. um. ih.nzai.—k- reu: 15 cèntims
Any 56.— A

ABONÄMENTS
SISO Etea.

Catatanya iteraste de te Repulan:1.
America /latina t Portugal. trimestre...
Pelsas eouvero postal, in

ice— •
12.—

'

"

DIARI iYavisos 1 rionetES

Divendres, 20

LA PUBLICIT

&tfllNCI 1 Pita-ama .S.t.OnNS TAntegs

BARCELONA

d'abril ti

1:)34

Pressld el 'tiren de la mar: 7604
EL TEMPS mIllImelres.
Temperatura actual: 150
¡gnus Humllat re13148, 76 per cent veinettat del vent:
3 qullOmetree per llora. Sal sud sud-oeit. litsIbintat
horitamilet, en promeau IS qunemelres. ¡atar del ce!:
5/In de Ftru. MIL , i Cl. En les laceres 24 hoces,
Temperoura trailma: ira vana. Temperatura mtntme:
1'7 eraus. Reeorrneut del vent: ele q uilranetres. Preetpttacin: ruina. Insolaeld en el ella d'ante: 1 2 botes

REDACCIO / A0MINISTRAC10: CORTS CKTALANES, 589, t er — TE1EFON 11430
TALLERS D'IMPREMTA: CARRER DE 13,611111116, 11 I 13. — TELEFON 19603

10 tultolls.

Nimietats traseendentals
La declarad() del ministre d'afers Els diputats de la
No hi ha hago L'Assemblea elegi- estrangers japonü sobre Xina U. S. C. es separen La moral trastocada
debut polític rá la terna de provoca una vivissima commoció de la minoria soCal que bufi un vent o altre Avui, al Parlament català

El cap del Govern, finalment, ha
abandonas la reserva que s'havia iinposat d'una m'aras dies ençà; ahir apareixia novament a la capçalera del tan:
blau, a recollir una inserpellacid del diputas comunista senyor Bolivar sobre
l'ocupació La seva presencia a
la Cambra, donada la situació política
present T'odia fer creure que responi.,
a- un altre objectiu que el d'atendre el
diputat comunista: i. no obstant, t'ha
vist que la mobilització del cap del Govera no tenia altre snotiu aisló aquest.
Abans de la 5e55id, el senyor Lerroux
ja havia dit a al= periodista que la
cosa seria enllestida en poca cotona ai
no es presentaren complicacions. Com
que, efectit-ament. no se n'han presertat, la seva intervenció ha estat rnolt
breu, i ha poqin continuar la discussid
del projecte d'amnistia.
El fet Cs. perO, que en el Cl evern hi
ha una interinitat motivada per la dimissió d'un ministre que. rarlamensäriamnet. no ha estar exnlicada. Ni el Gavera ha dit res sobre la qiieatid, ni
el partir del dimissionari ha iet saber
si aprovava o no la conducta del -,0!)
afilias. El cas és singular. rerque
hom sembla que fari Eorni. Hi ha qui
suposa que el nrinistre dimitit amb el
seu estirabot va esbullar tota una combina:id teixila pacientment per substituir el senyor Lerroux pel senyor Melguiarles Alvarez. que hauria fet de pont
a un govern de ¿retes. Tot és possible.
i 'si realrnent era aqueas el ple, el temor
Alvarez Va:dis pot estar satisfet; ningú no li negará que amb ben poc estere
ha conquistas una importancia noteudi;
caldria saber, perä, si els seas amirs
política Ii agraeixen gaire aquest episodi en el Goal ell va ser vn paper tan

Iluit

Candidats a la Xina no aceeptaria una 4doetrina de cialista i ingressen
Presidència del Monroe» asiàtica i la premsa nord-ameri- a la de l'Esquerra
cana protesta de les ambicione nipones

Tribunal de

Cassació
.Avui, a lea cinc de la tardo, es reentra al sals cje sessions del Parlament
Catala. l'assemblea que ha d'elegir la
terna de candidats a la Presidencia del
Tribunal Català de Cassacia.
Les tasques preparatbries d'aqueata as5e:t'Idea han estas molt laborioses. D'enea de la publicacia de la Llei del Tribunal Catalä de Cassació, s'han nonat
com a candidata probables a le Presidencia 'del Tribunal els noma de diverses
personalitats.
Els primera mie van donar-se com a
Probablea fosen els del' ex-Comellers
de Justicia senyors Cordmires i Cases.
per ni que aegdns l'esmentada hei. el5
ex-Cdnsellera de Justicia poden aspirar
al cärrec.
Tambe va parlar-se dels senyors Reig
i Bergada Santiago Goleen i Borren i
Sol
Per diversos mohos de caire personal
o professional (el càrrec es incompatible
amb l'exercici de EadvdcaciaS lt-am s'ha
vi st obligat a cercar abres nerns. Ahir
a la tarda, en la reunid, que van celebrar el 5 diptitats de la mainria al Secretariat del Partit d'Esquerra. sembla
ritte finalment hdm va prendre record
de desi gnar Per a la Pre s ides-je leaMini stre a les Corta de la República
senyor Jaime Carnes. Es 15 0551ble Mrri,5C (me per als carreca de vocal allegues nenalt en els senyors Borrel i
Sol. P,ahas s a i Comes.
Sembla que relacionas amh aeuest
acdrd, a darreres hdrea de la tarda el
romeller de .1u 5 ticia. senyor 1.1uhi. estima, a casa del 'enviar Cerner, per
tal ¿'oferir-li la Presidencia.
A quarts de vinit del ;T'a c re y a reunir-se el Consell de la Generalitat.
L'objete de la eeunid sembla que fou
l'estudi de la aituació que ha planteles
la no-acceptació del semen Cerner, refús
que ha fonementat en, mdthis de eralid
Serns fes manees halen-mecieres Cl
Consell de la Generalitet na acordar
insistir novament mor) del senyer Cerner, el qual va declinar l'oferiment. En
efecte, tos i que tea-ministre de Fitrances ha millares considerahlerrent de
la set- a dolenea. tant que l'illustre malait ha primat sortir ja del seu demicili,
el seu ton h reasabliment és. perd. encara

De totes maceres no es pos negar que
la situació. de tan insípida, arriba a
tenir un punt de picant que enamora.
Els que se :es donen e'esser fins de -nos
asseguren que alguna cosa es cuina
rnentrestant; eis debats parlamentaria
van fent un xup-xup tot manso que no
permeten d'endevinar quan el plat esta-.i
llest. No hi ha dubte que Si els de lora
no ernpenyen fort, el Gavera s'anirà
geonxant inSefiniclament. i per ara ets
que sembla que haurien d'isser els mis
interessats en un canvi d'escena es mantenen en una discreció que aso s'adiu
pire arel l'arrencada de les elector'.
d'octubre. Ara es diu que a l'aplec
l'Escorial les joventuts de dreta arboraran la bandera republicana, en senyal
d'adhesió al regias, i que un cop feta
aquesta manifestació, reclamaran el nades com la minoria niés nombrase del
Parlament: satisfeta la reclarnaci e, el
senyor Martínez de Velasco seria el
successor del senyor Lerroux, i els pelegrins de les ¿retes haurien arrihat an xic
l'hon en qué escrivirn les preala on anaven sense pastar pel pont
senti 1Mies no ha estat dones, encara
del senyor Melquiades.
desi gnada la persona que ha d'ecusaar el
Ja hem eit mes amunt que tot és
a tens ira dit, els repossible, sobretot en moments d'una in: circe. i segdn
nresentants del Parlament esperen que el
hibirie tan manifesta de l'opinió publi- Coreen els comuniaui aquest mateix maca com la que s'observa ara; tampoc ti el nen1 del candidat que hauran de
no seria cap motín.: de sorpresa si tct
vot 7 r en l'Assemblea d'aquesta tarda.
aquest programe tan ben conjuminat ea
C0m ?S recordará, la composició
tornes aiguepoll. i el senyor Lerroux
ss emblee es la següent:
pagues fer les vacances com a cap
Els vint-i-geatre diputats elegits pel
no
Govern. Si tot és possible, tampoc
Pa rlament de Catalunya.
Ini ha res inútil, i tot fa el seu servei
El President de la Cornisaió Jurídica
un die o altre. I el servei que poder, A aaessera.
irr tots aquests anuncia i aquestes fatEls decana dels Collegis d'Advocass de
xenderies és cohesiones el republica- les poblacions on existeixen Audiennisme ¿esquema en el cama que li per: Cid',
toca..EI senyor Largo Caballero ha Jis.
El degá de la Farultat de Dret
ben clar que no vol saber res amb eap la Universitat de Barcelona i el dels
partit republica: ja es una declaració
si Prdeuesdors de Catalunya.
cal tenir-la ben present. Qui sap
Cl President de l'Aucliència Territoaquesta actitud estimulan alguna ven- rial de Barcelona.
que priva
tada que esvaeixi el cel baix
Els sena presidenta de Sala de l'Auel país de respirar a ple pulmó.
diencia Territorial de Barcelona.
Els presidents de les altres AudienCatalunya,
cito
FI President de l'Academia de LegisCONVERSA PUBLICA
lat id i ineisnredinCia.
FI riega dele jutges de primera ins-

A ACCIO CATALANA

Per a dema. dissabte, a: vespre,
Fi 'na anunciada una Conversa pública
a Acció Catalana Republicana, a la
(mal assistiran diversos elements del
Consell Executiu L representants del
Partit en les Corporacions públiques.
Hi sdn invita ts especialment els afilats a Acció Catalana.

ties ia ile Bareelona.
El detn dels jutges municipals
Barcelona.

A la pàgina 3:

to!ttica imperlalista de Tapia
scgteeix ala:siri pa proporcions
Potser 1, er a poder-la desenrotilar
astil, mes Ilibertat ¡ahí rs zu
separar dc Ginebra.
Unes declaracions del ministre d'Ates:Estrangers tarjen /Tarta/re frmaciO d'un bloc sino-japons, que co
batirla d'esser conseqüencia d'un acosa'
s eelP s oe enre els dos Pasos — cosa
pe, tot i contraria a l'isperit de Gin-bra, podria tenir !lita justificada —, sitta de la i;l1POSCid a Kina. de la volunta t japonesa.
El Japa es avui dominat pel militaristne HIt'S i el que diu uit porm'aval de re.rercit confirmad los de(!aracions del ministre d'Afers Estrangcrs n'es una bona prora.
El gavera dc Toquio ha adve r tir a
les potencie:, antb ritt procediment que
res n'e diplomatic, ni tan sois de
conforme al dret de gents, que no
catada cap interz ymeia en les coses de
:Vino, la qua l ¿co d'aquest moment 11(211.
rin d'estar seta el rontrol japonés.
Si a Antriea la teoria de afonrae — que ea ha esfat fnei aplicada inja considerada com
/my :mute:1p —
recerd. el., temps artuals no perme!en
que se'll basteixi una de semblant per
a isser aplicada a Asia. El gornn
.Vanquin co ha manan t de fer una Jorlaraci,i plíbliea cont ra les pretensions
iaPon e ses, i recredent que estant ad ir- partidari d'usis' a la .c. de los 71'..
no rollabornea pacifira goneral.
Cans es dedueir dels primer: comende
tesis de la premsa nací-ame ricana i
les reserves de John l'irnreible
impre5arte del forera japonés ha jet
3115.

L'Ext r ens ()rito no esld pos en rondfeions de ni, nestuitein• les cancelle-

rico." i los relacions • artuals entre ta
U. R. S, S., i els Estas Units poden
donar ten a al-una sorpresa.
nones!! dos a rcas ¡sa raos — ultra la
Cran Bretanya — na . porlen acrePtar tal
e! qrits et propasa el lapa.
Tiquid, '19. — Un fortainveu Ge l'Exergit ha donat a un representant de
Akencia Has-as la 'e- a opinió personal
sobre la comunicació del Ministeri de
Ne,goeis Estrangera respecte a la politi ma japonesa a Xina.
L'esmentat portantveu ha declarat.
entre altres coses, cae únicament els ¡aednesda poden considerar si una política
és bona o &sien ta u Nina: perenne ells
sol5 són canac os de cornMendre N'Uta.
Si els estrangers desiteen sincerament
q ue 'hi hagi pau a l'Extrem ()ricas,
la millor actitud que poden adoptar és
la de no complicar la situació, que tendeix actualment envers rúnica estabilització ooaaible a l'Extrem Orient C5
a dir. envera un bloc entre Xina i el
rand.
as estrangers na han d'aportar cap
neu estimul aos a favor din canvi de le
situaciA a Nina.
Una

declaració xinesa

Nanquín, lo. — El Ministeri xinès
Negocia Estrangers ha publicas una de-

Els anys hi són

trem Orient,
FI Goleen xines dio especialment que
cap Estat no te dret a reivindicar la responnbilitat exclusiva per al mantenimefit de la pau en una part qualsevulla
del mide'.
En la seva guatitas de membre de la
Societat de les Nacions. Xina considera
que ha d'afavorir la cooperació inter-

MANIFESTACIONS DEL
SR, BARJAU
Aquesta tarda berra conversat anal', el
diputat de la Unid Socialista de Catalunya. Sr. Barjau, el qua l ens ha confirmar la ruptura absoluta amb el partit obrer socialista eapantol.
1.a ruptura — ens ha dit — s'ha produit principalment ner l'actitud del sumos Largo Caballero i els afins en el
darrer Coneres socialista. Nosaltres no
semi rt• eionalistes arerrims. No hem donat mai un mori Espanya, per?, tampoc
podem sur - r u ar el, riegues a Espanya
El taró Tanaka, cap del govern Otte e5 donaren i Otte 5Ó1 de la mateixa
mena que eis o ye va eridar Albinvana
laponla
i alcun altre. En el fons. ens senara del
nacional i realitzar la pau i la seguretat partit sncialista una qiiesti.ri ile t:ctica.
entre el< distints paises, perä que en
Allí el problema és distint d'amr(.
tractar de realitzar aquest objecte no El Sr Largo Caballero creo que no CA
té la irse:1d i, de perjudicar els interes- not conaborar amb forces hurgese5:
sos de cap oals ni de torbar la pau a doncs els nnstres industrial< traen tal
l'Extrem eejgeeft.''T
roinnremifi. ihm e (16 161 trinar amh ella
El Ministre de Nericis Estrangers ci- derfee nment i arribar a un acord. Prova
nes subratlla d'una manera particular d'aixb es ente zl li ele conflictes socials
que la col4aborac:6 entre Nina i els al- no adq uireixen ara tanta vidlincia i se
solucionen aviat i satisfactòriament.
tres paises sota la forma d'emprèstits
ante, el pistelerisme acabará la Geassistencia técnica, no tenen cap carácter portie, i que l'adquisició de material neralitat immediatament.
militar i el valer-5e d'instructora militan estrangers han tingut únicament DECLARACIONS DEL SENYOR
SERRA I MORET
per objecte la defensa nacional i. prins ipalment, el tranteniment de la pau
El senyor Serra i Nlo ret Parlant
l'ordre
de la ruptura de la Unió Socialista
de Catalunya amb el partit socialisInclIgnaold lampa!
ta espanyol, i de l'acord d'incorporarse a la minoria d'Esquerra RepublicaWashington, 19 —A conseqüència
na de Catalunya, ha dit el següent:
de la informació de Tocino que deLa Unid So:ialista de Catahmya
mostea el pi-atabais que té el J api existeix
des d'abans l'adveniment
"de p recisar la seva política respecte
de la República. Quan es constituí
a Xina", la premaa ha reaccionas vil'Esquerra Republicana de Catalunya
varnent.
sens invita a formar part d'aqueas
Els ,periòdics consideren unanime- partit, per6 pel nostre carácter espement cae la situació al Pedí:e torna cial de partit socialista i de classe no
a ésser repentjnament molt seriosa.
ingressirem a l'Esquerra. Ens comprometérem anib el clit partit a coope(Seg. a la pag. 7 al peu de la col. t) rar
a l'adveniment de la República i
a la inatauració del règim autonämic.
Amb l'Esquerra hem anat units en les
diverses eleccions.
En el periode de les Corts Constituents teniern guatee diputata: els senyors Alomar, Camelarla, Xirau Palau i Serra i Moret, perd per als
efectes parlamentaria formasen' part
de l'Esquerra. En iniciar-se les relaciona amb el partit socialista, enearninades a una unió amb elle, forniärem part de la minoria socialista del
Parlament. En quedar trencades les
tarda
ha
Madrid, 19. — Aquesta
celebrat una nova reunió la Comissid negociacions queden) separats de la
dita
minoria. Aixf les coses, al matí
Mixta de Traspäs le Serveis a Catalunya. La reunid ha durat mis de d'aval liem a'ordat constituir el grup
dues horca, i en ella sita deixat en- parlamentari de la Unid Socialista i
ami) l'Esquerra als efesIlestida la valoració deis. serveis de agrupar-nos
tes de comissions parlamenteries, etc.
Beneficencia.
—iQuines
discrepàncies
anal) la 17.
Dende tornara a reunir-se la Comissid, i continuara l'estudi de la va- G. T. i personalment arnb el partit
loració dels serveis de Sanitat. Pro- socialista us han mogut a prendre
bablement denle quedará enllestit el aquesta decisió?
dictamen respecte a aquests extrems.
(Continua a la P ag ina 5, co!, t)
La Comissió Mixta té el propòsit
de seguir activant tot el que es retercia a valoració de serveis, a fi de
deixar llesta la seva labor i que aviat
sigui un fet l'aplicació estricta en
tots ele seas termes de l'Estatut de
Catalunya.

a l'Escorial será pre- sats o lo Generalitat
sidit per la bandera els serveis de Beneficència
republicana
Madrid, 19. — El Cansen executiu
de les Joventuts d'Acción Popular ha
acordes que l'acte de diumenge a
l'Escorial el presideixi la bandera republicana.
¡Significa adió que Acción Popular

portancia que es dona a la presencia del senyor Gil Robles en el festival que se celebra al Tcatre Espanyol amb motiu de les festes de
la República? Presencia que fou ecoIlida con' una confirmació més de
l'adhesió d'Acción Popular a la República.

per Edmond d'Abella

lítica de doctrina de MOnrOe 5ohre l'Ex-

L'acte d'Acció Popular Han quedat traspas-

pensa diumenge fer acte d'afirmació
republicana, coniirmant aixi la im-

BARCELONA I VALENCIA

claració oficiosa de resposta a la declaracid politice del Jaleó, en la qual aquest
país anuncia l'adopció d'una mena de po-

Immediatament els q ua ranta mil
assistents a lacte de l'Escorial reclamaran el Poder allegant que el partit

Madrid. ig. — Aquest mati sla remit al Consell la minoria d'Esquerra
Catalana, a la qual han assistit els representants de la Unió Socialista de
Catalunva. El suretari de la minoria.
senyor Tomás i Pica, ha facilitat la segiient nota
' El Sr. Ruhió 1ro exposat els reos
punts de vista en relació amb el traetat amb Franca. Ha e stat aprovat per
majoria cl set] criteri. Aixi mateix s'ha
exposat la marxa de les deliberacions de
la Comissió de Pressupostos.
El Sr. Magraner ha donat compte
les gestions realitrades prop del ministre de Finances sobre la valoració del
credit amb ovni ha d n contribuir cada
finca segons Ilion valor. l'interés del descompte i el hloqueig de divises.
Han assistit des la Unid Socialista de
Catalunya els Srs. Serra i Moret. Barjets i Comes. Treneades les negoriacions
amis el partit socialista dbrer espanyol i
rota que les relaciona sin cada ron mes
(Mirla. han constimit aqueas: senyors
un grup parlarnentari que ner ala efectes
de les comissions i el sald nie sessions,
integraran la minoria de l'Esquerra.

Encara no hem sortit de Festonefacció que ens causi l'escrutini de
les eleccions de diputats a les Corts
de Madrid. A hores d'ara segueix essent oportú d'escatir les causes d'aquella derrota de les esquerres aconseguida amb una minoría de vots
dretans. Tothom reconeix que aquelles causes foren principahnent l saixemicament dels partits d'esquerra; la
reaccid teatral i escarrassada de les
dretes, les quals, amb el pretext
aconseguiren portar Vaigua
sentimentalista al molí pragmatista
deis agraria i financers; les coaccions
patronals; la compra de vots; l'alastencionisnie dels obrers, tan mestrivomena ensarronats... Una causa. perh.
oblidaren els comentaristes del susdit
escrutini; una causa aparentrnent lleu,
perb que en realitat és greu: aquesta
causa, delatora de l'excessiva simplicitat i candor de les noves fcrces politigues d'esquerra, fou la confiança
beatifica en el primer escrutini republia, el que porta la República.
Com aquella !tomes senzills que, en
guanyar una nieta que representa en

llar "curriculum vitae" una fortuna
fabulosa, s'In ajauen, disposats per
sempre mis a - tirar de la rifetan,
i als pocs dies o als pocs mesas es
desperten altra regada pobres i desavesats dz treballar, ami mateix els

republicans s'adormaen damunt els
llorers tan ficilment aconseguits, tot
descurant el complex detall de la vida
política, i coniiant (per a dues o tres
eternitats) en la gerdor d'aquella llorers. Mes expertes en l'art, les dretes
no despreciaren cap dehe detalls que
cal tenir en campte, detalls la insignificança objectiva dels quals no está
servio:e en relaciO igual d.ineficiencia,
sinó que sovint es trolia en relació
inversa: de vegades els detalls més
ba.als poden arribar a isser transcendentalment eficients tan bon punt
els traiem de llur inercia per posarlos enginyosament en moviment de
transcendencia. 1 aquesta especie de
transmutació dels metalls no in/plica
pas una feinada estenalladora, ni una
pruija quimérica cona la deis alquimistes. Ben al contrari, el politic
astut i diligent recull al pas. sense
dolenteria. tense esforç ni racillació,
totes les possibilitats tots els
dementa de perduracid honesta i
enérgica.

Ver= ara de 'recapitular alguna
d'aclimata detalla aparentment insignificants que els republicana hem negligit pel nostre nial. Considerem en
primer lloc les ' corones reials esculpides a la inane dels edificis oiicials:
en lloc de transformar-les en corones murals, amb l'ajut del n'arte! l i
de l'escarpen, preferirem tapar-les
amb un drap. Un drap no és pas alió
que es diu una cosa duradora; en
poques setmanes la intemperie el
malmet, i, amb l'espectacle poc urbä
de les seres pelleringues, entremig
ens dóna novament l'espectacle de
l'atribut reial. Però, encara que el
drap encobridor pogués arribar a esdevenir etern, també aleshores seria
eterna la nocid d'ocultació d'armen
simbol. Ocultació no es pas cica:maridó, sind palesa possibilitat o insminincia de reaparició. Aquesta is
la lógica subterrània que ens inculca
tota mena de notOria simulació. Mentre que, d'altra banda, la desaparició
no generara mai la noció de desaparició, d'enyor ni de cap altre sentiment retroactiu si aquesta desaparicid va simulteniada amb l'adequada
substitució. Els ulls i l'ente»iment
s'avenen aviat a tot objecte oportunament i adequadament substituit.
Quan la traes:id electrice substitui la
de sang, tots deiern que mal no ens
avindriem a l'espectacle de mutilació
Que representaven al començament
de la invenció els tramvies elèctrics;
al cap de quinze dies :tomes tots
els barcelonins hariem oblidat els
trameies arrossegats per multa, i troharem mes adients els tramvies amb
"trolley". Les corones de pedra tapades ami> draps no han arribat a tren-re de la conscienc;a de molta gens,
edlitic de gent republicana. la idea
que l'ocultació de l'atribut monàrquic tos res tan definitiu com la desaparicin; aquell drap posat a precari
damunt pedra dura is, al mig del
carrer, con/ l'anunci constant d'una
precarietat republicana.
1 be: con' aquesta desidia, infini-

lUna manifestació

de cartees

té la minoría republicana mis nombrase del Parlament.
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DEMA, DISSABTE,

començarem a publicar
el gran reportatge de
JOSEP DIARIA PLANES

L'ORGANITZACIÓ

DE L'ANARQUISME
A CATALUNYA I A
ESPANYA
-

MelquIadea a empre fa tardi

•

Avui mateix seran
posas en Ilibertot
els compresos en
l'amnistio
Madrid, 20 (a dos quarts de dues
de la matinada). — Aquesta tarda,
aixf que sigui aprovada la hei
sera firmada pel president de
la República. Tot seguit es cursaran
les ordres de llibertat a les presons
perone quedin en llibertat els amnistiats. S'espera que aquesta mateixa
nit sortirà Sanjurjo del castell de

Ssnta Caterina (Cacha).
A !a .5(4116 de (limarla es diu que
podrá assistir-hi el senyor Calvo Soleta, que emprendri.la tornada a Espanya tan aviat com rebi' la noticia Els cartera de Barcelona asaren ale en m'alienada a la Generglitat per
d'haver esta/ aprovada la conce- protestar dei Ii destituciá, ordenada pea ministre Al Contasicaciona, de
dint
rada:baleados do Correas elo Bamba& (Poto Tonante.)

tat d'altrea. Per exemple: el fer els

ull3 grossos davant el camullatge lai.:
ile l'ensenyament prohibit a tests ardes religiosos; la retolació catalana
dels nostres carrera deixada a 1-Mg
lee; la perrluracid en les oficines pUbliques de la celebraciO de les testes
religioses, àdhuc aquelles festes que
per la pròpia Església havien deixat
d'ésser considerades "de precepte";
la negligencia que la Generalitat, els
politics, la premsa, han tingut pela
moviments antonomistes de les altres regions catalanes i pels de les
nacionalitats basca i gallega; la conservacid incondicionada en les oficines públigues del; buròcrates collocats a la babalà per la gent dictatoria!, amb el censegiient allunyament dels catalanistes envellits en :a
lluita. amis els alta cerrecs a mans
dels nou vinguts mes tirlsols, alguna
d'ells tránsfugues tocatardans de la
Dictadura; els artistes enriquits amb
llur retractació catalanista durant els
tres anys de construcció de lexposiciO sie Montiuic i avui recompensats
amb nous encarrees per la Generalitat (;ara mateix es diu si el mis
dolent i el mis baladren d'aquests
catalanistes renegar; va a retare l'encarric de decorar la vella església de
la Ciutadella, destinada a mausoleu
de Francesc N'acial): la destrucció
de les retractacions de tots els picodo-catalanistes que les cobraren del
dictador: en ii, l'escàndol dels museus. invisibles, inservibles, desfets i
castieats des de ja la massa anys en
les mans pecadores que tots saberla.
No veieu, política republicana i
catalanistes, la desmoralització que
aqueas cúmul de negligències tot just
començades a assenyalar ha de produir en la massa deis electora? ciso
veieu el catalanista de seixanta anys,
sacrificas. perseguir, empresonat. arrunnat per la política de ;a monarquia,
anant , cont ánima en pena, de la
Ceca a la Meca en cerca d'una petita
compensaciO que li permeti tan solo
vegetar . 5. ls:ca els veieu acomiadats
agrament de tot arreo pels propis
arribistes, tränsiugues i upetistes ben
repapats a la poltrona burocrática,
rnenys aptes en molts casos que l'inielne sollicitant? I que us sembla
d'aquells cent vira professors groIlerament llançats de l'Escoia del
Treball per (ex -bard de Viver? ;No
us ele imagineu, despres d'onze anys
de la gran injusticia, contemplant de
portes eniora els pseudo-professors
dictatorialistes que segueixen usarpant aquelles càtedres regalades ea
sostreure-les dels qui les guanyaren
en oposició o concurs? ¡No imagineu
quintes deduccions han de ideare d'a.quest estas de coses ells, els postes.
gats i l'enrondatge de cada un d'ella,
d'aquest estas anärquic de les consciincies. d'aquesta inversió de les
valoro morals? ¡Quin resultas donaría aqueas deduccionisme dels postergats, aqueas deduccionisme que
hauria de produir-se exactament igual
en els postergadors, si la Dictadura
es reinstauris a la nostra terra? Petqué plantar cara al Feixistne. per
que hurtar per la Democracia ni per

Catalunva si obrant ami et trabaras
implacablement perseguit durant la
Dictadura ì tinas i tot quan ella cessi:
si obrant contràriament la Dictadura
i la Contra-Dictadura . fompliran de
beneficis i serás abso:t, i seuris esesnament al costas del Déla dels ex e rcita?
Costeo un catalanista de tota la
vida, un home que ho dona tot pel
Catalanisme; que sacrifica durant
quaranta anys posició i tranquillitat
per l'aconseguiment de l'autonornia:
que soiri persecució per la 1.4ei de
Jurisdiccions i pels tribunals .de la
Dictadura; que fou arrunnat per la
monarquia; que fou una i altra vegada sollicitat pel Catalanisme per a
abandonar la seva feina i posar ela
seus coneixements a disposició de les
escoles de la 3fancomunitat; que hi
accedi finas i tot passant per dures
oposicions públiques; que es compromella a renovar-les cada cinc anys
sellad percebre quinquennis; que ion
desposseit d'aquests arrea per la
Dictadura; que :alai no en sol-licita,
cap; que, en tant que artista, renuncia,

els sous quantiosos i els encárrecs
esplendidament retribuits oferts als
artistes que es volgueren acomodar
anda la Dictadura; que aconsegui la
restaurachi de POltlet i d'altres monuments catalana amenaeats de ruina:
que darrerament
pregat de valer
reincorporar-5e a l'ensenyament mitjancant una mesada de vuitanta-ires
pessetes, i que en pagament a aquesta
!larga vida de r enunciaments i de
tedian altruista Ola vise injuriat,
sense mes ni mis, per una publicació
catalanista amin l'apenatiu de ";enxufista!".
El que subscriu, català, major
d'edat, natural de Barcelona, desprovea de tot ideal burocràtic, impossibilitat de distreure el seu temps ert
Arrees de qualsevol mena i de qualsevol retribució, podrá, dones, denunciar totes aquestes anornalies mes o
menys insigniiicants amb la seguretat
que ningú no el creurä interessat a
treure'n proiit si no es per als altres.
1 perque ami consti, ho signa a 'a
ciutat comtal el dia tants d'abril de
l'any que som,
Joan SACS

L'ATENEO DE MADRID
PROTESTA
Madrid, ao (1'3o mas:nada). —L'Ateneu ha publicat un escrit fent conater la seva p rotesta per la suspensió
pel aoven de la manifestació pro-

jectada contra la pena de mort.

LA PUBLICITAT

reendres. 20 d'abril de 1931

tesi de -loan Una aganifeataeió a
4,Generalitat
loare a la Ileiversita de Montiieller Els carters proLa

Declaracions

L'atrasament del cetxe La causa per l'atracament
al cobrador de la Casa
de la -Clnes„
Andreu es veurá la aduana entrant

de l'alcalde Avui el jutge
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Barcelona i Valkinicia

La Can/tara Oficial de • Comerç i lencia, poseas per cts. la poblaeid és
irtdt Catalunya, 113'4 habitante Per
Navegació de Valencia ha editat
¡libre: -Esbozo de la futura Eeono- quilòmetre quadrat; Valencia, 79 0 ha
I president dels Estudiants
-bltansperquihm dat;srnia valenciana". Han patrecinat
Els pròxims plens.-Estudis
Catalunya coas= mes
de 111ontpeller i president
l'obra: Diputació Provincial. Ajunta• gona, que
de
part
que
bona
tot
carn
i
mes
de
ment i Cambra Oficial Agricola de
cinematogràfics a Montfundador de "Lo Novel LenSi a l'any imporla Provincia da Valencia. La publi- la resta d'Espanya.
coció, en quant significa aportaciä ten, per productes alimentaris de tozadoc", es doctora en Dret
i flanes per
luTc.- Resposta a una nota
menes,
ädhuc
cereal'
suggeriments i plana encare- se,
El fiscal senyor Castro Garcia ha fet d'idees,fer
de Valencia i les seves ter- a les indústries tèxtils, uno aneo imieb un estudi amplissim del
lats
a
niurament a la relatora del senyor Laz- res "la primera región de Espata". liana de pessetes, com a intercan v de
de la Lliga
cano. de la qualificació de la causa que
-problema Nacional de Ca- Ahir al migdia eis carters de Bar"obra meritisima", testas i tota claree de productes maha instruir anal, motiu de l'atracament està hé. is una
fa
celona van fe acta de presencia a la
segons
la
C,
de
C.
i N. de V. Com- nufacturats, ¡per que encara sea
:linn y a i la seva solució per Plaça de la República. Anaven arribant Ahir el senyot Pi i Sunyer rebé els
al cobrador de la casa Andreu, ocorreEl que no esta be, retret? No Es una compensació 'f ?ton
partirn
l'opinie.
unes
guante
setmanes
en
una
gut fa
iré cal fer-ht
a coles pel diverges carrers que do- periodistes per parlar-los. con/ de cosl'Estalut de 1932"
el que es francarnent lamentable es leo creiem nosaltres. si
gua•
nen a la Placa especialment pel de tum . deis acords <le la !etnia' de la CdAhir el Jutjat número sis, que és farmacia del caree,. se Wad-Bas.
escriure un llibre que per tal de %loar uns aclariments. Catalunya paga
Vuel
que
importa
al
comprar o a
Jaume I, ocurant-la gairebé en la seca missió de Govern. Digué que s'ocupa- el que te al seu cärrec la instrucció Poble Nou.
Valencia i propugnar la riquesa
si tot
AleEstas
detinguts
per
aquest
fet
totalitat.
ren del Ple que Ola de celebrar el dia del sumad per l'atracan/en-. a l'auto tintine Gómez, Emili Rocamora. Sabi lenciana i el desenvolupame n t de le; terminis molt curto; a ella se li paga
a..aera de rebre un exemplar d'anou i dotze meQuan hom calcula citie arr mancava a
corn que segurament quedara,/ de l'empresa Cinzes, va anar a la pre- Masilla, Alhert ',len, Jean Ferrer. Je. deus de l'econornia valenciana hagi moltes vegades a Si5,
,ue!:a tesi que el nostre aniic i eran la Placa un sol carter. va destacar-se
s.6, per tal de continuar rebent dede Catalunya i del sea re,lrecament d'entre ele reunits una Comissió, la qual nombrosos asumptes per tractar, se ce- claracions als detinguts que no ha- 'el, Gonz alez , Josep Macillo, Pece Ji- estat aprofitada Facinentesa la er a b las sos.Si ens apartem dels sectors de
m
a
r
B
c
e
l
o
n
i
C
t
u
y
,
a
r
v
é
s
la
..s. c.ional ha preparar durara tres anua va demanar sser rebuda pel Presi- lebrarà un altre Ple extraordinari
ménez, Miguel Arnete, `atarán Garcia i
mateixa setmana, que será continuació cien declarar el dia abans.
de les 351 pagines del llibre, nombro- l'agricult u ra i cerquem dades de la
treball conscienciós j &ere. Anarn -e- dent.
producció metallúrgica i de les indúsDeclararen Altotas Palacios, Joan la seva dona Maria Cebrian.
de
l'ordinari.
Per
tal
d'acabar
de
prein Joan Lesaifre a Barcelona. ádhur
El fiscal qualifica els fets com un de- ses vegades. No. no está gens be que tres derivades de la mineria durant
La manifestació va cridar poderosa- parar-los ans reunirem ac ui—digue—en Pare, Vicenç Cortés, Francesa Lozaa:tres indrets de Catalunya on arri- ment l'atearie. car els funciónaris
licte de rebatan i a rnä armada. En con- la publicarle l'edites un organisme l'any 1931, veurem que Barcelona reaEmili
Navarro,
tots
els
quals
no
i
oficial,
la
patrocinessM
altres
i
la
proprendre part i a fer-se escoltar Corre/s. anilla les corresponents estrenes un altre Censen.
sembla que es ratiiicaren en el que sidera autors el s Processats Ferrer. Gó logues el ministre d'Indüstria i Co- litza operacions per valor sie pessetes
Un repórter li pregunta si hi hauria
-mez.noti/ra,SbMslei
el seu bell parlar Ilenguadocia, és i els uniformes neus eren una nota de
havien dit a la policia. Hi hagué rnolt Gonzalez, i demana per a cadascun
131.004.400 i Valencia per 57.272.100
mere, Ricard Samper Iba5ez.
debat financer, i el senyor Pi digne que
mentar un conegut. Els centres de color a la Placa.
poca diferencia entre la segona deBarcelona ha posar de manifest pessetes. Seguint pel mareta cami, posi,i
a
mes
el
que
la
pena
de
set
anys
de
pres6.
restes
del
Ple
an:tima catalans l'han vist durant el
cegada
l'esmentada
Comissió
esUna
a Barcelona, en 1933,
claració i la primera.
En concepte de cómplice figura Manir moltes cegades com Ii plau la pros- drem anotar que
pa que diem mes duna temporada tigui a presencia del senyor Comparys, terior.
peritar, l'engrandiment de Valencia. Ini hacia domiciliades t51 SOtittltS
A conseqüencia do les contradic;;urs Kblioreques, documentant-se van ter-li con s tar. en el seu caräcter
Un altre repérter Ii demani aclari- cions que es posaren de manitest en- Garcia. propiciarí de la casa del carrer
Elevant
conanònimes dedlcader a pro-fuetes
de Sant Jeroni. cm se celebrasen les re- Tot avene dels paisos de
atmest doctorament. que ell voldria renresentant de l'Estat Central a Cata- menta sobre la denegació dels Palana de
mies, farrnaceutics i periumeria, amb
,semplar. pel "seu" Len guadoc renai- hinva, la seca nretesta contra la ele,ti- Montjuie als Feiocistes, Alianca Obre- tre les declaracions de Ferran Pa- unions ner tal de planear els atraca- sideren, que ha d'afavorir-nos
000,0pjossetes de capi40.70
lacios i Rafel Pozuelo, que són el ments Per a aquest deniana quatre me- ment. Tenim alinitats de taca, td,o' tlisacclzeion2e5oi.000
;era. I ccrn els :sastres centres de culto- rack, de q•-è hrt reta ohjeete radminis- ra i "Solidaridad Obrera".
pessetes obligerma i el cunyat, respectivament. tsr de eresé. Com.idera enm a eri ce- mitigues no tenim altres agites ma•a. :es nostres entitats politiquea i els teador de Correu; de Barc el on a . senYor
que es forma una ponb- de Josep Palacios, amb el que hacia bridors Arrate. Jiménez i Maria Cebrian, rines que les de la Mediterränia. Pen- gacions; Valencia, 14 societats anb—Ja
ja
dies
ystres hornee pública. a tots els quals Elles Arces. ordenada pel ministre de
da formada pels senyors Vilalta, Du- dit Eduard González, es disposä la per als quals demana dos mesos i un dia sena, certament. de diversa manera. nimes, amb 5.127.000 pessetes acciona.
irribä la seca visita i la seva enquesta. Comunieari o ns del Gavera de la Repú- ran Reynals, Ventis
i jo per estudiar celebració d'un acarament entre d'arrest.
Mai no podriem dir de viva veu ni De calcats i pells . Barcelona, 27 soVegi's, a continuació, el que sobre blica. Sr. Cid.
la utilització dels pulan, i aquesta tarda aquest i aquella dos. Resultá poder
a-1lb Iletres de nuralle el que ha es- cietats, amb 26.000. 000 pessetes; i una,
A
mes,
i
com
a
autors
d'un
delicte
gaesta documentada exposició de l'avan
expesar
al
President
unes
Tarnbi
anirem a examinar-los per tal de vence apreciar que González hagués es- de tinenea ¡Ilícita d'arma de foc. de- crit l'autor del !libre que comentem, amb boacion pessetes, Valencia. D'aicempliment polftic de Catalunya. han reclamacions i sittraeriments relacionats quh
sen pot ter. Una de les coses en tat probabletnent un dels que van mana per a Gómez. Rocamora. Manilla de nosaltres, referint-nos a Valencia. gües ¡ regata. Barcelona, 29 societats,
ha-ir "Le Petit Meridional - i "L'E- amh qüestions sie Trehall.
és treure en concurs el Palau de. prendre part en Fatracament. A les ¡ líen la pena de dos anys de presó.
No sens ba y eta ocorregut mai dir amb unes 200.000.000 pessetes; VaEl senver camparnos va contestar - lo5 estudi
;:ain", de llompeller:
les
Missions,
i un altre per entablen-si acusacions que els dos l'amillara de
, encara. clon a processat en això: "Es l'hora de Valencia". per- lencia, 9 societats, amb 1/.796.000 PesFinura
ta
materia
no
traspassada
s
erre
en
aque
-Abre a la tarda — diu "Le Petit
estudis de cinema, casa de la qual ja Josep Palacios van ier contra Gonque Barcelona. segons ell, s'enfonsa setes. Centrals eleetriques — hidraMeridional" — e: senyor Joan Lesaf- a la Generalitat, tier t'odia fer altea cosa Irania tractat l'anterior Ajuntament. ralee aquest no va saber contestar rehellia i com a autor del fet, Bartomeu per culpa dels seus pecar; politics, elèctriques i termiques — , tot CataluLlabrés.
tre. antic president de 1 A. G. E. M.". cure trasladar a Madrid el que acabas-en Aix0 és molt interessant, perme lira
Es crear que la vista traquesta causa socials, industrials, etc., etc. Mai no nya, 32 societats, amb capacitat per
ni una sola paraula.
tostingué brillantment. a la Facultat de de manifestar-li, la qual casa va fer ahir de Barcelona un centre de producció
hauriem retret que Barcelona, a par- produir prop de 900 milions de quiloTambé s'efectnä un reconeixement, , e celebrara la setmana entrant.
Dret. la seca tei, davant un Jurat pre- mateix.
que
als
altres
avantatges
important,
ja
tir del primer quart del segle dinove, wats-hora; tot Valncia, 33 societats,
en roda de presos, deis (1Kr/e/as, els
Els romissionato tornaren novament a
dit pel Prof. Dupeyroux, assistit dels
el que, corn s'ha dir, as hi
no hagi tingut pata política ni social: amb capacitat de producció de quitequals tonen barrejats amb altres prereunir-se anal) els seus companys, i tots airgeix
Preis. //lee i Amade.
els millors obrers.
ni relatariem amb fruició com les wats-hora 174.057-572. Societats agrísos, per tal de no donar lloc a conUna assistencia nombrosissima. entre nlegats desfilaren en correcta actitud.
turbes destruien les selfactines a mit- coles, Barcelona, 19, amb 32.397.000
De tots els palaus—afegi, contestan: fusiona. La persona encarregada de la
h qual hi hacia molts representants del Per cert que el canteniment observat
jans
del segle darrer: ni perquè vis- pessetes; Valencia, 2, amb 1.475.000
una
noca
pregunta—un
sol
seta
destirecamad& Emil Sana de la Morena,
'Novel Lengadoc", de "L'Alz:na" As- nels cartera dnrant l'estona que r o mantos els conflictes aocials i les :mico- peasetes. La producció minera fan,
renació d'Estudiants Rossellonesos) i gueren a la Placa de la República, tau nar a la celebració d'actes públics, i que és xofer i que gniaca l'auto atralences que la consecució de l'autono- en 1931. Barcelona, per valor de
ion pretero a la comentar molt favorablement pels qui ho mentre no es decideixi cmin ha d'ésser cat, i el porter del cinema Mirla, Vice 1-A. G. E.
Per tal de commemorar l'ani- mia ha concitar, no tenim relucí. I 29,03030 0 pessetes; Valencia, 77. 000
no sen cedira cap.
cene Molledo, sembla que no els represenciaren.
FCSSió.
versari del naixement de l'inven- parlar que fugen de Barcelona i de pessetes... No cal continuar, no calA la Generalitat. fora del que acallen,
conegucren.
I ja que parlem— acabà ---. m'he
El senyor Lesaffne havia escollit. per d'esmentar.
Catalunya nombrosos negocis i in- dria continuar, perque tot el que po
no va facilitan-te cap altra referir, sense velen portar-ho pel cand
Hacia estat citat a declarar i pren- tor de le taquigrafia espanyola,
.etiu del seu doctorament. "El prc/bled'interes. Unicament cal remar- de la polemica (resposta a una nota de dre part en el reconeixement l'agent Erancesc de P. Mar ti. i agerma- dústries; que tot o quasi tot esta en driem dir seguirla el mateix ritme.
icia
not
a nacional de Catalunya i la seva suEs precis, peró, insistir. Als darca r que el Botlleti Oficial de la Gene- la Lliga) a l'homenatge a Pau Casals, senyor Cano, que era el que acom- nar aquesta data amb la Festa fallida; que la nostra indústria és una rers capitols del llibre es conclou que
acid
l'Estatut de 1932.
ralitat en la seca ediciA d'ahir ve publi- que no sha fet amb esperit de partidis- panyava l'agent que va resultar mort, del Llibre, l'Acad è mia de Taqui- iicció, ja que només els Aranzels la
"Després d'esbossar un panorama de car ima oribe del Conseller de
la Banca catalana quasi no existeix,
Jmticia. me politic, sinó aura una significació in- senyor Guevara. El senyor Cano no grafia de Barcelona ha organit- poden aguantar.
Catalunya antiga i d'estudiar la se- sens-or LInhf, acceptant la dimissid
La tónica del Ilibre la donaran unes les indústries declinen, el comerç Es
que te g ral deis medre de la gent catalana, hi rogué assistir per hacer estar traszat ele artes següents:
. incorporacin a la Corona de Cate- del oirrec de vocal de la Comissió
referencies literals. Parlant del caleat mort, el port de Barcelona és mort,
la. Fautor descriví minuciosarnent la Jurídica Assessora va presentar el se- con' ho loa l'enterrament de Josep Lh- lladat fora de Barcelona.
El dissabte dia 21. al Testre- diu: "La nueva organización política la Zona Franca es un tracas. Per a
mona, Ihomenatge al mestre Millet,
Les diligencies duraren gairebé Escota, lindra lloc una selert a de Cataluna repercute en sus activi- demostrar això es fan malabarismes
Renaixenca Catalana de mitjan se- nyor Anguera de Soja.
bust a Anbau i a Ignasi Iglésies i com tota la tarda i segurament avui. Des- vetllada a ciarrec d'elements d'a- dades industriales. Esta manufactura amb les xifres, san djtes nombrases
.. XIi. la qual en:menea en un pla
-erá la pròxima inauguració del mono- ores d'un estudi rninuciés del sumad,
7erari, económic i social i enträ raha emigrado ya en parte de aquella inexactituds. es desfiguren estadístiment al meu amic Bofill i Mates al el jurge prendrà una resolució con- quella entitat.
:darnent en el terreny politic per reEl diumenge dia 22, a les atrae región, orientándose hacia Baleares, ques, arribant al capdavall per demaMontseny. perquè sempre hem d .mat als creta sobre la situarte, dels detinguts,
ánnar la independencia nacional.
¿Por nar un Port Franc per a Valencia,
que representen valora de Catalunya un ja que fineixen les setanta-dues ho- del mati i al seu estatge social, Albacete, Zaragoza y Madrid.
La ¡ove República Espanyola atorgà
afirrnant que "en Espata no podrá
sentir d'integratitat que estem molt sa- res reglamentaries de llur detenció. entren. de la Portaferrissa. 6. se- que no procurar para Valencia el haber más que un Puerto Franco: el
a Catalunya l'Estatut de 1932, el qual
mercado central de este negocio, tan
risfets que els altres partits, i per tatet
is encara un Estatut federal. AlSembla que els detinguts seran pro- gon, el professor de "Palestra" a propósito para la exportacien?- de Valencia". I aqui l'autor del llibre
tota la cima, comparteixin.
nervt així ho afirma el senvor Lesafcessats; González com a coautor de senyor Narcfs 3.faet.5 i Valentí 1 Quant a la pregunta. res a dir j Poden esplaia la seca l'antipatia als cataamb tota mena de detalls.
l'atracament, i els altres. cona a cóm- el secretari de l'Acadhnia, senyor fer-ho. Quant a l'afirmació primera, lans, i segueix buraant en els Ilota
Ei Jurar concedi al postulan: la raenAntonl Roses, ¿insertaran sobre poden, aiegir nosaltres: Palma i mol- locals que Inés sap que odien Cataplices i cona a encobridors.
6 d'excellent, amb elogia per la briEl jutge aixecà la incomunicació un tema del llibre ¡ la vida
tes altres poblacions mallorquines fa lunya i Fautonomisme.
d'AgricultuSuperior
L'Escota
extremistes
detinguts
ltesa de la cesa exposició.
Dos
als detinguts, excepte a González, que l'obra de
respectivament. anys que exploten la indústria del calEn parlar del "Momento politicoals
ra
de
la
Generalilat.
de
(letariostra
part,
ens
plan
afegir
la
De
segueix incomunicar. El jutge ha re- E/1 aquest arte s'efectuara el cat; tambe Albacete; i si no ho sabia, económico de Cataluña - , de "La ridel Jurat les nostres felicitacions l:ir/ya fa avinent a toles les perclamat la partida de defuncié de To- Ilitirament de les recompenses també Castelló de la Plana; i tambe queza catalana'', de -La Banca cataafectuoses."
ser Palacios, a fi i cfecte d'ajuntar-la atorgades als socis d'aquella Madrid. i Elx i altres. Barcelona 5C. lana - , ;guantes coses balderes es
sones interessades en l'oblencid
'L'Eclair" denla arta ressenya rem- de beques per a poder cursar els Un
al sumad.
Associació professional en els gueix tenint fabriques iins a unes 50, diuen, guantes i guantes d'esseacials
art. i afegeix:
estudie del grau superior d'Agrii. eneursos i revisions de veloci- i Sitges en te, i Mantesa i altres po- en san callades! cona deieni abans.
- En acabar la seva exposició i la se- cultura:
Segons ei1 i
blacions catalanes. Una diferencia,
tal a i en els curares de teoria cecritica, el senyo z Lesaffre explica
curs
pròxim
perb, sobre els robles o ciutats no l'economia catalana patia en general;
Primer. En el
lebrats durant l'any, aixi cona la catalans: els jornals, per ara, sCsil la Banca quasi no existia. Be. Comp1:s motius que Fhavien merar a escode 50 0
s'atorgaran
dnes
beques
al Bar meeialla d'or al senyor Amadeu
r: r per motín de la seca tesi el proble- pessetes cadascuna.
1110It mis alts a Catalunya: l'autono- ren a Barcelona ¡ "provincia" amb
ira català; les teories rnistralianes. la
Ferrer, per haver apriavat ralla mia no hi té res a veure amb aixó. 17 emites bancàries que sumen un
deis
gandir
Per
a
poder
Segon.
no
saben
eva aversió pels mitades centralistes i
velocitat de 175 paraules per Com tampoc té res a veme amb la capital nominal de 195.750.000 pesseamistar sec:lar, reafermada en 19/4- beneficis d'aquestes beques. ulmima; la valuosa 'Copa Martr,
del moble, de tanta puixança tes; Valencia i provincia, un Banc,
per la sane. de 8.000 voluntaria ca- tra el certificat de bona conduc- * A la fabrica propietat del seres del tirotee del guanyatla pel ta sitO gra f del Par- indústria
a Valencia: no es tracta mes que amb 50.000.000 pessetes. Volem renáns. amistar que ha agermanat tantee ta, el de manca de recursos per nyor Joan Renguerel. del correr
d'una
qUestió
de tnä d'obra, pagada cordar que bona part del capital del
lament de (iataltinya senyer Pere
vendes Franca i Catalunya i, mes en- a seguir els estudie i el dieser de Sent Joan de Malta. núm. 62,
is
Martí en un co.nciirs celebrat es- allí molt menys que a Barcelona, tam- Banc de Credit Local dEspanya
a -a, alontreller i Barcelona.
Catalunya,
caldrà
catalä; que exactament s'esde ve amb
natural de
s'hi presentaren ahir uns agents
peeialment i a la velocilat de 150 be per ara.
el del Banc Exterior d'Espanya; que
Fra aquestes brees incertes. en les licitar la beca prrviament als de la Comissaria General d'Orare
;Ah
la
pesada
qiiestió
dels
.AranItiO p. lis.. i el primer Mol de
imls es rada d'una revisió de la Coas- examens d'ingres a la carrera.
Han estat solrnesos a un inzels, l'argument que no ho es, el Ió- la quasi totalitat del del Banc InterPUblio, per tal de detenir dos inXaquigraf professional í150 p. m.)
/nació del 75 i en qui la uraincia de
Tercer. Es concediran dues dividua que havien preeenlat lerrogafori els qua fre individus en.catela, colicedit al senyor Jo- pie que té la virtualitat de convencer nacional d'Indústria i Cornerc is
u.r.-epeions noves es fa sentir d'una convoca-feries d'ingrés. la prilambe catará. Tambe recordarern que
ìrrsb el proptisit d'entrar-hi a que fiaren detinguts ami/ moliu sep Gazepiri., lambe taquígraf al tanta gent ignorant, que no haurien a Girona ¡ Tarragona hi ha Bancs
manera aprerniant, iper qué no creoja d'usar, pecó, les persones solvents
primera quinzena treballar, tot i haver-se negat de la slip:asada reunió clandesduran(
la
mera
de
nostre Parlaniont. Tarnha sanan
::e71 o y e el rnoment it ving ut de
equanimeal L'autor del Ilibre lambe catalans. També que la Sucursal del
jui¡ol vinent j la ttaS durant a sigilar el coi/fraile 110 treball. tina que fsm sorpresa per in po- repartits els diplorneS iteredit aerrar al "regionalism e» i a la saviesa del
parla de l'Aunad, alhora que asta- Banc dEspanya a Barcelona suma
anomenen Ernest Herrero Ar- lioia al Bar Fornells, situat a la Bis deis tilols le taquigraf co- benta eIs valencians que les indústries mes de 17.000.000 de pessetes de berrstratenca els principia d'un renovella- la segona quinzena del seten-ibre
vinent.
boles i Vicene Ferrer i Valle. El Bm elxa de Sant, Pan.
frannes?
mercial i d'aprovacions de velo- dels teixits, a finals del segle divuitè, neficis, i a Valencia no arriba a.
Quart. Despres de la segone primer resulta que ,ja ha estat
L'ahjoefe de l'interrogatonj ora cilat.
Tal és la canclusió d'aquesta tesi eseren conegudes. ultra a Catalunya, a 3,000.000 de pessetes, l'any 1932. HauIn ha.
quad'ingres
i
abans
justament
convocatòria
z:en.dida. la qual ha estat
c o ndemnat a trelee anys de presO el craelarir si, en eferte, sabien
s'efectuará Valencia, Aragó i Sevilla. Yot s os- rem d'esmentar que a Sagunt
En
aquesta
festa
eta
hl ada de “manife s t gel federalisme.." començar el cure 1934-35,
per aterentat contra Joan Sorra. quina eren Pus que havien pres la donació ofieial dele l libros que tenir-se, doncs, que hagin estat els els mes importante tallers siderúrgics
Aranzels la causa eficient. incremen- d'Espan ya, si he el capital is quasi
L'Eclair" tumbé felicita el senyor sollieitents de beques seran sol- i el segon Os un anarquista pi'- part 011 ei tirofeig ororretra
al lguns scietis de l'Acadérnia han
tal, de les indústries de teixits de rete tot del Nord j a Bilbao resideix la
loan Lesafire. i rósaltres. des d'aquel- mesos a una prono, de selecció rillós qual, segons la nota de Parallel el vespre del dissahle
redil amb destinació al servei de i llana a Catalunya? Si els Aranzels societat: Barcelona te tallers siderúria Barcelona untes vegades invocada davant d'un tribunal constitult
pa
ssa
I
.
Ita Comissaria s'ha dedivat semlr S St ecs de la Biblioteca de
protectora sin iguals per a tots, ¡per gics i el capital es tot catali. Esta rs
tel jove doctor i pels seus compaovs pel Director de l'Escota ¡ dos vdTeta quatre &lit-12111s diguepre a exercir rnarrions a f¡ d' o
i a la rifa. entre els as e o- que no eren aprofitats per tothom? domiciliades a Barcelona 20 campacoi a espill per al ressorgiment narro- cals designats pel Claustre
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niats presente. d'un
cal de les ciutats occitanes
En arribar así els raonatnents no te- orles de ierrocarrils, entre elles dues
aquel' fet.
la C. N. T.,
aallic, hl apleguem les noetres corn- Professors.
adquirit amb aquest fi.
nen replica. Els contradictors han de situades al pass valencia. Estan dorni.
Aquesta
prova
consis
Cinquè.
;:tences mes entusiastes.
L'Aeademia, com cada soy, recolzar-se en altres répics: les intri- ciliades a Valencia tres cormanyies.
tirä en una ampliarii i d'algun
trametra una garba de flore que gues dels nostres bornes; la ductilitat No poden ignorar que les CorneaM. S. -A. i Andalusos
tema contingut en ele programes
Pus taqutgrafs valen n- • ians cura- de in politics catalans: la influencia nyies del Nord,
tenen collocats milers de titols a trad'ingrts s. desenrotHat amb carärde col-lesear damunt el /nonti- que hem tingut sellarte. Total res
ran
res, i suposant que les preteses vés de la Borsa catalana. Na fa pas
ter preferentment
ment que Marti té erigit a la seva quasi
condiciona deis nostres homes signi- tant que es crea "Luz y Fuerza de
Sise. Si el Tribunal ndjudicavila iaaiditia, Mit nVR.
niquin alguna cosa, exactarnent com Levante, S. A.", amb 70.500.000 de
dar ho cregnés convenient, aquesels Aranzels, estan a Fabast de tot- pessetes. Aquesta entitat radica a
tes beques podrien ésser dividiBarcelona i aplegà to societats elechom.
des en mitges beques de 250 pesELS VETERINARIS
perl, preguntar: "Es que a triques valencianes, finatirant ParranMUNICIPALS
set ea cadasc una.
la Banca catalana. Unes daEspanya
nomes
estan
protegides
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jament
Per a Inés detalls relatius a
indústries textils? Podriem demostrar des finals comparatives: l'any 193i,
aquests extrems adreceu-vos a
el
realitzats
durant
Serveis
documentalment que no es alai. Lleu. l'agricultura de la provincia de VaAprofiteu els darrers dies de REBAIXES
la Secretaria de l'Escota Supere en tindrern si ea necessari. Volem, lencia tingué precisió de prendre,
estat multa/s amh la 'irr d'Agricultura (Urgen. 187 .
març de 1934
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Magatzems
en
anides
de
100
pessetes
cadas;tal
de
La mateixa Escota obre maA les estacions ¡ fielats foren deco- ha rnolts productes industrials, natu- bre blat, oh, etnia i vi, per valor
iities persones molt cone- trícula lliure per al curset tri000
pessetes; la de Barmissats, per no reunir les degrades rals i derivatt,, que sobreptigen la pro- 1.242.000.ni unade
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pesseta.
Els
"pig•
terció
aranzeläria
dels
teixits.
Tancelona,
- de l'aristocracia barcelo- mestral de Genética, que comencondicions per al censurar públic:
les miela, el dia que ce fans-as ii dia 21 del corrent, a
7 caps de bestiar vacum; 40 de 111- mateix, no tot són teixits a Catalunya, mees" que s'envaneixen de les mines
:O. al Teatre del Liceu la cauce del professor senyor Anner; s de caprt; 3 de ponen, i 526 d'a- no tot sein indústries derivades dels de potassa; els catalans "ególatras'
teixits a Barcelona. Latalunya te, sien tan roe liherals que han escamri de gala a hon o r clels has- toni Oriol ¡ Anguera.
viram i conills. A mes forma deco- agricolament,
importancia de primer pas el sea estalvi arreu d'Espanya
SEDES, LLANES I FANTASIES
missats 16.68o quilos de raronges.
..in romandre assegu t a una
Si interessen detalla, poden deA l'Escorxador foren decomissats: ordre. 1 rota vegada que e,stem par- en emprestits de totes menea Pren,
les vegades que fou local manar-se a la Secretaria de l'esAMB EXCEPCIONAL REBAIXA
1 bou; 46 vaques; 17 vedettes; 1 risol- lant d'un llibre en el qual tant coral guin bona nota els que pensen cona
:iimne nacional.
mentada Escota, de nou a una.
; 49 ovelles; 93 xais; crestats; en elegí de Valencia sembla que hagi l'autor del llibre: uns 3 •000
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Els multats són pare i
estar escrit en desprestigi ele Barce- de pessetes interessa Catalunya en
IS cabrea; 29 cabrits; ro porcs; 7 so.:Iriegen que. roto que palien.
lipedes. Al Mercar de Bestiar: 1 va- lona i Catalunya i Ilurs institucions empreses, ports, corporacions oficiali
deis
,
simultaniament,
politiques, industrials i económiques, i indústries que radiquen tara de Ca"- do g
CUM; 8 llaner. Cona a decomissos par.
T e 's. no Vener e n estar (trefe
cials es registraren els seguents: 81 parlen/ de Valencia, caenal r Pro v in- talunya.
Pedí-len', bautices de dir molt Inés;
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fetus vacuna; 923 llaner i caprí: 377 cia, i de Barcelona, capital. i el que
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panel, i 11.073 quilos d . espurgalls i encara es diu "provincia".
de comen- mes volem repetir que la prosperitat
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precisament,
despulles.
CONFECCIONS DE TEMPORADA
Ahir Marease als calabossos
Als rnercats pública de Provei- car per discórrer de la "suma-valor de Valencia ens plata de veritat.
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Control de llets. — Al Mercat Cen- 7.690 quilòmetres, 351.300.000 pesse• mico - ternic, simplement objectia,
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a quell tala exiliat i que. per tent. parent, o be si sap alghnat etasa
següents baixes: 108 cavalls; 13 ases; un país agricolament deficitari, i vo- el; dalló tan sabut de la i la
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La Festa del Llibre
i el Dia de Martí

Les beques de l'Escola
Superior d'Agricultura

d'ells està condemnat a tretze onys
Els detinguts
de presó
Fornells
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Senyores....

Escoltar "Els Segadas" assegut, val

Senyoretes!!

100 pessetes

EL BARATO
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AVUI AL

EL CINEMA.
CONCURS
Convo:a t per l'Aliança Cinernatogrifica Espanyola, representació de la lafa
Berlin, per tal de projectar un roclarn a la façana del cinema Capital ele
Barcelona, amb motiu de la propera estrena a aquell local de la sensacional
paoducció "Fugitivos**.
BASES
Primer. El projecte s'orientarà, 3i
pot esser, realitzat en cartó, fusta o
tela pintada, amb la sola limitació deno obstruir precisament les portes darces i sortida del local, i per a l'elecció
es tindrá en conmte aquell que, a jadie.]
del Jurat. tiugui, dintre el pressupost
maxim que assenyala, un major exponent de reclarn o atracció de públic.
Segon. Els concursants hauran de
presentar els esbossos de Ilurs projectes per tot el dia 20 del corrent mes d'abril, en mida de ciao u cazo m.. amb indicad() diiectes Iluminosos o sonors ,
precisant, demés, el pressupost crexecució. Els dits esbossos slauran de diri gir a la casa Uia de Barcelona. Provega, 273, SellSe la signatura del S://
autor i amb la sola indicació d'un lema. El dia 24 es publicara el nom del
lema del projecte guanyador.
Tercer. Es condició indispensahle
que el decorar es pugui muntar a la façana del dit cinema en ay hores i que
la seva entrada no ultrapassi la de la
marquesina d'entrada.
Quart. Lesbos que a judici del Jurar es consideri mis adequat sera con,
truit pei seu autor, o per tercera persona a la qual ell ho encarregui. a la
mida que permeti la façana utilitzable
del Capitol. previa presentació de les
garanties que la laia consideri sufa
cients per assegurar que pot quedar
llest el dia de l'estrena.
Per drets de projecte i execució i
material, transport, etc., així com per
a tot el que signifiqui el seu muntatge,
desmuntatge i permisos. la Ufa satisfará una quantitat global, amb un mas
ximum de mil pessetes en total, abonades en quedar installat el reclam.
igualtat de miras, será preferir el pon
jene el cost de realitració del qual sigui mis reduit i de més fácil coHocacia
i transport.
Cinque. Els projectes rebuts i no adquirits podran ésser retirats per llurs
autors una segada publicar el fan. Del
contrari, seran exposats al vestibul del
r:nema Capital, coincidint amb l'estrena
del film "Fugitivos", que sera a primers de maig. Els que no siguin retirata deu dies després del fall, s'entendran abandonats.
Sisé. El nom de l'autor del projecte adquirir será anunciar en la campanya de publicitat que s'efectuara ama
motiu de l'estrena d'aquesta extraordinaria producció Ufa.
Setè. Els noms dels components del
Jurar, al fall inapellable del qual se
sotmeten els concursants pel sol fet
d'acudir al concurs:
Els senyors Joaquim Freixes, pintar
i director de "Arte y Cinematografía";
Antoni Fumó, redactor de "Las Noticias"; Angel Ferran, redactor de LA
PUBLICITAT; J. Guillescas, arquitecte de la Cinaes, i J. Serracant, cap
de publicitat de la Ufa, han estar nomenats per a formar part del Jurat
que ha de fallar aquest concurs.
El termini d'admissia de projectes
acaba el dia 21 del corrent.
\ante. Per a facilitar dels amistes
que prenen part en el concurs, el dia 15
es donará una prova privada del film
per tal de conaixer el seu ambient, assumpte i descabdellament. Per assistir
a la dita oro ya, a les oficines de la laja
es facilitará una contrasenva i sindicarà
als interessats hora j local de projeccié; la Ufa, pera, es reserva el dret
d'admissió a la dita prova.
Aquesta nota mas ha arribar amb retara.

—,t
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Un film americà doblat en
americà
Quan tothom—menys, es veu, les cases distribuidores—abomina dels dobles,
la Fox ha emprès un experiment que no
sabem quin resultar halará donar pera
que té una certa justiiicació. Es tracia,
però, no pas de doblar filtros estrangers,
sinó films nacionals per aprofitar leo
brines veus i els bons actors quan
van junts.
La prova l'ha feta el director William
C. de Mille amb un film curt tret
riapera "I pagliacci". Un film d'un
torne que dura dotze minuts. Es trarta,
més que d'un fragment, d'una síntesi d'escenes , j a que comença amb el descobriment per Tonio de l'amor de Nedda
per Silvio i acaba amb la reunió del P o
per la representació del segon acte-ble
amb l'aria "Vesti la giubba". L'argot-

ment prescindeix de la ivalor Part de
les convencions del teatre, pórtala ultra l'escena, en comptes d'un poble de
pages a una perita ciutat. Tonio no
va vestir de pallasso fins a l'hora Jr
cantar l'aria, que se'l pesa i es maquilla mentre canta.
I canten en anglas i no en
I, corn heno dit, qui canta no són els
actors, sitió els dobles. ,Així, He»:y
Hull fa de Canio 1 Dan Gridley canta
per ell; Rose Teutone canta per Nedda:
Franck Cloapnau, per Tonto; Ralph
Magelssen, per Silvio, i James Montgomery, per BePpo. El director musical és
Alexander Stuallens i rescenari ha C/17,1
arranjat per Clara Beranger. La traducció del libretto és de John Erskine,
l'autor de La vida privada d'Helena
de Troia".
El més dificil ha estar, naturalment,
la sincronització; perla com que no cai
que els actors per cantar ens ensenyin
la boca. mentre ho fan poden dedicar-so
a representar.
Si la cosa anés endavant potser tan/tarima a veure els actors que el duoma sonor va fer retirar i els dobles en
anglas, redoblats en espanyol, potser 1C3barien per tenir gracia i tot.

Una alegre comedia
parlada en francès

SORPRESES...
HUMORISME...
F LOREL L E
Els informes rebuts són que la nova
pellicula és una digna continuadora
de "alatricula 33 i -Les sorpreses
del cotxe-llit', la darrera de les quals
ha d'ésser encara estrenada.
.ae De Mille torna a la Bibl:a. La
próxima temporada filmará "Sanase, i
Dalila", per a la Paramount. Cono
que n'ermita serä Miriam Hopkins
tel Samsó ha d'ésser Henry Vilcoxon) és de pensar que en compres
de tragedia ventean una comedia.
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El 4 d'aquest mes mori en una clinica
d'urgència d'Hollywood, a conseqüencia
d'una malaltia del tos, el director John
Francis Dillon. Tenia nomas 46 anys i
era ja un dels veterans del cinema. liarla començat com a actor de teatre, i
després entra a la Keystone. Passa deslio-es per diverses de les productores
dels primer temps i va escriure un article per al difunt Jack Pickford abans
d'entrar de director a la Fox. Era fill
de Nova York. Entre els films que baria dirigir hi ha "Kismet", "Sally",
"The Girl of the Golden West" i "The
Cohens and Kellys in Hollywood", de
la famosa serie.
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Setmanari de Litera.
tura, Art 1 Política

Els nostres grans mor ts
Quan vejen/ en curs de publicació,
per cert molt bellament editades, les
obres d'Ignasi Iglesies, u tennos en
catala acceptable les de Rossinyol.
deplorem no comptar amb una edició
moderna de les obres completes d'Angel Guimerà.
Malgrat que durara els darrers
anys els dranies d'aquest no hagin
gairehé estar representats en el; nostres teatres—qui sap si per manca
rractors d'empenta —; Gunnerá no ha
mort en la niel-Mida dels catalans. La
seva obra deixà au, solc rnassa profund en la consciencia del nostre poi una lectura d'aquesta (poc abeIlidora en l'edició existent) pot ésser
encara força profitosa als catalans
d'avui.
Co prosista eminent que escrivi
suara un notable article sobre el P in
-torSe,diaqul'n estdcorador genial encloia una lliçó
grandesa, lliçó que escauria d'aprojitar als catalans dels nostres dies que
tenim la missió —ardua, pera gloriosa —de reconstruir la Patria. Les
obres de l'autor de "L*any mil" encanten nombroses Iliçons d'aquesta
mena, i és especialment en aquest
sentir (deixant de banda Ilur altissima välua literaria) que en considero
profitós el coneixernent.
De l'obra de les tres gran; figures del nostre teatre—Guimerä, Rossinyol, Iglésies — hont n'ha parlat sovira amb temeraria irreverencia, i són
molts els joves que, desconeixent-la
en absolut, creuen de bona fe que
aquesta obra (reconeguda la importancia que tingué en els temps en qua
lou produida) no resistiria una revisia (eta amb criteri exigent.
No cornpartim, naturalment, una
opinió tan estesa com poc ionamenrada, Sentim aquella obra molt lluny
de nosaltres, assenyaladament la de
Guimera en els seus drames menys
coneguts. Per() també creiem que en
Ilurs produccions cabdals no han esrat superats per cap .dels autors cravui.
Hi ha obres de Guimerb que no han
trobat encara rinterpret que demanen.
En dir això ens referim, concretament,
al drama "El fill del rei", el qual, si
trnhava l'actor que exigeix i era remé; ansia totes les honors, constituiria una sorpresa per al públic.
Ignasi Iglésies. ens sembla, en conjunt, el menys consistent dels tres,
potser (legra a que no campeja en
els seus drames una técnica prou salida, o qui sap si, mes jastament, al
fet que les seves sätires o gosadies
de caräcter social han estar excessivament superades per la realitat que
vivina Tothorn reconeixeri, pera, que
té diverses obres excellents.
Si Guisen, pel vigor que infonia
als seus herois tallats d'una peça, es
la intuicio genial, Rossinyol —més
llonjo u alhora mes agut —ens semala en canvi, la técnica teatral que nies s'adiu u/lb el tarannä
de la nostra gent. El públic catala
rebutja, decididament, els autors massa sohris i esquemàtics que esbossen
les situacions i els caràcters sense
tractar-los a ions. .afecciona, per contra. el tret gruixut i vigorós. Vol, en
un rima que l'autor espremi be la llimona; que tregui tot el sur dels caräcters i les situacions. He emprat,
deliberadament, una expressiö banal
per significar que al nostre públic,
si es tracta d'escenes sentimentals,
no Ii fa res de rama,una estona, i
que si es tracia de ruirc, no li reca
de fer-ho a rialla batent.
Aixa ens allunya, naturaltuent, del
gust francés, infinitament mes matisal. pena ens cal recordar que som
catalans ¡ no francesos, que vivan a
Barcelona i no a Paris. El "marivaudage" no s'ha fet, decididament. per
a nosaltres. Per haver .ohlidat amé
que sembla tan elemental. autor: meritissinis no han assolit l'exit a qué

renten dret per la bondat de Iles
produccions.
Fem via cap al futura ben arda
i esperonats per una pruija conste
de superació, Pera no oblident
menys encara menystinguem els nas,
tres grans moras. Si Ilur obra arria;
tan endins de l'anima del poble i per,
durà en el seu record, é5 perque text
una horca o una significació que feas
vibrar l'anima de les multituds a runa
son de la prapia. Quin autor, enta
els hodierns. pot atribuir-se una gla
na tan alta?
No fa molt que rellegia en la "Bis
tome de la littérature française",
Lanson, le; relativament poques rat.
Iles, escrites amb duresa excessiva,
que l'autor dedica a Béranger, el gnu
"chansonnier" del segle passat. In.
fluir per Renan (massa idealista
aquest i massa savi per a ocupar-st
de l'obra d'un "chansonnier"), Lata
son escomer Beranger i nega tot va.
loe a les seves cançons. Isfés tara
pera, borne madur u deseeixit compa.
tament d'influencies alienes, reacca
ni contra el seu primer judici i fea
"amende honorable" escrivi, en eta.
cMns posterior; de la seva
mire'', entre altres, aquestes paraules
de desgreuge: "Un escriptor na es
mai mediocre quan Iinima d'una na.
cié es reconeix gairebé enterament en
les seves fórmules i s'hi t:oba
.aquestes paraules ens han vingut eaturalment a la ploma en evocar lts
tres grans figures desaparegudes.
creiem que podrien, amb justicia,
ser aplicades a llur obra, en el mo.
rnent de fer-ne la revisió.
Dit això. no ens cal pas manifestar
com ens sentim allumats d'alguno
amics nostres qua no estant-se de da
que Guimerà, Iglésies i Rossinyol sóe
tres paturns, s'espalmen d'admirara
davant un Charles Vildrac o un Sien
Passeur...
¡Vol dir que sigui aconsellable
tornada a aquells gloriosos autors
Oh, ben lluny de nosaltres una idea
tan estrafalaria! Ells ser-a % per ‚MI()re Inés, un punt de partença i
una fita a atenyer, tot i la valua
discutible de moltes de les obres que
ens llegaren. El teatre d'asna empren
altres rumbs, i al nostre, fins ara excessivament casolä, li cal orejar-se a
tots els vents!
Dels gran; mestres europeus i americans actuals ens cal aprendre tot el
que podrem i assimilar-ne tot el que
serà possible. Pera, fóra, tanmateix,
injust que oblidéssim els nostres gran%
morts o, simplement, que els post.
poséssim en la nostra estima a abres
autors de fora casa sense altre merit
que el d'escriure en una Ilengva fa.
ratera i que no-res o Malt poca CO51
ens poguessin ensenyar.
Albert PIERA 1 SERIS

TEATRE AMATEUR
A Barcelona
TERTULIA MANELIC. — E
diumenge passar se celebra una fundo
a benefici de les actrius amateurs
na Febrer, Josefa Gabardós i Caree
Torres, les quals escolliren el sainet
dos acres d'Aveli Artis Les noies to•
'Horades, obra que no és corrent ve:rt
en el repertori dels nostres amarces
tant pel nombre de personatges que Id
intervenen, com les seres múltiples
ficultats d'interpretació i de canana
Sota la direcció de C. Capella, hi ;re>
nutren part les senyoretes Salvare.
Fabre. Torres, Sirvent. Sala, Mantos
lro, Guillamó. Tortajada, Soler, Partetés i Truque. i els senyors Rossell, Cas.
tanyer, Espanyol. Gonzilez, Sala, Gabriel. Bartola Amengual, Capella, Mi.
ruf, Col!. Palau i Riera.

CAPITOL
AVUI, ESTRENA

Surt cada dijous

D'UN FILM A L'ALTRE

FANTÁSTICA

Les audàcies de la
terrible espia E-3 í el
seu collabogador
LARSEN

Fa

* Ha estat completada la tercera
de les peHicules franceses realitzades
per Fred Bacos per a la Fox.
ES tracta de "Un fi' a la patte"
(Lligat per la pota—titol temptador)
que ha estat dirigida per Charles Anton. amb diälegs de Leopold Mar.
chand, i inclou un dels mis complets
repartiments reunits en un film francas, amb Robert Burnier i Spinelly,
amb André Berley, Jacqueline Made.
Pierre Etcheparre, Larquey, Marcelle
Paince i Alice Tissot.
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De teatre catara

ata

La moral dels films
i els infants

Francis Dillon, veterà del
cinema, ha mort

EL TEATRE

VERDRDERR

la sera mullera. i s'enamora d'una bella
periodista que corre darrera del princep amb la clèria sie ter-li un interviui.
confanent-lo arnh un aventuren. No cal
nue diguem que la periodista és Martha
Eggerth, la qual Iltra la seca bellesa i
la seva figura escultural com sempre. i
"EL FRENTE INVISIBLE"
El pròxim film de Lilian Har que canta, arnh admirable veu i estil,
El tema de l'espionatge ens ha donat veo per a la FOX, Seré - 365 nits a
diversos nameres malt bonics. La direcdem"Fatalitat a ,de Josef von Sternberg. Hollywood", adaptació d'una novelcié va a carnee de Víctor Janson. proamb Marlene Dietrich, i Jo he estar la de James Starr , dirigida per Jaductor de "Erase una vez un vals".
amb Marléne Dietrich i "Jo he estar mes Tinling.
La pellicula és presentada amh tot luun espia interpretar pel gran actor ole4. La M. O. M. ha renovat els
xe, i en ii interpretació es distingeixen
many Conrad Veidt.
un hon estol d'artistes, entre els quals
contractes amb els actors Mac C:arke
El film que avui s'estrena al Capitel,
destaquen liara Saehnker, Georg Alei Leo Carroll i el director \V. S. Van
producció de Richard Eichberg, per a
Dyke.
xander i Otto Walhurg, tots els quals
la Universal, és una pellicula d'espia▪
S'anuncia per a molt acial les' atenyen un èxit rotund. an mas a aleRobert Flores'. el director iran natge realitzada a Ale/nativa. Feas
eir a la Distribuidora lafilms Ulargui
treno
de
"Dos
nitaieres
y
un
dar
que ara treballa per a la Warner
aquesta remarca perque els ranas de
Films, da la seva preductora Cine
guerra alernanys generalment no acos- está en cami de Xina per a filmar unes Juan", nou film nacional interpretar
Allianz Tonfilm, Rabinowitsch-Pressescenes de "Oil fam the lamps oí Per Consuelo Cuveas i ala)v Cortés
turnen a ésser daquest tema.
burger.
El guió craquest film ha estat escrit China**. novella d'Alice Tirdale Ho• Aviar s'estrenarâ el nou film na* lees Miranda i Pierre Calamhier
per Robert .a. Stemmle i Max Mim- hart. estará tres mesos i visitará cional "Dos mujeres y un don Juana.
mich; adaptació cinernatografica de Canton, Xang-Hai i rinterior de "Dos mujeres y un don Juan a és ena san das eraquests feliças martals que saXina.
Harry Anspack.
comedia dels escriptors Albert In- 'sen divertir-ae amb enginy i premeditaaia.
Trude von Molo, Carl Ludwig, Ate4 Samuel Goldwyn ha contractat sua i Lluís Fernandez Sevilla. de
za ven Engstroern tenen els principals
Acnstumat a analitzar i radiaarafiar
dialeg vitt i alegre i situacians plenes
papen del repartiment, juntament atta Vicki Baum perquè escrigui un argu- de conoici•at.
els Se/lS semblant s , Yves Mirande justa
Anna Sten
Paul Hoerbiger, que veiérern per pra nient per a ractriu russa
ells cono si fea el seu nrani creador.
" DOS mujeres y un clan luan" sera
mera vegada en "Milicia de paz" i que que será filmar després de "Ressur- distribuida a Barcelona per la Cin- Posseeix con, cap nitre escriator rart de
receló".
en
diversos
films.
hem
vist
darrerament
la dessificacia. Realitza barrenes que
namond Film.
juntasnent amb Franziska Gaal.
sufwerteixen les Reis de la química i el,
4 Charles Laughton, el gran ac4. El Ileng curopeu ha estar sent- 1/5 ,, S 1 cn s suums duna ciail ; tzacia ante. heut
tor anales que es ara a Londres, on
que
ha
sabut
tractar
els
temes
are
el
mirada, té una sarie infinita cíe giragam
representa "af acbetch". al teatre, reImmoristi-s aria, mes sort. René
-secinultrap msdecap resentará per a la M. G. M. el paper
de pare d'Elizabeth en el film "The Clair, Pabst. ens han donar clarea aue mleitat.
Barretts of Winmole Street). Entre senipre perduraran a la mernäria dels
Per a la generalitat de la gent ésser
els altres actors que hi prendran part aons aficionats al cinema. i si gran; rei és exonerar. AnileSti sotragada an'(aren
els
seus
as:
a.
mes
ho
ha
estar
mira
en es nradueix, ni ver casualitat.
U ha Norma Shearer, Frederic March
El Dr. Willard \V. Beatty, superinten- Maureen O'Sullivan i Katherine Ale- el que recentment ha aconseguit Pier- en un mediterrani cana Raimu, narent
la
seva
proauccia
re
Colambier
arnh
dent de les escoles de Bronx-ville (Noca xander.
malt cremen ¿el eran Tartarin. Raimu
"Carlomagno", de Selercions Filmo- samria dav-rat alba ene d'altres anomeYork-) i president de la Progressive
.a, Glulunia Swanson ha firmat conRaimu, Marie Glary. Luden nen "diilculo a ts". Per a ell. nue és un
Education Association, en la reunió de
la convenció de l'Associació Americana tracte amh la Metro.
Barrare i altres estrelles de l'ata fran- fanatir partidari ele la Ilei del "tren:,
ca: san a ls intèrprets.
d'Educació Fisica celebrada a Atlanesfarc", pasar-se urna corona és fileflyS
ale La tarda del dia 18, va tenir
tic City (Nova Jersei) el 6 d'aquest mes, lloc la Junta general extraordinaria
* "El Zarewitx" és l'opereta de faticras que no ras rebutjar-la.
condemn ä el que cli anomena refecte de la Mútua de Defensa Cines-llamara- Franz Lehar d'inspirades melodies , en la
"Carlarnaena" és la rellicula en la
detrimental dels films damunt els in- lira Espanyola, per a proceda- a relee- qual ura princep rus va a disgust a en- tunal Evaluar aau a la practica aquesta
fants.
cié de dures. Van ésser elegits en- trevistar-se a Niça amb la qui ha d'es ar mena ,ranaadota
"Més de fa.000.000 d'infants van al
cinema cada setmana als Estats C:1//1.5
nM/41n•••n••n••n•
i l'actitud envers les materaes socials i morals que veuen está en
conflicte amb les escales de valors de
la nació. De 115 films estudiats a Ohio.
el 80 per tal tractaven de crims o de
relacions sexuals irregulars . Proves tetes sobre la retentiva dels arguments
han demostrat que la gent jove 'Temoso
els episodis d'emoció i ohliden la moral,
si n'hi ha".
Heus ad una mat a rla ,a estudiar a
casa nostra Pel Confite del Cinema.

MAQr
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Fantitsio

inig de gran entusiasme i per actamacro, els senyors següents:
President, Pere de Vallcscar i Palli:
vice-president, Josep M. Blai i Castillo; vocal tresorer, S. Huguet; vocal comprador. Miguel Vallcorba; vocal secretari, Miguel da Miguel; vocal
adjunt, Joan Verdaguer; ídem, Joan
Riera.
nue en unió dels senyors Ernest Gómez, vocal delegat de la Secció
Llogaters i Max Noldin, vocal delegar de la Secció d'Editor; i Venedors
integren el nou Consell de Govern dr
la dita Corporació.
Essent propòsit del nou Consell
mantenir un estret contacte amb totS
els associats per mediació de la
Premsa, ha anunciat q ue P eriódica mena igual que la majoria d'eutitats
econamiques, es facilitaran notes de
In; gestions que es portin a cap
acords que es p renguin relacionats arias
la defensa dels interessos de tots els
associats.
El d ia 1 7 del mes que som va tenir
lloc la reunia general extraordinaria
de la Seccia de Llogaters de la Mama de Defensa Cinematográfica Esp ata-ola. per a procedir a relecria fle
president. Va recame en el senyor
Ernest Gómez i afiravé, que ja venia exercint el (lit càrrec, al qual es
va alargar un ampli vot de graeies
Per la seca passada gestió. i la seva
reeleccia per al arree va ésser molt
hielt acollida.
Aixi mateix. la tarda del dia ta , va
celebrar reunió extraordinär : a Ii, eccia d'Erlitors i Venedors oer a procedir a la renovació de cärrecs, i amb
el mateix entusiasme que en la reunia
de la Secció de la qual donem connote més amunt, va es:ser proclamat
per aclamara', el senyor Max Noarn
-ser a nresident, i vocals: la casa Vilaseca. representada pel senior Joan
Cotizara i la casa Cinernatataräfica Nacional Espanyola S. A. "Cinaes". rearesentada pel sentar Marcos Salazar

Preu: 30 eentims
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Congrés de Un disours de Oil Robles
Els diputats de Delarations del El cinquè
les Joventuts

Ja U. S. C. es

ministre de

Ara estan en l'etapa
de collaboraciä, i
Avul Largo Caballero pro- després vindrà la de

socialistes

separen de la Governació
un discurs de
minoria soda- La defensa de les collites nunciaràclausura
La situació a Saragossa i a
lista
València. -- Mussolini i Hit-

Madrid. In — Aquest mati ha retires
els seus treballs el cinaué Congrés de
Joventuts socialistes. Ha continuat la
discussió sobre l'actuació política de l'executiva en relacia amb l'actitud deis
membres Srs. Castro, president. i Rojo.
secretad, nue van ésser postergats per la
resta de l'executiva per discrepar (anuesta en la seca actuació política. Acaba aouesta discussió, i el Congrés es
prenuncia al costat de l'executiva.
Es passä a discutir els restants ponts
del dia. A le, 4'io de la tarda obre la
sessió el Sr. Francesc del Ter°. Es cnntinua el debas deis punts elle van (melar
pendents en la sessió del rnat'. Denla.
dia assenyalat per a la clausura. continuara els seno trehalls el Congres. ami)
la discussió de le , aonencies, i a la nit
el Sr. taren Caballero pronunciara el
discurs de clausura.

govern

LES CORTS DE LA REPUBLICA

els
vots particulars 1 esmenes al
projecte d'amnistia
Han quedat discutas i b is

Madrid, 20 (I l 30 marinada). — Aquesta nit ala celebrar un Lanquer organitzat per la rninoria popular agriria a honor del senyor Gil Robles.
Hi han assistit nombrosos comensals,
entre ells la majoria dels diputats que
integren la minoria.
A les postres el senyor Gil Robles
s'ha aixecat a parlar i ha estat acreIlit amb una enorme ovació. Ha fet
história de l'actitud de la minoria i
ha posat de relieu els estire que aquesta ha aconseguit al Parlament. Aconseguida l'amnistia—ha dit—ara nortes
falta per aconseguir la derogació de la
Ilei de termes municipals. Ha d'ésser
aprovada rapidament la Dei presentada per a remeiar l'atur forçós ohrer,
/miar que és un problema que no ha
de quedar desates ni un sol moment.
L'orador ha continuat dient que una
altra de les Ileis que ha disser apeorada en benefici de l'agricultura ha
d'esser la reierent al blat. També s'ha
d'aconseguir la reposició dels fundonaris que ioren declarats cessants arbitrariament, sense formació d'expedient.
Acció Popular—ha dit—segueix les
seres tres etapes: d'oposicid, de collaboraci6 i de Govern. Aquesta darrera arribara al sen degut temías.
El senyor Gil Robles, en acabar el
seu discurs, ha estar Ilargarnent aplaudir pels assistents a Pacte.
Madrid, 20 (1 . 30 niatinadal. —
Valencia han arribar 121 autobusos
amh individus d'Acció Popular que
es proposen assistir a Pacte de diumenge, a El Escorial.

Ha tinext 'loe la interpellaeió del doctor Bolívar
sobre l'oeupaeió d'Un;

(re de la primera t egina)
ler han d'aprendre molt del
Madrid, 19.—A les quatre i cinc a ocupar aquell territori. Parla de la al dia 3 de deeembre. Es refereix a
—La discrepancia fonamental és la
minuts s'obre la sessió presidint el conveniencia de la construcció d'un till article del eenyor Lerrottx titulat
senyor Salazar Alonso
interpretació que la COMi35i 15 Execusenyor Alba. Hi ha poca aun-lucid ferrocarril al dit territori perquè no "Rebeldes - i a:ludeix una carta ' diritira del partit socialista claa a Eaaladrid, 19. — El ministre de la Goa escotes i tribunes. Al banc blau el baguen/ d'usar-ne un altre d'estranger. gida pel cap radical al senyor Marpi:carió del seu propi reglament. Se- remecedha rebut els periodistes, els
cap del Govern i els ministres de Jo no comprenc que això no ho senti tinez Barrio en la qual diu que ' al
gens aquesta interpretació no s'ad- ita manifest
at que demi al inmisteri de
Marina i Instrucció Pública. Es Re- així el senyor Bolivar, perque la seva final hi ha un rodolí d'un poeta
meten denominacions regional; ni Ii Governació es reunirla amb el negida i aprovada l'acta de la sessió patria és el Cosmos; peró jo sóc pa- espanyol en aquestes termes: "Los
res duna agrupació representativa nistre d'Agricultura, sots-secretaris
triota cont el que Me', sense arribar hijos de los neos que odio tanto—
anterior.
del partir en una població. En els Governació i Agricultura, director geneal ridicul, remire els Ihnits d'Espa- me adoran hoy como ae adora a un
INTERPEL.LACIÓ SOBRE L'O- nya no són els de la Geografia, sinó santo". (Rialles.)
estatuts de, la Unid Socialista existeix ral de Seguretat i inspector de la guarCUPACIÓ D'1FNI
El senyor ARRAZOLA, per la
els de la grandesa del sen verb, que
unitat absoluta. Aina no és obstacle dia civil, per tal de tractar de la acComissió, s'oposa al . vot del senyor
peque es permetin diferents seccions, fensa de les canes contra els actes ..e
Seguidament es llegeix una propia- parlen molts pobles del nido.
les
circumstàncies
en
què
Alvarez
Angulo.
delinqüencia.
aixi a Barcelona existeixen tantos
Expica
eicio del aen) ir Botivar demanant
El senyor ALVAREZ ANGULO
Els informador; han preguntat si posecciams de la Unió Socialista com
al president del Consell de Ministres s'ha portat a teme l'ocupació de Sanl'interromp dient: V. S. no es un jave
districtes municipals. Un altre punt dia avenear quelcom sobre l'abast data Cruz de Mar Pequeña.
explicacions sobre l'oeupació dlini.
Fa un elogi del coronel Capaz i dels barbar.
en el qual discrepem és el referent
enasta Liei, i ha contestar que no Po
El senyor ALBA concedeix la paoficials-que
l'han
acompanyat.
Repela concepció . del que representa la creia prudent. La nieva missiä en
El senyor ARRAZOLA: —Jo ve, si:
raula al doctor Bolívar.
personalitat de Cataiunya, que està aquesta ponencia es limita al'aspecte
El senyor Be/LAVAR comença teix que no ala anat allí amb afany barbar, no.
periectament •definida. Sha demostrar l'ordre públic, o sigui a la distribucie
El senyor GIL ROBLES: —Es que
dient qua cal que el Gotera doni d'aventures, i diu que el Govern no
gue les ¡orces socialistes de Catalunya, de forcea als llocs en cal la presencia
hi ha joves i bärbars.
compre de focupació diana realitzada ltannia compromes el seu prestigi
reentre han seguit amh una estructu- daquestes.
no hagwas tingut la plena seguretat
El senyor ALVAREZ ANGULO:
dacord
amb
el
(rovern
francés,
i
que
a
El doctor o
ració de tipus nacional, no han prcsno és altra cosa que un simptoma de del pacifisme de l'empresa . A lini no —a V. S. anin a l'Escorial vestit desE l ministre ha aiegit que el diumenperat, sind que pel contrari han des- ge vinent es reunirá, presidida per la
la poinica bealica, imperialista, del, hi haurà contingents dhomes ni es cocas. (Riallesa
cendit. En carvi la Unió Socialista junta de Seguretat, per a l'adaptacie
El senyor ARRAZOLA insisteix en
Mames que avui govecnen Espanya 'feral/ grans despeses, puix que no
de Catalunya ha aconsegnit en por deis serveis (ordre públic de CataluEs reiereix al viatge sie M.r. lierriot s'emprara un centim mentre els tec- oposar-se a l'esmena.
temps difondre els ideario socialistes nya.
de traidor
El senyor ALVAREZ ANGULO recii Espanya i din elle en aquella visita nics enviats no informin si les rinnetenir una influencia decisiva en la
Després els inforrnadors li han prees va acordar entre els governants sea naturals de Santa Cruz de Mar tifica i diu que acaban amb un altre
pcblació obrera de Catalunya.
guntar sobre la situació de Saragossa,
de França i Espanya aquesta ocu- Pequeña mereixen alga sacrifici eco- clässie, amb santa Teresa de Jesús;
Madrid, 19. — Abans d'iniciar-se el
"Vivo sin vivir en 1211 — i tan alta villa
padó d'hui, a la qual seguiran altres nZintic o no.
L'actitud adoptada per la Comissió i ha riandestat que el governador
Ara m'ocuparé d'un altre aspecte e spero—que muero Porque no muero-.
ocupacions que no seran sinO el peraExecutin del parti t socialista esterilit- heva comunicar que havien entrat al debat sobre lini , els periodistes han
del
problema.
Del
que
es
refereix
si
de
la
nova
guerra
mundial.
CenEs procedeix a votar nominalment
:aria en absolut receló politica del P ro ti-chal; la majoria dels ohrers del ram preguntar al senyor 13olicar si aborleg
sura els procediments del Gotera hi ha o no presoners. Arni mateix l'esmena, i queda rebutjada per 127
-letaric,moéselipr- de transports, i que s'havien descarre- ¿aria el tema , i ha dit que l'iniciaria
Lerroux-Gil Robles, procediments que uns familiars han arribat al Palau vots contra aó.
mas el caràcter d'incompatibilitat ab- gat totes les mercaderies que estaven amb o sense la presencia del senyor
van contra la pau i el progre; deis Nacional a excitar el Govern , reunir
El senyor MANSO recolza una altea
ariete amb les ¡orces republicanes de paralitzades a l'estació. També han tor- Lerroux. Un periodista li ha pregunnobles. Diu que en vista d'aquests en Consell sota la presidencia de S. E., esmena dernanane l'amnistia Per as de
Catalunya. Una concepció de 'lunes vio- nat al treball els dependents del ram de tar: Harca saludar Trotelci?
—Penis is a Espanya? — ha pre-lictesdanrupciódels-uta'Esprocedimente no hi 'na més que par- perquè els tregui d'una cegada dels
lentes i purament revolucionarles avui la caro. La situació millora a Saragoslar alt i clar a tots els explotats, ves- se u s dulites dolorosos i trägics. Ara, giesia i a la vida pública. Manifesta
és lora de lloc a Catalunya. 30 anys de sa. Respecte a Valencia, no tinc noves guntat.
saben
vós
millor
que
dur-los
que
territori,
eape—Això
ho
noticies.
uniforme,
i
de)
d'un
delicte
eminentment
no
reinan
o
amb
el
ple
domini
tracta
aredicaeió de revolució i de practiques
que e s
En resum: a Saragossa la tranquilli- ningn— han contestar els periodistes. Han
s'oposin per tots els mitjans al que clalment d'aquest de Santa Cruz de
ce violencia han les fracassar movimeats
tat és absoluta. Potser aquesta tranquil—Doncs jo — ha dit el senyor BoMar Pequeäa, i d'acord amb eIs frans ' estä. portant a cap.
El MINISTRE DE JUSTICIA,
cel proletariat cataiä i han produit
lívar —nornes se el que ¿hita els peEl senyor GOICOECHEA: Pro- ceses, procurarem esbrinar si lii ha —Recornanarè a la Comissió que faci
la necessària consciencia perquè els litat és sospitosa.
fiel parta nuncia
Denla — ha afegit — la "Gaceta" pu- riódica; peró puc assegurar-vos que
unes frases que no arriben a Presoners o no, complint un deure tot el possible per recollir resperit da.etrers catalana refusin tota iermula
la tribuna de la Premsa.
humanitari i patriòtic.
(siesta esmena i incorporarelo al dictadavant les possibilitats legals blican una ordre perquè els interven- jo no saludaré els traidora.
El PRESIDENT DE LA CAMtors dels Ajuntaments ern trametin reCom sigui que els periodistes s'han
El senyor BOLIVAR rectifica. In- men.
ú.e.a gradual transformació social.
lació
del
que
es
deu
als
seus
funcionaris
BRA
crida
Patenció
al
senyor
Goiestrans:at,
ha
repetir:
sisteix
en
les
seves
apreciacions
que
El eenyor CIMAS LEAL promet porLa posició del senyor Largo Caballe—Si, traidors; a més la presencia
Madrid, 19. — .Aprovats oficialment coechea i Ii din que hi ha tres criteria es tracta d'un dret imperialista. In- tar-Le al si de la Comissió.
és /a menys adequada en l'ambient amb la declaració de si s'han efectuat
El senyor MANSO P regunta a la
en solament politic. sine, també de reí- pagaments que s'haurien d'haver fet de 1rotski a Espanya nonies servirla eIs Estatuts del partit d'esquerra re- a la Cambra: l'un el de l'interruptor dica que les injusticies de que fou
nedicació social del proletarias carca. anda posterioritat al que es deu als fun- per a dividir el partit comunista, avui publicà, ha quedar constituida la Co- us altre el de l'orador. i us altre el víctima i les persecticions de que sem- Presidencia si pot, acose votar-se, inunir cont un sol borne,
missió executica de la segiient ma- seu, com a president que veu ciara- pre loa objecte han motivat que els corporar-se una esmena al dictamen de
cae está, es pot die girat d'esquena a cienaris.
Se ii ha preguntar qui hi hacia d'un
nera: President, Manuel Azafia: vire- ment que les paraules del senyor obrero l'elegissin diputas. Jo sempre la Comissió.
te: el que puguin representar aquestes
moviment
revolucionar;
de
que
es
ve
president. alarcelli Domingo; secretar; Bolívar entren en el terreny de les he tingut un concepte poc elevas del
El senyor ALBA: —No is reglamenadltuels Ce violencia, que quan no són
perlant,
i
ha
contestar:
general, Josep Salmerón; vice-secre- extravagancies. (Rialles dels monár- Parlament; pera ara, després d'haver- tara hie d'advertir als senyors diputre
raerías o ridcules poden culminar ea
quica i rumors de les esquerres.)
—No hi ha tal tnoviment. Jo sé tot el
Manuel
Garhi
vingut,
encara
el
tinc
mes
baix.
taris.
R.
Seijas
Tidón
i
uns
anys
que falten solarnent uia vot Particular i
sea tragedia que representaria
El senyor BOLIVAR acaba dient
el que es diu que es El programa parlamentad cia Becerra; treserer, Rama de Vi El senyor GOICOECHEA recti- una esmena Per acabar el debut, i he de
retrocés en les conquistes del pro- que es prepara,realitza.
El que es preque
l'ocupació
d'Ifni
és
una
aventura
es
prepara
i
no
fica. Torna a elogiar lacte de roen- pregar a la Cornissió que es reuneixi
gura i vocals: Santiago Casares Quitunee
per a avui
Miperialista que rei lecteix clararnent pació d'Ifni, que considera benefi- immediatament i redacti el dictamen per
para i es pretén. el que es diu que es
rosa. Josep Sänchez Covisa i
el sentir i el pensar dun Govern que ciós per a Espanya, ja que aixi es a avui mateix a fi que demi quedi
prepara i no es pretén, aquí i fora d'aSevilla.
EL QUE DIU EL SENYOR
Madrid, 19. — En acabar la sessin
no té altre propósit que el denfron- compleixen els nostres designis bis- aprovat definitivainent. La Comissid ha
quf.
Sha acordar finar la data del 27 tar-se amb la nació.
TOMAS I PIERA
—Hom diu — ha comentat un pe- el president de la Cambra ha rebut
tóries.
ile tenir molt de cornpte que no s'inper
a
la
celebració
d'un
acte
maig
de
teiels periodistes als gnosis ha jet les seEl senyor MONZON intervé i deEl selior RAMOS AGOSTA tam- trodueixin modiiicacions que no hagin
TI seny or Tomas i Piera, parlant del riodista — que vais son el ministre
de propaganda a La Coruña; apro- mana al Gotera que apro:itant
guents mandestacions:
xista que hi ha al Govern.
re:eix assumpte ha dit:
lié rectifica, i insisteix ett què aquesta estat aprovades per la Cambra. perque
var
l'actitud
del
senyor
Coca
a
la
El programa per a denla es el senació (lini es Partin a c ap les ges ocupació tindra conseqüencies
—Feinista, mai — ha contestat el se—Tots els treballs que actualment e.
-tionaqueclgDrsié gules, que costaran al pais vides i mi- en aquest cas es tractaria d'un nou dicnyor Salarle Alonso. — Musolini al- gneis: A les 4 de la tarda el projecte Diputaci6 provincial de Madrid, i dorealitzen per ier possible una coaliciä
tamen que hauria de sotmetre's als traper a ia dis- nar compte a la minoria parlamen- cert que en aquelles terres queden
d'amnistia
obrint
torns
za
dia
podre
esser
salazari5ta,
pera/
jo
l i ons de pessetes.
mits reglamentaris.
eiettoral per al futur de iones republi- feixista, nai. Aixi ho he dit en unes CUSSiÓ de totalitat de l'articulat. Són taria de di-atraes denúncies rebudes encara presoners espanyols.
Es dóna per acabas aquest debas.
canes i sacialistes és ja un fet a CataDesprés de diverses intervencions de
dels
Consells
locals
perque
les
faci
un periodista, tres torns perque encara que el Re(Entren els ministres d'Indústria
a
declaraeions
eePecials
El
MINISTRE
DE
MARINA
BeLaya. , igual manera que lamentare:u
la Comissió, de la Presidencia i del seglament disposa un toril en pro i un arriliar al Gotero.
Cosiere i Governació.)
geix un projecte de Ilei.
florees privats en els primera momento que, per tenir airees tarjetee, no crec altre en contra. permet també que si
nyor Manso, es rebuija l'esmena del diEl senyor GOICOECHEA diu que
`Mnsde la col-laboració de la Unió Socialista, onortú de repetir-les a vosaltres.
putat socialista per ina vots contra 33es plausible l'ocupaciö dI j es perque
ES REPREN LA DISCUSSIO
sOlini i Hitler no Paste s en Ilurs aseales té importancia l'assumpte puguin amEs Ilegeix una centena en la Tul es
celebren, ara e l seu reintegrament.
pliar-se
els
torns
fins
a
tres,
i
ami
es
aixi
conté
a
la
política
pacifista
d'Esdel barboteig politic. Peteer algun dia
DE LLEI
PROJECTE
DEL
proposa que se suprimeixi el topall
Foques són les diferencies que ens se0111 farà davant la transcedencia de l'amnanya. També Ii sembla plausible perD'AMNISTIA
es preguntará a Alemanya i a Italia
del
3 de desenabre per a la concessió
Taren. Ells són un partís de classe
que essent la caracteristica de la poha estat el que a Espanya restabli la nistia i a mes perquè hi hagi algunes
El senyer REIG defensa un val de l'amnistia.
nosaltres un partís dentocrata i e:5 res- pan social.
peticions de paraula de representants
lítica del bienni, Pabanclonament deis
El senyor ARRAZOL.A accepta la supectitts punts de vista seran mantinguts.
nostres interessos al Marroc, aquesta particular perque l'amnistia no es iaci
El ministre de la Governari a. en de minoria, que rolen explicar el seu Un matador de
inesura sembla crebantar les seres extensiva als debeles electorals, tals potasio exceptuares els delante comprePe na constituit el grup parlamentar; de abaminnar la Cambra a darrera hora, vot i res més, puix que el dictamen
cont
les
compres
de
vots,
coacciona
sos en l'apartat tercer del dictamen i
la Unió Socialista en la minoria de ha manifeetat 215 periodistes que les no admet modificacions.
iiirectrius. (Aplaudiments de les ¿re'
electorals, ruptures (ornes, etc.
assenyalant cona a nou topall -la
Ja {laurel: vist que, com jo vaig
tea.)
IEsquerra. Amb airad guanyarà en efi- noticies de Valencia indicaren elle tot
La Comissió el rehutja, i el senyor data del 23 de febrer, data en que el
El senyor RAMOS ACOSTA (raal- anunciar, no ha estar necessária l'apli,
tal:a. Gran és el prestigi dels s enyors continuara en i g nal estat. llevat
Madrid, 19. — Aquest rnati, al pont
Govern presenté el projecte de Llei
el retira.
Serra j Moret. Barau i Gómez. M'han ruin' arte, de sahotatge. No han ocer- carió de la guillotina. M'acaben de co- ale Sant Ferran, Eisa escapat un toro. dical socialista) intervé per censurar REIG
dos vots particulars del
S'accepten
en
breas
paraules
Focupacid
a la Cambra. També accepta
municar
que
la
minoria
socialista
ha
edeplagut extraordineriament les pa- rezut incidents.,
L'animal en la seta cursa ha arribat que no és sitió una aventura que ja senyor Manso i una esmena del se- d'arunistia
que l'arnnistia abasti els menors de 1S
sollicitat el quórum per a la votació
rau'es del senyor Serra i Moret en /noMita visitat el direetat radical per definitiva d'aquest dictamen, i si de- fins a la Gran a'aa, perseguit per va- comença a costar-nos cara.
nyor Pasqual Coniero.
anys, per delictes política, sement que
rents dificils per a la Pol íti ca en gene Valacia salivar Si g frid Blasco. per tal
El senyor SABRAS deienea una
hagin anat contra la vida o integrinla hi llagues nombre suficient de quees i guardies de seguretat. A l'aEl senyor CRUZ GARCIA (de la
ell, opine que no és Itera de-ral.Com de dernanar-ene la llihertet del Comitè diputar; quedaria aprovat; en cas con- vinguda d'Eduard Dato la presencia Ceda) parla per dir que U sernbla altra esmena a l'apartat primer, en no
refugie responsabilitats, sind d'enfron- de Veza de Valencia. per ó jea sentint-ho trari es Sara la votació dimarts a e la de l'animal ha causat el natural pa- molt bé l'ocupació cElfni i que no la qual demana que hi siguin com- lat de les persones.
La senyora MATILDE DE LA TOtar-se amb elles. No és Inc
nic. 1.a gent, n'oh nombrosa, ha dubta que produirà beneinis per a Es- presos els delictes que castiga Partirle RRE recolza una melena en le qual
I a ProPelsit rnolt, nahe negat a eccedir a aquest de- setmana entrant.
:atalaya per predicar alló que no es sig per divers es raons.
Han quedar incorporara a l'orLe procurar refugiar-se als portals i es- panya, tant en l'aapecte material o pel 2(59 del Codi Penal. E3 queixa que demana que Cl topall ha el'essel
Par realitzar, i aixe, h o san mol t bé el
tahliments. En aquel1 niornent han ioment dcls negocia, com en l'espiri- Yexportaciii de capitals sigui amnisdel dia els següents dictàmens:
el nunnent de la premulgac i e de la Llei.
seeyor Largo Caballero
De la ComissiO de Finances sobre arribas dues Cam/Onete5 amb guirdies tual, per les relacions amb altres po- tiada a pesar del nial que causa a
El senyor ARRAZOLA, per la CaSom republicana i no ens c reiern alel projecte de Ilei relatiu al fracciona- d'assalt que es cliri g ien a la Casa de bles.
Espanya i no siguin compresos en inissiO, maniiesta que la Comissió ha
ludits pel senyor Largo Caballero. Ocument del pagament de liquidacions per Camp a fer exercicis. Els guärdies
També intercenen en el ¿chal breu_ Varnnistia altres delietes que afecten arribat a un Bal sa de generositat i
per, ej nostre Mor ainb tota dignitat.
l'impost del 20 per cent de propis, ro han baixat dels vehicles i han acor- ment els senyors LAMAMIE DE els anarco-sindicalistes. Les dretes pot anar Inés enlle.
per cent d'aprofitarnents forestals i ralat el toro. Aquest s'ha refugiar en CLAIRAC i RODRIGUEZ DE VI- saben be que les vostres campanyes
amb un sentit esquerrista i amb un senEl senyor MANSO: La Comissi6
lo per cent de pesos i mesures; de una casa i ha pujat fins al primer GURI i es rnostren d'acord amb lo- contra els socialistes han deixat un modifica el dictamen per iniciativa
tir impliament demócrata. Per aleó ens
la Comisen:o de Finances sobre la pro- pis. Iii han acudir alguns matancers, capaces.
sentim molestare per les paraules del seseditnent revolutionari, com es pot acta dintre de la dieeluesid d'una de
Seguidament s'aixeca a parlar el comprovar amb el que ocorregué a les esmenes.
posició de hei ccdint a l'Ajuntament que li han tirat el llaç, peró l'animal
riO r Largo Caballero, no solament en
els l'ha pres violentament d'una es- President del Consell.
El senyor ARRAZOLaam No es
Logronyo. Ultrat j areu el Polde,
aquest sentit, sitió tambe com a nula- ¿Es prepara la construcció de Castelló els terrenys guanyats a la
trebada. Veient que els matancers no
El PRESIDENT DEL CONSELL aquest al cap de pocs dies de les elec- aixi. El ‚Inc la ComissiO fa is modimar.
entes. Considerern imprópies la seta acque
s'ha
sentit
ferit
en
encertaven
matar
el
toro,
un
guardia
dient
conienea
Recolzament de les següents procions us dona la resposta amb un ficar' els termes de l'esmena, petque
titud i la seta pesició. Aquesta actitsal
de dotze transatlàntics? posicions
de Bei: del senyor Barrios d'assalt l'ha apuntillat encertadament la seca modestia per la qualitat deis moviment revolucionad que ara no se sapiga que es el q ue ad met i des ens sembla la menys indicada en aquests
al
primer
intent.
El
nombrós
públic
ulule
han
intervingut
en
l'aesmnpte
de
ensi
pares
de
ní
als
de
Lis
concedint
voleu amnistiar.
pees la Cambra saPi g a qne e s el que
Madrid, 19.—El senyor Maduro
rzements en qlli tan necessaria es una
que hi havia rennit ha aplaudir l'im- rocupaciú d'Ifni. jo ciii sento inolt
El senyor ARRAZOLA s'oposa al ha de votar.
que enrohnsteixi el regirla unint- representant de les linite transatl an lagent de vigilan na mort en un acte provisar matador. Cri fins ha tallat allunyat de les maniiestacions que ha
El senyor MANSO insisitix que la
vot particular del senvor Sahras.
-tiquespanyolhJdcrie de servei Francesc Guarros; del sest tots els que coincideixen en serincinyor Tufión de Lara concedint pensió Forella i l'ha oferta al guardia. Amb fet el senyor Bolívar, i Iluny de nosEl senyor SABRAS rectifica in- nota data topall ha desser la del duo.
se g ons lea quals el Govern espanyol té a la senyora Ramona Lombardero, aquest motiu s'ha produit un gran altres el soler atribuir a rocupació
Ies sie Ilaberta t i demecracia.
das
au,
de
construir
räpidament
aistint
en
els
tetis
punta
de
vista.
La
propósit
d'HM la importancia que el senyor
El MINISTRE D'AGRICULTUdotze vaixells graos i moderns, que s'idll a de Nicolau Salmerón i García: revol, i els guardies han hagu t de Bolívar, sota el seu punt de vista, li sera eimena és rebutjada per la Camsimular
una
cärrega
per
tal
d'aclarir
RA:
No pot ésser, perque des del :3
bra.
noden competir per la seva velocitat del senyor Alvarez (Basili) concedint
ha volgut atribuir. Per als altres diels curiosos.
S'observa mis cordiatitat en la di, de mere s'han pogut cometre deba:tes
disposició adecuada amb els grans pensió a Eufemia Cilohno.
Mera
putats
que
han
intervingut,
la
Per al prestigi del
comptant arnb - la impunitat que setransatlantics estrangers. Interrogat el
gratitud. He de negar, encara que no cussió, ami com a la Cornissió. Sac- rien inclosos en l'amnistia.
ministre senyor Rocha sobre aquestes
hagi tingut repten alguna vots particulars, eme
que
l'ocupació
d'HM
cal,
El senyor En el mateix
President de la República manifestacions ha dit:
finalitats imperialistes. Teniem uns s'incorporen al dictamen. Aquest, cas estan els anteriors a aquesta data,
vais particulars pertanyen al, seuyors
—Per ara no hern pensar en la
drets
seculars
sobre
aquell
territori,
perquè vosaltres sabeu que en les
construcci ó ¿'aquesta vaixells.
situar en condicions avantatjosissimes, Tomas i Fiera, Taboada, Serrano Jo- vostres propagandes electorals heu
ver i Barro de Lis. Aquest últim comdir alioli que si es presenta
. fadricl , rq. — El periMic "Luz", en
i per a fer electius aquests drets
dit que anaven a comedir l'amniatia.
nota politica publica un editorial ese ocasió favggable seran construits?
calia sin6 aprofitar una ocasió, i llene pren els militare que ¡oren separare Es per tant alesurd que es vulgui
—Si calgués si. Quantes iniciatives
taula -El cap del'Estat". Fa história.
aprofitada. Com ? Enviant allí un co- del servei per detectes de rebellin. mantenir la data del 23 de març. No
del que succei durant la atener/tila, on Puguin redundar en benefici de la
ronel, un oficial i un caporal. En aimi El In acunar Serrano Jover ea re- hi lia moche per a -aixie
e s propis monärquics, idhuc ministres, nostra Marina mercant, patribticament
ha consistit l'empresa espectacular i fereix al percebirnent de drets pasVegeu ele
FI senyor PRIMO DE RIVER
sius que concedeix l'estatut de classes
es dedicaren a desprestigiar la persona cal acollir-les.
imperialista.
modarrere
s'adhereix a la proposta dels sdeus
passives vigent.
del rei treballany amb la Dictadura per
a--Sembla — ha indicat un periodisEl senyor BOLIVAR pronuncia palistes
a favor de la generositat. 12a7dele Atwater
El senyor VELAVOS defensa una
rever com un tira.
ta—que les nostres unitats no poden
raules que no se senten.
Kent: el 5
esmena demanant l'amnistia a lee rument a dcluit pel ministre d'Agrlculentrar
en
el
torneig
dr
la
competenels'
El
PRESIDENT
DEL
CONha
estat
prou
eloqüent,
i
la llieó
ture sestanein en observar que el
välvulee SuperheteSELL: Quan la V. S. s'assegui en multes governatives.
rep ublicans cometrien rültim dels errors. cia internacional.
rodi per a oorrent
El senyor RAMOS GONZALEZ Proj ecte de Genero baria vingut ando
aquesta capçalera del banc blau jo
—Potser sigui aixi, i en aquest pro'1 no recordessi n en tot mament que
defensa una altra demanant que l'am- una data roa:etnia que ere la del
altern, amb gran 1 potent altaveu:
1/5 in terrompre. Ara pod eu in terromblema shaura de posar l'atencid que
assistiren a una campanya injusta i
nistia s'apliqui ale obrers que es 3 de desernbre.
el model per a auto, I ele grane
prean tant cont vulgueu (rialles i
Hi ha elements que sembla que es calgui. Perb de moment no Ola peoEl senyor PRIETO: Cal &t'Ud!' el
petlte radlbfons. Trobareu en
mors). Els que desembarcaren foren declararen en vaga a Santander. la que es va a votar surque hi ha una
dediquen a lar campanya contra el cap tat en la construcció d'aquests vaiben rebuts pels naturals del país. Comise/O en principi l'accepta. pera esmena i una modificació de la CoAtwater Kent el que desitgeu.
de l 'Estat espanyol- Ignorem les raous xells. Es clar que, de poder-se con,Aixó és tot. Al voltant d'aquesta indica les modificacions que cal in- miesió. Qua es el que anem a votar?
lalix que les raons, car les raon que s'ad- truir, es construiran. Contera amb
Miestió s'han fet comentaris politica trocluir a l'esmena.
dueixen eón més men resultats d'aquesta Astillero -importants, enginyers destaEl senyor ALBA: No hi ha cap
El senyor HORN defenen un vot
i dit que jo tenia el temor d'enmodliecació del dictamen sien!, en un
cemPany a, arnb la qual solament aspi- cadissims i legions d'obrera especiafrontar-me
amb el senyor Bolívar so- particular demanant que s'incloguin extrem indicat en una de les esrneren a veuredestruit el regim reptil:atea litzats en les diverses tècniques que
bre aquest problema. Dome, per mol_ els delictes ne compresos en la Lleu nes i això s'ha fet moltes vegades a
Davant un cap d'Estar no caben, ter- en la construcció de vaixells integré.
AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
ta que sigui la nieva ntodestia i per de C115113el/ll. l.a Cornissió l'aedepta.
sigui reanimar la producme s mitjos; o se receta o s'actue fran- Pot FI senyor R,1.11Z. LECINA defensa la Cambra.
les cireurnetancies del cae, he de dir
Diputoció, 234 - Bona!~
earnent contra ell en revolucionan. La cicarealitzar obres que reduelain els
El senyor PRIETO insisteix quc
que jo estic en condicione de superio- una estirarla.
NADRIO•VALENCIA•LAC0111.41A
'taje republicana ha de Produia - se "1.1 contingents dels sense feina tindra
I.a Cornissl.; U rebutja, i la Cam- cal aclarir aquest punt.
ritat sobre el senyor Bolívar i no haPALMA CA MAL10^.CA
latn a la reupreseinacie obrera i sine- sempre en nosaltres l'estirnul i l'ajuda
112
vots
nominal,
per
bra,
en
votal
.li
El
MINISTRE D'AGRICULTUvia de sentir cap temor per aquesta
bel en que estriaba dipositat a Pesperit Les manifestacions del senyor MaduRA manifesta que davant el 3entir
interpellaciä. (Entren ele ministres contra 26, tamhe.
del regirte Anar contra el pretirent
ro ens semblen un sic prenratures, i
El senyor ALVAREZ ANGULO In Cambra el Govern no s'oposa a
d'Obres Públiques, Agricultura i Fila República, carregar-lo de especies in- en elles s'ha deixat portar amb un
defensa un altea namens demanant una mejor generositat.
nances.)
iurioses és contribuir a da destruccoió plausible desig d'estimular aquesta
El senyor ARRAZQL)e, Dpez alt delictes posteriors
l'amnistia
noatres
drets
per
història
dele
Fa
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'ASCUA es llegan
La visita de Muxanov a Berlín França creu indispensable, per a arribar a acarar-se amb
Pressard
i els intercanvis a un conveni, la tornada d'Alemanya a la
Pera el ministre l'hi obliga
Societat de Nacions
comercials búlEL

garo-alemanys
Beriin, 19. — Procedent.

DESARMAMENT ---

Els govern angläs obrirä un debat als Comuns per conäixer
l'opiniö del pals

París. 19. — La Cornissió parlamentarla que mitin en els
a fers Stavisky avui havia de
prendre declarad() per segona
regada al senyor Lesruve,
eVentnalment. aearar-lo amb l'exprocurador de la ReptIblira se-

D'aliares ha arribat a aquesta
Pressard.
solució nynr
capital el president del Consell Suvieh
a Londres per
El senyor Leseuve s'ha negat
de Ministres bülgar, senyor
fct
vern alemany no es preocupa de supri- li sigui suggerida per una op1ni6 que a presentar-se, no per no cota‚ ano s . Estere ad Itus dissabte. Jinta frallieSS el 17 al ha
ioreign 0//ice,
nnr o destinar a un objecte civil les encara es troba quelcom desorientada pareixer una vegada mes davant
prosseguire el seu iatze a com era d'esperar, ha suscita: ranats organitzacions paramilitars, sinó que les per a poder expressar el veritable l'en- la Comissiú, sine) per no esser
Boina, on petisa visitar Musso- comentans en la pre plusa europea. El lo adapta encara Inés als usos de la guerra: tit de' l'interés nacional.
avaral„ amb el senyor Pressard,
lini, ¡ després passarit per Bu- de la nota e,s ferm, recolsat ter un roo- basta Urgir, per a tenir la prova, altres
Aquesta decisió del Govern encara fundant aquesta negativa en que
dapest abans de tornar a Sofia. namcnt que J:0 O i deis-ar d'esser afro- pressupostos distints dels de la Defensa quedaria sotmesa a la influencia deis el ministre de Justicia li baria
serveis administratius dels ministeris.
Encara que Muxatiov hagi ex- tal per rothom que comprolysi el pe- nacional.
encarregat que obris una inforQualsevel explicació que s'intenti
Ara. be: si el Foreign Office 5em- !nació sobre 01 senyor Pressard.
posat en el cura del seu vialge rfil que significa el rcarmament del
elis sembla e.racte de dfr que sobre aquests fets d'una gravetat ex- bla que tracia de cercar a Ginebra les
Reich,
de
punt
a París i Londres el
La Comissió ha adoptat una
l'eaqa Itagi eolgat significar amb la cepcional, fa sorgir una observació
bases d'un acord acceptahle per Franca coció considerant
vista del seo (Jo y ero, referent a sn..a
que, segons
una conclusió comunes: proveo, en
nota que h' la Conferhcia
Alemanya, els departaments de Guerdiferents
qüestions
politiques
les
Desarmament per definitivantent f racas- efecte, que el Govern del Reich, amb
l Aire s'esforçaran a man- la Llei, el senyor Eeseuve havia
esnecialinent el pacte balcanic, soda, pera ha di clarament que no propeisit deliberat o no, ha fet bu- ra. Marina
tenir en primer terme les exigències de de eompareixer davant ella.
is evident que la finalitat que es te/ adherir-cc a cap conveni interna- possibles negociacions, les bases de la defensa nacional, és a dir, que len
Per 27 vols contra 10 i 3 abspersegueix es de fer ressortir cional sobre el desarnfament si abans les quals ha arruinat la seca inicia- instruecions de la delegació anglesa a tencions, la Comissió ha acordat
les dificultats económiques que na es resol la qitestid de la seguretat, tiva.
sind ulte- manifestar el SPn sentiment per
Ginebra
no
es
'determinaran
Aquesta comprovació dicta al Go- riorment.
travessa et seu puls i obtenir una casa que obliga --nemanya a no rearEinridenf, i invitar el ministre de
solueiú, gracies a l'ajut de lea mar, perqué aixd . — que fa és, perl, un vern de la República el seu deure i
Justicia, senyor Gheron, que obliJet consumat — fa que França hagi de la seva resposta. Abans d'investigar si Berlín assegura que la
grans potencie:.
gu¡ el senyor Lescuaa, a presenmal/tenis, en plena eficiencia CIS seis un acord pot realitzar-se sobre un nota 63 una desillus16
En raó de la gravetat de la si- exercits de terma, mar i aire.
sistema d'execnci6 prou eficaç per a
tar-se davant la Cómissiö.
A Alemanya. és dar, ha causal !non permetre la firma d'una Convenció
El ministre de Justicia ha cetuad o , no es suticient que els
Berlin, 1 9 . — En els circ,As
experta s r ocuptu de les questions desconteMantent la neta francesa, i es que legalitzaria Timportant rearma- comentant el contingut de la nota fran- lebrat despres d'aquest acord
nent
d'Aletnanya,
Franca
ha
de
coltota
possiAnglaterra,
es
diu
que
econemique.s, calla que el cap del din que Frana lis &n'input
cesa enviada a
una conversa telefónica amb el
Govern intervingues personal- bilitat dentesa amistosa, com si el locar en primer pla de les seres pre- el di documen constitueix una greu des- senyor Leseuvé.
condiciono
de
la
seca
d'un
ocupacions
les
alb
raugment
dels
pressupostas
tots
ds
amics
sincers
Reich.
per
a
ilusió
ment. l'andad la crisi politice inDavant la impressió causada
/10 llagues riolat el tractat de seguretat premia. que, cona se suposa. acord.
terior. latent des de molts me- trzilitars,
carta de negativa, el
no vol separar de la seguretat de les
1"crsalles.
moment que les negociacions per la seva
En
el
reculada
troba
a
Bulgaria,
es
sos
senyor Leseuvé ha declarat que
El Comité ministerial anglés per al altres potencies interessades.
iniciades el 14 d'octubre passat havien
generalpartits,
els
que
La tornada d'Alemanva a la Sacie- donat per resultat arribar a un acord denle es presentara davant la
tel fet
desarmament ha examinen la nota frantat de Nacions, que tan bruscament nnaSi complet entreAlemanya, Anglater- Comissiú parlamentaria.
ment en desacord, han reeixit a cesa, la qual deu han' r fet efecte
entendre's en un punt: el de sos- el porern cingles. No se sap res d'ofi- abandoná, hauria pogut proporcionar ra ¡ Baba, es França la que demana la
París. 19. — El Consell dr
tenir el Govern per tal d'evitar cial, perq de font autoritrada hi ha in. rocasió i els mitjans de dissipar, al- tornada a Ginebra.
l'Orde d'Advocats ha comunicat
menys
en
part,
aquestes
preocupaés
El Govern francés, collocat en l ne- una nota referent a algunes inuna catàstrofe econòmica. Es el formacions que indiquen quina
cions.
de treure conseqüenc ie s dels seas formacions publieadea "sobre deque cha compres aci. ¡ la visita piniq ministarial.
En la seva nota de 17 de //tare el cessitat
Fnliica
que
prinzerament
s'exclou
consentiments
anterior; sobre la igualtat cisions adoptades pel dit Conde l'home i'Estat bülgar a la
Govern
de
la
República
comprovava
de dretes d'Alemanya, cha decidit a qt.c:>.
s'liagi Picad a negociacions. Perq
capital del Reich servirà per fer fer-!es
d'are el marc de Ginebra, Ilur el seu acord amb el Gavera britänic negociacions entre les Potencies es por- sell.
progressar el projecte cEniter- lloc natural i pliblicament. Pera aques- sobre la necessitat de fer d'aquesta tin novament a Ginebra, un espera miEn ella s'indica que les inforcanvi comercial.
tes informaeions sentioficioses deixen tornada previa d'Alemanya a la Co- ilors condicions per una pilitica negatita. macions de referencia no tenen
munitat
dels
Estats
una
condició
esHorn creu, en efecte, en els entrereure duna banda una desorientaalelare que les negociacions a Gine- careeter oficial.
sencial de la firma d'una Convenció
medis politics de Berlin, que cid del Curar,' quant a Influid publico de desarmarnent.
bra, sense lernt s taxat, duren, Alentanva
banda
una
divergéncia
a
analesa.
1
d'altra
¡ els altres Estats desannats hauran pie
França ha fet amurre pressió
Aquesta presencia d'Alemanya a
Bulgaria amb la qüestió deis entre el Foreign Office i eta ministeris l'Assemblea de Ginebra seria també contemular inactius com Franca contimilitars.
nua arman- be encara mes.
principals
deutes. Es una de les
De Chu r chill a Austen Chaenberlani indispensable per a realitzar un sistedpea,d,ae ts.criminaci ó une
AquestI '
raons. hom diu. per les quals s'han adhert obertament a la fesi del ma satisfactori de garanties d'execuabandonar
sobre aquest punt capital el se- lateral obliga at eAlemansa a
Bulgaria. en la creença d'obtenir respecte dels tractats de pan, i els
t t bir
eoscix
certes esperances, ha refusat les nisteris militars no es poden estar de nyor Eden no pague portar de Berlin huebra
francesa que .Alemanya

anirà

tal de trobar una

El detielt deis
ferrocarrils
francesos

P E R F UM D E LICIOf
QUE MAI NO ACABA D E VAPOPA R J E
EL

EXTRACTE./ LOCtON.T-COLONIE./ -POLVOP/ • JAVO

presa per la interpretació que ha:
fet de la decisió de la Banca el
periddic sovietie. — es fa:
remarcar — la Ilei Johnson pro-,
hibint la concessió de crèdits
paises que no han complert Hure
compromisos amb els Estats
Culis, contenta una reserva que.
hauria pumas a la Unió Sovie.
!ice d'obtenir crèdits als Estats
Units malgrat la decisió de la
Banca.
D'altra part. hom sap le font
autoritzada que l'ambnixador de
la Unió Sovietica a Washington
ha estat informat de la decisin
de la Banca abans que aquesta
hagi estat comunicada a la
Moscou, 19. — El periódie Premsa i que l'ambaixador no ha;
"Zit Indoustrialization" és el pri- fet cap gestió al departament
mer a remarcar l'actitud del d'Estat.
Govern soviètic referent a la siLlavors de la visita de Litvi.:
tuaciú creada per la "Johnson nov a Washington, el comissare
Bill", que prohibeix la coneessiú del poble d'Afers Estrangers i el
de tut crèdit much ch als deutors President Roosevell:slavien podele Estats Units i que, segons sat d'acord per negOciar una reBullit t. glamentació del deute rus. qua
s'aplica a la Uniú Soviètica com puja uns 325 milions de dòlars,
als altres paises. L'ilrgan
per la via liplontàtica. i les neComissariat de la indüstria pe- gociacions han estat comeneades
sada fa saber que els òrgans des de l'arribada de Bullitt, arn -e.
ecotearifics de la Unió Soviètica baixador deis Estats Units. a
s'ocupaven des de la reconeixen- Moscou. Aquestes negociacions
ea de Moscou per Washington de no han fel gaires progresos de
desenvolupar les relacions co- llavors enea.
mercials entre ambdós paisos i
havien previst el plaeament de
nornbroses comandes a América.
"No obstant — escriu el periödic — a conseqüències de cedes
n . omplicacions, caldre aportar

Després de l'aprovació de
la hei Johnson

Una violenta protesta
de legan soviätic de
la indústria pesada i
unes declaracions de
Washington

La petició
preocupar-se per la seguretat del fas. cap solució favorable i el silenci guar- torni
proposicions alemanyes.
a Ginebra significa la tornada a
dat en el curs de les darreres comuniParís, 19. — Duran t la reuniú
que la nota francesa
Tot amb tot, el Govern del incompatible amb el rearmament
cacions no permet rnillors esperan- Versalles, ja
àdhuc les declaraciom d'avui del Consell de ministres,
Reich compta arribar a un re- manya.
desautoritza
ces.
Tules
es
el
d'Obres Pübliques ha exposat
Williani
Per airá sdn incomprensibl
després del
sultat efectiu per a minorar la
El Govern de la República 'lo po- oficial; de Franca ¡elesnovembre
de el conjunt de les mesures que
de MacDonald; qualsevol dia
14 de
de
tija
Herriot
ituació comercial entre tots dos ciliocioas
dria
renunciar
en
principi
a
la
conisió de la par, considera . precises per a plantar
discussió parlamentaria pot ajudar
Mejía essencial i necessäria que hacia 1932, que preveu la re y
paisos, ates que Alemanya es un una
detfer l'equiver.
cinquena del Tractat de Versalles,
cara al deficit del fons corma que
formulat;
rnenys
encara
pot
assumir
dels principals cornpradors de
is
pas
la
no
ren,
is
o
La situaci q
mès tard el reconeixement de la
ferianteproductes búlgara, especialment intemenció de Mussolin i o el .z.iatge la responsabilitat d'una renúncia tan igualtat de drets d'Alemanya en la grava les ktatis Untes
l ies, i rme sembla pujare en 1934
perillosa en el moment en que el retabac.
de Sterich que poden Els annament d'Alernanya s'afirma, es declaració de les cinc potencies d'II prop
de qualre ful milions i inig
"ballont dessai" de Mussolini no tccepp
i prepara i es desenrotlla Tense tenir de desetnbre de 193a.
trenes.
éxit. Elf és partida r i del rearman:cut
El rnetode empleat per Franca en deAquestes
no
is
en
c
n
mpte
les
negociacions
entaulaq
proposicions han esde la revisió de traetats, j ai.r
des de conformitat amb els desigs ex- les negociacions ha impedit tot pro - tut adoptades pel Consell, i secompatible a pnb el paper de conciliador
gres.
pressats
per la mateixa Alemanya.
i
Berlín.
la
seva
disPosiena, unes
ent re París
F r ança. que ha posat sempre obs- gons
L'experiencia de l'Ultima guerra,
tot Conveni sobre reducció serati adoptados per les CompaNomés /ti ha una sol:trió Possible:
a
tacles
Altotaels horrors de la qual suportä Franca
nyies i altres esteran continguacord precia entre França 1
mis que cap altre país, li imposa el dels anuaments, vol ara que sigui Unpossible arribar a una Innitació
des en els decrels-llei.
ferr o basta en el respecte del tracto,
de
la
¿ente
de
mostrar-se
prudent;
la
seva
ia
en
conseqiinc
de rersalles i,
arniaments. sense oreocupar-se de'
Els sous i salaris sofriran Una
hora voluntat de pan no ha de coniondre's
seguretat de les fronteres.
l'o! amb lahrlicació de la seva defensa. pla anglo-italiä, de les concessions minan- progressiva d'un 3 a un modificacions a aquests plans."
que MarDona ld Ita comprengui si
considerables d'Alemanya, de la com. 1U per 100.
França agraria a famistat del Govern nrensió d'Anglaterra en la qüestió de
Es, dones, per aquesta amegarantir la (mi europea.
britanic que hagi tingut a be buscar
Iii altre decret es refereix
naea. no velada de recluir les seles
garanties.
nota
francesa
que
amb ella un sistema eficaç per tal de
Moscou resParis, 19.— La
Ja que Franca va obstruir l'Unir la coortlinació dels transports ves comandes que
britanic de voltar de garanties l'execució d'una
contesta a la del Govern
pon a la Ilei Jobson. El peritalie
canal que quedava com a practicable ferroviaris i per carretera.
el seguent:
,
diu
darrer
convenció
de
desarmament,
i
lamenta
mal-e
de una nota verbal de aS de
El principi essenrial que ha continua per aquesta deelaracid
Buenos Aires, 19. — Confirmen .8-Per
que una iniciativa estranya hagi jet despees del iracas de la Conferencia
circulan, rumors sobre un se- :liare, completada per la comunicaciO vanes bruscament les negociacions del Desanim e :u , tots es que desit- inspirat a questa disposició es de prinripi impresa en carticin
solucions
constructives
i
una
paiers grossos:
condensa en el següeld:
riris moviment plantejat a EUru- del principal secret a ri dEstat de Ne- que amhdós parsos prosseguien amb g
e.
cificaci6 veritable. hauran de comproFI conjunt de les mesures
"El Ociasen/ soviètic no ha conigual bona voluntat i bona fe.
guai per a enderrocar el Govern gocis Estrangers de data 10 del m
var que la politicl francesa tan sols
el defieit de tret cap obligació reforma als
dictatorial del senyor Torra.
A la Conferencia del Desarmament condueix a la desorganització d'Ea. cloptades minvaill
q ue som, el Govern britänic sollicua
Viena, 19. — En el Consell
uns
2.000
tuldel
Govern
de
la
República
que
li
en
Companyies
les
n leutes ella ers els Estats Units.
Viatgers arribats a aquesta laci saber si estä disposat a acceptar correspon reprendre la seva tasca, ropa.
ministres %nihil' es tracte de la
antials.
i Pll el eurs de la sera existenque no lis d'abandonar-se al punt
de
desar,apital declaren que durant lea
ó
legal dat
cona a base duna Convenci
Els Estaba Units tornarlen
cia de prop de disset anys, cons- futura constitució
darreres hores han esta!, detin- mament el memorándum angles de Sf" que la deixa quan invita. els Generas
Frota Palriötte.
:1
a
Ginebra
seus
als
a
procedir
al
marge
d'ella
a
un
interHenil/lela
ha
fe(
honor
guts per les a u toritats diversos se gener de 1934, tal com va quedar
El citat Front, que havia estat,
Als cercles oficials francesos encara compromisos comercials."
les pr o . canvi de punts de vista que no ha doWashington, 19. — L'ambaixador
capa de Eoposieiö, acusats de modificat de conformit at anal,
funda, d'acord sittt les disposi-,
nat resultat. Franca ha estat fidel, i de Franca en aquesta capital ha re- no s'expressa cap opiniä definitiva sode
Washington
per
a
les
quals
el
la
Batiee
de
s
posicions alemanve
comPlicitat en el complot.
bre el document ni sobre les Sri es
cions vigents a Austrja per a
seguirá essent-ho
el curs de totes
ha importació i l'exportacid, esal Departament d'Estar cäpia de conseqüen,les.
va donar coneixem ent el les negociacions, en
A causa de no estar permesa sector Eden talare
al principi en què mes
la darrera nota francesa dirigida a
passat al Gocen
peeitilment creada per al cometa: Societats, Clubs I altres inatitude
•
•
•
Drimer
ha estat sempre inspirada la ComissiO Anglaterra sobre la miestió del Desdons de vareeter privat, tindra
,a transinissió de noticies sobre
,tint, la Unid Soviética, Ita pres
general o be al mateix Estatut de la
Londres, to -- El Comité Executiu de
ordre públic a Eestranger, re irances.
resolueid inspirada poi muteix d'ara endavant el caràcter det
Govern britänic formula aquesta Societat de Nacions, que és la salva- arillantent.
El
la
Nació
pro-Societat
de
les
Nacions,
-itamposible pregunta en la hipòtesi que un
-movintent defensor de l'Estat",
Als cercles autoritzats es neguen a
ha acloptat aquest mati una resolució en esperit que la Ilei Johson i re- a la qual finalitat se li donarie
:tetar o afirmar l'existencia da- acord sembles possilde sobre les ga- guarda de la pau del món. El Govern ice cornentaris sobre la dita nota.
la mal reconeixent que les darreres ne- fusa lots els credos al Govern
irances no dubta que en les futures
Unicament
al
Departa/neta
d'Estat
De.
faellitats per a la.
test movintent.
ranties dexecució del Conveni
gociacions efectitades sobre la isitestió del sovietic, en tant que "aquest tot a mena de
rennions continuará conservant la
sitia per altra banda el Coceen an- collaboració, tan preciosa, del Gocen han manifestat que els Estats L'nits desanimen. tal coni :han dut ä terine rlarrer no hagi soltnes al Presi- seva propaganda i fornnent.
estarien disposats a tornar a Ginebra
Es oren que el Front Patriótiq
ales conèixer els punts de vtsta del británica per a enfortir aquesta Dan
són impossibles, reclama (pie es reafir- den! t lela Estats Unas un acota!
Govern francès sobre la naturalesa mitjancant les garanties que exigeix per reprendre les discussions sobre min totes le: obligacions internacional: aeceplable sobre els denles rus- ocupare a Austria, mes o menyst
cl
problema
del
desarmament.
d'aquestes ¡zaratanes.
t er al manterdinent de la pan.
la seguretat general.
sos envera el llover') ï els Muta- la maldita posició que l'organit,
Ara h^, el rnateix dia co que l'ain hai
• ••
fein isla a Idilio.
da u s dels Estats Units". Aquesta
Celgloa aprova la nota
g laterra compita aquest eneär--xaelord'An Un debat als Comuns
laindres, 19. — En un comunicas de resolticiii — deelara el periöbelga
prernsa
austriao aerä
red, el -menitar Oficial del Reich" puLa
L'emblema
19.
—
Brusselles,
Londres. 19. — La nota francesa
l'Agencia Renter es dio que tan aviat die — roust atleta una seriosa
blicava a Berlín el pressnpo s t aprovat pel
i la situació crearla pel dit document aprova cense reserves la darrera nota C uni arrihi a Londres el dia 22 de l'ac- affienitea per al cometa; amerieo- l'antic
Gocen alemany anda vigencia den del 22 han estat estudiades aquesta tarda pel francesa.
tual el Sr. Suvich s'entrevistara anda els
de les
ema, 19. — Segens noticies(
de mare passat per a l'any financer Comité interministerial del DesarmaEl peribdic "L'Etoile Beige" diu Sr'. John Simon i Eden per discutir la sevieli c . Tole la histaria
relaciona de la Unid Sovieliea nie fout oficiosa, la nenas Consti -u
Ve de la primera página)
1933-34que la nota descarta el perill que P re
ment,
que
presideix
el
senyor
Macdarrera nota francesa i tot el que el sea,
Estudiat aquest pressupost sembla re- Donald.
de les negociacions,-sentavlcur text implica. Ilom espera que aquestes nitistra que es en va de volee lució il'Austria sol udonara,
"Baltimore Stan'' escriu:
sultar ene rontradice .ló possible un avea Franca cona per a la pau converses contribuiran a dissirear el, ,ervir-se del "Johnson tic" eoln qitestió vivatnent discutida a oL
per
Les
seres
conclusions
seran
sottnetant
de
s
' Per a fer respectar pel Japó el rrent de despese s de 352 milion
india de pressió sobre nos- tulur emblema d'Austria. L'ocd'Europa.
ses al Govern la settuana entrant.
nnaols que actualicen? existeixen, com
Drinc.ot de p orta oberta i altres COn1- marts per als ministeris de l'Ea:erra.
Per altra part, el senyor Sinion ha
•
luid aguda republicana setqg
va ocOrree quan la visita n Iels senyors anees.
7rÓnliSOS internacionals. no tenim Marina i Aire. El Govern angles, no rebut el aenyor Henderson, president Comentarla de la premsa
MacDonald i Simón a Roma.
El periódir insisteix sobre la >talla u t u ida Per l'ant tga aguda
menvs de recórrer a la iorca, mes rnenYs que el Gocen franca s , ha quedat de la Conferencia del Desarmament.
flom creo idle el Sr. Suvich és d'opi' independene te de la imperial d'Austria - Hotigria. La
anglesa
que un mitja: l'obligació moral, és a impressionat lavant la importànci a d'a„mut que una Convenció del desarniament, latid Sovietica que ti permet tnes 50115 diferenria consistirà que
Després d'aquesta conversa, s'anunr estricta observanga de la doc- quest augment de despcses i ha fet cons- cia que la reunió de la Mesa de la
I.ondres, 19, — La premsa anglesa malgrat sigui limitada, In preferible a
Í mes passeu-se de l'estranger. portará els valora Yerinell, Inann
trina del senyor Stimson."
tar la gravetat que aqueo attgment re- Conferencia segueix assenyalada per dedica extenses comentaris al text
prescindir-ne per complet.
El "Washington Star" afirma:
Es la primera segada que la vermell en !lo c deis Colors nevesteix per la gestió que el 5eu arnbai- al dia 30 d'abril.
Als centres politics es creu que el
la resposta francesa al Gotero angles
' El nin no consentirá mai sense xader a Berlin 1111 peno del ministre de
secretari d'Estas de Negocis Estran- preinca soviètic a empra un to gre i gror de l'initio emblema
Sindica als cercles oficials que el sobre la qiiestió del desarmament.
Les
exReich.
del
ers
,tencia que s'estableixi un bloc Negocis Estrang
Els comentaris es fan al voltant gers italiä, senyor Suvich, en ocasió desagradable envers els Esta t s impar ial.
na Gocen anales desitja, en relació amb
res que crei nous estats de en- plicacions que ha relata fn. M i5 qij
aquest assumpte, condxer l'opinió del d'aquesta pregunta: ¿Marra la res- del seu Gatee a Londres, avisará al Unit e.
- de manera que no si g ui possible pas tina instificacia. nna afirmad&
paus, i per a abre, espera que s'obri posta francesa imicament el final de aoven anales la intenrie d'Italia de
En realitat. i ene esperar els resultats un debut parlamentad en
• -ar a Xina mes que amb el conel qual s'ex. les negociacions diplomatiques o, al cercar una nava base de nediació en- La resposta del Govern
'.rnent le exercit i de la marina d r Ire negoriari o ns mie s'entaulaven.el
contrari, representa el tracas definitiu tre Par i Berlín.
lanqul
1:
pressi aquesta opinió.
.
e
re-aten aterran- ha voten imposar la s
iaponeses.El redactor diplamatic del "Daily
S'assegura que els punts de vista de la Conferencia del Desartnament?
Washington, 19. — Al Deparva resoluciO de proseguir el Sen arma •
Telegraph"
confirma
aquesta
noticia
que
sats
pels
Organs
de
prernsa
exlm
Mentre el "T im e s, el 'Batir
ment nota totes les formes, en el, limite han condemnat l'actitud de França
La impress16 a Londres
no Chronicle" u el "Daily Herald", o que el govern naba intenta una nova lement cfEstat refusen enmanNarsOvla, 19. — A -øluseqtlèlaeme ell nretén Isser Arde itttge i a Pesar
mediació entre Franca i Alemany a so- tar oficialtneut las informacions
Londres, 11.-1:avis que va donar de lee disposicions del tractat que en han d'esser considerats tetan a que in- sigui els sectors moderat, liberal i bre la base de les idees personals del de font sovietive relatives a la da d'una etivitació qua ha estall,
laborista, s'inclinen per la primera senyor Mussolini.
ahic el portaveu del ministeri de Ne- l'alWneia de teta aura Convenció, de- terpreten el criteri del Gotera.
formulada. l'efeole pel
deeist6 del Govern sovielic de
afegeix que la respoela france- test, el,s òrgans conservadors, en canroen Estran gers japonés a les poten- termina I'mtatut dek armament': tire- sa,Hom
tert alernany de Propatanda, U11
•
comprar productes americatis
que dóna per acabades les negocia- vi, , consideren que aquesta contesta
cies que es poguessin proposar inter- ten aum e ntar immediatament, en forts cima
verbals, deixa la porta oberta per de Franca assenyala el final de la
París, i. — El ministre de Romania oonseqiihwia del reftis de Li grup tic periodistes poloneses ig
venir-en el% assumptes de Xina.
proporcion s . no sedan/en la potencia del a negociacions
s I lada ni a Berlín per 0111'43.
ha
ojera
un
dinar
a
honor
del
senyor
a
Ginebra.
Banca fm.le cal i exConferencia del Desannament.
provocat a Londres censa enlodó.
exerrit , s in6 ädhuc el - de la sena
S'aferreix tanee g use Anglaterra no
Titulescu, al qual han assistit diverses porlació d'obrir masilla a la Untó ‚.Ini Ir a la t'esta naeional ale m aSir John Simon ha dit qu e la dila m ae ina i de la seca asiacik
personalitats franceses i els ministres s 'sn'lèllca tan lant que record so- nya que se celebrare el tha 1 de
1).. 5 d'aque‘t aun Ir t inta per 315 es dispcsa a deieusar la peienritat de Illeun16 del Sota-comité
declaració sembla hacer estat teta
fr Grecia. lugeslavia i Txecosloviquia. bre el deute rus no hagi rebut nutig vinent.
ten densules tuilitars del Tractat de ministerial
_
verbalment per un funcionad de la vdp.. d'.Alemanva no is no.“íble
El sensor Titulescu ha conferenciat
El vialge el brin per via ebria
seeciO de prensa del dit ministeri de lendrr', de l'arnenaca ,mne ‘a , sobre ells Versalles.
l'aproveció del Preeident RooseLondres.
lo.
—
Avui
Ola
reunit
ei
aquesta
tarda
amb
els
ors
Bastid
i
sei»
En
el
moment
actual
dones,
no
es
tant nuls (gran reeentnent han estas orNetrocis Estrangers lapones'.
seit
aprofitant toponatenitat d'ineuEl ministre anales ha dit que cupe- ganitzats nonthrosos 3erMfiNT15 a la mutua pot considerar la futura linia de conduc- Sots-comite ministerial del Desarma• Berenguer, presidents de les Comissions
No obslant, els funcionaris del gurar.se, per a atineata Asfq,
Cambra
nava amplia inforrnació per part de deordtharit rada, amb la carresponent vio- ta de la diplonecia englesa con, a 5'- litem. tia exarainat la situarl ó creada de Negocia Estrangers de la
departnment expressen llur atar- (ratee aeri germano-polqqa,
i del Senat.
rambaixador d'Anglaterra a Toquio. lació del traetat. Parallelarnent, el Ge. senyada, perque el Govern desitja que per rültittia nota francesa.

S'insisteix que
a rruguai ha
eselatat unoviment res olacionari

El "Front Patrio
tic" austríac

tindrà carkter

Oficial

La política imperialista del
'lamí

l'emodistes polo,
'usos a Beriat

▪
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BARCE
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Presidencia. — Ahir al mal/
el senyor Company, va celebrar
una conferencia amb el senyor
Llutee Sembla que l'objecte de
l'entrevista fou l'assemblea que
s'ha de celebrar aqueeta tarda
per a releed() de la terna de candidats a la Presidencia del Tribunal de Cassecite catalä.
També van conferenciar amb
el senyor Companys els senyors
Gassol i Dencäs.
Conselleria de Governació. —
Ahir al migdia un reperter va
denunciar al senyor Selvee que
a Sant Vicenç de Caetellet es
donara el cae següent: eme rel
oposar-se l'alcalde a que ho los
catblicament, contra la voluntat
de la familia, feia quatre
que no podia ésser enterrat el
cadàver d'una dona. L'alcalde allegara que, coro sigui que la
monta no va indicar la manera
con) havia d'esser efectuat l'enterrament, aquest havia d'esser
civil.
Per tal d'assabentar-se del fet,
'digne el senyor Selves que havia
enviat uns agents a aquella població, els guate, en tornar, l'haríen informat en el &meta de que
l'alcalde tenia rete 1, per tant.
l'enterramera havia d'esser civil.
Finances. — Ahir al mati el
senyor Martí Estere va estar
despatiant durant Ilarga estona
amb l'inspector general, senyor
"Bosch, ¡ amb el cap de Contribucions. senyor Virgili. Sembla
que en aquestes entrevistes va
parlar-se de diverses qüestions

econòmiques.

La regiamentacló del vol ( tinença deis colonia bútxares I
mIssatgers.—E1 Butlletí Oficial,
en la sera edició dad/ir, publica
Ja següent circular del comissari
general d'Ordre Públic:
"Encaminada a l'ende compliment del que ha estat disposat
en els Decrete del Ministeri de
la 'Guerra de 29 de desembre
1931 i 21 de juliol de 1932,
referente a l'ordenació de l'esport colon-decirle per tal que els
aficionats al vol i les dels colorns britxnes obserrin el que
prevé l'article sise del segon dels
decrete esmentats que diu: "Tot
aficionat, per a poder exercir
l'esport de vol j Os de coloms
luadins (bútxares), o tan sois
per a posseir aquests, haurà de
proveir-se d'una llicencia, que
ßerä lliurada pel comiscad general d'Ordre Públic o els celis
delegats".
1 com sigut que per a això ha
estat fixat un termini de tres
mesos, a comptar d'ençà de la
'inserció a la "Gaceta" (22 de julio' de 1932), i havent transcorregut, en grau excessiu, per a
l'obtenció de. les referides 'licencies, no podrá fer volar cnInins
bútxares ningú que no estigui
preved de la suedita 'licencia;
per la qual rosa tots els agente
de l'autoritat 1 especialment
guàrdia civil, d'acord amb el que
disposa el referit decret de 21 oc
juliol de 1932 en el seu eructe 12, tindran cura de que eiguin
complerts els emis preceptes,
pr e cedint a exigir, sense crip
mes </Unció, als posseïdors de
rehenes bútures, l'exhibicire
les llicenries esmentades , i si ne
les tenen s'apropiaran dele co) oras mitjans 1 bútiares i mis-

aidgere que no portin anella que
es trobin en poder llur, eta (piale
erran tramesos ah dornicili del
Cornee Mixt creat a l'efecte
cord amb bete del referit
decret—el qua] Comitó té el ami
domicili al carrer del Pont de
Sant Miguel, nútn. 8, d'aquesta
cittlat—, per tal que aqiwIl els
decomissi o retorni ele que 1o)guessin amo i pertanyessin
alguna de les entitats legalment
constituïdes; els colonia decoinissals seran aprofitats als establinients ele benefiróncia, ale
quals seran Ilitutals pel Cismitia
P revieI rebut eereiet,"
Vlsites.—Ahir el senyor Companys va rebre, entre alinee, les
aeauents visites:
President i secretad del Meto
Club de Catalunya, els quals unaich a inflar el president a le
cursa que se celebrare dannenee
al mati a l'EXposiciú de Motajuie; diputats senyors Ferrer,
Romera i Carrasco i Formiguera; ex-conseller de Governació
senyor Pere Mestres; advocat
01' Miguel Barella; conseller
municipal senyor Roda Ventura:
.
eeident
del Patronat de Tu t
le
me, eenyOr Forran Culto; exalcalde diputa!. eenyor Jauwe
Aiguader; censo' de Costa Rica.
senyur Rogeli Fernendez; diputat doctor Trabal; alcalde de
Castellar del Valles, senyor Tort;
enginyer "P d'indústries, senyor
Josep elestres; Comissió de l'Estal Aragones soilicitant la preeencia t tel senyor preeident a
l'acte d'inatiguraci0 del local el
dia 21 (lel mes que som, a les deu
de la vetlla; alcalde de Canet
Mar amb una Comissió d'aquell
A junlamenl ; etlinsol general de
Rumania, senyor Salvador Bonete
doctor Mas i Puig, president de
l'Instilut Medico-Farnmeeutic, i
el conferenciant. doctor Rengos,
els quals aliaren a invi t ar el president a la conferencia ate( avui
a la nit ,Se 'celebrará al Casal di I
Metge, sobre "Organització dele
Serveis Sanitaria de Guerra".
Ei Butlietl Oficial de la Generalitat. — En el seu número
d'atur publica el següent sumari:
Justicia i Dret. Grdre admetent la dimissió que del chrree
de vocal de la Comissie jurídica
assessora ha present et el senyor
Oriol Anguera de Sojo.
Governació. — Decret n o menant 90 guàrdies del Cos de Seguretat de Catalunya.
Decret nomenant 25 conduce
tOrs de vehicles p iecenice de la
Comissaria General d'Ordre
i 100 aspirants al metete
carreta d'acord ainb l'ordre de 17
de mere proppassat.
Decret adaptant a la plantilla
de la Generalitat divereos funcionaria del Cos d'Investigació i
Vigilancia de l'Estat, que denlanacen per restar al eervei del
Gevern de Catalunya.
Finances.—Ordre autorilzant
la circulació j Eadmissei a contractació pública a la Borsa de
Barcelona i inclusos en la seve
cotització deis titols que integren l'emissió de I'l d'abril de
1933, del pressupost extraordinari de liquidad() de! Detite POblic de l'Apintarnent de Barcelona.
lee- momia j Agrien)) ura.—Decret atorgant el pattematge de
la Generalitat de Catalunya a la
II Fira Comercial de Matarle que

La mamada també prefereix
Dens, perque endolceix,
refresca i perfuma la boca.

GUST DE MENTA
Les persones groom pro-

foroixem Done porqué
muela amb suavitat i
desinfecta molt be; i lo
mainada porque té gua
de mente delco. Den: ós
una exceLlent ajuda per

o l'obra educadora deis
pares i dels m'ores.
Fa que els nena tinguin
cura de l'higiime bucal
i que conservin les cienes
netos i sanes.

2 gat
Pata, I,2 5
¡ab,
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Divendres, 20 d'abrg de 1934
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sea celebrada el mee de juey
Vi nent.
Deeret acceptant el patronalge de les -tire5 de maig de Vilatranca del Penedès.
Saintat 1 Assisteneut Social.—
(ataire atorgant al inelge tle la
Liuda Antiveneria de la Generalitat, senyor Casi. elote.» i Gabten, l'excedència en el arree
i»entre ostente el de diputat al
Parlament de la República.
Departament de Governaci6.—
Comisearia• General d'Ordre PO.
bite: Circular relativa sirol i
tinença de colmas bielearce
in leen I gens.
Duana de Tarragona.—Anunc IS.
Subdelegació Maritime de Barcelona. — Edicte.
Junta de Classificació 1 de Reviene de Tarragona. •— Caixa de
Reclutament número 27: Retad()
de pròfugs.
Juntes Municipals del Cene
Electoral de Calan/ny». — }telaoiö dels ciutadens que constituiran les Juntes municiptals del
Cens electoral de Catalunya durant el bienni 1 9 3 4-1 9 3 5.
Municipal. —
Adininistració
concursos
Edieles, subhastes
d'Ajuntaments ele Catalunya.
Administració de Justicia. —
Sentencies I edictes.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Per ordre de la Direcció General de Seguretat la policia
es va incautar ahir, per estar
denunciat, de redicie de "'Heraldo de Madrid".
*
uns individus desconeguts, ele guata, probablement,
volien celebrar una reunió clandestina, van trencar els segells
de clausura que Eautoritat ha via
collocat a l'Ateneu Obrer del
y erren de Saltnerem, número 211,
i alO reuniren. Hi acudí la torea
pública quan aquella ja se n'havien anat del local.
Del fet sen donà compte a
l'antoritat.
* Fa unes guantes setmanes
que el porten d'una ca p a del carnee de Ballester, anomenat Anton' Jarque, fou agredit p e r un
desconegut, el qual ii engegà un
tret i el fine, mentre aquel l netejera l'ascensor.
El ferit va declarar de primer
antuvi que es pensara que l'autor
de l'agressiei deria 'asen el matela individu que dies abans
baria trames un anònim amenaeant-lo de mort si no dipositava
la quantitat de 1.500 pessetes en
un lloe determinat de la Diagonal i dins d'una capea de Ilumine, i que, veient, que no les hi
portara. l'havia agredit.. Ara bit,
La riada ahir va procedir a la
deleiten') del gendre del porten.
del qual se sospita que és l'autor
del fet.

Servei Meteoroleie
de Catalunya

1

ATIEOSPERICA
D 'EUROPA A LEO 7 MORES DEL DIA
10 D'ABRIL DE 1934
Les helase desalma de Peocident
aten situados • Escandinevia, amb
tendencia • allunyar-se cap a la mar
M'U«.
Lß zona de mal tenme
Ito.
nent 5 les dita creabas compren
lee lila Beltaniquae, mar del Rord
I Alemanya, on hl ha malta nebulolillat I s'han raietrat alean, molan,

da carietee tempeatude.
A la Ponlaula Ibais. 1 a le Mediterrinla el Icen tamos perd
lita 1 domina cal nurelbe 1 ploe cap
Balido.
•

UTAT 011.

A CATALUNYA. A 1.1111 PUM
A Pan Plreneu I a lee amargue*
de Liada I Tarado« domine al
manda; en can • la reata del pala
al col este airad ..rd.
Los temperatura ari suela. Pera
en relate ame lee regle, aaaaa ahir

han •aperlmentat un Ileusee encane.
Loe minimaa d'aval han esta d'un
grao ate siseo al Ilao g itana/1So, I
de sao pesa a NOria.

(Lee observadons gel temo' a
sarceiona, a lea set, van a la cap.
calme ae la Primera $0148.)

va rebre la visita del senyor
l'erran Culto, president del Patronal de Turistne, al qual arornpanyaven els membres del Con.eell d'aquella entitat senyors
Manuel Biber, Jaurne Manill i
Jatinie Gres. aixf cola el senyor
Ignasi Armengou, director de
l'Oficina de Turisme de Catalunya, els quals van dentellar al
senyor alcalde la participació
l'Ajuntarnent de Barcelona en el
Saló de Turie»te i Esports, que ha
de celebrar-se. juntament amb
Fira de Barcelona, el propvinent
mes de juny.
L'homenatge a Sabln Arana. —
L'alcalde senyor Garles Pi i Sunyer ha retan els eegüents telefumes: De Madrid: "Agrupació Basca d'Estudiants Madrid
felicita Ajuntament acord donar
note) Sabin d'Arana carrer Barcelona i expresa agraiment. — Signet: Azrärraga, president.
De Sant Sebastiä: 'Arde Basra d'Euseadi agraeix sincerament
deferencia noble poble de Barcelona. — Signat: President."

Visites a l'alcalde. — L'alcalde
senyor Carlee Pi i Sunyer va
rebre ahir, entre altres, les següents visites: senyor Vives i
Pons, enginyer; menyor Salvador
Bonet i elarsillach, cònsol general de Romania, el qual
anunciar-li la próxima arribada
a Barcelona de la obsesa coral
d'aquell país "Cantarea Romaniel", que donan diversos festivals musicals al Gran Teatre del
Liceu; el senyor Feliu Balaguer.
AJUNTAMENT
alcalde de ViInfranea del PeneEl Saló del Turisme. — La 1- des. acompanyat del diputat serolde. senyor Carlea Pi i Sunyer. nyor Armendares.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Seccie Primera va comparèixer Rabel acusat d'haver atropellat un vianant ame) l'auto que guiava. El fiscal soHicitä de la sala que
íos condemnat a dos mesos i un dia
darrest,
* A la Secció Segona es velé
una causa contra Josep Säncliez, acusat d'un delicte de furt. El fiscal demaul que li fos aplicada la pena d'un
any, sis mesos i vint-i-un dies de
presó.
ase A la Secció Tercera va compareixer Josep Bragulat, el qual va
atropellar una nena amb l'amo que
condula al carrer de Muntaner. El
fiscal sollicita la pena de cinc-centes
pessetes de multa i la indernnització
corresponent.
4. A la Secció Quarta es velé una
causa contra lsidre Reguant, per haver topat amb l'auto que guiava contra un carpió. Causä danys al dit cernió i lesiona al conductor. El fiscal
soliliciti que li los imposada la pena
de dos meses i un die de presó ultra
la indemnització corresponent.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Al Tribunal d'Urgencia se celebrara avui la vista d'una causa per atracament realitzat a Sabadell contra
Josep Novelles, que atracä una jove
a la carretera, prop de la població
ii roba 1330 pessetes. La pena que
ei fiscal li demani és la de tres anys,
sis menos i vint-i-un dies.
Demä, davant el mateix Tribunal, se celebran la vista de la causa per amenaces i tinença d'armes
contra Primo de la Torre, que a Badalona es dedicava a obligar els
obrers, pistola en mä, a cotitzar ira
a la C. N. T. La pena sollirihadi prl
fiscal en les seves conclusions proelsionals is la de dos anys per la tinença d'arma i d'un any per les dflie-

seguida pel Jutjat número re amb
motiti de la detenció de vint-i-vuit
tndividus que ¡oren detingute en reunió clandestina a Santa Colonia de
Gramenet. La pena que el de fiscal
sol-licita en les naves conclusions provisional% és la d'un any i sis meses
de presó per a cada un dels detinguts.

VARIA
.4 Ea entrar a casa seva uns
agente de policia que viuen al carrer
de Tallers trobaren dos desconeguts
que esteren robant. Els detingueren
i els conduiren al Jutjat de guàrdia.
Digueren que s'anomenaven Francesc
leo Valentin i Juliä Beni i Pagès. Els
foren ocupades claus de rossinyol i
altres eines expresseu per al robatori.
eb. Joan Francesc Sánchez va denunciar alije un dependent seu al qual
va lliurar sis mil pessetes perquè anés
a fer uns pagaments i en comptes
de fer-ho ha desaparegut etnia la dita
quantitat.
Anit (oren posats a disposició
del Jutjat de guardia tres individus
que foren detinguts perquè estaven
cotitzant per la C. N. T. entre els
obrera que entreven a les fàbriques
i tallers al carrer d'Aribau. Després
de declarar el jutge va ordenar que
fossin posats en llibertat.
* La ¡solida va posar ahir a dic.
posició del Jutjat de guàrdia Manuel
Espinosa Martínez c,om a suposat
autor de diversos robatoris comesos
en algunes cases del districte cinque.
En poder del detingut foren trobade
algunes peces de roba i altres objectes, procedent tot de robatoris.
ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

AUDIENCIA TXRRITORI
Sala primera. — Menor quantia:
F. Rodríguez contra E. Esquerro
naces.
Menor quantia: A. Tarragó contra
El fiscal senyor Garcia Valde- A. Carratalä.
casas ha qutlificat la causa d'urgència
Sala terna. — Pobreza: Joaquim I

Canella i Josa contra Ricard Vidiella
i Gitibernat. Menor quantia: Joan
Prats i Foät contra Francesc Xavier
Montcunill i Vilaró, Terceria -menor:
Drogueries
S. A., contra
ASSOCIACIO DE PERITS I TEC.
"
tildliOd;.,,:
NICI1 INDUSTRIALS DE CATALUNYA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dos orals per Curset sobre "Qüestions matemätifurt contra Vicenc Caparrbs i un altre ques relacionades amb la indústria"
i Leandre Echevarria. Un oral per
Amb referencia a aquest curse, que
estafada contra Julià Tocares. Un divorci: R. Tarragó contra A. Mar- serä explicas pel ocluyo,- Josep Maria
Giol i Feliu. professor a l'Escola Intínez
HIS:nc. ció segona. — B ot orals Per dustrial de Terrassa, el període d l ittscripein fineín el día 22 del eoreeet
al contra Joan Boquer i Josep mes d'abril, i la primera sessió tindrá
esta
lloc el dimarts dia 24, a dos quarts
Secció tercera. — Dos oral; per
del vespre, a l'estatge social
resistencia contra Benet Franques i de vuit
l'Associació de Perits i 'reunes
Manuel Pérez.
Industrials
(Rambla dels Estudis, 12,
Secció quarta. — Un jurat per caprincipal).
lúninies contra Bernat Billanibista,
La matrícula és lliure per als socis de l'entitat organitzadora, els quals,
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Però, han d'omplir el corresponent
Antejudicis a les deu. — Reclama- butlletí com mes aviat millor, puix
ció de salaris: TeMila Arazola con- que el nombre d'inscripcions es limitra Felip Cold Accident del treball: tas. Les persones interessades poden
Enriqueta Bussot contra Vicenç Ri- assitir també al curset, i són invitades
bes.
passar per aquella secretaria, oberta
Judicis a dos quarts ¿'onze. — Ac- tots els dies feiners, de set a nou del
cidents del treball: Franzest Terol veepre, al local abans esmentat.
Et programa del curset és el secontra Regat, Fontbona.
A tres quarts d'onze. — Reclama- güent:
"Aplicacions
de le; derivades a la
ció de salaria: Maria López contra
resoluciO de problemes económicoJosep Bach.
industrials".
A les onze. — Accident del tre"Aspectes de la Geometria descripball. — Caritat Peris contra Indús- tiva relacionats amb la construcció
tria Metallúrgica.
mecánica".
A un quart de (lotee. — Accident
"Algunes aplicacions pràctiques del
del treball Didac Elies contra Vicenç métode integral".
Fiera.
"Teoria de la interpolació".
"Les derivades parcials i l'acurnuA dos quarts de dotze. — Reclamació de salaris: Josefa Garcia contra lució d'error; d'observació".
Josep Aden.
AGRUPACIO CULTURAL
"LA NOVA ERA"

Cursos iCon fer &wies
Club Femení i d'Esports. A les
2230, tercera conversa del curget so.

bre "Histeria anecdótica del nido",
que va a eárrec del senyor Josep Maria Francas. Tema: "Edat Mitjana",
ame Mitjana de Catalunya (Ron.
da de Sant Pau, 77). — A les 22.3o,
conferencia pel senyor Joan Vidal
Salvó. Tema: "L'única ruta nacional",
Associació de Funcionarie de la Ge.

neralitat de Catalunya. — A les 22,
l'arquitecte Josep Lluis Senf Parlata
sobre "El modern concepte de l'halatació urbana". La contera& sera
acompanyada de projeccions.

VIDA

COP,PORATIVA

Cona ja ha estat anunciat, el
Centre Excursionista de Catalunya es proposa celebrar enguany
la sera festa patronal amb la
solemnitat que li escau.
En aquesta leste es Illura la
Medalla d'Or, instituida pel senyor Rafe/ Patxot i Jubert. Enguany l'es/mentada medalla ha
estat adjudicada al senyor Tomàs
Baguen i Fosses, incansable recerrador de les coses nostres,
al qua] és deguda la creació . del
magnific nniseu de folk-lore
Ripoll. Prendran part en aquest
aete el jove escriptor Alfons
Serra Baldó, el poeta Miguel
Superes i el senyor Zenon Puig,
alcalde de Ripoll, al qual acompanyarà una representaci6 de
l'Ajuntarnent d'aquella vila, que
vol assistir a l'homenatge que el
ANUNCIS JUDICIALS
Primer cicle de conferencies
Centre Excursionista de Calae
L'Agrupació Cultura! "La Nova lunya dedica enguany al senyor
Era" (carrer Porta, núm. a Santa Demás Raguer.
EDICTO
Que en el expediente de suspensión Eulälia de Vilapiscinal inaugurará dede pagos del comerciante de esta plaza roh, dissabte, a dos quarts de deu de
La Cainbra del Viatjant, CorDon José Mas Badia, instado ante el la vetlla, el seu primer cicle de con- redor i Representant de CataJuzgado de primera instancia número ferencies ami) una que donará el pre- tulla celebrarä denle, a les deu
nueve de esta Capital, obra la siguiente: sident del Comité Catalä contra la
Providencia. Juez acial, Sr. Clabarrn. Guerra, D. J. Bertran de Quintana, de la vellta, una conversa sobre
Barcelona, nueve de abril de mil no- el qual dissertarà sobre el tenia: -Per el programa de la Cambra.
la democracia i contra l'imperialisme".
vecientos treinta y cuatro.
Els segiients oradors que ocuparan
L'Associació de Perits i TerEn vista de la anterior ratificación y la tribuna d'aquesta Agrupació en
proveyéndose el precedente escrito, ha- dissabtes successius i a la mateixa nies Industrials de Catalunya
biendose, mediante los documentos pre- hora serän: Jaume MiravitIles: "La celebrarä Junta general extra jesentados y libros acompafiados a los necessitat de crear escobes indus- dinäria el diumenge vinent, a dos
fines de lo prevenido en los artículos trials". — Josep Aguilar: "Concepte guares d'onze del mate a Pessegundo y tercero de la Ley de 26 de de la cultura". — Lluís Masriera: tatge social de l'entitat, Rambla
julio de 1932, producido en forma la
"Orientació teatral". — Angel Pes- dels Estudie. 12, principal, per
solicitud, de acuerdo con el articulo taita:
-La cultura en la evolución de tal de discutir i aprovar el Recuarto de dicha Ley, se tiene por soli- los pueblos". — Josep Palau: "Con- glament interior.
citada por el comerciante de esta pla- ceptes generals sobre
el cinema soza Don José Mas y Bache, la declaraDernä, dissable, a les deu de
ción en estado de suspensión de pagos; nor".
Les invitacions per a poder assistir /a ni/. el Foment de les Arte Dedese publicidad a esta providencia por
a les . esmentades conferencies poden cnratives celebrara Junta genemedio de edictos que se fijarán en los
Estrados del Juzgado y se insertarán ésser recollicles a les següents Cati- ral extraordiniiria de socas.
en el Boletín Oficial de la Generalidad ras!: Ateneu Enciclopedic Popular,
El Censen Directiu d'aquella
de Cataluüa y en cualquier diario de Carme, 3o; Ateneu Polytechnicum, entitat exposarä el seu programa
esta Ciudad. Y anótese en el Registro Alta de Sant Pere, 27, i al nostre es- d'actuació i donarä compte del
especial de todos los Juzgados y en el tatge social: Porta, 1, Santa Eulàlia pròxim trasllat del domicili soRegistro de. la Propiedad, donde están de Vilapiscina.
cial a un espaiös local situat
inscritos los inmuebles.
en una de les vies mes centriques
Se decreta la intervención en todas
de la nostra ciutat.
PER A AVUI
las operaciones de D. José Mas Badia,
El Coneell Directiu recornana
designándose para que la lleve a electo
Cercle Artistic de Sant Lluc. — A als sude del Fornent de les Arto
al representante legal de Mánufacturaa
de Antonio Gassol 5. A., acreedor com- les 19, el doctor Manuel Trena pre- Decoratives l'assistència a l'asprendido en el primer tercio, por or- vere, donará una' conferencia illustra- semblea extraordinäria.
den de importancia de créditos de la da amb projeccions sobre el tema:
lista de acreedores presentada por el "Ferrer Basa, pintor catalä trescensuspenso, al que se comunique su nom- tista poc conegut".
bramiento para que comparezca ante la
Institut Francès. — A les te, conpresencia Judicial inmediatamente pa- ferencia de ei. Plaisard, professor a
ra la oportuna aceptación y promesa del la Facultar de Dret de Tolosa. Tenia:
Ahir, a les sis de la matinada, Trinitat
cargo, poniéndose acto seguido en po- "Le jury criminel en Frente".
sesión del mismo a fin de que proceda
Associació Universitaria Catalana Lozano Lagos, de vuitanta anys, se suia la práctica de las diligencias que ex- Pro-S, de N. — A les re, a l'estatge cida. Ilaneant-se al carrer des del pis
presa el artichlo quinto de la repetida d'Unió Catalana (Claris. 24), conie- cincele de la casa número 33 del Carrer
ley de 26 de julio de 1922 conservando rinda pel senvor Antoni Solano. Te- de Blasco de Garay, on vivia.
— La nena de iSmesos Carme Selles i
el suspenso la administración de sus ma: "ProbleMa internacional de la
Clarera, domiciliada al carnee del Fe.
bienes y de la dirección del negocio moralitat".
nedis, número ro, segon primera, en un
cnn las !imitaciones que en su raso
Ateneu Popular de Gràcia (Salme- descuit dels Se115 pares. cala ¡loe a un
fijará el Juzgado, previo informe especial que sobre este particular emiti- rón, 61. — A les 20, Caries Sindreu pilot de palla. Les llames lt arreplegará el interventor, a quien se senala por parlará. de "La literatura i el poble: ren les robes i li van preduir cremades
de primer i segon gran a diferents parta
vía de retribución la cantidad (le trein- un llibre inedit".
Agruparle) d'Esquerra Republicana del coa de pronómic reservat. Fon auxi.
ta y cinco pesetas diarias, ejerciendo interin no tenga lugar la intervención el del Poble Nou (Llull, 218), — A les liada de primera intenció al dispensari
que provee: queden en poder del in- 22, conferencia pel conseller regidor de Gracia, d'on passa a l'Hrispitai Clifrascrito Secretario bajo su custodia los Hilar; Salvador. Tema: "Aspe c te eco- nic.
Ahir. a dos quarts dome del metí,
libros de comercio del suspenso, hasta nòmic del port de Barcelona".
que examinados por aquél se extienda
Institut Medico-Farmaceutic. — A Toses, Pérez lalasegadu7i. de 28 anys. domiciliat
al carrer de Robador. número
en todos ellos a continuación del últi- les 22, sessiö cientifica extraordinaria
mo asiento la diligencia prevenida en al seu estatge social (Casal del Met- 27, guara segona, procedi a la neteja
el artículo tercero de la expresada ley, ge), en la qual el doctor Francesc duna americana fent servir un raspall
dese conocimiento de la vertencia
Berges i Ribalta dissertarà sobre "Els i un ¡lascó amb bencina. !a (mal henzina
este expediente al Ministerio Fiscal al serveis sanitaris en campanya tesca- ut li inflama celan anä per encendre una
que se le notifiquen en forma Indas las lonament, evacuació i hospitalització) cizarreta. l'a causar-se creniades a !a
resoluciones que en este expediente re- i la reeducació dels inválida de guer- cara i a les mans. Va ésser auxiliat a
la ea s a de socers del carrer de Barcaigan.
ra'', (Conjuntament seran protectats
Un con curat pasea a casa seva.
Proveído y firmado por S. S. S . doy films dernostratius del tema, cedits pel bará.
— Abt, al migdia. al carrer de J'eafe. — Gabarrn. — Ante mi. — Licdo. Govern francés.)
mrim
Costa.
l'aman/OH! B.-50.43S atroJosé M.' Salva.
Club Excursionista da Gracia. — A pella Manuela Banner i Montfort, de
Y para que sirva de notificación en les 22, darrera conferencia del primer 39 anys. Li
camar cnntusions al bree
forma y tenga la debida publicidad ex- cicle comarcal. Conierenciant: Isidre ¡ a la cama esquerra.
pide el presente en Barcelona a nueve Vives, del C. Excursionista de la Co— Al Dispensani de la Universitat va
de abril de mil novecientos treinta y marca de Bages, Manresa; tema: "La iser auxiliada la nena de tres anys R053
cuatro. — El Secretario. — Lcdo. Jo- comarca natural i l'arqueologia del C,i1 i Garria, la qual patia una intoxisé Me Salvé.
Buges
carle per has-er ineerit äcid clerhidric,
e/i sin moment de descuit del< seue pare', darniciliats a/ carrer de Cabrera.
— Ahr a la tarda. al Pa s seig de Ma-agall. l'auto R.-27 <154 va atropellar
Frances c Lozana rabia. de set anys. Li
raunt lesions de premestic reservas. rle
RONDA 1)E. SANT PERE. 3
les quals va ¿leer curat al dispensar/
d'Horta.
— En tina obra de la plaga de les
Palmeres, el guixaire Manuel Gavaldi
La interessant obra que no deixareu
Jiménez es nrodui ahir al mati una ferida incisa a la mä dreta Fou auxiliat
d'adquirir el
al di s neneari tic Sant Andreu
— Treballsnt en una Harica estaLLIBRE
blerte al carrer de Viladernat. número
Freic Selfs i Sane, de 42 atlas. ev
és la
etodui diverses lesions de les quals
curat al dispensari de la Universitat.
— f.n ciclista nire va fuelr atremellä
ahir a la tarda Joana Canya-des i Pérez.
de An anys. fa qual va resultar amb
(Politica)
ferides diverse, a la cara. Va %ser curarla 71 dispensari de Can Timba
per Ferran Soldevila
— A! carrer de Poseer d. Flor. erererament P enh el e, les rorts CataRelligat en tela ...
Ptes. 18
l a nes. et ciclista l 'icenc Pral Gema.
En rústega
Ptes. 16
Ile ao tusas. 5.5 toea r amh una camioneta re cause ferieles contuses a l'esoatIla i cama esquerres. de le mal.
Ion assistit a la tasa de incoes de la
Ronda de Sant Erre.

FETS DIVERSOS

LLIB L IEL IA CATAL1111 1411
DIA DEL

"Histéria de Catalunya"

LA PUISL1CITAT.

Divendres, 2 0 d'abril dé 1934

BARC ELO NA AL DIA
Butlletí PeclaVete
UNIVERSITAT AUTONOMA
El rector accidentat — Durant l'absencia del doctor Bosch i (;impera
s'ha Set carree de la Rectoria el degà
de Farmacia doctor Den:afea, el qual
rebe ahir al migdia la visita del doctor
Jean Plassard, professor de la Faculta: de Dret de Tolosa. L'acompanyava M. J. J. Bertrand, director de
l'Instintos Francés, de la nostra
cimas.
El rector accidental cebé també la
visita del president de l'Institut Medico-Farmaceutic. el qual l'invita a la
5eS5:6 extraordinaria pública que ce',brazâ denle. dissabte. a les den del
vespre, l'esmentat Institut al salo
d'actes del Casal del Metge.
Dues conferencies sobre música
basca.— Demä. dissabte, dia 21, a les
deu de la vetlla, al Saló del Consell
de la Universitat, el musicógrai base
Fr. Antoni Donostia, donará una
cdnierència sobre "Música de camera
basca del segle XVIII". Seguidantent
els solistes de FAssociacia de Música
antiga, senyors Gibert-Caí i Bocquet
el Quartet Català interpretaran les
obres recentment descobertes pel conferenciant i un quartet de Joan Crieästomo de Arriaga.
* La Societat d'Estudis Bascas
ha organitzat a l'Ateneu Barcelones una conferencia del musicógrai
Fr. Antoni de Donostia sobre -Caneons de bressol basques". amb exernp'es cantats per Na Pilar Rufi. Se
celebrará avui, dia 19, a les set de la
tarda. L'acte será públic.
FACULTAT

DE MEDICINA

El curs de bioquímica muscular a
l'Institut de Fisiologia. — El divendres paseas iou proiessada la primera
llieo d'aqueet curo pel doctor J. M.
Bellido, soto-director del dit Institut
i professor de Fisiologia general i
Farmacologia de la Facultas de Medicina. Coi-tunee palesant com l'escola
barcelonina de Fisiologia, de l'any
1917, que jiu venir a la nostra cintas
el professor del Collegi de França
Mr. E. Gley. ha curas sempre de cridar a professar cursets i conferences a casa nostra tant les figures ja
consagrades cono eis joves entrenats
en la recerca, i l'alta exemplaritat que
aquestes visites tenen i cona fomenten les vocacions cientifiques. Alhora
aquestes visites demostren quin és el
preetigi de la nostra escota lora del
nostre país. Aquest curs que ara es
comença ha de comptar-se cono un
exit personal del director de l'Instime doctor A. Pi i Sunyer, que ha
curas dels IlléS petits detall; d'organització i ha fet possible la reunió al
nostre Institut dels creador, de la doctrina actual de la bioquímica del
múscul i de la fermentació alcohólica,
de sorprenedts analogies en llurs mecanismes, derdostració de la unitat
que presideix les totes funcions dels
essers vivents.
Des de Lavoisier, Pany 1785, fino al
:86o, cap fisiòleg no deixa de captenirse de la bioquímica de la funció museu art la desorientació. pe-O. era gran,
tant que el propi Liebig afirma la intervenció preeminent dels predids en el
recanvi quirric del múscul en activitat.
La descoberta mes tard del gluco gen i
lind tiene en els músculo, canea
canvi confirmas pels resultats de la
famosa experiencia de Fick i Wislicenus.
amb la seva ascensió al Faulhorne als
Alps hernesos. en la anal el trehall intens de la pujada des del llac de Brienz
fins al cim de la muntanya, mes de t 000
meteco de desnivel'. no ugmenti l'excreció nitrogenada de can dels dos exconsinnistes. Chauveau, mes tard, amb
Kauffmann, demostri que al mateix
temps que atormenta la nuantitat d'oxíten consumida i la de carhónic produida
per un múscul en activitat, la sane
que el travessa s'empoidreix en glucosa la qual fou, per tant considerada
com el combustible consumit pels
músculo en contraccide
Aquest periode dels nostres coneixements de bioquímica muscular es
sanca ami-, les descohertes de Sierfried
(1890, Mac-Leod (t8991, Gregori i
Slosse (socio), de la inversió en el
músculs que treballa de la relació entre el fósfor en combinació inorgánica i en combinació orgánica que
s'observa en els músculo en repós.
pels dos primero; l'augment de la
creatina en el múscul en activitat per
Gregor, i la de Famonlac per Sloest
en les mateixes condicions. Així s'inaugura la que podriem anomenar era
moderna de les nostres coneixences
sobre el tema del caes, de la qual i
dels progressos niés recents ens en
parlaran per boca pròpia els creadors
de les doctrines avui acceptades.
El cura de Bioquímica muscular a
l'Institut de Fisiologia. — El dilluns
eassat dona la segona conferencia
d'aquest curo el professor Otto Meyerhov, el qual començà exposant els
treballs de Barden sobre l'esterificarió dels sucres per Facid fosibric
abans de la seca catabólia, i de la
descoberta de l'acid hexosodifosfóric,
i de la significació que Gustav Embden assignä a aquest ácid en la lar-

!nada de l'acid lactic, concretada en
el nom de lactacidogen, per la creenla que l'acid lictic es forma a partir
d'ell. Exposä les analogies entre la
fermentació alcohólica i la lactica i
analitza el paper dels meniglioxal cono
a producte de degradació de l'estee
hexosodifosföric la transformacid del
metilglioxal en acid Faene en presencia de glutació, que actuaria cotos a
coferment de la glioxalassa. i la iermentació de l'acid piriivic, per la carboxilassa. Parla també del desdoblament en els rnúsculs de Fester hexosomonolostóric en àcid pirúvic i acid
glicerofosibric, de com el primer passa a acid làctic a presencia de fluorur
sódic, de les activitats de la zimohexasa i de requilibri entre els àcids
hexosornonofosióric i hexosodifosióric, ¡ de la significació de la dioxiacetona, encids triosodifosfóric, fosfogliceric i glicerofoefóri c , i de l'aidehid
pirúvic en es metabolisme interrnediari
del,: hidrato de carbon.
El dimarts al migdia continua la
Seca iligó, t dona una deinostracid,
ajudat pel doctor Ochoa, de la formació de tots aquests cossos a partir
de:s hidrats de carbon.
— El mateix dimarts a la set de
la tarda, dona la seva primera Ilieó
el professor Archibald Vivian Hill,
sobre punts de vista recents en fisiologia muscular. Comeneä reportant els
primers treballs de Hopkins i de Lucas i Adrian. en un recó d'un vell
"College" de Cambridge, gairebé
sense mitjans, que després hollo procura que els tinguessin ben adequats.
Acompans ì la seva lliçó ands abundancia de projeccions, i analitzi les
corbes de la producció de calor i de
tensió en els músculs en activitat, el
recobrame n t deis músculo despees de
la contracció en atmosferes d'oxigen
i de gas Mero, i la relació entre la
calor produlda en la fase inicial de la
contracció i la total generada durant
tot el procés. Descriví les seres tecniques personals de mesura de la pressió osmótica i de valoració de petites
quantitats de calor en el moment de
la seca producció, i acab i la conferencia fent veure els punto obscurs
encara, malgrat els progressos assolits en fisiologia muscular.
— Avui, a les seo de la tarda, a
a la sala de conferencies de l'Academia de 51 edicina l Carie, 45), el
professor Archibald Vivian Hill donará una conferencia sobre d L'activitat del nervi". Aquesta conferencia
sera pública i forma part del curo
organitzat per l'Institut de Fisiologu.
— Denla, divendres, a les set de
la tarda, a l'aula de Fisiologia de la
Facultas de Medicina, el professor
Agusti Collazo, de la Universitat de
Montevideo, donará la cinquena Higa
del curs sobre Bioquimica muscular
i de les fermentacions. sobre el tema:
"Quimiopatolog ia del metabolisrne intermediari de la contracció muscular".

ENSENYAMENT PRIMAR!
Nous 'libres escotara en català. —
La imprenta Elzeviriana i Llibreria
Cami, S. A., acaba de publicar "Diana o Feducació d'una nena" (segon
grau), per Leonor Serrano, i "El
llibre ele les besties), de Ramon
Llull, costal als infants per Arma
Ruines. Rernarquem l'ah interés educatiu d'aquesta darrera obra i l'encert d'adaptar-la a la literatura escolar.
Una exposició al Parlament Catala del Sindicat de Treballadors d'Ensenyament. — El Comité Executiu del
Sindicas de Treballadors d'Ensenyament de Catalunya ha dirigit als diputats del Parlament Català i als regidors barcelonins, una exposició perque vulguin prestar l'atenció deguda
al problema de l'ensenyarnent en general i a la miestió de la substitució
de l'ensenyament religiós. En el document p osen de manifest la importancia que té a Catalunya l'Escola
Privada, la qual— diuen — denla enscnyament al 70 per cent del ecos escolar de Barcelona. Creuen que ha de
tenir representants en els Consells Regionals d'Ensenyament Primari.
Cont a resurto de document demanen que sigui ben acial una realitat el
següent:
Tenir representació en els Consells
de Cultura de tot el que faci reieseencia a l'ensenyament primari.
Que sigui un 'jet l'obligatorietat escolar.
Que les ordres religiöses siguin
substituides immediatament.
Que es prohibeixi el funcionament
de les escotes regentades per individus que no posseeixin el títol professional; i amb el fi d'obtenir la collaboració de l'escola privada subvencionant-la degudament.
Signen l'exposició el Sindicat de
Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, Tomás Domingo; per la Unió
de Professors de Barcelona, Francese
Esteller; pel Collegi de Mestres Privals . Josep Sola. i per l'.Agrupació de
Directors de Collegi del Poble Nou
Maten Sano.
Nomenament d'habilitats. — Previ
Foportú expedient d'elecció entre els

Foment Autonomista Català
Saló Garcia

ilustres nacionals del Partit de L'ej.
da, la Direcció general de Primera
Ensenyanea, ha nomenat habilitas propietari dels mestres i mestresses
dit Partit, el ocupen- Jaume Garray i
Minan, i habilitas substitut el senyor
Josep Soriquer i Vilaseca.
Provisib interina d'escotes a Lleida. — El Consell provincial de Primera Ensenyança de Lleida crida els
ilustres que se citen, a fi que eligeixin
una de les escoles vacants en aquella
"provincia" de les qua a continuació
s'esmenten:
Mestres als quals es crida: Senyors
Josep Rones Rossinyol, Placid Lledós Salazar, Ramon Sambola, Pere
Castejón, Francesc Recasens, Josep
Lascas, Joaquint Badia , Salvador Barceló. Miguel Miquele, Josep Sant Cugat, Josep Espasa, Josep Maria Borras. Antoni Vidal, Josep Bonet, Raimond Anton, Joaquim Valle, Josep
Roca, Maxim Valenzuela i Josep
Palau ,
Mestresses: Senyores Teresa Capdevila, Montserrat Amigó, Teresa Maria Carner, Carme Espanvol, Carme
Gorrita, Lluisa Herrera, frene Carne
Joyita Vidal, Manuela Pelegrí i Leonor Serra.
Escoles que poden elegir els esmentats mestres i Mestresses:
Per a mestres: Estola mixta de
Freixa, escoles d'Armellana, Durro
Castellar de la Ribera, i les rnixtes
d'Ales, Torre de Tarmúcia, Esplugues de Serra. Caiä. Masos de Lliviana, Tora, Tort, Castisents, Tosa
del Cadí, les secciono de graduada de
Guisona (dues), Tàrrega (direcció)
Tarrega (tres seccions), i la d'Isona.
unitaria.
Per a mestresses: Les escales de
carácter mixt, d'Isabarre, Sorpe, Torres de Segre, Artes i Cubells; dues
seccions de graduada a Guisona; direcció de graduada a Tarrega i tres
Sercions a Tärrega.

Hernández, 113

ACTES COMMEMORATIUS DEL TIENTE ANIVERSARI
An la run rlaeld de

ESCOLA CATALANA MOSSEN CINTO
Ina 21. — Tarda, a les cinc: N -p il lada a honor deis alumnes de rEsrma cata1 Torres -ea venialana alossAn corno. La famosa obra OC Josep tI. Folch ventatoes,
Pepeta
roes". amb assistencia del seu autor. OPOltrelllna. la
Fornerg.)
Retrospectiva I
FF.xpo
g
leld
de
ntntl:
Inausr
uracIA
Bis 22. — A Im Osare del
tel Primer Concurs Fo I ngrAfIn a l' Escola Catalana Manen Cinto, anda as•
Ostro/da de les autorl Isla de dala! ¡laya.
"Arel., cre/plora 1 renovadora de l'E g eo' a Catalana Nlo gg en Cinto". Parlamenl a
senyor lo g ro Parunella.
eärr p r del director portsgtAgle
-Influencia de l'escota catalana en el re cobrament de Catalun y a". parlament a
farree del eonsener de rajuntament de Barcelona senyor EstanIslau DuranReynals.

els alumnes no oficials que hi hagi
adscrits per raons de proximitat i d'acord amb l'ordre de primer de desembre de 1933, s'examinaran clavan, un
tribunal constituit Per dos professors
del Centre i un catedritic de l'Inetitus Nacional que designi la Inspecció
de Segona Ensenyanga ,
Tercer: Els Instituts Nacionals reservaran dels fons que es trametin es
metillic la quantitat que calgui per al
pagament de dictes i despeses de
viatge de catedrático que es desplacin
amb el fi indicat.
Quart: A les capitals on existeixi
mis d'un Institut, la relució certificada que anteriorment s'esmenta, es
rernetra al director del mis antic en
el qual s'han ile matricular i del
claustre del qual procediran també els
catedratics que han de presidir els
tribunals examinadors.

Tercer. Lluita tenue contra l'alur
forçós i la redacció de dies de
teína pels consegüents mitjans:
a) Cobrir les vacants que es
produeixin per malaltia, vacances, ser-set militar, etc. b) No
treballar hores extraordinàries.
c) Suprimir la recuperació de
festes inlersetmanals que T alsegen la jornada de treball.
st No tolerar que a les cases que
redueixin els dies de treball els
operaris turnio durant la setmana, sine) que els dies de treball
siguin consecutius per a tot el
personal. Quart. Propugnar la
implantació de la jornada de
40 hores setmanals.
Gonferenvia va estudiar la
higienització dels tallers, la reglamentació de l'aprenentatge, i
acordà sollicitar de la Generantat de Catalunya la implantació
d'una Secció d'Arts Gräfiques a
l'Escota del Treball. La »ola
acaba dient que en el Front Unie
hi caben tole els obrero del ram,
sense distinció de matisos.

La Mar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observaolons meteorolbelques:
A sol ixent veta al B. fluix, cercle
sernicobert; al migelia S. S. 0 ,
fresc, cel amb celatges i horitzons boirosos, i a sol ponen(
S. 0. i el cercle queda boirós.
Baròmetre, 754. — Termernetre, 17.

Bilbao i escales, de la Cia. Navi!era Sota i Aznar; el romaniti
"Peles", amb cärrega general,
cap a Pireo i escales, de l'Agència Maritima W. JI, Mullen; el
danes "Alfa", amb potassa, cap
a Anvers, del senyor Tomäs Ma1101 ¡ Bosch; Filena "Etruri",
amb càrrega general de tränsit,
cap a Casablanca i escales, de la
senyora Vídua de Baixas.
Vela. — El "Pepito", amb caerega general, cap a Vinaròs; el
-Arnaldo Oliver", amb càrrega
general, cap a Ciutadella; el
"Cala 51urta", amb cärrega general, cap a Gandia; el "Carmen", amb càrrega general, cap
a Palma,
Al dic. — El "Rito Millo", Clft
la Cia. Transmediterränia,

Moviment de vaIxells a posta
de sol. — Demoren a l'E, dos
bergantins goleta i una polacra
goleta que van en popa; un pailebot i una goleta que van de
bolina. Pel S. un pailebot a motor que va cap a la mateixa direceló i una goleta que passa
ELS MESTRES
a llevant, i al S. O. un pallebot
de tres pals i una goleta que
Nomenaments de mestres interina.—
van de bolina; dos bergantins
Pel Consell Provincial de Primera
goleta que venen en popa i dos
Ensenyanea de Barcelona, han estat
j ets els següents nomenaments:
pailebots a motor que vénen al
De mestres: Eloi Jiménez Peña, de
port i tres que van cap a la olaMOVIMENT D'AVIONS
Barcelona; Joan M. Fornoll i Oliver .
Els esorlvents. — L'Associació teixa direcció; de vela llatina
de Sant Sadurni d'Afloja; Josep 51.
AHIR
ditres falutxos cap a diverses
León i Ferrer, de Sallent; Josep Ber General d'Empleals d'Escriptori
Aeròdrom de l'Ab. Franca. —
i Galofrer, de Sallent: Manuel-nat es reunirá en Junta general or- reccions f dos que vénen al port.
Procedent de :rotosa, a. les 723
Garcia, d'Aguilar de Segarra; Ricard dinäria el dia 29 del corrent mes,
arriba l'avió amb correu, m erBoixó i Gornis. de Balsareny, i Pere a dos quarts d'onze, al local del
MOVIMENT DEL PORT
caderies i 3 passatgers.
Sera i Vidal. de Serchs.
Cercle de la Unió Mercantil HisProcedent de Marsella, a lea
De mestresses: Raquel Mansanet i pano-Americá, Plaga de CataDe
Roses,
Vaixells entrats. —
Mansanet. de Barcelona; Maria Badia lunya, 4, principal.
6'4 ( arriba l'avió arnb corren,
amb
carrega
general,
el
vaixell
i Badia, de Monjos; Mercè Vidal i
mercaderies i cense passatgers.
Ele oulners. — La Germandat "Ampurdán", de la senyora ViLanosa, de Sant Sadurní d'Anoia:
Procedent de Casablanca, a les,
Maria Coll, de Sant Quintí de Me- "Art de Cuiners de Barcelona" dua de C. Martorell; de Gijón. 1234 arribi l'avió amb corre u.
diona; Carrne Martínez i Carmona, de celebraná. reunió general extra- amb carbó mineral, el vaixell
mercaderies i 2 passatgers.
Can Rosell (Torrelavit).
ordinäria aquesta tarda, a les "Mina Piquera", del senyor DoA les 1244 sortf l'avió cap a
Tots els interessats podran recollir quatre, a l'estatge del carrer minec Muinbrtí; de Bilbao i esTolosa
amb corren, mereaderiea
els seus nomenaments preví reinte- Guärdia, 12, principal.
cales, arnb 2 passatgers i cärre- i 2 passatgers.
gre d'una pòlissa de 750 pessetes i
ga general, el motor 'Aya Menun segell del Collegi d'Orfens del MaA les 1238 sorti l'avió cap a;
di", de la Cia. Navilera Sota i Marsella arnb correu, mercadee
gisteri de pesseta.
Aznar; d'Algeeires i escales, amb rico i sense passatgers.
Associació del Magisteri Particular
Li passatgers i cärrega general,
Catalunya i Baleara—Ultra l'exA les 731 sortt l'avió cap
ENSENYAMENT SECUNDARI de
el vaixell "Marta h.", del senvor
cursió que tindrà lloc a Tortosa els
Casablanca amb correu, merca-,
Fill de Ramon A. Ramos; de ¡odies 21, 22 i 23 del mes que SOM, el
deries i 4 passatgers.
koama, Manila 1 escales, amb 7 2
L'examen dels alumnes no oficials delegat del Magisteri Particular de ;a
SOCIETAT ESPANYOLA
Aeròdrom de l'AeronitutIca
de Batxillerat —A proposta de la provincia de Tarragona, senyor Llapassatgers per a aquest port i
DE CARBURE METALLICS
Junta d'Inspecció de Segona Ense- mes. d'acord amb el Consell Central
1 13 de tränsit amb cärrega ge- val. — Procedent d'Estutgard,
Parde
l'"Associacii
del
Magisteri
nyanea, el ministeri d'Instrucció Pf>,
neral de trànsit, el transatlàntic amb escales a Ginebra 1 atarse-,
ticular de Catalunya i Balears"
blica ha disposat:
Es convoca els senyors aceio- alemany "Trier"; de Malakuta i lla, a les 1725 arriba l'avió
Primer: Que els collegis suhven- organitzat el primer acte públic "Pro
nistes d'aquesta Societat a la escales, amb 5 pasatgers per a “ROHRBACII 0-1297" amb coro
cionats de Segona Ensenyança no Magisteri Particular - , a l'esmentada
reu, mercaderies j 2 passatgers.
puguin examinar alumnes lliures ni chitar, el q!tal tindra, lloc a les onze Junta general ordinäria que tin- aquest port i 25 de trànsit, el
Procedent de Madrid, a les
rolan del poprvinent diumenge, a iirä lloe al domicili social, carrer vaixell alemany "Saverland", tots
coHegiats; peró, tenint en compte que
en aquests Centres assisteixen assidua- l'Ateneu, en el qua l prendran part en- de Mallorca, 232, d'aquesta du- dos dels senyors Baquera, Nus- 1150 arribä l'avió `FOKNER 10
EC-AMA" amb correu, mercadoment alumnes amb carácter d'oients. tre altres. els diputats sens-ors Palau hat, el dia 9 de maig vinent, a che i Martin; de Génova, amb
que els directors remetin a l'Institut i Bau. el president i secretari de l'As- les onze del mate en compliment passatgers per a aquest port. i rica i 7 passatgers.
Nacional mes pròxim i a la Inspeccide sociació. senyors Salvatella i Gispert de l'artiele 16 dels Estatuts 337 de transit, el transatlàntic
A les 810 sorbí l'avió 'JUN.
relació certificada d'aquests alumnes. respectivernent, i el delegat senyor socials, per a l'examen de eomp- corren italià "Conte Biancama- KERS D-1089" cap a Estutgard,
Aquest; estudiants seran matricu- Llanes.
les i aprovació del bala« de no", de la S. A. E, M. A. R.; de amb escales a Marsella i Ginelaos en aquell Institut Nacional i exal'exercici 1933,
D'acord amb l'ar- Palma, amb corren, mercaderies bra, amb correu, mercaderies I
minats al Collegi al qual hagin
tiele 15 dels Estatuts, tindran i 109 P a s satgera , la motonau 8 passatgers.
ELS ESTUDIANTS
dabant tribunels formato per dds
dret
d'assisteneia
a la Junta els postal "Ciudad de Barcelona";
A. les 930 sortf l'avió "FOK.,
professors del dit Collego, presidits
Associació Universitària Catalana senyors accionistes que posseei- de Valencia, amb correu, merca- KER fi EC-PPA" cap a Madrid
en cada cas , per un catedratic
Ciències o Lletres d'aquell Institut pro S. de N.— Aquesta associació ha xin almenys vint-i-cinc aceions, deries i 178 passatgers, la moto- amb corren, mercaderies ¡ 6 pasNacional, i es considerara derogada organitzat una conferencia sobre el que hatirän de dipositar a la nau postal "Ciudad de Valencia"; satgers.
Problema Internacional de la Uni- caixa social, a la Societat Arte- de Ceuta i escales, arnb correu.
Fordre de primer de desemnre
Base Aeronaval. — A les 7
rer (Gaseta del 3), sobre repartiment versitat, a carrec del sen y or Anton, nima Armis-Gari, Passeig de mercaderies ¡ 38 passatgers, el
d'alumnes als Centres de Segona En- Planes. L'acte tindra Iloc . avui, a les Grecia, 9, Barcelona, o al Banc vaixell correu "C. Segarra", tots sorti flintroaviö italiä -1-AZEC",
set del vespre, a l'estatge d'Unió Casenyanea.
Mercantil de Santander, fins al tres de la Cia. Transmediterrä- cap a Marsella, Genova i Roma:
Segon: Als Instituts elementals talana, Claris, 24.
dia 4 de rnaig vinent, cm els serà nia; d'Amsterdam j escales, amb amb eorreu, mercaderies ¡ 4 paslliurat el corresponent resguard 2 passatgers de trànsit l amb salgers.
i la targeta d'admissió.
càrrega general i de tränsit. el
Barcelona, 16 d'abril de 1934. vaixell /m'andes "Ainazone", dele
Pel Consell d'Administració: senyors Talavera i Fills; de Liverpool i escales, amb 4 passatEl Secretari,
Estat Aragonès
gers de tränsit i cärrega general
OMS HURTADO
Acció Catalana Republicana
Demà, dissabte, a les deu del vesi de trànsit, el motor angles
L'Agrupament Cecilia Gubert té orpre, se celebrará l'acte inaugural d'a"Pinto", dels senvors Mac An- ganitzada una visita a la fábrica de cerACCIO CATALANA REPUBLI- questa noca agrupació política al seu
drew i Cia.; de Trieste i Fiume, cesa Moritz (Casanova, 2) per a denla
CANA DE SANT ANDREU
estatge social del carrer de la Poramb 3 passalg.ers i cerrega ge- dissabte; lloc de reunió, a les quatre de
Sant Andre, sa
taferrissa, 7 i 9.
neral i ehe t . e '1, eh motor italià la tarda, al davant de la mateixa fabriAl dit acte, d'afirmació autonomisPer tal de commemorar la diada
"Rossini". O eeyor Emill Ca- ca. Per al diurnenge, excursiótta Sisees
ta,
loan
estas
convidades
les
autorii Vilanova, sortint de la plaga de Catade Sant Jordi, aquesta entitat celerandini; de 1l g enid, Anvers 1 es- lunya, drant de l'hotel Colom, a les
tats
catalanes,
i
hi
prendran
part:
per
brará una 'vetllada densa., dissabte, la Unió Aragonesista, Juli Calvo .AlMERCAT LLIURE
eärrega general. el
arnb
cales,
set del cuatí.
dia 21, a les deu del vespre, en la qual faro; per la Joventut Aragonesista,
alemany "Ajax", deis seEn els rotIles de fi de mes, sense pdparlaran els senyors Raiel Tasis i
Villas; per la Joventut der-se dir que hi hagi una tendencia de nynrs Cral. Combalia i Sagrera.
Garcia
Marià
Temps enrera s'anuncià un COnctirs
Marca i Josep Boronat i Recasens,
cobre els temes: "La doble significa- d'Estat .Aragonés "Els Almogävers", puja, heno de ter constar que els canVela. — El "Galiana", <le Pal- de fotografies organitzat per la Seceió
Lluís
Porten;
Nativitat
Yarza,
alcalvis es mostren molt sostinguts.
Excursionista
de Palestra. Publicades les
cid de la diada de Sant Jordi" i "La
1 Palames, amb ehrper
El valor que ahir anima la sessió ¡o- ma, Sóller
bases per les quals ha de regir-se, aixii
llengua catalana i la diada de Sant desa de Bellprat; Gaspar Tosemos,
general;
el
"María
DoloGarcia,
ges.
Estas
Aragonés;
Casimir
rega
ren les accions del Banc Hispano Cocom la llista dels prernis atorgats pels
Jordi", Es prega l'assistència als sotor a la Diputada de Saragossa; An. lonial; per contra, el Gas E, que en res", de Tarragona, amb terna- organismes oficials, per entitats i per
cis i simpatitzants.
toni Gallard, ex-diputat de les Corts la sessió anterior hacia pujas ostensi- ha, i el "Estela", amb càrrega cases cornercials, shia desvetllat un gran
CENTRE CATALANISTA REPU. Constituents; Josep Maria Espanya, blement, en la sessió d'ahir es relee- general, de Palma.
entusiasme entre tots els aficionats a
director d'administració local, i altres daren els ánimo.
els que ja
BLICA DE TERRASSA
Vaixells sortits. — Disläncia l'art fotogräfic, i sin moho
personalitats del republicanisme araEls altres valors repetim que no navegada del vaixells que han han tramès interessants proves. ResPer al dimecres' vinent, al vespre. gones, que han promés tainbe
ta obert el període d'admissió de fotoferen
mis
que
sostenir
els
canviss
amb
i formant part del curses organitzat, assistencia.
sortit: lora d'horitzt1 es troben grafies fins al dia 18 del vinent mes de
forca fermesa, donat 'deseas negoci que
aquesta entitat té anunciada una conels espanyols "Cabo Boche", maig. A tots aquello que els interessi els
hi ha avui dia.
Nacionalista
Catalis
Partit
ferencia del senyor Ferran Boter, el
Tanca fixada
Mercat Lliure de amb càrrega general, cap a Bil- seran facilitades les bases de l'esmentat
parlará
sobre
el
tema
"Preus
de
qua l
Com de costum, aquest any tindri Valors en la reunió de borsa:
bao ¡ escales, del senyor Fill de concurs i prenso concedits, a les Pr incicost i de venda".
'loe el tradicional sopar de Sant Jordi,
Reinul Bosch; "La Comidita", palo cases d'articles fotogràfics o a la
que a l'objecte de poder-se reunir en Valora
Dia 19 Tanco Ato o amb cärrega general, cap a Tar- secretaria de Palestra (Caen Catalanes,
ATENEU CATALA REPUBLICA
aquesta diada organitzaren un grup
anterior Mira ragona, del senyor J. Gilabert; 592, Oral.) , de dotze a dues i de set a
DEL DISTRICTE VI
de patriotes en plena dictadura, En- .1rrihize", en Bast, cap a Se- nou del vespre.
guany el sopar será dedicat al docAnbau, 96, baixos
5295
528e
+n'u villa, de la Mrta. Sera. de P. Gartor Soler i Damians, al qual s'oferira, Nord
Els socis i andes d'aquest Ateneu a mes, un álbum de signatures. Preu Alacant
—o' to olas i Seguí; el motor "Ebro",
47'00
4690
que encara no tinguin jet el seu do- del tiquet: 8 pessetes, a recollir fins ()remes
1725
1750
—0'23 atioh carrega general, cap a Canatiu de llibres per a la nostra bi- al dia 22 al Partit Nacionalista Ca- M .Rd
—cito sablanca i Las Palmas, de la
6175
6165
Dissabte, nit, grandiosa revetlla
blioteca són pregats de fer-lo coni tala, Pi, 7, pral., de set a nou de la Explosius
tao'— 14035
-F0'65 Cral. Combalia Sagrera; "Arelar
a honor de Miss Catalunya. Acmes acial millor, a fi de poder pro- vetlla.
—2'15
108'35 sio'so
Colonial
tuació de les erninents artistes
Mendi", amb cärrega general,
cedir a la seca catalogació, ja que
Gas E.
55.00
+015 eti a Sagunto, de la Cia. Navilera
54 8 5
PILAR ALCAIDE
y
s'estan fent els treballs preparatorio
Bulleres
+015
55'00
54 85
i FABRE KABER
de la )inauguració, que tindra lloc en
—0.35 Sota i Aznar; "Mar Blanco", luid)
Aig.ues
172*— 17235
2 Grans Orquestres
data propera.
ontserrat
6575
65'5o
+023 carregit general, cap a
Tiquet amb dret a bufet, 7' 30
S'admeten inscripcions de socis i
— — dels senyors Regato j Fontbona,
Petrolets
635
6 35
pessetes.
amics que vulguin formar part d'alFelgueres
+0*25 els alemenys "Palermo", amb
43.25
43'50
gun dels grups de lectora que tenim
Tramvies O. 34'003400
ELS OBRERS
eärrega general, cap a Gemas 1
en organització.
5650
+0'25 Näpols, ¡ el "Capri", ainb värrega
56'75
Tramvies I'.
La setrnana passada s'efectuaren a la
Els Impressors. — El Front
Per a detallo, a secretaria, dimecres
general, cap a Hamburg i esca- dependencia central i a les sis stwurgaIs
i dissabtes, de deu a dotze del ves- Unie "Regional" (le les Arts GodoBORSA AL COMPTAT
senyors
Hadeis
tole
dos
les,
de la Guisa d'Estalvis ¡ Mont de Pietat
pre, i diumenges, de sis a vais de 12, fiques ha fe? públic un manifest
Seguint la norma de cada dia, els que ma, Kusche i Martín; lItaliä de Barcelona les Seg gienls operacions:
tarda.
en el qua) es posa de manifest eeutes de l'Estat han seguit la tenden-Sabbia", anib 114 passatgers de seno imposicions per ptes. 1.389O9o:
la situació anormal que travessa cia de puja, i en l'esmentada tendencia tränsit • carrega en tränsii, cap
ACCIO CATALANA
2.373 reintegraments per eles. t02e.22o
l'esmerilei ram, degut al fet que s'han distingit els Amortitbazles.
DE LA BARCELONETA
Ginova, del senyor E. Ganan- ando 32 céntimos; 13 compres de valors
els patrons no respecten l'EstaLes
Obligacions
Municipals,
si
he
dini; el correu italià "Corola n e r lotes. 37.67 210 : nous imponents, 310.
Acció Catalana de la Barcelonesa tul, nacional de Salaris. Atub
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de träncollectiva a lea -palau reial de Pedia primer d'abril una ConferOn- llorant quelcom /es cotitzacions: han so- gers d'aquest port i 337
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eral.
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la
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vern de la Plaça de Catalunya,
Provin- correus "Ciudad de Barcelona",
implantació inmediata del pro- a primer canvi; Diputacions i
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cials,
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¡
càrrega
general.
La Delegació d'Hisenda ha assenyale
Esquema Republicana de Catalunya grima minino següent:
Les obligacions ferroviario, tense di- cap a Palma, j "Ciudad de Vil- per a asad els següents pagaments: enPrinter. Implantació rigorose
Denle, dissabte, el Casal d'Esquer- de l'Estatut "Regional" de Sala- ferencies dignes d'esment, han seguit /encía " , amb passatge f eärrega guapee cap districte forestal, to.804'5.1
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Componen de Comedia d'A. FI
Aso), tarda. a les 2, 01110,110, pta ;
cenen/. 060 pies / EL REFUGIO, Ele 31 ti•
Poz Seca. Nit. 1./1 d't 1. Bulaques a 3
do V01,11 1 11111P,

TEATRE DEL LICEU

lertera de propielat 1 segona d'aAlleld a nits. A ires quarts de do/1: pr1.
fesiival atinar de ah. per ia famosa
3 /oral de Somanta Cantares Roma(Ve es presentara amb e/s merasevcslits del seu palo. Repertort claspopular. I amb el coneurs dels cele
salistes del Coaservatori ile /inca. de la celebre roncerlisla d'arpa
anee Lunes:a-u. Pretts poptaars. Diu-. tarda. darrer festival. Desnata a
rompladoria

()LUPIA
Talaron

ENTE. Dium.ngc, p p 11 031 de 01
Runques a 3 pe se ., a s. a les
a :es 101 0 . EL DIVINO
n••,,.

PC:ENTE.

TEATRE NOVETATS
CALVO

tarda f nft. no hl ha funcid per
pr . ' . orra for,),:d11111 esi3c119

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de JOSEP SANTPERIE
endt 6 3 , Oil. a le•
5111,,

Roure i muslca del inestre Sunyer
150 0011110 nons de la ella Carol .1
Mara'. II decoramons noves de
Lluls I Buye. Bailable% de IIoberlo.
los/. planos
E4 d es natan a iota ele cenl res de loollitats

d'A/fono

Cinemes

COILIIIEN114
A131/. larda. a les I: ntl, 3 le) tai i

REVISTA PARAMOUNT. SOBRENATURAL, nrr Carole Lombard 1 Ran.
dolo") ›rott (a les 136 larda 1 1015
i tiit,. EI. HIJO IMPROVISADO, per
; rematad Aravey I Florelle .1 los 1 1

CIRC AME

1 a leS 6'10 tarda i 1120 ni1). 67Oli

n1183111 de hiS

Doña Francisquita
7e7 Guberl. Vda. Llanos. .i.Dr,c,o.
f5 . 01 100, Baraja. .11 SIl. NO FALTA

LAS GOLONDRINAS

7e. colossal chao Marcos Redondo,
ariyuls. Vila, LIliOl., 11.113
Inumenge. tarda:
1101 t0. eleet e ra.
LA DOLOROSA, per Planes 1 finlavol, I DORA FRANCISQUITA, i•rr
,eminent Hipedit Lnaco Matilde
Vilque:. NO: LAS GOLONDRINAS,
colossal Marcos Redondo. 1... set12•1)11 entran'. SediSacioLal estre141:

A y o!. tarda. de

10
4 a 0. I ni!. a
Gran Volt lic Florelle en la divertida
cornedia
LAS SORPRESAS DEL COCHE-CAMA
per Flot elle

SELLES

GIMNASTES

25
Ci i iELS

La chulapona

De sorollós exilas al Calderón. de
DeSpatX a COMPladoria.
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DE
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CROE

amb una
diver tldissima
NOVA

dlaeridreS, t.6913. a un qu'ir'
sia. J'uncid a tenerle) de la dala
AS I de Gracia. Nit, a un guara d'II:
")
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POR TIERRA'
DE HIDALGOS

11 expecten s c alebritats mai vistes

- rea c ia Insuperable d'aquesta rompan/la. Denla, dlasebte, tarde 1 ola:
POR TIERRA DE HIDALGOS

POMPADOUR.

U .....
tarda I 930 nit: "La ren • enticla" (anlearnent larda). - Almas encontrarlas". en
espanyol. So' un ugabundo", Al Jolson

•ALACE

PATA(

Col Un
4 larda: "La Vida emanen".
"CompaflerOs cic fall g ar. -YO he Orlo
espla"

tarda 1 910 Oil: "Compañeros de fatigas" oinicament tarda). "El artistas",
en rspanyol. -Yo Int sido eSpia"
MINIS

tarda I 9 • 30 n11: "Amor. honor I ca.
mandulas", Slim SummervIlle. -El Sant.

uls

espanyol. Noileldri
01501505

COMTAL

ontlnua 3'45 tarda: "Pklaros de nOetie".
Amor. tonor y camandulas". 1111m 011111niervIlle. "El hombre insIsIble ,
en espanyol

d'antIcipac10

COnlinua 3'15 larda: "Anny y los ralle000". -El rey de le pista". -Catalina ‚Jr
PEDRO

Continua 3'15 larda: "Perez contra PS.
ez". -La propia culpa". -El diluvio",
Peggy Shannon. DIbulxos

1 Lo, crímenes del museo".

Capitel. -

a dos guano de den:

honor y camandulas" 1 -El hombre
solble", en eSpany01.

ECLAIR JOURNAL

lero de agua dulce" 1 "La alegan del
rancho".
Colom. - "DetnOled0r, "El Marld0 de
la amazona" I "ArIlds a. las armas".
Diorama de los monos". -1.1
19 4 01.1 de una noche" / "La agencil

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII

holcay".

Delicias. - "Astilla blanca" "Besos al
P55111"' I "Los seis miste/ocios".
Entono*. - "91 yo tuviera un 5111105" I

(dialogada en esparly01 Per doMeS)
magna enhieló de Perninent actor angits
charles Lausthon

"Ital. putin y la zarina".
E 5 9111. - "El ordenanza", "La fiesta del

Concerts

en la venganza". en espanyol, I "Secre-

PALAU MUSICA CATALANA

tos del mar".

quar's liC •is tmda.
Quarl codea( (11rIglt no/ relean e sien Ir'
Diumen g e. 20, a dos

Lucien Flarmix
Spencer Trary 1 p olleen aloore e:1

EL PODER Y LA GLORIA

I

diurlleilEe

Es despatsa por a la sessló numerada

1/40111~.e04104~.

1

Paneels de Grecia, 28 •
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TEATRE POLIORAMA

i

Ten.

Doña

Francisquita

Peala .1e la

cinematogralla nacional

1 . 01110. estreLa
d'Aus., larda 1 all:
Servel
Gran Companyia de Com5dles Cómiquas
Metro Goliwyn Mayer
'111, divendres larda, Mitigues a / pta
LUPE RIVAS CACHO
gen e ral. 1,40
LA BONA GENT
nit.
1/4
(VI
t
6.
I
de
asnr. tarda. 1/4
'NO. 3 rada rol
EL EX...111 de testa. tolla 11111. 11111Me3L'aait deis dalle
atternrelarla pe,' 2000 1/01'!0,4'
t 1 01111. matinal Merla Anisete, Manuel Esparto' i Dotes, VIla. Desfilad, de
I Clark Gable
nalitqurrl s dli null i toral un Inod e / en e
1:': ci relb10, a elegir.
de legue! Poal -Aregall

ALBERT WOLF

1

d e l'Oreh3str I I amoureux. de PaluAgr.1111:1: 1. • ifflicin de la Antonia
de la Reforma, de MendelsSohn. I obres
Ile Laln. Chabrier. Itertioz 1 Wagner. oe3.
paf% de localltats: 1510 Mu s ical Casi
Werner. Passeig de Gracia, 54

Oil vapor C. COLON oortira, sl no hl ha varlacid, de Bilbao / Santander
el 05 d'abril, de Gijón el 26 i de La Coruña el 27, cap a L'Huna 1 Ve.
nena, amb escala a NON'a York, de Jornada.
Propera sortida, si no hl ha varlachat e/ 25 de malg.

LIMA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor JUAN SEBASTIAN ELCANO sortlra, si no hl ha variarle>. de
Barcelona el 20 0 . 111:0• 11, de Vaitncla (tva.) el 21, de 3131aga Uva.) e/ 22,
Ile Casliz PI 24, cap a Sta Cruz de Tenerlfe, San luan de Puerto Rico,

1 arda, a les 6. Dluntenge,
11141 cal, 1030

SIO. 0011 101 90 t fra.), La Ganan. Puerlo Cabello (mal, Curaçao (l'Ya.),
Puerto Colombia (100.1 / Cr10161011.
Propera surtida, Si no hl ha varlacId. el 20 de mafg.

Jor a carrec de la Orara orquestra
EL8 /3 01114 DE L'ESPANYOL
Plrertor, J. Torrents Maymir. Ile g al de

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-FAEXIC

la toia. Obsequio a les senvores Envelat
do la rasa ObtOle CrideS, s erenara. 10111.1
nora, TeSsoplA "La 3351 de l'E•patiy01-,

El vapor CRISTOBAL COLON sortlra de Barcelona. sl no hl ha varia.
el& el 16 d'abril, cap a Tarragona Uva.). Valencia, Alacant trva.D. Mi.
Insa. C5110 I Bilbao, don sorlira el 25 del !miel' mes cap a L'iiavana,
Veracruz I escales hvermedies.

rlarodons. 'lanceros. ele.

LINIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA
DeOpera SorlIda de Baremons, si no hl
del vapor MAGALLANES.
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ha variad& el 16 de malg.

tipus Gran Hotel - T. F. F. - Cinema sonor Orquestra. etc.
Les romoditats I trame que gaudelx el passatge es mantenen a l'allura
trarlirional de la Companyla.
Tumbe 10 establerta aquesta Companyla una zarza de servets comblnata
Ter al; prinelpals porta del món. SPI . VIIS per lunes regulars.
Per a Informes, al aeu consignatarl, A. RIPOL, Vla Untan', 2

per Leni higenstabi

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 19 d'abril de 1931
5 4 1.01115

sant.

Serveis
del mes d'abril de 1934
•

dei Canee, 845 Talf.
Aval: COMICA I DIBUIXOS

A GLORIOSA

sant

LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA - MEXIC

Rambla

TIERRA DE PASION

Boya

Triaca. - Tiple cate flarnene. dtr/stt per
Pepe Hurtado.
Cae. Lltbre. - Avul 1 cada d'a, TAl dää•

COMPANYIA TRANSATLANTICA

011,, , or

CINE RAMBLAS

de la superproduCeld

DIVERSOS
Maleen Der4e. - Orquestra untarlo&
TSe liappl Jazz.
Son Dore (Granja Royal). - 10 Eran'

huso', "El cate de la marina", en ca-

1 33115a

.1,01, de quatre a vull, sessld cOntlnua. 1 nil. a les deu:
Dure r dl• de

Excelsior. - Varielats 1 Dorre Stster.
Moulin Rouge. - 50 arboles. 50. ROIldtfi 1 1 Angel1t3 51arI/n.
Stambul. - (10 e1 Alderson.

Goy a. - "El testamento del doctor 315- Hotel Rita. - Avul I cada Ala. TIA SU-

lid, 915: Revla ..a 1 DIbulaol.

/
I

I

Varlellts I Mercedes Fifí.
- Vartelats, liosIta WilISIS
Lita Ragul.
Pompeya. - Inau g urach3 de la temporada
le prImavera. Grans atrarelons
Edén Concert. - Varlelat I Pllar Alcayde.

Apolo. -

r.).v 4331" - La casa es seria" 1 "Viaje
de novios".

Eacelslor. - "C.ompaneros de fatigas"
,únicament tarda). -El adivino", en es.
pan • ol, 1 "Yo be sido copia"'
Fantaslo. - "Las sOrpresas del coche
Fémina. - "Doña Francisquita".
Fragoll. - -Queremos ,erveza", "Unidos

FESTA MAJOR DEL
GRAN
CAFE ESPANYOL
Por el mar viene la ilusión concert evorall11
d1111.1 CläSS j i. a te . la ma•

MIIMMU M MIM MU MB RI M

MUSIC-HALLS

ComSdia. - "La mano il5PS10,1". "Plsto•

NOCHE DE GRAN CIUDAD
deliciosa comedia musical dialogada I can.
lada en trances par Jacqueline /dancen i
Rogar TrevIlle. I

dil o/Are", dld 20. a 16S 10 n11.
4'30;

frente Invisible".

Catalunya. - "La mascara del otro".
Colimum. - "Sobrenatural" I -El hijo
Toleren 72938
Valenela. 289-2171
improvisado".
A y o!, diverhEnis. , tarda. a lee 115, 1 nit. Comtal. - "Papiros de noche" ''Amor.

Diversos
a..1 ad,

I

Companyia catalana
arlreera actriu: ASSUMPCIO CASALS
mer actor I d g rector: JOSEP CLAPERA

Etroadway. - “tianeln Fox". "lieroe o

SALÓ VICTORIA

durant la present temperada

tarda I Bu: LAS

APOL.L0
TEATRE CATALA

dr

11111tanta

per Ellssa Lama I Ernr91 rl lIPX

dos en la ven g anza" 1 "Yo, Id y
"Queremos rerveza". "En!.
doa en la venganza", en espanyol. 1 “Secretos del mar".
raen. - "La Mudad de eartAn".
Triomf. - "AMAR a la% armas". °M'in111:1" 1 "El collar".
!mi UrquInaana. - l. v relee rri.ttna
Yola'. - "El halle" 1 1InIcam e nt tardü,
..110v o nunCa" 1 "Vuelan ans eaneione,'
XII. Cinema. - “El sa/to mortal" I "La
cruz y la espiar".

Trlanen, -

trances

proje c -

Nota: Acinesia pellIctt'a nn

Avui a Olympia

LA CAMISA DE LA
Sil, a leo 10•15:

6/1e".

BOBOS*. - 'E! dedo arlisador", "El df:iodo" I " 9 11115". CO esnanyol.
Son. - "El rey de 10s. fósforos" 1 "ID» en el Cairo".
Bohemia, - " p erez contra Pérez", "La
propia culpa" 1 "El tn/uslo".

EL NIDO 01101115
DE ti AMIHNI
rime)

NOYAL

I

Fox

Orquestra Pau Casals

per

AS PEPONAS
PEPONAS
: ala,
Î

ten l'Oung -La n'a.c. a del otro'',
Ronald Colman

tara a cap mes satA le Bareelona

REVISTES

• -1, -

4 tarda I 10 rillt "La gra n Plga00".

Produreirl Meiro Goldwyn Mayar
Es desnatara loralltats amb VII it dies

Es despatxa a comanda:ea acuse cap
gun, n t Dama I dlumenge, melladas
elegante, a dos quarts d• cinc. Butaques
a 3 pessetes; gonoral, 1 pesseta

E.ATRE COMIC

CATALUNYA

CIBUIXOS SONORO
L'empellan suc c rproducrld
ea e•panyol

amb John GlIbert I recala Stone

QUE NONES PODEU VEURE-LES
A L'OLYMPIA

•, /

p e r Marr e p re s tar 1 Polla. Dloran

»NECIA

Grau Garbo en

ni +enfile prograrrin:
Y EU VIRTUD
per .alice Cocea
La superproduerha M. II DI.
NICOLE

PROSPERIDAD

c h es en venta" I "Noehebuena".
Marina. - "Un ladrón en la alcoba",
' Gan g slers del Onle" 1 "Topan".
~resol. - "Carinmigno"
Monumental. - "Anny ehofer". "El ny
de In pista" I "Canana de R/1514''.
Mirla. - Amor, honor y rantandtalar 1
-El hombro invisible". en espanyol.
enraNürla. - "Angra a la viala".
so fanla a ma" 1 "Parls
Peros. - "Por el mar viene la 11/mIdn" I
El role, y la gloria".
Patine Panes. - "La vida empieza".
oloparl niros de fatigas" I -Yo be eido
e-pla"
Parir& - "Pérez contra Pere,", "La pro.

pi rillpa" 1 "El dlluvfn"
CINEMES
Pubel Cenen.. - Iteportat g es d•artoailtat.
Actualltats. - noportalvel (5 - 3,.l 113111,1?
Princi
p al. - "EI roe de los materna" 1
-La rasa es seria"
Arnau. moto en el Cairo".
1 - Sido ne amor'.
Rambla.. - "Luz azul" I "Fina. o nunca"
America. - "En bala (orina". "El fey Roy
•L - " .60115 y los cartero s "PI rey
Ar los frotOros" I "Polly, la chita (1,1
".
d e la pi s ta" I "Catalina rie 17111410"
circo".
tieln
t Cinema. - "La 111 . 4rlii el ranrho"
-La
feria
de
la
vida"
1
"PriAllansa. tarda). "Forastero. en Hol.
unleament
,
mavera en 01026"
iywood". .'Grelfers entre estafadores
Arenes. - -La jusilcla del fuego", "Dide Trae".
me gules eres tu" 1 "Boliche".
VictOrla. - "Noche de gran ciudad"
AvIneuda. - "Noches en venta". "La he, Saló
I -La suda privada de Enrique VIII".
nona bailara" 1 "Ilombre de leyes" 1 10.1.
Cinema. - "ratallne le Raen",
Smart
canten! larda).
-3001104
p f) venta" I "Nochebuena".
Barcelona. - "Vuelan mls canciones". "I.a
"El marido dl la
10Clird el dólar', -1.3 rasa CO seria". Splendid Cinema. amazona"
1, 11 espanyol, I 3111 marcos por una 00.
Talla. - -El h I TP0,1 de la vIctorla", "Uni-

Cone401 de Cent. 217 • Teleton 80815

CAPITOI.

'farda. It CS 4. 1 ni 1. a les 10:
La meo graro1 1 3sa creacid.

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA

1,10. Beatriz-.

.95111

Busta", Douglas l'orbanks, Jr. cómica

-RAD

1161110" I 'Doña ranelsqulla"; n111 "La•
golondrInas".

Olympla. - Americaln ("l'Upe.
.
Pollorama. - Tarda 1 11111 -El co.."
Romea. - Tarda l n11: -El divino Mapa
cicuta".
Studium. - l'inmensa, 22: "No te oteo -

SPLENDID CINEMA

larda I In nilt N0ticlar1 1 Doeurnenlali -La ciudad de colón". Catalina Bar.
cena 1 Antonio Moreno. Aval no actuara
Catalana Barcena

continua 343 larda: "Anny chofer". "El
rey de la proa". "Catalina de Rusia".
LleUglIs Forbanhs, Jr. Cinulea

EL MES
SIESO VELLOS

Revean. - DIssabte. /arda: "So falta

TIVOLI

MONUMENTAL

HUM O

ean clansords de la comedia de
MI Linares Rivas

Documental,
.
Etc.
Seas., contInu•
Butaca UNA PESSETA

IflJf

Gns•
Company. de Comedla
lrene LOPe. Heredia

Aotualltats mundial&

M'atoes

EL ORDENANZA, en espanyol. per
al irrePe 1 01010 II. LA FIESTA DEL
REY COL, dibulao 5 en color, LA
CASA E8 SERIA, por 'Merla

4.1WEJ_

ORAN TRATOS

PUBLI CINEMA

NOU. - Tarda: "El refugio"; nitt "In
111009 de dona Simia" (no apta per a
3onyOreles).

CORSEGA. entre Mantener o Arlbau

VIAJE DE NOVIOS

larda I 10 ml: "El frente Invisible,
Orado son Molz Cómanles

Tarda: "La ',mi s a de la Pnrn.

CINEMA ESPLAI

F e o BrIgior Beba I %alela Prejean

SALONS CINAES

El testamento del doctor Mabuse".
Itureaal. - "La consenlIda" (untellffiefit

larda). "11Mai encontradas" 1 "Soy un

padour": 1111: "1.4% PeO°D"..Espanyol. - "EI ron fa treballa forran"

Argentina

«MI

de diumenge. 6 tarda

HAN

CLOWNS

TEATRE BARCELONA

E • de • paixa p3r a la •,•• 1 6 Numerad,

iiiiIES
FINKS

Ç3101AALS SALTADORS

1

Cala. "hoy 0 nunca" 1 "L4 MI 15 10rts"
letIm Mima. - "El eme" I "una OVOSInri amorosa".
Irle Parlo. - "Vu e lan mis cantlones" 1

vagabundo"
Apond. - Tarda: "la bona gent";
MaJeetio. - "Barrio Chino", "Veronika"
"1.1 glerlosa".
I "El mancebo de bollos".
11111• 011001. - Tarda I nII: n i« llena de
en la venganza'', "NoMundial.-"Enielos
1110a1g0•••
C61010. -

Preu. 275 pies.

RECELOSO!

Cavallets nans

NAIBE

• gA';

ine

TEATRES

do la Lulo. de Racione 1 de la Univeraltal
de Zurich, 101 141,1,11 d'ulilitat niriOnal

55100,1. Miifie C1InE, 1 1•011,) 19310113

filMs Paramount
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.1t. Bulaques des de 2 ptes.: NO
FALTA N A NA I
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Del 20 al

30

d'abril

CASA VILARDELL
presenta les últimes novetats en

Mitges i Mitjons
La nostra tradicional Exposició
denla ocasió perquè vosté quedi
perfectament orientada de les
novetats, colors i dibuixos per a
la pròxima temporada d'estiu

•

a
==

eonjunt constitueix una bonica selecció
del Inés depurat gust
Sempre ha interessat la nostra Exposició, i
en els moments actuals molt mes; puix que,
ultra vendre als preus de costum, sense cap
augment, obsequiem els compradors d'aquests
articles amb flascons d'Aigua de Colònia
"GOYESCA" de l'acreditada Perfumeria
"MYRURGIA"

Avui, primer dia
de venda
No deixeu de visitar-nos!

6=211e

CASA VILARDELL

OBSEQUI
d'un fiase() de 1/16 de litre d'Aigua de Colònia
"GOYESCA" de la Perfumeria "Myrurgia", a
tots els compradors de
mitges i mitjons, la compra dels quals sigui superior a 10 pessetes.

Compra superior a 20 P.,
obsequi de 1/8 de litre.
Compra superior a 30 P.,
obsequi de 1/4 de litre.
Compra superior a 50 P.,
obsequi de 1/2 de litre.
Compra superior a 100 P.,
obsequi d'un litre.

VIA LAIETANA, 49 i 51; HOSPITAL, 36 i 38; FONTANELLA, 17; SALMERON, 17; NOU DE LA
RAMBLA, 8; CARME, 73; RIERA BAIXA, 26
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