t 8. — El ministre de l'agreujament de les mesures de preNegocis Estrangers polonés, se- acracia, esclata tina revolta al camp
revestí un caracter greu, pu j a que
nyor fleck, ha rebut avni l'am- que
els guàrdies irren as de les armes de
baixad o r de Prança, amb el qual foc i f eriren nombrosos detinguts„
ha celebrar una extensa confe- Molts dels detinguts practiquen ara
rencia.
la vaga de la fatal com a protesta.
AllIberacI6 de nazis ::

Anülaterra i l'exportació de motocicletes
a

Espanya

1.011(lePS%

18. — A la Cambra

ilels Goninits, un dipulat ha pregunta, qua hi lluvia sobre los
negocincious 1ranco-espanyoles
encaminados a la conelusid d'un
racial comercial, en les guillo
Erainiii n'acta d'obteniti tiu conlingent del vint per eent sobre
el radial de les importacions de

molocieletes a Espa»ya.
Ila rifogit que demuela l'eleva-

Viena, tS. — El Govern ha posar en
Ilibertat quaranta nacional-socialistes
detinguts al carnpament de concentra_
ció anoinenat "Kaiser Steinbruck", al
Tirol, previ jurament que abandonaTiell Iota activitat antigovernamental.
.Nquest eampament és el que es diu
que hi ocorregueren descaches que fe.
ren reprimas per la força.

Starhemberg confe-

rencia amb Mussolini
Roma, 18. — El cap del govern,

elit de les tarifes dunnerns que nyor Mussolini, ha rebut el Prince

regeixen a Espanya, no dublava Starhemberg, amb el qual ha celebrat
qtte el ministre adoplaria les una Ilarga entrevista,
havia inaitat Sta/theta/tetar
mesures necesshries per lal de
"Le Journal des Delrats” per la se- !moteare la posiciti deis fahri- a ano, Sr Roma a conferenciar amb ell,
tirn, acceptmiiii i Eajornament de les
l'obiectin d ioquesto conversa ha esta!
reduccions d'armaments per les alees va part publica un adiete en el qual c ants imglesos de molocieteles.
es rendeix homenat ge a la clarividenpotencies al tenme del cavare any.
El ministre ha imidestal (lient el ,firlditir Starliemberg a asceatar tos
Les mesures de desannament estipu- cia del senyor Titulescu, 1 en referier que s'Int\i011 adOplal ja 1111`,5111'eS amaniament amistds pub Pollfuss. t ron
larles en el memaranama britanae han- 3e al viatge simultani del senyor Jev- die proteccid per a los exporta- q ue seirebto que el duce esercrix ama
inflOncia deeisita en la enlitica muletariel d'estar exectuades en el curs del titrim a Ankara expressa l'esperanca
segon perio:le de cinc anys de la Coa- que contribuirà a consolidar els fe- cions (le moteen:lates 'ingleses a ea, ir fati/ de Mareare que el trama
Espanya.
es reconciliarä atol) el rentreller.
liços resultats del Pacte bailía:tic.
venció.
n
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BARC ELO NA AL
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
PresIdemola. — Ahir al mati

El senyor Companys es trasllada

Gevernació i pel sots-secretari,
aixi corn tambo del Director General de Seguretat. Digné que
linaje trobat tota mena de faciWats per a dur a terme les seves
gestione. i que eslava a punt
d'ésser signada l'assignació d'una
campanyia de guàrdies de segurelea composta d'un capilä, tres
oficials i ceta guardies destinats
a aquesta plaça, i que per al
mantenimenl d'aquestes force s
es destina rk ti na consignarla)
anual de 400.000 peaamles. Digur
també que esta a print dieser
publicada una entre del ministeri establint Comissaries que
dependran de la Delegarla a tela
la costa catalana, des de Sant
Fetal de Guixels a la frontera

a Lloret de Mar per visitar el
sen fill, el qua!, com es sabut,
troba fent repòs en aquella vila.
Per aquest motiu els periodistes
no pogueren saludar-lo. A la sea'retaria de la Presidencia no es
comunicaren als periodistes noticies d'interès.
Consellerda de Clovernació. —
Havent donat un resultat satisfactori les gestiona portades
e cap pel senyor Selves per tal
d'obtenir cl pagament• de les
factures que es devien als taxisles craqueeta capital pele serveis
que prestaren durant el prop- francesa.
pases! desembre, es fa pelle
que s"han rebut en aquest liepartarnents les diles quantitats que
COMISSARIA GENERAL
ha trames el eenyer ministre
D'ORDRE PUBLIC
de Governació. i que. des del proper divendres, poden passar els
interessats per aquestes oficinee
en els seran beles efectives.
Un donatlu a la Junta de Buseus. — LI conseller de Cultura
vol subratllar com es mereix el
gest admirable de la senyora
Merca Coll, que acaba de cedir
generosament a la Junta de Museus, per tal de collaborar a la
seva obra cultural j artística, la
rasa que poeseia a la Plan de
alartf Vilanova (antiga Playa del

La panela va detenir ahir un
individu anomenat Francese Rey_
lies, expulsat de la Companyia
4-l'Autobuses. Es cren que es un
dels que van cremar un autobús
de la línia C. Segons sembla. el
detingut ha estat reconegut pea:
testimonie presencials del fet.
* Tantita ha estat detingut
un altre individu del qual es ere!'
que ce el qui harta de proporcionar armes a sis individus que
celan detingule per haver perBei).
petral un atracament a la polleLa festa anual de l'Institut ría del carrer de Lara;aoler. Fa
d'Estudi s Catalana. — El presi- l'efecte que és un pertorbat.
dent de I Institut d'Eetudis Cata* A bord del vaixell "Cabe
lans, senyor Pompeu kabra, i el Santo Torné" han arribat, expulsecretara de la mateixa Corpora- sets de l'Argentina, els espanyols
cid, senyor Remota crAlas, han Manuel Cesta Fereeiro. Domènec
estat. al Palau de la Generalitat Ferrer Rodríguez i Antoni Insira
per a invitar el president, senyor Gil. Tots san considerats cona a
Companys, a la festa anual de inde sitjabl es.
l'Institut d'Estudis Catalans. que
* Procedent de Madrid. arriaquest any se celebrara el dia
craquest mes d'abril. Eneenis ba ahir el cap de la guàrdia civil
han pregat al senyor preside nt de Catalunya, senyor Marzo.
que vulgui cedir per a tal festa
* Al earrer de la Joventut.
el saló de seasions de la Gene- número 74, de l'Hospitalet, doralitat. El senyor Companys
rnicili de Josep Marlinez Sanaccedit amablement a la petició hez, la policía va practicar un
dels visitants 1 ha agrait la in- escoren!l que dona per resultat
vitacila
la troballa d'un revólver caliEl Llibre d'Or de la Patria per bre 9, amb les seres correspoal preaident. — Una Comissió de nents capsules i moltes de recanvi. El detingut esteva rectal'Euzkadi Buru Batzar (Partit
mat des de l'any 192i.
Nacionalista Base) estigué
* A l'Hospitalet ha estat dea la tarda a la Generalitat per
tal d'acomiadar-se del preside nt tingut per funcionaris d'aquella
fer-li lliurament ensems del brigada Francesc Soto Ortiz,
a Llibre d'Or de la Patria", en, acu n a. deis dos Soto detinguts
entre altres valuosos autógrafo, iiarrerament i eondernitats a
hi ha el de De Velera 1 el del quinze anys de presa, per la colque fou primer presiden t de la lecació d'explosius. Se suposa
Generalitat retrobada, Francesa que va participar en els debeles
Macla. El volum, verilable obra comesos pels seus germans.
d'art bibliogràfic , va ornat andi
• També la polieia de l'Hoscinta dels colors base ¡ culata.
pitalet va detenir Joan Segarra
Visites al conseller de Cultura. i Cabree, ex-regidor d'aquel'
El conseller de Cultu-a, Ventura Ajuntament, que esteva rulaGassol, ha rebut al seu despatx r-riel pel Jutjat número It d'aels profess ors Otto Illeyerbov i questa capital.
Hed i Meyerhov, diree •ecr i professor, resaectivameat de l'InsAJUNTAMENT
titut de Fisiología de licataelberg,
i A. V. Hig, professor de la UniVisites
a l'alcalde.—Luicalde,
versitat de Londres. que, acompanyats dels doctors August Pi senyor Caries Pi i Simyer, ea
j Sunyer i Jesús Bellido. han es- pebre alije, entre altres, les setat a acomiadar-se de: conseller güents visites:
Senyers Ponmeu i hadesprés de les confer(Mcies que
han donat a l'Institut de Fisiu- non d'Alas, els gulas l'invitaren
a le testa anual d'aniversari de
logia de la Generalitat. •
I Institut d'Estudis Catalans, que
Ha rebut lambe el president 1
!loe el diunienge vinent;
el secretari de l'Institut d'Estila tindra
11/111 Comissió de l'Institut Medis Catalans, senyors Peinpeu die Farmacèutic, acanipanyada
Fabra i Rarnon Albs, que l'han
pel president, doctor Mas 1 Puig;
convidat a la testa anual que cesenyors Dalfau
Valoii , presilebra resmentat Institut.
dent i secretara respect .vanient,
Itervel de Recaptació. — Per a del Moto Club, els quals l'inviconeixement d'aquells a qui pu- taren al Segou Gran Prena de
gui interessar, es fa avinent que Barcelona, que se celebrara el
el dia 20 d'abril de 1934, a les diumenge viiient al Pare de
deu del mata tindrà lloc al local alatitjuic; senyors Hedwig 1 Otlo
del Servei de Recaptació de Con- Meyerhov, professors aleinauys,
tribucions (Anbau, 230) la sub- acompanyals pel doctor Auguet
hasta de diferents lote consisi Sunyer, els quals, &mires
tente en cantions, automabils
i le visitar el senyor alcalde reefectes d'un bar.
corregneren les prineipals sales
Departament de Treball I de la Casa de la Cinta
Obres Publiques. — Lne cumuL'homenatis a liabin d'Arana.
friquen de la Conselleria de Tre- L'alcalde, senyor Caries Pi i Suball que amb data d'a y& ha que- nyer, ha rebut de Bilbao els tedat resolta la vaga pla ntejada legrames segilents:

í

als tallen "Manufactures d'Ala-

bastre Natural", de Sarna!, i al
maleta temps fa avinent que
havent quedat resolt el contacte
del rara de la construcció de
Centellee, ele obrera paletea han
retirat l'ofier de vaga.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA

"Remarquen/ ande multa alegria com Cal:diluya honora el
¡malee mestre dahin d'AranaVisea Ca lonya!—Signal,
Elezkano, presiden'. — Centre de

la Casa de Salan d'Arana."
"Profund agralment noble ciutat catalana que dedica una de
les seves magnifiques Avingudes
al gran patriota base Sabin d'Arana. — Signat: Garete, president del Bizkai Duro Balzara."
"Ei
Salan d'Arana eatä
gravat en tots els curs basces
patriutes. En donar-lo a una de
les vostres grane Avingudes len
que Catalunya guanyi cada dia
nade la riostra cordial amistat.—
110[1141e

Amb l'exprés d'ahir al metí
arri.bil de Madrid el delegat especial de l'Estat a Catalunya,
senyor Carreres Pons, el qual Signat: Comité Executiu de l'Euz
es possessionà immediatament kadi Eturo Batzara."
del carrec. Parlant amb els peNotes de preu. — Fine al tila
riodistes, digna que el seu vialge
a Madrid havia fingid per oh- t'8 del correal padrea asser 'hojede la restituida de diversos rades al Negocia! Municipal ;l'Oassumptes que estan relacionats bres Pahliques d'Eixampla (saamb la Delegaeid; que la seva gon pie de les Cases Consistoactuació con a delegat bavia es- rials) notes de preu, per separat,
lit elogiada pel ministre de la per a optar a l'execució de les

eegnents obres, segons les condicions i pressupostos que es

troben exposats en la
pendencia.

dila

de-

Enderrocament del Palau del
Vestit, del Pare de alontjuic.
Adquisició de 80 tones de carbó en plus per al funcionament

de les maquines aplanadores.
Enderrocament de la casa Figueres, enplaeada en terrenys
afectals per la nora urbanització
del Turó Park.
La legalltzaold deis lloca de la
Pira de Bellcalre. — En emnpliment de record consistorial del
26 de mitre darrer, referent a la
fusió o legalització de Unes elf,
la Fira de Bellcaire, es fa públic,
per tal que se n'assabentin els
venedora d'aquesta Fira i altres
persones a les quals pugui intereesar, que el corresponent
annnei ton publicat en el Butlleti
Oficial de la Generalital del dia
13 del Narren!, i que en ell PS
fixaven les condiciona ell C[1.1
!mutan de subjeetar-se els esinrfflals venedors per tal de IA8;110281. els Hoes, nixf com lamba el termini de 15 dies que es
fixi perque aquells que PS ereguin amb dret a fer-ho puguin,
de conformital arnh el que determina l'apartnt C) del susdit
secad consistorial. pagar els
drets d'adquisició dels esmentats
trtols; el termini, que eorneneara
a ;templar-se el dia 15 del ear_
ren?, finirà el 8 de maig vinent.
Aquest termina una vegada acaba t . sera ampliat diPS 1114
per ak ente no hagin paga( el
Hi e l. la qual cosa padran ter
aleshores amb un a0 per 1 a 0 de

rs;;;;;;;;77
de Catalunya

1111 11£11A1. ATIMI ONAIRICA
D'EUROPA A LI9 7 MORES 081. DIS
18 0'A1511. DE 1994
A Irlanda 44 troba el centre d'un
Importan* I eximia alela din ;m'Urbe
el lampe • la mutet nord de rosaldent d'Europa, I es registren ruhats
I *Igunes tempestes al suel-seet d'Asplateen, ale Palios lIaluse, a Escandinavia I al centre de ',rango.
Al
Medlterranl despensa,
al sud d'Italia, a T'unta, a Catuis I a
l'Europa central el temps Se be, aMb
es! •era O pon nuvolds, vente nula.»
I temperaturas suave.
Les altas presalene eontInuen situados • l'Atlantlo, crup de les Idee
Merey
IMITA? DEL
A CATALUNYA. A LE8 VUIT
El temps 6s be a tot el pele I
lob
cal completament mera.
Els vente ean moderats del nordvolt al camal de Tarragona l al cure
inferior de l'Ebro, I dominan les calmas • les enmarques de Lleida 1 ale
Pitarme, 1 tön fluli s del sector
nord • l'Emporida, a la vall de albee
1 e Giren.
Les temperatures extremes han ostat les micalents: rnixlma, 28 greus
a Tremp I • Lleida; rnInIrne, dos
gratis sota teto a l'Estangento.

g

CAUSES VISTES AHIR
A la Seccia Primera es velé una
cauea contra Antoni Gómez i Bordagi, acusat de posseir una pistola
senat el permis corresponent. El processat es conforma amb la pena de
vuit meses de presa, que li ion imposada pel tribunal.
A la Secció Segona va com•
pareixer Josep Arroyo Maldonado, el
qual estant a dispesa en una casa
oil. ultra no pagar, va rolar la quantitat de 205 pessetes, pertanyents a
diversos dispesere de la casa. El fiscal
sollicitä que li f as aplicada la pena
de dos mesos ni, dia .le presó.
aar. En aquesta mateixa Secció es
vejé una abra causa contra Joan
acusar d'haver estatal un auto
que va Comprar a termina pera quedant a deure le s Iletres baria
acceptat. El fiscal (temar/a que li
frio areposada la pena de guatee mesos
rle reclusi6.
4. A la Seccia Tercera conmaregué un guardia de seguretat, el qual
tot i tenir l'encauce de llançar a mar
unes armes que havien estat Mutanzades pel Parc d'Artillería, sei) va
vendre algunes per la quantitat de
76 pessetes. El fiscal considera el fet
cara una estala, i demanä que li fos
imp n sada la proa de dos mesas i un
dia de preví.
ao, A la Secció Quarta es veía tina
causa contra Joan Garganta, el qua l.
neuere caçava al bosc d'un poble de
la comarca de VP, velé unes herbes
Inc es movien i va disparar, conveneut que hi an conill arnagat.
En comptes (l'un conill lt havia Joan
Arbat, al qual causa lesions que trigaren a curar unes quants dies. El fiscal sollieitä (lee Ii fos imposada la
pena de dos !Besos i un dia d'arrest
i 7' pessetes d'indemnitzacia.

VARIA
Pel Jutjat número tres ha (sial dictat ante de processament contra
Adolf Rallan° Bueno, per injúries a
l'autoritat contingudes en un atilde
publicat al setmanari "Rebelian". Es
tracta d'un deis individus que estan
processats per l'atracarnent a l'Or del
Rin i a més condemnat pel delicte
de tinenea iIlícita d'armes en pretendre eecapar-se de la Presa Cellular.
* Pe! Jutjat flamero (fea han
estat processats els italians Eligi Pini i afichaeli Bassinn, com a autors
de la sostracció d'un auto que fon
trohat al sen poder la procedència del
qual no salieren explicar. El Jutjat
número catorce tambe els té processats per un fet semblant.
•
Ricard Gnu/zalea Alonso, que
es trola pres, en concepte de vagabund, al vaixell "liruguai", ha denunciat al Jutjat de guardia que li
han rohat del dit vaixelt un vestit
romplet anglis que havia cornprat a
la casa Comes per la quantitat de 375
pessetes, i uns documenta que hi
guardava.
* El director tle la Presa'. Celular ha donat compte al Jutjat de
guardia que el pres Josep Gama alenindez llana a Eadminiatracia, al
cap d'uns quants dies d'estar-hi tanea?, un hitllet de cinc-centes pessetes
dient que no ho 1/avía fet en el moment d'haver-hi ingressat perquè tenia por que l'hi prenguessin. El dit
bitllet és tala. Se li seguiré procediment per expendida, de bitIlets talcos-4 FI Jutjat filatero deu estigio,
sha- a la Presa Cellutar. on rehe
'landa a Joan Ferrer i ratmegat, a
fi i efecte de treure el tant de culpa
que li encrespan amb motiu de la
trohalla d'explosius a la casa del caerer del Pohle Nou on hi havia amagat

.* En un bar del carrer de FiveIler foren detinguts ahir a la tarda
Víctor Crusat i Centellea i Pere
Pone. Al primer li fou ocupada
una pistola marca "Victoria'', la qual
va dir que lIui havia lhiurada Batlle Ancló Catalana Republicana
penalti la hi guardés. Efectuat un
escorcoll al domicili del segon, al car- maniatiounanuaninantemaitentameetweinemaxamainimata
rer de Eontanella, (oren trohades tres ti
CICLE D'ESTUDIS DE DIpistoles mis, alguns carregadors i alVULGACIO DE LA JOVENgimes municions, les quals coses va
dir que eren seves. Els detinguts FoTUT D'ACCIÓ CATALANA
ren posats a disposició del jutge de N
Avui, dijous, se celebrarà la
guardia.
* Els mossos d'esquadra de San- novena sessió que anirä a càrrec
ta Colonia posaren a coneixement del I8 de •Jaume López, el qual diesenJutjat de guärdia que a la casa del ä tara sobre el tema: "Catalunya
comerciant d'aquella població senyor s
a i la cultura física".
Eugeni Capo s'havia comes un roba- I
tori consistent en algunes maquines. anamerstaaneniamemneefflexelftnineuteeleiliiä

L'Activitat Política

1

.4 L'individu que fou detingut
amb motiu d'ésser el que facilitava
armes als sis atracadors a una pallena del carrer de Lancäster s'anomena
Antoni Martínez García, i esti detingut als calabossos de la Comissaria
general d'Ordre Públic. Al detingut
li t'oren ocupats un carnet de la
C. N. T., un altre de la Societat
d'Obrers sense reina i un altre dels
antics Sindicats Lliures.

Anit foren posats a disposició
del Jutjat de guardia Antoni Roe
(Lee obrervaclons Ccl teMps a
i Ramon Llucli, encarregat i amo,
Barcelona, a tes set, van a le eaprespectivament, d'un cabaret del Pacalera de la primera pagina.)
ralle!, i les artistes Maria Vidal, Clicna Impera Maruixa Blasco i Teresa
Rodríguez, acusats d'actes contra la
recàrrec: finit el non termina :noral i desobediencia a l'autoritat
governativa.
perrirrin el dret d'elstenmat del
mereja tilo!, i el 'l e e sera de4. La policía realitza ahir a la nit
riera!. vacant. Tumbe es ron- algunes deligencies unit ramal de la
cedeix un termini igual de 15 detencia de Francesc Reinaldos, acudies als que no hagin presenta? sat d'haver incendiat un autobús a
encara ins? Sacia sollieitant el Saín Andreu fa pocs dies. En la seva
tito', finit el qual perdran Pis declaració el detingut nega haver
mes part en el dit incendi, si té
dret s.
les declaracions que presta i per la
mema corn explica on treballava es
dedueix clarainent que hi ha mes persones complicades en el dit incendi.

Tribunals i Jutjats

l'auto que ion utilitzat per a atracar
el cobrador de la casa Andreu, pel
robatori del dit aula i per laven trohat, durant l'escorcoll erectuat al set;
domicili. une, novelles pornagrafiques. Per tots aquests detalls ha estat dictat aute de processament sense
fianea contra el dit Joan Ferrer.
El mateix Jutjat ha dictat iambe
un altre aute de processament contra
Albert Leiaa, per tinença illicita
d'armes trobades al seu dorniciii.
aa. El día 21 d'aquest mee, pel Tribunal del Jaral, se celebrara la vista
d'una causa, procedent del Jutjat de
la Pobla de Lillet, segons la qual Mi.
Llorene i Tilo, que eslava ressentit amb el propietari (l'una fábrica
de teixits de Puigreig anomenat Pece
Pujol perqué aquest l'havia acomiadat tot i estar ma:alt, per tal de venjar-se. la matinada del dia 6 de tnarç
va coltocar u/1 paquet amb vint-i-cin,;
cartutxos de dinamita a la fabrica.
A conseqüencia de rexplosió la fábrica va quedar destroçada i sense treball uns tres-cents obrera.
Els danya prociuits per fexplosia
es calculen en unes cent cinquanta
mil pes s etcs. El fiscal, en les seves
conclusions provisionals, de rna n a que
sigui imposada al processat la pena
de vint-i-cinc anys i la indemnització
corresponent.

DIA,

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIN,L
Sala primera. — Incident: Sebastià
.Artau i Massa contra Manuel Massaneda i Carretges i el ministeri
Pobreaa: Teresa tablea i Malatä
contra l'advocat de l'Estat.
Sala segona. — Incident: Colenit¡adora Guantea Continental contra
Sánchez Tirado i companyia i socio
sollectius. Divorci: Josep Ferreny
contra atarla Grau i .'irgo. Menor
quantia: Martí Fito contra Cerosasdat del Pont.

CONVERSES D'ACCIO
CATALANA
Dissabte vinent, a les deu del vespre, tindrå lloc a l'estatge central
d'Acció Catalana Republicana una
Conversa pública, a la qual assistiran
diversos elements del Consell Executiu del Partit.
JOVENTUT D'ACCIÓ CATALA-

NA REPUBLICANA DEL

DISTRICTE IX .e
(Valencia, 56g)
Cicle de conferencies organitzat per
aquest Centre: Dia 19 d'abril, a les
deu de la nit. El senyor Pau Vila.
eminent geagraf catala, membre del
Comité de distribucia comarcal, president del Centre Excursionista de
Catalunva, dissertarà sobre el tema:
"EvoluCia urbana de Barcelona".
Assistiu-hi.
ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA DEL GUINARDÖ
(Rambla Volart, 39)
Recomana als seus socis l'assistenda a la Junta general extraordinár;3
que celebrará el diumenge vinent, dia
22, a les onze del mata amb el següent ordre del dia:
Actuació del Consell Directiu.
Creació de la Secció crescacs.
Organització de diverses comissions.
Al mateix tentps recomana als seus
adherits i simpatitzants d'aquesta
berriada que sanscriguin a la subscripció que té oberta pro-monument
a Joaep Moragues.
La mandestació antifeixista del dia 29
Divendres, se celebrara una reunió
convocada per la Joventut d'Esquerra Estat Catalá. de totes les joventuts d'esquerra. socialistes i Unió de
Rabassaires de Catalunya per a traclar i acordar l'organització d'aquesta
manifestació.
Les adhesions rebudes fins ara l'an
esperar que el nombre de persones
que assistiran de tot Catahinya al
magne arte ultrapassarà la aura de
cent mil.
Segurament que Valencia i Eu,catambé iogueres a llur
Ii
terra com a protesta antifeixisra.
El Consell Executiu (le la Joventut
d'Esquerra Estat Catala ha acordat
usan els dilluns, dineecres i divendres,
de dos quarts de vuit a les nou del
vespre, per a atendre tota mena de
demande; que se E faena
Adreceu les adhesions el mas aviat
possible a la Comissió organitzadora
de la manifestació antifeixista, Corts
Catalanes, 627, mancipa!.

AUDIENCIA PROVINCIAL
acacia primera. — Dos oral; per
leaions contra Eduard Rodó i Rafel
Vinyes. Un oral per amenaces contra Vicene Barbará.
Secció segona. — Un oral per furt
contra Francesc Vilà.
Secció tercera. — Tres orals per
robatori, lesions i danys contra Erancese Bosch, Joan Cugat i Josep Eragulat. Un divorci, Dolor, l'asqual
cmitra Josep Herrero.
Secció quarta. — Dos orals per
lesions contra Isidre Reguar i Antoni Sagranyola. Dos orals Inés per
robatori i estafa contra Ferran Comes Esquerra Republicana de Catalunya
i Albert Martí.
L'Atenea Republica celebrará aval,
dijous, a les deu de la vetlla, lacte
de l'inaugurada del seu nou estatge
social. Ample, 3 1 , P ri m er, en el qual
prendran part els senyors segtients:
Eduard Layret, president de l'entiCONFERENCIA CLUB
J. Oltra i Picó. Tema: "Descabdella- tat; Hilar/ Salvadó, conseller delegat
del districte; Caries Pi i Sunyer,
rneut i creixença del capitalisme' .
Una conferencia de l'eminent histo— A les 20, conferémia pública alcalde de la ciutat, i Mami Barrera,
riador d'art Waldemar Deonna
amb projeccions, a arre,: d'un preati- conseller de Treball de la Generalitat. L'acte será públic i particularDeapréa de les sessions que Con- gias arquitecte del Ca.A.T.C.P.A.C., ment hi san invitades totes les entitferencia Club encomanä als conferen- que tractarà el tema: "La ciutat
tats del Partit i simpatitzants.
ciants senyor Joaquim Nin i al cate- repós i de racancesa.
Ateneu Polytechnicurn. — A les 20.
drátic senyor Joaquín] Balcells, que
Acció Republicana de Catalunya
tant crean obtingueren, continua el senyor Caries Soldevila donara la
En junta celebrada per l'Ateneu
aquesta entitat cultural desplegant el 114;6 del seu curser d'Iniciad() Lite- Azaha, ton acordat trametre el seseu programa per al present Curs de raria, que havia cle donar el dilluns guent telegrama,: "Manuel Azatia,
Primavera amb una dissertació d'as- passat.
presidente Izquierdas Repubhcanas.—
sumpte interessantíssim, que ha esCasal d'Esquerra Republicana del aladrid: a Ateneu .-azafia" se adhiere
tat sollicitada a l'eminent director del dictricte 1 (.\ 29 1. — A les 22, coa toda su fuerza a la protesta de
Museu daart i d'História, de Ginebra, Josep Maria de Sucre donará una Izquierda Republicana presentada al
competissim historiador, Waldemar conferencia sobre el tema "Sindica- Gobierno por injusticia cometida conDecanta, el quai tractará sobre: "Re- lisme i humanisme".
tra manifestación netamente republiflexions stur le costume; la mode
Cooperativa Obrera "La Lealtad" cana.— Presidente. A. Santiago: sela cour du ro; aliaos quelques i8on (Montseny, 21). — A les 22, confe- cretario. 11. Pria."
ans avant nótre ere - . Aquesta inte- rencia per Lluis Ardiaca. 'rema: "Les
ressant conferencia sera Haustrada amb noves tendéncies de la Cooperació de
Partit Nacionalista Republica
d'Esquerra
nombroses projeccions, i se celebrara, Consuma.
dintre la setmana entrant, a la sala •
Diumen g e vinent, a les °me de:
d'actes de I'llotel Rita.
mati, i amb un vermut de germanor.
tindrà 'loa la inauguracia del nou eslatee de la delegada del districte X
PER A AVU/
Id Partit Nacionalista Republicà
L'Associació Professional de d'Esquerra (Passeig del Triomf, 70
Roble
Nou). Assistiran a Lacte el
Agrupament Escolar (Via Laieta- Llibreters de Vells de Catalunya
na„31, tercer). — A les 19, con te- assabenta els setts associats que conseller de Justicia i Dret senvor
rancia pel doctor Jeroni aloragues. liagin d'installar paredes a le, Joan 1.1uhi i Vallesca, els diputats. al
Parlament senyors Casanellea
Tema: "El sentiment d'inferioritat en t'orarías ami) minio
de! Dia del Comes i Nirau i altres personalitats
els infante" (introducció a la peleoLlibre, que els cal proveir-se
'rots els militant, i sinmatitzants pologia adleriana).
la Cambra Oficial del Llibre del den adquirir el tiquet al preu d'una
Institut Francés. — A les 19, con- certifieat acreditatin dr perta- pesseta al Secretariat del Partit, o be
ferència de al. R. Lantier, professor nyer al eens (raques! comen:, ja a qualsevol Delegació.
de rEseola del Louvre, conservador que cense
resnientat eertifical
del Museu d'Antiguitats nacionals, soNosaltrea Sols!
bre el tema: "Deux villes romaines de la Carolina rIel Llibre, per tal
La COMi5Ai6 organitzadora de
de l'Afrique: Dougga et Thuburbo d'evitar l'intrusisme , i per aeord Nosaltres
Sois. del Poble Nota conconsistorial, no els sera atorgat
Majos", amb projeccions.
en les Teneneies d'Alealdia cap voca teto els g neis i simpatitzants a
la reunia de constitució
Escota d'Assistència Social per a 'Afina
de
cie pernds per 11 installar la Delegació, per al diadefinitiva
la Dona, — A les 19 , conferencia per
22 del mes
la senyoreta Concepciú Guarro, Te- parada de labres a la via públi• que som, a les onze del tiran de priadvertint-los que PIA serä mera convecatória, i a dos quarts de
ma: "Alguna caracters de la litera'orinal retirar lea p aredes i en- .lotee de segona. sota Fordre que setura romántica".
sellas sera ndentinriate a l'auto- gueix: Primera—
Lectura i aprova•
Centre Excursionista de Catalunya.
ciä de l'acta anterior. Segona.— LecClub Alta( Catalä (Secci6 de Fotogra- ritat els que contravingain res- trua i aprovacia de
l'estat de cometia). — A les 1930, retina') setmanal, umid& acorta
le s . Tercera. —Lectura i aprovacie
en la qual el senyor Josep Gaya dodels estatuts. Quarta.—Designar quonara una sessia de projeccions explita. Cinquena.— Elecció de la Junta de
carles sobre "Bélgica".
gavera. Siseas.— Proposicions i, Setena — Precs i preguntes.
Societat Naturista de Barcelona.
PS 20, conferència pel doctor CosMEDICAMEMTS PUPS.
Unió Democràtica de Catalunya
me Rotes. Tema: La medicina naFARMACIA VOA De
t unal
El propvinent diumenge se celebrara la inauguracia de l'estatge de la
Meneu Enciclopèdic Sempre Avant.
delegació
recentment formada a la
A les 20, segona Mea del cura sobre
harrixla de Sant Gervaei. Aluest esEconomia Politica, desenrotllat per
tatete estä situat al carrer de Septi-

Cursos i Conferèneies

VIDA CORPORATIVA

ANALISIS
UNOVE allk" 5

mänia, 66, pral. (cantonada a Sara.
gossa).
L'acte inaugural consistira en una
conferencia del president de l'ent,tat,
senyor Narcis Mau i Valenti, sobre
"Seny, carácter i Ilibertat a Catalulaya", i carnet-leal-a a dos quarts
dotze del mata
o Per al proper dia 23, dada
riel pana de Catalunya, la Joventut
de Fentitat matriu d'Unió Democrática de Catalunya, ha organitzat an
a-le patriätic que tindrá. ;loe a Fea.
tatge central, a les set de la tarda.
en el qual parlaran Eulàlia Duran
pe/ B: ,,C Escolar; Joaquim Huguet
Jean Rib6, Lluis Castro. :sliquel Coll
i Alentorn, el membre del Comité de
Royera del Partit senylr Manuel
Carrasco i Formiguera.
o El Bloc Escolar de l'entitat
nutria d'L'. D. de C. ha organitzat
nt concurs literata els treballs del
cual llaman de tractar sobre Sant
Jordi o l'ideal que representa. Es conce cFran dos ptemin: un lot ele llibres
i 25 pessetes. El termini d'admiss:6
le trebails acabará el dia 21, a les
nao del vespre, i s'hauran de remete
al secretari, senyor J. Martínez i Mari (Lhíria. 73 , tercer, primer). Componen el Jutat els senyors Pau Ra.
nieva, preaídent: senyora Cendra.
Josep Carhnnell, Marcel de Palau i
J. M. Martínez i Mari. Els arenas es
Ilfuraran el dia de Sant Jordi. en aria
festa. Lee condicione p oden examinarse a a Secretaria del Bloc, Rívadea
neira, 4, primer.

FETS INVERSOS
Carie Rocosa i Cervià,
23 anys, sense domicili, intenté
posar fi a la sera vida llançantse a la via del tren al carrer
d'Aragó, darrera la Presa; CeltaUns transeiints s'adonaren
í le la maniobra de Carme i evitaren que l'aixafes el tren. Portada al dispeneari d'Hostafranca,
el facultatiu de guardia Ii apreeia una torta excita-as neroaasa.
Despees d'ésser auxiliada, passä
a l'Hospital de Sant Pau.
— Ahir, a primera hora de la
tarda, al carrer de les Corte Catalanes, va catire d'un tramria
de la linia 30 el soldat del regímeta d'infanteria número 34
Anselm Oliveres Palau, de 22
anys, i es produf diverses erosions de pronòstic reservat, de
les quals fou curat a la Casa de
Socors de la Ronda de Sant

Pene.

— Ahir al matt, en un carne
denominat "Can Compte", quan
feia instrucció el guardia de seguretat Francesc Rovira i Latorre, de 28 anys, va catire del
eavall que muntava i es va produir una ferida contusa a l'orella
esquerra, contusions a les mans
i Ileugera commoció cerebral de
pronòstic reservat.
— Ahir al mata a la Via Laielana, davant la C e missaria d'Ordre el taxi B-33686 va
atropellar Rosa Barba i Pellicer,
de 53 anys (rectal. i Ii produí fecales contuses al front i al nas.
eresia al Ilavi superior l com.
/uncid cerebral de pronastie
servat. La vietima fou auxiliada
de primera intenció a la Casa de
Secara de la Ronda de Sant Pera
i després passä a l'Hospital

Clínica

— Treballant en tul taller del
earrer de Borrell el mecanie Joan
Haplisla Brau, de 53 anys. es
produí la fractura del brae i ferides a la rnä esquerra. Fou auxilia', ial dispensari de la Univereist i després traslladat a l'Hospital de Sant Pau.
— Al carrer de Roger de Flor,
enereuanient amb el de les Cotas
Catalanes, el ciclista Vicenç Prat
i Gurnä, iM lt-ente anys. topa sean
una camioneta es causa ferides contuees a la enixa 1 muna
dretes, de les guata fou auxi li e
a la Casa
Socors de la Ronda

de Salo Pece.
— Altir al migdia, al carrer de
Riego, un autonnabil atropella la
nena de deu ene.:3 Teresa Feu
Bello. la qual re- sullä ande
verses contusione que li torea
airearles al dispeneari d'Hostefrenes.

— Al correr del Pare Claret.
cantonada iI de Sardenra,
autobús de la Calu P arl Y iu. 5'
atropella unn dona que apalee
lava uns vial anys i la deia.;
molla a Lacte. El xofer Jaime
Serra, conductor del vehicle, es
va presentar espontàniament al
Juljat de guardia.

ARXIUS

I BIBLIOTEQUES

De Catalunya. — Bisbe. 3 ('II a 13).
Joventut Socialiwa de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
(Oberta al públic tots els dies feiners,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del mati)
Academia de Ciències i Arta. —
Rambla dels Estudis, a, pral.
Acadirnia Catalana de Belles Arts
de Sänt Jordi. — Casta Llotja (da
nou a una). Especial d'Art i Arqueología.
Academia de Medicina i Cirurgia—
Carme, 45.
Arde> Social. — Amadeu Vives, 3.
Acadärnia de Bones Lletrea. — Cae
rer del Biabe Cegador.

ELS ESPOR TS
¡jame, 19 'd'abril de 1 9 3 4

LA PlniLt01TAT.

FUTBOL
Ahir, a Can Riabia

MOTORISME

II Gran Premi Barcelona
s ENTRENAMENTS D'AHIR
I;A. TARDA : LA INSCRIPCIO
DE CONCURSANTS
lar se celebraren els primera entrecot, oficiais a circuit tancat, rer.
una gran an unacto,malgrat no ha.se arrenglerat la major part 'tris
ed.ors estrangers, que, hav llt oree
el diumenge passat ea el Gran
.i de Hannostr, han tingut al g ueificultats a les ironterea.
rcíat Ilur arribada per a atui.
er la mateixa diticultat de les frones, no ha arribat /iris a les 718 de
tarda el corredor Stanley Woods,
les seres dues mäquines, que avui
a les primera preves en el Circe Montjuic.
&robe faran proves el sidecaris'emany Paul Wey res, que des dahir
arrera hora is a Barrel tea, i el
probable és Que quan escrivim
e stro ratlles estíguín ja comí de
melena, passada la frontera. tot el
ir
Ce corredora estrangers,
En els entrenarnents dahir els correes limitaren a efectuar les proveo
:minar& Ce liar, muntures; malgrat
realitaaren temps espiendids, i
cronometra una volta a Arana., en
, que representa una mitjana de
sriá quilórnetres; una altra a Moru,
2 .27, a 92.832; a: francés Bottech,
• :a moto 250 C. c., una a 239, que
morosa 86. 309, i a Flores, ainb la
c. c., una a 237, o sigui 86.919.
'arganització del Gran Prerra de
celona ha entras en la fase decís,¡ cuan els projectes san prenent
..1 del paper és quan més i millar
.:e,cobreix el volum de qualitats que,
eses a aquesta jornada del proper
„enge, podrá brindar el nostre n10sate.

çue.it gran prerni, que Migué l'any
tat la consagrará entusiástica del
:íz, enguany també sita de veure
arcat d'aquest tersos popular, que
acompanyat sempre als intento sini les coses grano del nostre es-

e 250 e. e.:
Ernest Loof (Alemanya), "/rnpePaul Boetsch (Franea). "Terrot".
Eric Paetzold (Alemania), -New
.ial“
Stanley Woods (Irlanda), "Gua-

ci Fergns Anderson (Anglaterra),
- Excelsior Jan",
7. Eric Fernihough (Anglaterna,
-Lxcelsior".
8. Ferian Aranda ( Es PallYa ), " Ve
-locet".
g. Guglielmo Sandri (Italia), "Guz10. J. H. J.

Laten

rAnglaterral,

ri. John Peter \Vakerfield (Anglarcrra),re;ocette-.

Ch II. \V. Mander (Irlanda.
-New Imperial".
13. Ernest Vidal (Espanya), *Nor:en-.
14. Joan Gilt (Espanya). "Norton".
/5. Puente (Espanya). "Rudge".
to. Alfred Flores l Es Pa n1 a ). .. Eud
-ge"•
Llame PO e. 0.:
/. Ernest Loof ( Alemanv a) . «111191'
ria".
a. Paul Noetsch 1Prança), "Terrot".
3. RRene Brookc tFranea). -Saroles -.
4. Alexander Black (Portugal).
"Norton...
c. Hans Soenius (Alemanya), "Nor1011 .
6. René Rotura (Franca). "Norton"
7. Stanley Woods tArlanda), "Guzzi".
8. Fergus Anderson (Anglaterral.
"Extelsior Jap-.
Antoni Mojad (Espanyaa "Rudge".
lo. Ferran Arar.da (Espanva), " Ve
-locet".
u. Guglielmo Sandri
tu

12. Pierre Guaseo (Franca), "Sacoles',
13. Leslie Norman Gregori (An g laterra), "Excelsior".
14. Andrew Leitch (Anglaterra),
>, Orten".
15. Ui. H. W. Manders (Irlanda,.
"New Imperial".
16. Esterlín (Espanya), "Rudge".
17. Marl Eagelhard (Aleinama),
"Norton".
¡Co. Joaquim Vidal (Espanya), "Sorton".
19. Ernest Vida! (Espanya), "Sorton".
20. josep Maria Pérez (Espanya),
"Norton".
21. Ramon Bocata (Espanya'.

. Eric Fernihough (Anglaterra), "Nort011-.
ce:sior".
2 2 Lluciä Sant (Espanya), "Sor..
Antoni Moixó (Espanya), "Riel. ton".
Cora (Franca), "Sardes".
Antoni Garcia (Espanya), °Rud24. Mario Colombo (Italia), "Aquí:a".
Hans Schumann (Alemanya), 'D.
25. Xavier Ortueta (Espanya ),"Nor".
ton".
Hans Soenfus (Alemanya),
si. R. O. N. (Espanya), "Norias".
Guglielme Sandri ( Italia). " Guz-

Categoria sidecars:

s. josei Moritz (Alemanya), 'Vic: Ernst Stakle (Suissa), "Guzzi". toria".
a. Fatal Weyres (Alemanya), "Hert. Josep Maria Iglesies (Espanya.),
lai Davidaon".
arge
3. René Roma (Franea), "Morton
. Ch. H. W. Manders (Irlanda),
Bernardet".
w Imperial".
4. Harto Schumannl (Alemanya),
o Alfred Flores (Espanya), "Rud5. Ferran Aranda Espanya), "Ttudge".
6. Hans Stande (Suissa), "N, S.
"X. X." (Espanya), "Terrot".
. Manuel hforagues (Espanya), U.
rrot".
7. Conrad Durg (Alemanya), "Standart".
Se 350 r. e.:
8. Rolf Detert-Faust (Alemanya),
Ernst Loof (Aleman y a). "ImPc.
. Mario Cotorreo ( Ital i a). " M ili -

Paul Boetsch (França). "Terror.
9. Fierre Guaseo (França), "SaroEríc Patzold (Alemanya), "New les".
rfal".
lo. Iligriv (Espanya), "hfoteeaooRené Roma (França), "Norton". che".
st. Jaume Grau (Espanya), "RuelOtto Scham (Alemanya),
ge".

3ut11etí Pedatótic
NIVERSITAT AUTONOMA

(Institut Francais. M. Bertrand, i
nombrosos professors i alumnes de :a

a Madrid abra vagada,- Facultaa.
Deepres d'unes paraules de salutale de continuar les gestiono que
Ministeri d'Instrucció Pública ve cid clul Rector de la Universitat, doc-

El Rector

.;'.tant el Rector. doctor Bosch i
sera, per tal de resoldre diverso
unr.tes que afecten la Universitat
enorna, sortí anit en l'exprés cap
Iadrid, don tornara a final; de
Pana.
igte s al Rector. - Acompanyats
eatedritic de Medicina doctor Pi
anyer , visitaren, el rector, doctor
eh i Gimpera, els professors Otto
Yerbov, director de l'Institut de
tflogia d'Heidelberg, i A. V. Heil,
4 Universitat de Londres, els quals
v:agut a aquesta capital a lobde donar unes conferencies.
ftals da Batailler. - Pci Rectoral
estat expedits els segtients tiaols
Batxiller:
Je l'Institut Balmes, de Barcelona:
fi Creixell Sobirana, August Jet.Martínez, Raiel Garcia Marsal,
Oil Caplin Bravo, Josep Andreu
' 7 er, Empar Ridaura Casals,
Saavedra de Lanea, _Inserí M.
•zilez Barceló.
l'inetitut Salmerón, d'aquesta
Joan Aromi Del,gar, Isidre
Roca.
,t! de Rente Joan Cair6 Puig, JoCervelló Rfus.
`h l de Manresa: Joan Soler Muncc,
z'el de Lleida: Enríe Amatieu Pinto.
.41 de Girona: Amadeu Oliva.
CIJLTAT DE FILOSOFIA

I LLETRES
(inf erencia de M. Raymond Lan-

- A l'Ami/mi-1 de Química, doa les sis de la tarda, la seva
1e.-tada conferincia el professor
L antier, que havia estat invitar
5 1a1 electe per la Facultat de
1 esefia,
Lletres i Pedagogis.
aP istirsii el dula de la Factiltat.
c:ce jo aquim Xirau: el director de

tor Bosch i Gimpera, adreçades al
conterenciant, que is ja ben conegut
de la nostra Universitat per haver
coRaborat intensament en el Seminari
de Prehistoria i d'enaltir la tasca del
proffiessor Lantier rara a hispanista,
aquest dissertà sobre les noves excava:C.0ns france s es del Ford Harronard,
el Chateau-Salins i la necrOpolis de
jogasses, en les quals s'ha pogut precisar diferents aspectes de la Prehie-

Maigrat una pròrroga de mitja
hora, el matx Madridatit14fic
acabà en empat

Gbservaolons meteorológIques:
.1 sol isent reist al N. N. O. inolt
fresc, cercle ciar; al migdia
O. N, O. dur a ratxes, cel clar
i boritzons amb calilxa, i a sol
rament, O. S. O. anda la mateixa
forsa, mar picada del S. O. i el
cerrle queda clar.
TerrntaBarninetre, 7;54'5.
met re, 165.
Moviment de valxells a p0446
de vol. - Eternicen a l'E. 1111
be.rganti ulela tina corbeta cine
vam en popa, 1 un pailebot (te
tres pals que va en bolina. Pel
S. una balandra que Pas s a a lle
a motor de-va:1'diunplebot
tres pala que pasea a ponent,
al It. O. un pailebot i un bergantt
goleta que venen en popa; dos
pailebots a motor que venen al
port i un berganti goleta, una
go:leta i dos pailebots que ven de
beelina, 1 (Naire pailehots a mo1.0tr que van cap a la inaleiza direg effi; de vela tialina dos falut-

Els que creuen que el vol a vela al !loe primitiu, on en arribar-hi la
is una exhibici6 reservada a lee per- velocitat s'alenteix altra vegada.
Els terrenys eón, per al vol a vela,
sones que posseeixen unes condiciono
naturals molt especials i a paises on d'una complexitat que el profa no
s'afigura.
Té indrets on el vent és
les rnuntanyes tinguin una disposici6
i unes caracteristiques màgiques, s'as- molt favorable per als aparells: com
torarien en veure la facilitas amb qué si existís una niena de brollador poel vol a vela Es practicat en els ter- tent, sentare que una maquina hi pasrenos alernanvs. Els nombrosos raí- S a pct damunt és enlairada a inolta
nyons que en aquest país es dediquen alearía. En canvi, n'II; ha d'altres en,
a volar a vela, totes les festes i ca- per contracop. els corrents d'aire t ' encauces disponibles, no sembla pas que fens en . i si un planador els sobreposseeixin cap qualitat especial: osen vela perd aleäria molt de P ressa 1 ha
els mateixos rninyons que es dedica- de fugir-ne tot seguit. Aqueste indrets
varíen amb cada nova direceió del
den a l'excursionisme o a re6qui.
se sabia i calla decidir era en quin atol', els quals tenen molts punts de vent. Tota la ciencia del pilot que
contacte. Barrejats arnb els xicots jo- practica damunt d'aquests terrenys
camp es jugaría.
Finalment es convirtgué jugar-lo ves es traba amb extraordinaria fre- consieteix a preveure i dirigir-se soal mateix cama i a les guatee de la rniencia un tipus que, pelo sens anys, bre els brolladors i evitar els pone o
tarda, en previein dun nou empat, en al nostre país 'Ora considerat inapro- cnrrents deecendents. Una 'ce g ad a els
ha descobert, sempre trobarä en arhre,
el qual cas caldria prorrogar-lo aova- iitable per a l'aviació. Amb mes o
reiativanient ami) als hosquet, an carií o un detall qual'siento
memos rapidesa
sevol
que ti recordati on hi ha ele
loto
El 5 nnetree afieionats, per tant. esl adueIpeihleas. \ °s- bons recons. Llavore, aprofitant-los
tan denhorabona, cae hauran pozut Pla°1:11:eaxdrqeuPicrip
com s¡ fossin trampelins, saltare de
presenciar dos partits que tenen la clar que no tots són elemento de pri- l'un a l'altre i estaná. volant, be i semer ordre i, com en totes les activi- guint l'itinerari, fins que el vent
categnria de final.
tato, els ases no abunden gaire.
febleixi o s'acabi, preveient aquesta
NOTICIES SOLTES
A l'Estola de Grunau, per exemple, possibilitat aixi que la seva alearia
El Celta de Vigo pensa tumbé en e:s terrenos tenen als aspecte norma- comenci d'igualar-se a la del llen de
el, seus ex-jugadors; en la seva dar- lissim, i en veurels per primera ve- s ortida, un pilot consideras aterriri
rera assemblea acorda augmentar deu gada hom es pregunta on es troharà tnt seguit per evitar, en cas contrari,
centims el preu de les entrades, per l'indret misteriós on el vent bufara loé que els seno companys hagin d'anee
tal de crear un fons destinat als per lee volar els aparells. Els n eo - a remitir la maquina a la plana i redents , els hoscos, els camins tenen en muntar-la al cim dels pendems.
jugadors jubilats.
general el rnateix cop de vista que
La final de la copa angleea es els del nostre país. Si els arbres son Practicat d'aquesta manera el vol a
jugara el dia 28, i la disputaran el mes punxeguts ¡ més alts, els boscos vela, toril esport, resulta descansadissim i constitueix la millor recomPortsmouth i el Manchester City.
mis atapeits i els prats més abun- pensa als fatigosos treballs del vol
- L'equip de rAeri Popular juga- dants t o sembla aixei cap ran, m en planat, tan necessaris per ¡conseguirre el dia t de maig contra Fermín realitat no ho es, perquè el vent faci lo. Una vegada s'ha tastar el vol a
militar de la tercera esquarlreta de especials cabrioles Utils al vol a vela. vela pur hom oblida amb gran faciEn aquests pendents, salive que el litas les arnoineues i abundante estoBarcelona.
vent tingui prou intensitat, un plana- Ha estar cridat el rnig centre dor que sigu¡ una mica fi s'hi man- nes en que estirava el sandow i hadel Celta, Vega, per a formar part té estones Ilarguissimes evolucionant via de recollir un aparell allunyat de
de la aelecciO de Castella que jugará amb tanta gracia i habilitat com els més d'un quilòmetre de costerut cartel.
M. FOYt
diumenge a Paris. S'ignora si el Cel- aligots que sovint vénen a sustenta Ii donara permis.
Granau, abril 1934.
tar-sli. L'espectacle es magnific en
- El Dornistia realiteara tuna ex- comprovar com l'instint de les aus i
cursió per França. Jugara a l'Havre la inteHigència humana competeixen
1 a París. L'equip anirà reforçat arnb per tal d'aprofitar les forces naturals.
Vergara. Catachns, Ilunday i Fran- Molts dies, mentre evoluciona algun
cesc Bienzobas, demanats per l'Osa- planador, es veu elevar del rnig d'un
dels hoscos propers o del fons d'una
suna per a » l'exeursin.
vall un aligot o dos, els quals, desNOVES DIVERSES
prés de quatre cops d'ala per elevarAvui, a dos (marta de vi/U del vesse els primer; metres, s'encarcaren
com si iossin d'una pega i amb no- pm. al local dels "Ardits"-carrer
mes imperceptibles moviments de les Baix de Sant Pere, 42, principal ales o de la cua, cornencen de des- tindria lloc el repartiment de premie
ertare espirals, bo i elevant-se, en eis del campionat de Catalunya de manmateixos indrets on els aparells vetees sa gran fons , que organitzi "CataNOTES DIVERSES
traben també ascendencia, La coin- lunya Atlética".
A Chicago, l'amerità Jack Médica cidencia és exacta: allá on l'ocell torEl diumenge vinent, a les nou
ha batut el record dels 400 rnetreS na a batre les ales el planador ja no del mati, i al camp del carnet de
estil lliure. Els ha fet en 4 rm 45 s. s ' aguanta i allí on l'aligot s'eleva amb Casp-Sant Joan de Malta, se celebrai 2 dirimes,
rapidesa tertulié la maquina s'enlaira rá el matx triangular entre el Centre
L'equip del Club des Nageurs, amb vivacitat. Fa molt bonic de veu- Autonomista de Dependents del Code París, integrat per Guerin, Diener, re a regodeo quan el planador s'aquie- mere i de la Indústria. el C. E. JúJodar i Taris, ha batas el record dels ta en un punt de l'espai, damunt d'u- piter i el C. A. Martinenc (equips
Soo metres rellevaments en el temps na pendent, i només oscilla uns quants A. ¡ B.).
Ordre de proves: So metres 'lisos,
meter; amunt i avall, veure com la
de 9 m. 51 s. 3-5.
petisa silueta fosca de l'ocell fa les disc, algiria, socio metres llisos, deso
mateixes evolucions a una curta dis- n'erres llisos, 3 00 saetees llisos, pes,
llargària i rellevaments 4 X loo.
tancia.
- Tal corn hem anunciat, el dinEls moviments d'un aparell de vol
a vela queden molt més graciosos que menge vinent, al mati, a l'Estadi, tinEl diumenge vinent. dia 22, la Fe- els d'un avió amb motor. A part que drá lloc el campionat de Barcelona
deracid Catalana d'Escacs celebrará, la máquina és moit mes esvelta de i comarca femeni.
a les dotze del migdia, al seu estatge proporciono, el planador té per a l'esA Caliiibrnia, Welter Marty ha
social, Bellafila, 3, principal, un ver- pectador terrestre una gamma molt banal el record mundial de salt d'almut d'honor com a homenatge al se- extensa de velocitats, que va des de earia amb la marca de 207 metres„
senvor Antora Garrigosa, per haver gairebé la immobilitat fin, als 120
- L'estudiant Lymann, a Stanestat nomenat soci de mérit de la per hora o mes. Es molt espectacular ford (Estats Units), ha batut el réFederació.
reune com l'aparell ben quiet da- cord mundial del llançament del pes
- L'Aero Popular ha fet públi- munt d'un pendent inclina una mica atril, 1630 tatues. Les anteriors marques les bases per al torneig que en- la proa cap a terra i tot l'aparell es ques eren del txec Donde, ami, 16'03
eanitza, el qual conieneara a dispu- Ilanea amb velocitat creixent cap en- metres: de l'ameriel Seelen. amb
tar-se el dia 2 de maig. La inscripció davant per descriure amb gran rapi- 16°8 metres, i del mateix Donde,
es saneara el dia 26 del corrent mes. desa un cercle complet que el torna amh 16'o metres.

Demà seran novament enfrontats els dos
contrincants
L'entrada ;Taponera que hi havia
al camp de l'Espanyol deia prou ciar
l'interés que hi baria per veure jugar els dos equips mes qualificats
que resten avui encara per tal de donar un semifinalista. Les duee igualades anterior, no han fet mes que
acreixee aquell interés i avui el can»
de l'Eepanyol s'hauria °melenas dues
vegades si alzó llagues e s tat possible.
L'arbitre. Steimborn, arrenglerà ele
eqteris en la següent forma:
Madrid: Zamora, Cirineo, Quinceres, Regueiro (P.). Valle, Gurruchaga, Eugenio. Regueiro (L.), Sato:tier. Htlamio i Lazcano.
Athlétic: Ispizúa, Cilaurren, Castellanos, "Pichi", hiuguerza, Roberto. Lafuente. Iraragorri, Bata, Chirri
Gorostiza.
El partit ha tingut una marxa normal, impetuosa i de bon joc en les
dues primeres parte. A la primera
ska inmnsat l'Athletic que ha sorpchs al Madrid amb dos gols, Ion idt
Per Lafuente, excellent, i l'altre degut
més que res. a una mala jugada de
Zamora que ‚'ha entras ell mateix la
pilota.
Durant aquesta primera part s'ha
fugas una mica dur i s'ha remarcas
en aquest aspecte el jugador Samitier, el qual ha arribat a fer posar
nerv:osos e:s defenses i mitjos de
l'Athltic. Steimborn no ha xiulat rus
excessivament i ha deixat pasear
molts "muto" sense intervenir-hi.
I quan tothom es pensava que
l'Atlètic a la segona represa s 'i mP o
-saripelufon.Mdhaprf:tat ma g nfficament el fet de Posar-se
el seu adversari a la defensiva per a
fer, lun darrera l'altre . Bes a tres

gols, dels quals, ben injustament, els
ha estas anullat el segon.
que no tenia una actuaciú
destacada, a'ha fet remarcar en dos
magnifics avaneos acabant un d'ells
Co el primer gol ruadrileny, i, pon
més tard, en una jugada de l'extrem,
el jugador Lluis Regueiro ha rematat
molt be amb el cap i ha aconseguit
igualar. Aquest gol ha estas anullat i
el públic, que s'ha portas sempre imparcialment, ha esbroncat l'arbitre per
la sera absurda decisió. El joc, amb
aqueos motiu, ha estat deu minuts
interromput i els inicia elan inclinat
lleugerament envers els madrilenys
els quals, en ple entusiasme del pú•
blic han aconseguit el tercer gol per
mediació del propi Hilario.
En acabar-se la segona part del
partit, i preparar-se per a la pròrroga els jugadora han donas tots senyals d'esgotament i era ja de preveure que, salvant una poesible sort,
no els seria fàcil el desempatar. Durant la segona part Samitier ha ;tisistit en el seu joc perillós i ha donat
lloc a la lesió de Roberto, primer, i
de Pichi, mis tard. El públic, que
havia rebut molt cordialment el jugador catalä l'ha fet objecte d'agres
censures pel seu comportament poc
esportiu. A les dues lesions anteriors
cal afegir-hi la del defensa Castellanos, que ha posas l'Athlesic en un
greu compromís, puix que Gornstiza
ha hagas de suplir-lo amb mes voluntat que encert.
Cal dir q ue durant la segona part
el joc del Madrid ha superas sie molt
el de l'Athlètie i que, en justicia, sense el g ol antillas, el Madrid baria
d'emportar-se la victória.
Durant la prórroga de mitja hora
cap dels dos equias sita mnstrat arnh
Frontó Principal Palace mérito suficients per a desempatar, si
bi cal remarcar una jugada, la darAvui. dijous. Tarda, 415
rera del partit. a arree de la davantera dels batees que no ha acabas
OURUCEAGA AREITIO I
en gol per veritable mirarle.
contra
De l'Athlétic clan distingit Cílaurren, hfuguerza, Lafuente i 'rara ASTIGARRAGA - TEODORO
gerd, i del Madrid, Hilarin. Lazcano
i Bonet.
Nit, a les 10I5,
En acabar-se el públic, que també
OLAZABAL CELAYA I
s'ha esgotat amb el Iang partit, tenla el convenciment que tants partits
contra
LARRUSKAIN - LIGARTECHEA de desempat acabaran facilitant la
vichbria del Valéricia, ja que, dintre
de les 48 hores, a partir d'avui. cal
Que el Madrid i l'Athlètic juguin un
nou partit.
FRONTÓ NOVETATS

S. O. S.

AVUL DIJOUS
Tarda. a loa 41

Azurmendi - Elorrio
mitre
Galiana III
BegoMis III
Nil, a los 10'16:

Ir:mulera - Unamuno
contra

Zarraga - Chiquito Galiana
Detalle par muleles

tenia francesa en relació amb la infiltració de corrents culturals procedents del centre d'Europa. particularment a la fi de l'Edat del brcnze i
a la fi de l'época de Hallstalt, que
acueen la presencia deis celtes a Occident i contribueixen a explicar els
seus moviments. La necrópolis de Jo.
gastes, el hfarne, a mis, explica l'evolució de la cultura de Hallstalt, que
té també a França una darrera etapa
relacionada intimament amb lanomenada post-hallstältica del sud de Eranea ¡ de la Peninsula Ibérica, del mis
alt interés per al coneixernent dels
grans movirnents cèltics d'Espanya.
El professor Lantier, acompanyat
del rector i del personal tecnic del
hfuseu d'Arqueologia, visita tumbé
aquest i es fiu càrrec de l'estat dels
treballs de la seva

La Mar
SEMAFOR DE MONTJUIC

Vol a vela en eis pendents
de Grunau

xos cap a diverses direccions
un cap a aquest port.
MOVIMENT DEL PORT
Vaixeils entrats,
anda correil, niercaderies i 36

passatgers, la inutonau postal
-Ciudad de Mahón"; de Las Palmas, Tenerife 1 Cädiz, amb corren, inereaderies i 33 passalgers,
la mobanau poeta! "Ciudad de
Sevilla"; de. Palma, amb corren,
mercaderies i 191 passatgers, la
motnnau postal "Ciudad de Palma"; de Metí, amb curseu, mercaderies i 68 passatgers, el V a i
corren "Rey Jaime II"; de-Ten
Tenerife, Las Palmas, Cädiz i
Valencia, arub corren, mercaderico j 6 passatgers, la rnotonau
postal "Ciudad de Cadiz", tots
cine de la Cia. Transinediterrania; de Hamburg . Valem‘ia i Tarragona, amb chrrega general i
de trhnsit. PI vaixell alemany
"Palermo"; de Palera] i /3otie,
amb cärrega general i de lränsit,
el vaixell alemany "Capri", iota

Demà

es jugarà un nou
partit de desempat

Despees del partit a la tarda
es reuniren els representants dels dos
clubs Madrid i Athletic amb els federatius per tal de decidir sobre el
segon partit de desempat que ha de
jugar-se.
En principi tots ja estaven d'acord
a celebrar-lo demà, però el que no

Atletismo

Nataci6

Escacs

cärrega genera!, cap a Palma;
"Malvarrosa", anib cärrega general, 1'il a Valimera; "Comercio", amb carrega general. cap a
i escales, amb explosius, el Sant Feliu de Guíxols; "Virgen

dos dels senyors Bamiera, Kusche i Martin; de Bilbao i escales,
amb carrega general, el vaixell
espanyol "Multar Mendi"; de

Noticies Soltes

's'abren "Nemrod", tots dos de la Dolorosa", amb cürrega general,
Cia. Navilera Sota ¡ Aznar; de Cap a Sóller; "Polis alarti", arob
Fiunie i escales, anib carrega ge- càrrega general, cap a Me&

DE LA SANG NETA
UNA PELL NETA

neral i de tränsit i un passatger
de trio-teil, el vaixell italiä "Etruria", de la senyor Vfdua de Bai-

asa; de Buenos Aires, Montevideo, Santos j Las Palmas, el motor rorreu espanyol "Cabo Santo
Tomé", amb cärrega general i
de trànsit, i 255 passatgers per
a aquest port i 50 de tränsit, del
senyor Fill de Rämm Bosch: de
Genova i Marsella, amb càrrega
general i de trànsit, el motor
"Ebro", de la Cral. Combaba Sagrera.
Vaticana botina. - Distància
navegada dels vaixells que han
sortit: fora d'horilzó es troben
els espanyols "Cabo Carvoeiro",
alela eärrega general, cap a Sant
i Marsella, del senyor Fill
de Römul Bosch; "Achuri", en
Ilast, cap a Susa, dels senyors
Coma Riba, S. L.; "Ello Navia",
amb carrega general, cap a Bilbao 1 escales; els correos "Ciudad de Palma", amb passatge 1
rärrega general, cap a Palma;
"Rey Jaime li", atol) passatge i
citrrega general, cap a hlaó, lobs
tres de la Citi, Traii,:inediterrhnia; el darles "Krusaa", el! Ilast,
cap a Bona, dels senyors Avilés
Aznar; l'italiä "Rialto", amb 1 8
passatgers j eärrega general i de
tränsit, cap a Punta Arenas i escales, del senyor Etnili Carandin i; el búlgar "N. Maria Luisa",
amb carrero general, cap a Mar.
sella, de la Crol. Combatia SR-

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeródrom de l'AIr Franca. Procedent de Tolosa, a les 610
arriba land amb correu, mercaderies i 1 passatger.
Procedent de Marsella, a les
639 arribä l'avió arnb corren,

mercaderies j sense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
13'11 arribä l'avió amb corren,
mereaderies j 3 passatgers.
:1 les 1521 son( l'avió cap a
Tolosa arnb correo, mercaderies
i 3 passatgers.
A les 1515 sortí l'avió cap a
Marsella, amb correu, mercaderies i seo- se passatgers.
A les 703 sorti l'avió cap a
Casablanca amb corren, mercadenles i 1 passatger.
Aeròdrom de l'Aaroniutloa Naval. - Procedent d'Estutreard,
amb escales a Ginebra 1 Marsella, a tes 1730 arribä l'avió
"JUNKERS D-1089" anib correa,
mereaderies i 1 passalger.
Procedent de Marsella, a les
arribä l'avió "FOKKER 1 ECPPA" anib corren, mercaderies i
8 paesatgers.
A les 810 sortf l'avió "ROIIRBAC D-1892" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella 1 Ginebra, amb correo, mercaderies
prisa I gürte.
grera.
Vela.-"San Estanciero", "bis'
Si.. Aeronaval. - Proeedent

Els gran; acn,, , inrOncok, etc.,
no són mes que manifestacions externes d'impuresa eanguinia. Per a
Iliurar-se'n cal depurar la sang. El
maja mis segur, el mes ràpid, és
fer una cura de Boisson Blanche de
l'Abat afagnat. Les seves virtuts depuratives 56n tan extraordinàries, que
veure desaparèixer en algunes setmanes, de vegades moho pocs dies, les
malalties de la pell, per antigues i
rebelo que siguin: acné, furencols,
eczemes, borradura, herpes, impitigens.
pústules, psoriasis, etc. El (lascó per
a preparar un litre de Boisson Blanche, val 320 pessetes, a totes les
furmacies.

S . /la publicat una crida ronvidant les darnos i donzelles que
porten el nom de Montserrat per
tal d'aconseguir l'erecció del coriniament del portal de l'Esperanca a la façana de Llevan( del
temple de la Sagrada Fandlia,

que enguany es vol que quedi enIlestida. Aculesl portal linea eri
una penya de Montserrat, damunt
d'un agrupainent escultòric representant el Patrocini de San;
Josep. L'aleäria de la penya representativa de Montserrat sera
de mes de quince metres.
El Centre Esportiu Silenci6s ha organitzat per al dissabte visera, a les 9.3d
del vespre, al seu estatge social (Amàlía, 38, prinier) una vetllacia teatral de
música a profit de la caixa sie festes que
amb motiu de les seves noces d'argent
celebrará properarnent la Societat de Sotorsos Mullís entre els sord-rnuts d'ambd.",s sexes de Catalunya. L'elenc escenic
del Centre Esportiu Silencie representara la pantomima -Los piratats de la
!tebana". Les invitacions poden recollirse a la secretaria del C. E. S. cada dia,
de set a nou del vespre, i a l'Institut
Catali de Sord-muts" (Nfontserrate,
principa).!

PP•44444/44444444.441,1441444+444

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dele Estudis, 11 i 13, i Bonsuceks. 1 1 3

PERMUTA D'OBLIGACIONS TRESOR
5
per 100
VENCIMENT 12 ABRIL 1934

Participem als nostras clients que hav•nt de pronodle-se a la permuta de las esmentades Obligaelane Pee
lt 5' Oh' su '
¡ "I o si Alberto", amb
i Marsella, a
les del 5 par 100, eins oferlm per a efectuar aquella
rap a Valencia; "Antonio Matu- les 1 6'1 2 arribn l'hitir o nvlet Oren/e
operacI6.
tes", arnb ciirrega general, cap "I-AZEC" amb corren, mercadea Eivissa; "Cala Contesa", amb ries i 7 passatgers.
44~4444444444444~44.44444444444~44444444444
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Moviment borsari

che".

Programes d'avui
TEATRES

MUSIC-HALLS

CINEMES

DIVERSOS

Dijous, 19 d'abril de 1,4

SPECTACLES

locura del dólar" "La cua es serle",
en espany01, I , mareos por una no-

Boheme. - "El dedo acusador", "El 61lu yto" I "Santa", en espanyol.
MERCAT LLIERE
loes. - "El rey de 10S [Moros" I eR11110 en el Cairo».
La sessió d'ahir al mati al Mercat Bohemia. - "Noche de San Juan" 1 "Cha (er con faldas". en &N'alisal.
Lliure de Valors tenia perspectivas de
- "Rancio Fox", "Héroe o
millorament en els canvis, i adbuc al Broadway.
cobarde" I "Los crlmenes del museo".
rotile de valoro industrials es notava Cipitcl. - "Mm la del remolcador",
més fermesa que en sessions anteriors. Catalunya. - -La mascara del otro".
- "Sobrenatural" I "El 111.10
L'esmentada tendència va seguir l'o- Collaeum.
improvisado".
bertura de la sessió de borsa, i a mil- Comtal. - "El chico de la parrogula".
"Samarang" 1 "Su d'ama pelea".
ja sessió, ja sigui per cansament i algu- Comèdia.
- "La mano asralna", "Plstona que altra ordre de venda de la plaea
leeos de agua dulce" I -La alegrla del
C5 ncho".
de Madrid, els rotlles, tant de ferrocar- "Demoledor", "El marido de
rils com d'industrials, van demostrar Colom.
la amazona" I "Adiós a las armas".
fluixeclat, i perderen quelcom de ter- Diorama. - "Teman de los monos", "La
novela
de lins noche" 1 -La agencia
reny.
hokay".
Tanca fixada pel Mercat Lijare de Delicias. - "Agalla blanca", "Besos al
Posar'' 1 "Los seis misteriosos"
Valors en la reunió de borsa:
Entone"- "SI yo 'tuviera un nraldn"
"RaSplitin 3' la zarina'',
Va r m-s
Dn1 18 Tauro Alca
Esplai. - "Central parle" (únicament tarda). "La gran duquesa Alejandra" I
boira
anterior
-Barrio chino", en espanyol.
Exoelslor. - "Amor, honor y camaniu•
los" (ilmeament tarda). "Una vida" I
-0'20
"Melodía en azul".
Nord
5280
5300
- "Las sorpresas del coche
Alacant
-0•10 Fantasio.
4710
47.00
cama".
-1-0'50 Fémina. - "Ddla Franctsgulta".
M. Rif
61'75
61'25
Fragoll.
"Querernos Cerveza" "Unidos
Explosius
14035 13975
-Fo'60
en la venganza", en espanyol, 1 "SeereColonial
+125
50.50
49125
mar",
tos del mar"
del doctor MaGas E.
110.50 110 . 25
+025 Gola. - "El
buce". "El cate de la marina", en caHallares
5485
53 6 5
-r 1.20
tala. "Hoy o nunca" 1 "La casa es seAigües
17235 17200
ria".
- "La tecla de la vida" I "Pri65'50
6525
+025 Ideal.
Montserrat
mavera en otollo".
+0'ro Intim Cinema. - "El balle" I "Una avenPetrolets
635
625
--n'as
4,3'25
4350
Felguer
tura amorosa".
Iris Park. - "Vuelan mis canciones" 1
BORSA DE COMPTAT
"El testamento del doctor alabase".
- "La consentida" DInicament
En general els rotlles de comptat en Kursaal.
tarda). "Almas encontradas" I "Soy un
la sessió d'ahir van demostrar molla
vagabundo".
fermesa, en particular els deutes de MaJestic. - "Barrio chino", "Veronika"
"El mancebo de botica".
l'Estat, Obligacions Municipals i ObNla venganza", "Nogacions ferroviàries, abundant el diner Mundial-Lo- dosI en
elles co venta" "Nochebuena".
en els esmentats rediles.
Marina. - "Co ladren en la alcoba",
Els deutes de l'Estat han seguit gua-Gangster; del Oeste" I "Topase".
nyant terreny; ahir toa el torn a l'In- h1etropol. - "Carlomagno".
Monumental.
- e ldillo en el Cairo", "Un
Seriar 4 per roo a les sèries petites i
disparo al amanecer" I "Barrio chino",
l'Exterior 4 per roo amb les Sirtes grosen espanyol.
ses. Els Amortitzables, molt sostinguts. Mirla. - chico de la p arroquia" MIcoment larda). "SaMarang" 1 "Su alli•
però tense diferències de canvi impurins pelea".
tants.
- "Alegre a la vista". "El expre•
so fantasma" 1 e laarls Solea".
Han seguit rernuntant-se les Obligacions Municipals, assolint millores de Nota. - "El rey de Ins gitanos". "Arme
se divierte" 1 "La emisora fantasma".
mig enter sobre els canvis de la sessió Pares.
- "Por el mar viene la ilusión" I
anterior; és una puja persistent. Tan, "El perlar y la gloria".
Palace. - -Una vida", "El adiha han remuntat quelcom les obliga- Pathé
vino- 1 •• alelodla en azul".
cions de les Diputacions i Provincials. Pedró. - "Noche de San Juan", "Cho•
ter con faldas", en espanyol.
Les obligacions ferroviàries també
van anar millorant, i es veieren solli,"i- Publl Cinema, - Reportalges encina/Rae
- "El rey de los fósforos" 1
tades. Nord primera, de 58'50 passen a Principal.
"Idilio en el Cairo".
e9 per roo (-4'5o); Nord segona, de Rambla.. - "La sanda del diamante",
501,
i
ni"Idilio en el Cairo" I "Barrio chino",
5 6 5 0 Pasen a 57 per 100 (+0 .
en espanyol,
xi successivament en totes les obliga- Recreo.
- -Hotel de eatarlIantes". "Vida
cions ferroviär:es cotitzades.
azarosa" 1 -No dolos la purria ablarila".
disparo al amanecer", "101,
Les obligacions d'Aigua, Gas i Elee- Royal. -el"Co
catre". -Barrio chlno'', en eslia en
tricitat, sostingudes. j guanyen terre.ny
Paneol.
Energia Eléctrica de Catalunya 5 per Solea Cinema. - "La alegren del rancho"
ienirament larda). "Forasteros en Hol.
roo, que de R9 per roo nassen a 9050
lywood". "Greifers entre estafadores
i del sector d'indústries dide frac".
de
remarcar
la
forta
baixa
Saló
Comtal. - "Tromba" I "Cadetes".
hem
verses
Victòria. - "Noche de gran ciudad"
de Construccions i Paviments 6 per roo, Baba-1,a
s•cla paleada de Enrique VIII" ,
100,
que de 64 per roo passen a 50 per
Smart Cinema. - "Catalina de Rusla".
dmmoviment
"Noebee
en venta" I "Nochebuena".
Mies
i no es reX1.87rá cap
Spiendid Cinema. - "EI marido de la
-portancia en el sector de comptat.
annanna".
Talla. - "El himno de la victoria", "Unl;
das en la venganza" 1 "Yo, la y elle"(
Tr laman. - e tanaremaa ',reata", "I•nl.
dea en la vantranza", en espanyol, I "Se.
reates del mar".
TIvoIl. - "La dudad de cartón".
Triomf. - ''Adiós a las arnleS", "Atlän
tlda" 1 "El collar".
Uroulnatma. - "La reina Mesana de Ene•
Vola, - "El baile" hinicarnant larda),
Apele!, - Tarda t nit: -La einrioea".
-110v o nunca" I "Vuelan mis caerin•
Bareeiona. - Tarda 1 nit: e f or tierra de
talleos".
flasta (In afIrkay". "Alma
Cómic. Tarda 1 ni(' e l.a5 pepenas'''.
de centauro" I "Noches en venta".
Ispanyol. - "EI re' la traballa tonal!".
Neo. - "Las ninas le dona Santa", no
,ria per a senyoretes.
Norltats. - Tarda: "Loe golondrInas".
-Ameriraln Clegua".
Apdo. - Varietats 1 Mercantes FIN.
Olympla, - Divendres debutara a les 10 Ba-Ta-Clon. - Varletals, /Molla Valles I
Poliorama. - Tarda 1 n11: "E/ ex..."
Lita Raga'.
Remes. - Tarda I 1111, "El divino llapa- Pompeya. - Inauguració de la temporada
eiente".
de primavera. Grans atracrions
ofenStudium. - Diumenge, 02: "No le
Eden Concert. - Varietal 1 Pilar Alrayde.
das, Beatriz".
Excelelor. - Valierais 1 Dorre Slster,
Moulln Rouge. - 5 0 artistas. 50. Rondarla 1 Anaell/a alnettn.
Stambul. - Ethel Atderson.
Actualltate. - Reportatges d'ertualltat
AtnaU. - "PaprIk1", "La rasa es seria''
-Nido de amor".
América. - - En bala forma", "El rey
ea loa fósforos" 1 "30.000 ataos en
Maison Doró& - Muestra excéntrica
Sing-SIng".
The Happi Jazz,
;d'anea - - La feria de la vida" 1 "Pri- Sala Dore (Granja Roya9. - 10 Crazy
mavera en mono".
Boya.
Arenes. - "La pulirla del fuego", "()1 Triana. - Tiple Cata flamear, dirigir Per
me quien eres tu" 1 "Boarhe".
Pepe Hurtado,
ArInguda. - "Nortes en venta", "La Sor- Casa Lobea. - Aval I cada dla. The danmo y a blanca" 1 "Hombre de leyes" (adsant
emen, larda).
Hotel Rita, - Aval I cada dla, Tne danBarcelona. - "Vuelan mis canelones", "La
sant,

MBUMAT

TEATRE COMIC TEATRE NOU

Test res
GRAN TEATRE DEL LICEU
Dissabte, tercera de propletat I segona
d'abonament, a tres quarls de deu de la
nII. Fi:say al per la celebre massa coral
de Rotramia Cantares Romanlel. 100 eneeutants. amb els meravellosos N'estila tiples del seu pala. Repertori cIllatilc I popular. ¡Si cooperara /a célebre concertisla d'arpa Florence aupasen. Preus popa.
lars. Es despaixa a compiadoria

TEATRE ROMEA
Talaron 19801
Nomas ala Quatre durara elles de EL
DIVINO IMPACIENTE. Preus ultrapopulars. Totes les butaques a 3 ptas. Cada
dei, a les e, I a les 1013: EL DIVINO
IMPACIENTE, de Joeep M. Pernln, per
Ricardo Calvo, Alfonso Muhoz, Muelle
Iglesias. Els malora valoro de l'escena
eapanyola.

Avul, tarda, a les 5, 1 nit, a les 1015
El yrandldS axil

Comoanyia itrio& LLUIS CALVO
Tarda, 430. Col-sal cartell:
NO FALTA NAIDE

1

LAS GOLONDRINAS
genial creada, del famds divo
MARCOS REDONDO

delallient la celebrada tiple
Concepol6 Ban y ula
amb Dolors Vila, Carme Llanos, Ruiz
Parls, Baraja, Rubio, Ponce, Ovar.
etcétera. Nil I densa, tarda I na, no
hl haura fundó per a asaetea de la
propera estrena

LA CHULAPONA

Diesable, tarda, popular. NO
I4AIDE I DONA FRANCISQUITA.
LAS GOLONDRINAS. Diumen g e. larda: LA DOLOROSA, per Planes 1
Godavol, 1 DONA FRANCISQUIT K , par
l'eminent Hipòilt Lazara I Matilde
Vezques. Nil: LAS GOLONDRINAS,
pel eolossal Marcos Redondo. La setmana entrant, senaacienal estrella:

(no apta per a senyoretes)

OLYMPIA

CM/Elija
0001, tarda, de 4 a 6, sesala
Preferencia, 1 . 6 3; general, 075,
arrib programa especia/. De 5 en endavant, preus corrents en eessiel
continua, projeclant-se a continuarla SOBRENATURAL, REVISTA PARAMOUNT I EL HIJO IMPROVISADO. Nlt, a les in, REVISTA PAR A
1 EL HIJO-MOUNT,SBREAL
IMPROVISADO

DEL NOU ESPECTACLE
A ESPANYA

que presenta
EL VERITABLE CIRC AMO

1 tarda I 9'30 n'u "El chico de la parroquia" (anIcament
"Samarang".
" p u Ultima pelea", en espanyol
GRAN TEATRE COMTAL
Continua 310 tarda: "El chico de la pareogUla e. -Samarang". "Su afama pelea", en espanyoL NotIciart

Cavallets nans

25

rAS, !arda, funr16 a Te.

CON

nefIC1 de 11 Sala Asil da Gracia:
POR TIERRA DE HIDALGOS; !la:
POR TIERRA DE HIDALGOS

SIIIIS

p••n•••n•••.••••n••••.

OE
EIRE

GRAN TEATRE ESPANYOL

MES
PUM

Gns.
DIAZ

EL MES
MERA VE-

amb una
divertides-

l'Alfons llamee 1 música del mestre S'ayer.
150 resida nons de la rasa Carel and
Mary, 11 decoracions novas de Denle,
Lluis I /My& Ballables de Roberto. (alele,
Jora, planos
Es despatxa a tots els centres de lona:ala

APOL.L0
TEATRE CATALA
Companyia catalana
Primera &aria: ASSUMPCIO CASALS
Primer actor 1 director: JOSEP CLAPERA
Aval, Mpaus, tarda I 1111:
Vean deis exIts

LA deGLORIOSA
Miguel Poal-Aregall

sima

NOVA
HUMORADA

Companyia de JOSEP 5ANTPERE
AvIll, diplls, larda, a dos quarts de eine,
oir, a les lo: l'esa varita( a Barcelona

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

PUBLI CINEMA
actuallt.t. mundlala

SWING
BEll ilE
LLOS

LA
MAXIMA
NOVETAT

-

Documental.

- Etc. - Sentid continua
Butaca UNA PESSETA

MONUMENTAL
Continua 3'45 tarda: "idS110 en el Calco".
-Un disparo al amanecer". -llamo chino",
en espanyol
ROYAL
Continua 3'45 larda: "Un do-paro al amanecer". -Idilio en el Cairo". -Ramo
Chino", en eapaii3'01. teeMtra
BOHEMIA I PEDRÓ
Continua 3'45 tarda: "Noche en San
Juan e. "Chofer ron faldas", en espanyol.
Mulles I una altea
IDEAL
Contlnua 330 larda: "La feria de la
vida", Janel Daynor. -Prima( era en
oteilo", Catalina Barcena
ALIANZA
nit: "La feria de la vida", J'anal Gayune.
Primavera en 01000", Catalma
Bäreena
SALO COMTAL
larda:
"Troika". °CulaCantinas 330
tas". Noticiar' I fe/mimas
RECRE U
• 1011 5inua 3'30 tarda: "lintel de estudianIra". "Vida azarosa". "No dejes la puerta ablerta", en espanyol

umunaona
!

Tarda, a les 4. I nit, a les 10:
La enea grantausa creació
Greta Garbo en

LA REINA CRISTINA HE SUECIA
amb John Gatead 1 Lewis SisoProdurc10 Metro Goldwyn Mayar
/ Es despatxen localltats areb vuit d'es
d'anticipad('
01• 01, estrena dal nos Noticiare Ene
atub les elarreres Sondes mundials
Nota: aquesta pellica% no es prole,' tara a cap mes saló de Barcelona
duran' la present temporada
'

11 expectants celebritats mai vistes

VALORS

D.m.. Prete.4.01
I

VALORS

P.e,. •

i

VALORS

Es drsparea a complalarn sense cap
augment. Dissabte I diumenge, matinées
elegante, • dos quarts de cinc. Butaques
a 9 pessetes; general, 1 pesseta

Tarde,

0110111101111101111011110410143041IN

VALORS

•
I•L
.. Preraales

• NOTA , IN .4••• •••1•1.• •• Ese.. a luedwadd .54.1

r..

•

SALÓ VICTOR1

LA VIDA PRWADA
DE ENRIQUE VIII

4r/13105. U/a en espanyol per do-is
Magna Crearl e) de l'eminent actor

Charles Laugthon

Conce
Orquestra Pau Casals

PALAU MUSICA CATALANA
rajoue, leerer corlead dte
pel mestre Pau lo-sals, amb la r
honrad de l'CP. red Dradeae. Pela/era s.
alta pilo-lea de la famosa obra de Stas,
A v al ,

3/MFONIA DEIS PSAL3
Completaran el programa obres de S i
alozirt I o. Strall s 5. Lee-alltate I ere,
a la tagala° del Palau

Diversos
GRANJA ROYA
Cada dio gran S ylt dala
10 CRAZY BOYS
que atinen en e'.s TES I 2051I01
TEATRES
De 10 a 12, 1111; SEXTET TOLDAS

Revista.

1..11.•••••1 eareas

POLICLINICA FARRE PIJOAN
Deteetee 5411
afalaltl a s secretes
Rambla de Canalete., 11, 1.er

en

amb Collen libere
Dilluns: 8. A. LA VENDEDORA I REINA
EL AMOR

COMPREM CASES

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

El. canar ia amb la
!letra L. corresponen a Londreg.
1 els de la ¡letra P. a Parla
T

Rige Ornar
LIVZRPOOI,
lione ameno',
oberters
moss telegrama

reno/

6.1e
6.31

5.33
5.59
5.93
5.91

ban sltuade a, preu lana a etne 0111i0 0 5 de pe5Seles. pagament al complat. Of•
de: aliadas a aoeletat anmoblliaria, Apartat 7 t, Madrid.

MOR

5.9n
5.P7
6.01
3 99

5.90
5.e1
5.92

ors.

lada

Dia 18 d'abril de 1934

Pr•

IJIP511

igipT11
1.1.11.dese1l
5.84 5,53
5.90 Noln. falsea muno
0.90
mara
5.92 5.11 canea

5,511
5.96

0,00
5,01

mea
Calas

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,
sempre a Barbarà,

EL PODER Y LA GLORIA

nue, I ni'. a las
Piala .19 a clnematografia nacional
inierpratada per llagad Rodrigo, Mehala Vazguez, Forran iaarres 1 Antoni
PalaeMs
!lapona setmena de proJecció
No dele.) de veure-la

Dar,. ' r,..1.• I
I

•
Austria, U., 2800. - Argealmna, ,.,
5631. - RIO Janeiro, L., i08. - Montevideo, L., 2050. - Buenos Aires, L., 2650

per Eliesa Lanal I Ernest irati

Nil, 915: DIbuixos Watt Mamey. TrIcant
de Sumar Traes- en

Passeil de Gr&cla, 22 - Teil. gatees
- Alar, do (pnifte a o ir, sessel cenia-

Doña Francisquita
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per Marte Dreasler 1 rollo Moral:
DIBUIXOS SONORS
Estrena de la superproducció

VIES URINARIES

MERCAT DE COTONS
VALORS

PROSPERIDAD

Avul, conreo- ext000rdlnar1 amb
operaeld de la notable Maniata Mana

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 18 d'abril de 1931
.
Dame tr....1901
l

Consell de Cent. LIT •• Tillfon
Aval, magniffe programa,
NICOLE Y SU VIRTUD
p ar Alice Cocea 1 Andre Osase.
Eatrena de la producció M. G. g

•
Telefea I
Valencia. 239-291
Aval, clijou e , tarda, a les 4 - 45, 1 e.
dos Quarts de deis:
ECLAIR JOURNAL
NOCHE DE GRAN CIUDAD
EX CE LII0
deliciosa comalia musical dialogada
4 tarda I 930 nit: "Amor. honor y ca- lada en trances per JacquelIne frates,
loan/hilas" (ianicament tarda). -50 5 una
Rogar TrevIlle, I
vida". "Melodia en azul". Noticiarl
DIbuixo5

Aval, tarda, de 1 a 8, 1 oil, a les 10
Estrena de la divertida comedla
LAS SORPRESAS DEL COCHE-CAMA
per Flerelle

tilatge.

@SELLES
GININASTES
COLOSSALS SALTADORS
L'EMOCIO
AERIA
BARRISTES
HUMANS
ELS SALADISSIMS
CLOWNS

per Brígitte Helm 1 Albert laxe,

....( PALACE
Continua 4 larda: "30 8 lxi vida". "El
adivino", en espan y ol. "Mel001a Co azul".
NotIclari

DEL

Americain
Cirque

VIAJE DE NOVIOS

AE

TIVOLI
5'10 tarda I 10 n11: Noticiar' 1 Documental: "La dudad de cartón". Catalina Barcena l Antonio Moreno. Actuada personal
Oc Catalina Barcena
CAPITOL
1 larda I 10 nit: "Ana la del remolcador'', atarle Dresler 1 M'albee Beery.
Cemlques
CATALUNYA
a tarda 1 10
"La gran jugada". Lo1 eta YOUng. "La mascara de/ otee",
Ronald Colman
KURSAAL
4 larda 1 930 na: "La consentida" (drilcarnea( tarda). "Almas encontradas", en
eepanyol, Soy un vagabundo", Al JOISon

Cinemas

MERAVEt LOS
DEBUT

Aval. Minas, tarda, a un cpiart de
slis , I Mi, a un celad d'onro, danesa' 611t de la comadla de al. Linares
Rivas

O p ina, lis .1 d

CINEMA ESPL A)
COMIERA. entre Montaner I ayiby,
EL ORDENANZA, en espanyae 6„,
atareen,. Chantal. LA FIESTA De.
REY COL, albalaes en colors, u
CASA ES SERIA, per leopery:
Argenana

SALONS CINAES SPLENDID CINE

Teliron 34540

10111961ra de Simis

POR TIERRAS
DE HIDALGOS

(Semi() continua)

TEATRE POLIORAMA

Dama, tarda I all: LA CAMISA DE LA
LAS PEPONAS
POMPADOUR.
Oran Companya de Coredles Cenalquee
LUPE RIVAS CACHO
Avul, tarda, 015, 1 nit, 1015: EL EX...
Dona. tarda 1 nit: EL EX... Avlat, eStrena MI!
011111110110101110110110419 de ESCALERAS ARRIBA, cle Serrano Al,
guita. Diumenge, 11 mal', grandlds Mannal: Marta Aniorte (sraprano), Manuel EsPahol (feelladOr) I Ostras Vila (plants•
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111I tal. Destilada de maniquins d'Anuas I regid d'un model entre el pelle, a elegir.

La chulapona

Companyia de Comedia
Irene López Heredia

HOY O NUNCA
delleMatt opereta P er Jearl

LAS PEPONAS

De sorollea eallas al Calderón, de
Madrid. Despata a comptadorla.

TEATRE BARCELONA

LUZ AZUL

per Leni Ineeenstahl

pela esos de la pantalla trancase Ralea&
alada Glory 1 Luden Rumie
Preu. 2'75 pies.

Las niñas de Doña Santa

DEMA, 10 NIT
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