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BARCELONA

sEGONS l'ATUFES

Ahir, al Palau del Parlament

El cavaller de
la discòrdia Jaume Oubern i füregues és

TAIMUNS D'IZIPSENTA: CABREE DE EMANA, 11 1111. — TELEFON 12803

Despr6s, ; d'un formidable escindol,'

r

L'organització de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya

per z e yots contra un, es *out A MANERA DE PROLEG
el projecte d amnistia
elegit primer President del Trig

pe r JOSEP MARIA PLANES

X • altim s'ha fe pública la ruptura
c . :re el partit socialis ta es p a nyol i la
Unió Socialista de Catalunya. Aquest
desenllae Os leigic: d'enea de l'arribada del senyor Largo Caballero, en
"tournée - revolucionaría. es produino
ren unes esquerdes que el tempsdos
es
'na fet sinó eixamplar entre
razona un <tia units qui sap si d'una
manera una mica irreilexiva.
Per la mateisa ran que el senyor
Largo Caballero predica v a la guerra
no figuren
san ta . ara que eh 1 els seus
al govern de la República. els somagors
listes catalans, collaborado del covern de la Generalitat, venen les
s es d'uaa manera mes serena. caQue? — s'han dit els socialistes

els socialistes, le» esquerres
Cassació Catalunya S'abstenen
republicana i de Catalunya, els mauristes
i els autonomistes valencians.-L'Albinyana
Foren elegides també les sis ternes de
és copiosament apallissat pel Sr. Prieto
maestrats del Tribunal

bunal de

de

amb els seas vots. (Entren els ministres d'Indústria i Comerç i Obres Públiques)
Estableix la diferencia entre indult i
amnistia. La primera es refereix conMarina i Instrucció Pública. Es Ile- cretament als deliquents, als
geix i s'aprova l'acta de la sessió an- delictes en abstracte. Ea histbria d'alterior.
guns indults ¡ amnisties concedits en
Seguidament s'entrasA Tordre del
die.
Hi ha un dictameniider;la comisan')
de Finances cedint a l'Ajuntament de
Castelló de la Plana els terrenys guanyats a la mar. Es aprovat sense dis-

Madrid, zo. — A un quart de cinc
de la tarda s'obre la sessió, sota la
presidencia del senyor Alba. Hi ha
animació 'als escons i tribunes. Al
baile blau els ministres de Finances.

talana — hem de complotar contra
nosaltres mateixos? Es absurd.
Uns detalls dorganització, vistos
i a
amb distint criteri a Barcelona una
Madrid, han servit de pretext a
ruptura que ja s'hatia produit interiorment feia uns quants mesas.
Però la qüestió de fans veritable
el criteri
és una discrepan cia entre
uniformist a i autoritari del senyor
Largo Caballero i la realitat catalana. No suposem tan poc perspicaç els
:oler madrilen y per no veure que
socialistes catalans cal que siguin
governamentals: perb ell volia negar
sociael fet de Cata:unya i obligar els anallistes dad a tambe negar-lo. i
lar-se davant Forganism e central. El

cossió.
Tumbé sbn aprovats definitivament
els segúenta projectes: Un crèdit extraordinari de 17.500 pessetes per a
les desposes de l'Exposició Nacional

de Bellos Arts. Un suplement de crèdit de 100,000 pessetes per a les despeses de compro , aciä dels censos electorals deficients. Un crèdit extraordinari de 313.91793 pessetes per les despenes de plus a la guardia civil. Concedint una plaça de gràcia a l'Escota
Naval als nets del primer condestable d'artilleria senyor Mateu Duran,

sentit cataiä de:s nostres socialistes

no ha pagar admetre aquesta imposicid.
Es, per consegüent, no tant una
divergencia de concepte sobre quina
una
cosa sigui el socialismo, corn
irreductibilitat de dos sentits nacionals alló que ha ocasional la

separació dels uns i els altres. Tracel
tant-se d'una cosa anacional com
socialismo, no deixa desate una paradoxa significativa.
dinLes discrepäncies doctrinals
tse d'aquest partit, mes que en la
topada que comentem es remarquen
que, a Madrid,
dins la Huila sorda
i
aten els senyors Largo Caballero
dies assenyaquinte
uns
Fa
Besteiro.
l'illustre
de
' arena la posició política
catedràtic, diputat al Parlament de la
no igsenyor
Besteiro
República. El
vera pas que avui dia el manciame
seentre
les
..ogmätic ja no sadmet
ezcions cultos. Monte de ciencia, sap
1 es
,uo una teoria incessantmen t viumalt
:raasforma en contacte amb la
incorporar
la
Per això voldria
.•eva ¡orca al moviment neoliberal o,
5
voleu, neo-socialista que avui dia
'obre pas a Franca i a Bélgica, en
= ¿.etriment del socialisme noístic dels
ileixebles i sacerdots del mestre
Marx.

Eniront dagues pie t de vista el
senyor Largo Caballero té un concep:e clerical del socialismo. Es una es_e.
glésia tancada, i mentre la clerecía i
§
1 e. poble iidel a la /eligió marxista
martín, tot va be. Si hi ha entrebanc,
catàstrofe.
at shauria de dur a la
--a revolució es una mena de foguera
La
fanàtics.
I .uquis:torial per a aquests
dea de justicia social no els interessa gens. Es la forma material
partit. són els quadres de mili•_ants. Llur presencia al poder basta
per a santificar-ho tot. Nomes una
:nentalitat alai explica que, dins la
.nodesta història del partit, no shagin estat ni el senyor Largo Caba:!ero ni cap dels que pensen com en,
collaborar amb qualsevol regim
antidemocràti c. I, si a mä vingués.
:epetirien el fet. Ça corn Ila no se
menten gaire distants dels feixismes.
Entre ells i el feixisme hi ha la diferencia duns noms i d'unes posicions
2ersonals, peral, Os el mateix criteri
d'adoració a l'autoritat i a les forces
:.taterials i baixes de sostre.
La topada amb els catalans n'és
exemple. El senyor Largo Caballero s'ha produit exactament com un
5enyor de les dretes espanyoles.
1 sempre seran abrí ell i el socialisme
madrileny, uns que s'imposi el criteri,
a:hora més savi i niés präctic, del
senyor Besteiro, l'únic que sabria, en
aluests moments, concluir dins la
República les masses populars
Catalunya i dur-les a una gestio
:epublicana a in b uit sentit de gooern
de collaboració amb les forces auto mm mes que hi ha dins la República.

L'AMNISTIA

— ' t del Tribunal
El senyor Jaume Gubern i Fábreguen - primer pkenden
de Camada de Cataluays,
lame Gubern i Fabregades, el . Presi. 7 Ahir, t lea cinc de la tarda, es
dent del Tribunal Catald de Ceo/arfó rema{ 4 aisló de sessions del Parlament de -Catalunya l'Assemblea que
elegir en l'Asemblea d'shir, re »tire..
ettingir,, segons la Llei, el-Peea Barcelona el 3 de mar; de-Milye,T4,
Cassació de
per tant, 59 anys. cident del Tribunal de
.Catalunya.
En virtut d'un Oli e i del
Republicà des de »volt jove, va comenconsoller de Justicia, presidí intericae la atea carrera política militant a la
com" iord naM e.ra la Mesa del Parlament, CaUnid Catalanista, i ingresad me-s
posta pel seu President, senyor
al Partit Nacionalista Republicd.
es i els secretaris senyors RouHome ¿'acné i apassionat, l'actuada rs ea tn: vDDotGerhard.
i
de Jaume Gubern en aquell periode En entrar al saló, els components
fou de les Inés intenses i millar. arios- de l'Assemblea pasaaren a saludar el
redes en sentit republicd.
senvor Casanoves, el president de la
Organicados dels <tetes del sea- par- CoMissió Jurídica Assessora, senyor
F
as
ou
el
tots
en
par/
prcti,irc
Maluquer i Viladot; el president de
va
tit,
molt remarcable la sera intervencid en l'Academia de-Jurisprudencia, senyor
lassemblea de joventuts republicanos Roig ¡ Bergadä, i el degà : de la Fai Rascelebrada al Centre . Rcpublied de la cultat de Dret, doctorSoix
- a
pa n .
Piegt del Tcatre,- os dejes a la qual van
acceutuar-se els ..jorrents d'unid e:;trc, Tambe el saludaren
i
republicana
1,.7. degans dels CoHegis d'Advocats de
d'a7,7,1;;;a
de
i
a 13 orma
Z i12
rirsri :,Pa
a
Barcelona i Lleida, senyors d'Abadal
i3b2110.
i Sol. No assistiren a la reunió els
faume Cubren, que havia estat acere- diputats de Lliga Catalana elegits a
pel Parlament català seSuri de la Unió Catalanista, fou, l'ony
tal efecte
.
Duran • Ventoia . r'Carreres
1912, elegit preaident del Partit Nacio- nyors
nalista Republicà. L'en looa ¡os pro- i
Artau.
clama( cliputat provincial.
LA COMPOSIeI0
l ' a 'figurar novament en candidatura
.DE -L'ASSEMBLEA
els anys tçstt i 11 . 1 totes dues vegades
fon derrota!. D'acord amb la Llei anomenada del
compon)' Tribunal de Cassació, l'Assemblea es
'4 ¡rostir d'aPest" dates' el
d' A nnadeu Hartado, Jalone Carnee, Lluld compon de les' següents persones:
i Rissech i Sutiyol, va retreure's de /a Vint-i-quatre diputats del ParlaPolítica Gatito i es eirdicin d'una manera ment catalä, que són els senyors Angairc9 exclusiva al SCI4 despatx d'adro- dreu, Dot, Dalmau, Espanya, Fercat.
'eres, Fontbernat, Galés, Gerhard,
1;1 sets apartamene de la -Politica, Irla, Lloret, Mestres, Mias, Romera,
colorió feta de les Ates vegades que'Ita Ribes Soberano, Riera, Ruiz, Sauret,
fiourat en la candidatura Po troci.lada Simó, Soler i Bru, Tauler, Terradoper Acció Catalana — &cejan: 1 diPtt- Iles i Xirau, Duran 1 Ventosa i Cartais al Parlament Catala s diPutats a les reres i Artau.
Corta de la Repliblica — ha esta, total.
El President *de la Comissió Juri.
Fa 37 anys que va matricular-se al dica Assessora, senyor Maluquer i
Calécgl d'Advocais de Barcelona i 20 Viladot.
•
gtte is 1.' guata de 1.(5,n' o iol Co/legt. Els degans dels CoHegis d'AdvoEn ractualitas IGUINC Cubero és vocal cats de Barcelona, senyor d'Abadal;
Peine« dc la Justa . 111c1i/bre dé-fu . C.0- de Tarragona, senyor Albaiulla; de
missid Jurídica Assessora, i de mollas Girona, senyor Franquesa; de Lleida,
senyor Sol.
¿nitres corporacions i organismes.
latiste Gubern ha escr.t titilen a d'ar- El degà de la Facultat de Dret de
ticics i prottunciat cenienars de discur- Barcelona, doctor Boix i Raspall. El
sra . F n It també periodista, collaborant dega deis- Procuradors, senyor Vergés.
intrnsament al "l'oble Calda".
Els dos presidenta de Sala de l'Audiencia Territorial de Barcelona, senyors G. Echevarri i Emperador.
Els presidenta de les Audiències
de Tarragona, senyor Dionis Terror;

'Una sittiari4 tronada
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tronada no va u.ia paja d'ea:ralee...!
eeti Tli' mal encare si dicapres de la

Després un secretari Ilegeix . el text
molt extens de l'amnistia amb la re
dacció deiinitiva.
(Ocupen el banc blau els ministres
d'Agricultura, Comunicacions. Treball
•
i Governació.)
El senyor MARTINEZ MOYA,
de Justicia,
comissió
de
la'
president
una vegada llegit el projecte d'amnistia fa ús de la paraula i div que
en la cornissió s'ha aprovat la sedanció definitiva del projecte d'amnistia
unta unanimitat absoluta:
S'entra a la discussió de la totalitat.
El sepyor.JIIIENEZ DE ASLIA
Pe r la en, nom de la minoria socialista.
Fa ya, examen de les principals caracterfstiques de l'amnistia que va a
promulgar-se. Diu que no pot ésser
objecte d'amnistia la devolució de les
hisendes expropiades anal) 'nlotiu de
l'intent del in d'agost, perque les dites expropiecions s'efectuaren en com.

Prieto

que deixa aquesta llarga tongada d'agilucid es reviiä brusrament l'any 185,5.
El capita general de Catalunya, Zapatero, ptkliCa un han de gran estil mili tar, en el qual se suprimien simplement
toses les associacions obreres,
La resposta no trigä a venir l'ames
setmanes mes tard la de juliol del 1855)
es declarava la vaga general a tetes les
fähriques de Catalunya. El Briesi d'aquell
mateix dia publieava la segfient not•cia:
"Sc nos acaba de decir que en Sans

Per situar el lertor d'aquests anides,
harem, per comcnçar, un breu resum de
la historia del nostre moviment social.
l'imprescindible per a coHocar el present
reportatge sobre un tou dantecedents
que permeti establir en cada cas les
relacions que lliguen la nostra epoca, tan
agitada, amb el passat mes o menos
Ilunyä. Sempre es convenient. Per altea
part, recordar al lector de diaria out
els Jets nous que veu desfilar cada dia
per originals i t.:pies que li semblin
obeeixen sempre al ritme obscur i misteriós de la fatalitat histórica. Cap dia
no s'inventa res absc.lutament nou.

de un pistoletazo el director de
l'Hl fabrica fel seny er Josep Sol i Padris) y herido se socio de la misma, perMliert0

sonas las dos mu y conocidas y apreciadas en esta capitat."
Era el primer crirn de caràcter soLes primeres noticies que es tenen d'a- cial.
gitació social própiament dita, a Barcelona, remunten a 1831. Els °brees es El fet diferencial
queixen de la mama de feina i dels
La imorporació dels obrers catalans
jornals massa baixcs. Presenten unes
bases i dv les seves converses arnh eis i deis de tot Espanya a una organització
patrona controlad per l'autoritat, en internacional densa del viatge que lea
treuen un petit guany. L'n opuscle de per la Península (123.- ..9.69i l'italiä Giul'epoca — Deberes de los trabaladores seppe Fanelli arnic de Bakonin. or g ani t
de l'Aliança de la de--zadormbel
y los fabricantes — El jornalero
debe mirarse como tal niña, cuya con- mocracia socialista de Ginebra, i encldegacions o secde
fundar
carregat
fianza debemos adquirir. aeonsejdndole o
conveneibidole por media de raciocinios cions de l'Associació Internacional de
que estén a uns aleast-e. que toquen de treballadors en termes ibèriques.
Fanelli anä primer a Madrid. on es
carea a sus intereses: pues foco /e canoera aquellos ase se lo figuran razo- posó en contacte amb un grua d'obrers
nable y arctionido. I mis aran: Cuando avancats. imbuits de socialisnis irances,
el t'orna/ere se te ten mucho dinero re- que havien pogot estudiar a través de
unido, lo cree Inagotable y lo gasta en lee traduccions de Froudhon 'tetes per
Pi i Margall. Anselmo Lorenzo — mes
S'a loeuros.
En aquella época, els teixidors gua- tard un dels anarquistes destacats de
nyaven de dotze a eatorze ressetes a la Barcelona — explica, aue els obrers madrilenys, que no coneixien el francés ni
setmana.
El naixent proletariat té dues erre- l'italiä, ne, entenien gaire Faneihl, nerä
ocupacions essencials: primera. l'odi a que l'escoltaven extasiats:' "...después
la màquina, que posa cada dia nous de exponer con riqueza de detalles la deAlbiriana
obrera en atur fonda i que fa inútils sesperación de la miseria con rasgos
gran part de les eanadtats professio- que me recordaban al trdaico Rosal. El
diferents ocasions per l'ex-rei, al qual nula adquirides en un aprenentatee liara quien tuve el onda de admirar poro ancorresponien les funcions de gràcia
i dificil: secano la lluita ver chtenir el tes, decid: ;Cosa orribile! ;Spansnsobirania que avtri corresponen SI poble. dret de malici ó . ente la leeislació ales. tasa! .."
tradicionaAcaba dient que la miseria
hores vigent, caes la de tot Europa, con- A Barcelona, Fanelli actul prcP d'un
grua que. malgrat Esser presidit pel dilista votara l'arnnistia despees de resar demnava
ó.
una oraci
Totes les M'anees oolitiques del se- buixant Josep Lluis Pellicer, tinqué coca
El senyor PEMAN: —Votarem amb gle dinou, amb el set TOS2t1 de pro- a figura principal Rafel roma
Aquell nucli, on es distíngi el metge
perque hem d'cropsär alpistes ob- nunciamientos 1 de revolta constant, no
jeccions a aquest projecte, ja que en ell arriben, però, a alegar ni a treure co- Sentirtyon, home mot dacurnentat en maobservem que l'amnistia no és repara- lor al moviment essencialment obrer que teria social, estava format per una vindora mes que editan:- Nil fs repalidora cada dia es dibuixa amb mis torta. tena d'individus, la majoria dels quals,
mis que en part d'un periode de justi- Així velen que entre els successos de sobretot els dirigents, no eren pas pro,
cia, que per ¿asen -ho necesita Esser ve- t835, despees de la crema ehe convents letaris.
rament'oblidat. El Govern ha fet el que i l'assassinat del general Bassa, des- Els internacionalistes trobaren Maltea
les
ha pogut segons la prudencia i conve- taca, per la seva a p arent absurditat, dificultats per a fer adeptes dintre
niencia aconsellaven, per& no havien l'incendi de la .gran fabrica Bonaplata, entitats obreres, que en aquella epoca
d'haver-se fet aquestes excepcions de primer esclat de violencia en la Iluita oren democrätiques i federals i, per tant,
lliurades de ple a la política nacional.
separar del servei activa aquests mili, social.
Aquest incendi, com tots els que se- L'acte mis important de la novella
tara, porqué am b . la legislació ordinaria
organització fou el Primer Congrés
a
una
correspon
pas
hi ha mitjans suficienrs per protegir-se, guiren despees. no
i podia deixar-se'ls en la situació b) i täetica original del moletariat berceloní Obrer Espanyol que s'obri a Barcelona
de juny de l'any 1870. Hl
no concedir-los comandament sinó els Per tot Europa. l'odi a la maquina pro- el 17noranta
delegats representants de
assistia l confiança. (Entra el cap dcl voca la crema de maltea fàbriques.
La repressió quo seguí a l'incendi de cent cinquanta entitats. L'actitud del
Gotero.) L'orador nega que quan
i sinxecaren els' sublevats del lo d'agost hi la fabrica Bonaplata bu dur:ssima i im- Congrés fou netament apolítica
hagués un regim de lliure discussió. (In- mediata: cinc afusellaments. Altrament. dical.
en el
terrupcions dels socialistes 1 de lea. ex- veurem que qualsevol moviment obrer L'escissió de la Internacional,
d'aquesta epoca va SegUit fatalment d'u- Congres de La Haia de 1372 (expultremes esquerres.)
en
Espanya
si /, de Bakunin) repercutí a
El 14 s'uniren dos corrents: nes guantes execticions.
la crea- el Congrés de Sara gossa, celebrat el
mateix
any
1835
veiem
En
el
que
d'esquerra,
un de dreta ¡ un altre
Mixta d'obrers i pa- mateix any. Es pot dir que aquesta ees'al ç aren contra les persemzions nonti- ció d'una Comissió resoldre les diferen- cissi6 fou la conSagració oficial d'una
que ha de
ques i el caciquisme. La massa vota en trons
ells. Es signen unes bases... disidencia latent des de molts mesas:
sentit negatiu en tot aixti, i advingué cies entre
a
la
!larga,
els patrons no com- a Catalunya triornfä la posició anarquisque.
fiti
Despees
la
República
la RePública.
plican. Existeix ja en mulla moments ta, mentre que a Madrid romanien tiel mateix, i aixó provea una reacció en
de Teixidors, que serà bie a l'ortodòxia marxista.
l'opinió que es tornä contra el que s'in- una Associació
plantedissolta l'any t84r, la cual is una ve- Amtl dia el preblema segueix
tentava.
de
ritable societat resistencia; els seus jat, si fa no fa, de la mateixa maEl senyor MENENDEZ (Teodomi- adherents meren ¿os ensartas setma- nera.
rol : —Sou els mateixos.
nals. i hom . paga; ja SOCCTSOs als paL'anarquisme
El senyor PEMAN acaba dient que rat s m sis rals diaris.
a aquest nioviment de protesta .contra
y tlitaa l'Als s OciaCi6 de Teixidors
L'an
El 24 de setembre del r8Sr titigué Inc
les persecucions politiques i el caciquis- es novament antovitzada, amb la condime fou al que s'uní el general Sanjorja Ció compleixi els següents requisito' la primera sessió del Congres anarquista,
eI 1 4 d'abri l i després el ro dagost. one l'associació sigui liiures fine la remi- que se celebr à al teatre Circ ParceloFederacions locals
(Aplaudiment de les dretts, idltuc dels tió' dels cahals socials sigui pública i amb n'es. 1-11 assistiren 162resultas,
s'organitzà
o d'ofiri, i cono ' a
agraris.)
respon s abilitat; ave la Societat no per- un altre Congres
que tingué lloc a Seinri que
anuncii
políties;
Cuas
secueixi
marca el
es
Aquí
C
5,
o l, 5)
(Continua a la pagina
villa l'any segilent.
‚-lament les seves reuni o ns a l'autoritat 1. punt 3 led de la Federación de Trabaiafinalment, orne sigui exclusivament
dores de la Regi.in 1,:spaisola. que arriba
No són pan molt diferents lee condi- a comptar lonco adherits. Mes tard. els
cione <me, noranta-dos anys mes tard.
socialistes de Pau Iglesias s'apoderaren
Llegiu, a la pàg. 3, l'article autoritats de Barcel ona posen als Sindi- del moviment. pecó la ruptura fou gai

1831

pliment d'una llei votada pel Parlament. En tot cas cal la derogació d'aquella Hei i la promulgació d'un . de
nota. Aixà no pot fer-se mitjançant el
projecte d'amnistia, sind seguint els
trämits obligats. Per aquestos i altres
raons de técnica legalista que exposa
en el seu discurs el senyor Jiménez
de Asila, els socialistes no votaran el
projecte.
EL senyor BILBAO (Esteve), en nota
dels tradicionalistes diu que l'ainnistia
cats rer a permetre Ilur reobertura...
era un comprar/11s electoral contret amb
de
JOSEP
CARNER
car
faltar,
pot
L'ideari
no
es
poble,
al
qual
el
ella fou bandera de la Propag anda ¿reSota l'organització dels teixidors, que
FESTES
tinta; i l'amnistia la sanci ona el poble BARCELONA 1 LES
tingué una influencia positiva en els moviments politics de l'época, no hi ha cap
corrent ideològic. No es partia pas d'una critica teórica de l'existent, ni s'intentava la realització violenta i completa
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la violencia com a mitjä terroriiic
exemplar de propaganda i proselitisroei
1,a Federació no resisti tantes divisions
despees de nombroacs Como-mas, en eadascun dels quals s'acusaren notes tentiendes i rancimies nersonals, iau diseolta 18g8. Restaren sois as
anarnuistes a Barcelona, i aquesta és
l'época de les seves propagandes
Josep Maria PLANES

(Continuara.)
Denla Anys trägies.

Avui, a les deu del
vespre, conversa a
iteciti Catalana
Alee, "Mete, -a lee den. tindrä
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pnblic4na, Corts Catalanes, Ap, principal, l'anunciada geversa pública.
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LA DIADA
Llibres!!

Llames!!

Dues Unes històries • de Catalunya
Trobar-te arran de la Diada del LE- no sabé soatteure't al concepte de la
bre amb dues histórica de Catalunya re- història oficial espanyola, que amb es-

cents sobre la taula, que fan olor de
tinta fresca, amb aquell ilaire tina
preMta temptador com l'olo r de pa ca
conttitueix un fet insòlit que os-lera,
fa oblidar la crisi Ilibrera i as posa
content fins al pum de no poder-vos
estar de parlar tes seguit d'aquetta coincidencia extraerdinaria. Ara afegia-hi
que es tracas de dos libres seriosos,
crits per dos historiadora especialitzats
en història catalana. comprendreu !a
satisfacen:, amb que escrivim aquestes
ratlles. Cal dir, perca que la coincidencia de les dues publi . acions en ¡inertes
vigílies, aixi com la peremptorietat del
temps, no ene han deixat ice nie, que

pera assimilista generalitza Tia de
"Corona d'Aragó" involucrant - hi ri

Principat, Aquesta nomenclatura, par
simplificacib, porta de vegades relator a

aquestes mateixes columnes. L'editor

tina productab abundantlsainn, dispersa.
i de vegades anónima, en ele nostres
diaris i en ele nostres setmanaris humorística es rellecteix constantment
la seva prosa, plena d'incisos, de fugidese, de divtgaeiene. En embuta abundancia hi ha els seta pitjort perilla i
les seves minora ojete:ice. Perills, perque ha de vigilar-se constanttnent a fi
de no distretire's, per acumulació d'idees i de detalle secundaria del tema
principal. %latí:nieta perquè aquesta
g undincia, que no és pes una pura
abundancia verbal, ans abundäntia d'invenció i d'observació, el fa constantment

parlar d" Aragó" per referir-se a les
[erres catalanes amb veritable contrasentit històric en la majoria de casos. grivid i dens, constantment divertit,
F.3 mes de doldre, quan en la majoria sense un moment d'ardes*. En cada
de fets, adhuc quan afecten als dos pal- radia Tenginy hi espurneja.
"Tres al Pol'', !libre especialment detos, Catalunya Es la que par la situació,
per les activitats de govern i per un diem als minyens, ens presenta Angel
en el seu aspecte d'humorista
Ferran
sean polític obert al alón té la inicia-

tiva o la supremacia. Aqueas equívoc pur. He /fi ha volgut esdevenir pas mo-

seus joves
dóna lloc a que ele Alfons j Peres si- ralista. Ha volgut oferir als
guin anomenats amb una xifra d'orde- lector, una facecia timplement diverti-

nació alta. El lector corregirá fàcilment
la lectura repida deis dos llibres, per la aquestes inexactituds de nonos; pecó
qual cosa no en danrem una crítica, aleó creiem que hauria estat millor que el
una impressió recensionadora.
subtanament llagues partir del traduc• ••
tor, el qual potser ha ates mis la Iletra
de
Catalunya
q
i 4ragd, per H. ue l'es p erit de l'obre.
Hisidzia
L'editorial Orbis s'ha esforat en perJ. Casaca, trad. d'Enric Massaguer.—
tentar el !libre dignament, i a fe gue
Editorial Orbis.
Ito
ha aconseguit, Demés, Iba iHustrat
Dele dos !libres que recensionem,
amb trenta-dues lamines, ultra ele maaques t fou el primer d'arribar a la ma- pets intercalats
al text. Es un !libre de
tra taula. Ei tracia de la traducció
d'una obra anglesa apareguda apenes ja treball, però tamicé is un Ilibre escaient

enig any. Si no ho recoedem maiament.
Ferran Soldevila s'ocupava d'ell en

LLII3

per a

obsequi.

Histaria de Catalunya (Política), per

da, que es sena date, la mena de literatura que elle agraeixen i estimen
mes. Potser, a fi de comptes, la que
mis pot contribuir a reconciliar-los
amb els llames. La fantasia, dones, hi
predomina per damunt de ter. L'inesperat salta a cada ratlla. Horn va de
sorpresa en sorpresa i eapasaiona per
;quena paradia d'expedició mucosa, que
fa pensar vagament en el Mr. Jicksvich, de Dicleens i en el "Tartari de
Tarascó", de Daudet. Del primer ti alguna COSa en la intenciä i en el to. Del
tegon, una mica de la claree i de la gratis.
El dibuixant Quelus, amb no mema
humor, he fet esdevenir plestica la fantasia d'Angel Ferran en un tegua d'illustracions, molt expressives en llur
exuberencia i vitalitat infantil. Pelo')
el sen elegi ja l'ha tat ad mateix el
company Apis. Hem no pot imite recerdar-lo i subratllar-le.
Dominen OUANSt

Soldevila—Editorial Alpha.
amatent, afanyós d'incorporar a la hi- Ferran
El nom de l'autor, especialista remarbliografia catalana aquesta aportació
cable,
investigador
directe, escriptor soestrangera a la riostra història, s'apressa bri ¡ elegant,
sens 'imposa com una gia publicar-la, per tal de posar a les mans
l-ambo
La
densitat
del contingut,
del lector catala l'obra del professor
text de prtop de cinc-centes pigines
del Conegi de Santa Caterina, de Cam- drides
de lletra amb abundants notes
bridge.
fa respecte. Pera) aviat
-Histbria de Catalunya i Aragó" inframarginals,
claredat
la
en l'exposició i els subtitols
compren el període nacional de la nosdels
marges
que
'Huelo les Mieationa
tra terra des del tefermament de la
Reconquista i la independitzaci6 efec- endiosen fàcilment en la lectura i en la
compulsaci6
dels
fem fina a absortartiva del comptat de Barcelona a mane
vos-hi. Els conceptes pitas de substan- NOTICIAR! DE LA DIADA
de Guifré el Pilós, fins a la unió arnb cia
pele profunds coneixements histórica
DEL LLIBRE
Castella San els set segles que coastitueixen la veritable Edat Mitjana a de l'autor, eón sempre expressius i enteCatalunya Es, dones, una història par- nedors. Aquesta valor literaria es ja
mis evident en la retolaci6 del, capítols
cial, però substancial i bäsica, perque
i subcapítols: -La gestació de Catalucompren el periode gestatiu de la personalitat nacional catalana. El Prof. Chay- nya" , "La naixença de Catalunya",
tor, a m'es, ha tingut l'encert de posar-hi "Cap a la independencia catalana", "Cap

a la unitat catalana", "Les direccione
uns capítols preliminars que posen en
antecedente el lector i un epileg en el d'expandiment i les forres peninsulars",
qual s'exposen breument els fets mb- "Entre la renca aduna i les grans
dais de la nostra renaixença literäria conquestes hispaniques", "Entre l'exi política fins al moment antondmic dins pansi6 peninsular i l'expensió medite;la República Contra el que hom podria risita", etc.
creure per tractar-se d'una obra estrato- Els periodes 1 els 'teta cabdals de la
gera, l'expesició és feta amb un conei- nostra histeria eón tractats amb amplixement a fons de les qüestions, a base tud, peró en forma cenyida. El regnat
de les informadora bibliogràfiques prin- de Jaume I és estudias en tres capítols,
cipals, amb una visió personal del ter- numinoses; el Compromis de Casp, de
reny i dele homes d'ara, ço que permét tanta transcendencia per a Catalunya, hi
exposat en quatre capital, Plena de
a l'autor de situar-se millor per com- es
prendre el pasear. Dins la imparcialitat claredat i d'un sentit crític amirable.
ponderació ¡ l'equanimitat de l'hisLa
de l'investigador una simpatia constant
vivifica les figures, els fets i les este- toriador eón ben equilibrades amb roras. La personalitat de Jaume I, molt rientació educadora, guiadora, que la
ben presentada, amb ela setas defectes i histeria lude tenir per al noble catali, e n
gut molt temps amb tejes senti--trein
les seves qualitats, resulta hurnanissima.
En canal, el gest cavalleresc de Pere mentals o emmetzinat amb histeria asel Gran en presentar-se a Bordeus per al tellana oficialesca.
La lectura, agradable, de les planes
desafiament cencertat amb Carlea d'Aro
jou queda tractat tan ambiguament que substancioses d'aquest Ilibre fan pensar
hom no sabria si el gest Es un subter- en mete manuals franceses d'histeria,
fugi per a eludir el compromís contret ciare rics i ponderats, com el dAlbert
o el compliment precie de la paraula do- Malet, per exemple.
El volum acaba amb l'irtici de la subnada, En general, pena l'exposició es
presenta de sempre raonada sòlida a jeecib de Catalunya a Caltella; manca
base de la informació de que l'autor ha la histeria moderna, que formará el vodisposat (En la Bibliografia no hi velem lum legan, l'últim craquata obra. L'inesmentada alguna obra fonamental cose terb d'aquesta primera part ens ha fet
• Alfonto V de Aragón en Italia", de inquirir si ens ealdria es perar tan', la
Josep Ametller, o "La iniquitat de continuació, i ens assabenta que l'original
estä p rest 1 s'ha comentas a
Casp", de L Doménech.)
Tindrem, denee, avisa une histeria
La "Histeria de Catalunya i Aragó"
p leta de Catalunya. Mentrestant hom
constitueix, dones, un ban resum d'his- com
mara
rellegir amb calma les Planes
seria catalana medieval tant en Vaspecte
erlas-idos-es
1 alliconadores d'enlutes pripolític cono en l'upecte &ocia'. Ultra
me;
valuar
d'Història politiea de Caaquesta part essencial de l'exposició, cono talunya,
sig ui que per tal d'explicar millo; ele
Pau VILA
fets nacionals, l'autor ha de situar-los
dins l'aspecte peninsular i europeu, hom
iii troba també una visió històrica de

l'occident europeu i dele paltos mediten.

nnis.
El Prof. Chaytor, que tanta simpatia
1 compenetració manifesta per Catalunya,
S'ACOSTÀ LA DIADA

DEL LLIERE
--

'Les idees literibries en la
. Renaixença catalana"
Dios la tolleccid "Assaige monografies", de la benemèrita Editorial
Barcino, Octavi Soltar ha publica
aquest estudi sobre 'Les idees literdries
en la Renaixença catalana", d'Octavi
Saltar, que obtingut l'any patas el ore• Pelfort, ofert per la Societat Económica Barcelonesa d'Ansias del País.
L'ercossetat d'estudie i asta* sobre el
sostre movimos*, que room force dbvies
expliquen i que cal esperar que la re"'deserte "Revista de Catalunya" reduirà
considerablement, fa mi: estimable guallevo! intent en aquesta direecid. Precisament la commemoració de la Renaixenhautia d'hatee esta una gran meditació, historial i aeàliri de dates i
obres, 'tuja d'assaigs bons, mediocres o
dolents, incontinencia de tesis i de ¡lidieis, fervor darrera ele elogis i darrera les censures; però la commemoració
que coincidí antb tot ntoment de boira
del ¡libre catalis, de desanimació potser, , ha passat, tot i els es f arcos d'alguns periódico i diaris, ami mica miseria:amen', 1 haurem d'esperar altres
die*, si cal sena data la inventarem, per
• fer aquesta medieacid collectissa i la
tasca de revalorització de les coses parle/es que tot paf, necessita periddieament.
Admirable, dones, malgrat apunes observacions que Id ferien:, aquest assaig

BOU LIQUIDA
ELS SEUS QUADRIS
FIVSLLER,

que en: aireeis atad Octed Saltar. Aspectes de la nostra Resaixença

rapida, porsee uno miro parcial i in-

* Un Mitre de poemes de Ventura
Gasse!. — Niel:* no estranyarà Mis l'a•
emitió d'un !libre de versos da Ventura
Gassol per la Dieda del Llibre hagi interessat els lectors catalans. El llibre.
antològic, es titulara "Poemes" i emita

precedit d'un interessantissim próleg escrit per Josep Carnet. Heus aci un Ilibre
que s'esaaauriri, can' aquell qui diu.
abans de P osar - s e a la venda* "Teoria general del Estado", de
Hans Kelten, acaba de urbe en traduc-

cié metellana de Lluis Legas Lacambra,
professor a la Universitat de Saragossa.
L'ha editas "Editorial Labor", de Barcelona. Es un magnific volum de 350
pagines, prologat pel mateix autor, i sera indispensable a tots els estudiosos
de la teoria de l'Estat en l'ordre civil,
moral, politic, jurídic ¡ creacional. Per
als estudiosos catalana el !libre de Hans
Kelsen te un remarcable Mierda: el carasol sise, que es refereix a l'estructura
especial de l'Estat estudia la toma de
la centralització ¡ la descentralització

i de lea unions d'Estats. Centralització i
descentralització, els "cotana autònoms",
els "fragments d'Estat o palios". les
"unions d'Estats", la Confederació d'Es-

tata ¡ l'Esta t federal. el "dret de tecestió", etc.... Un 'libre, dones, indiepensable.
*
La "Revisto de Cotaltstsya", d'aro.
Lis reaparició de la "Revista de Catalunya" ha mereseut l'atenei6 dels estudiosos catalans i dele emite de la cultura
nacional. El número primer de la nava
¿poca que es posará a la venda dilluns.
Diaria de; Llibre, será un bell homenatge a lee diversas editaseis renaixentiates:

Nacionalisme. Romanticisme, pre-

Renaixença, Renaixença, la Renaixença
a València i a Mallorca, Mierra', Llull...
Estudia i articles d'A. Revira i Virgin
G. Díaz-Plaja. J. Puig i Ferretee, J. Miguel 1 Vergés, N. M, Rabió, Martí de
Ramer.

* Els lector: no han obldat ene estan en curs d'edició les Obres Completes
d'Ignasi Iglksies. El poeta del poble no
ita perdut ni una engruna de la seva
gran popularitat. Per això la publicació de les Obres Completes d'Ignasi
Iglésies ha estas un dels èxits Mes russos de l'Editorial Joventirt, S. A. Ara.
en escaló de la Diada del Llibre, sen i
pesat a la venda un altre volum de les
Obres Completes d' Ignasi Iglities.
Aquest non volum contindrà "La comedianta" i "La nostra Parla", duce de les
obres m/s ben acabades de l'autor de
"Els emigrante",

completa, de les idees directrius que han
comandas la nostra evolució literaria.
Temes i perisatges que inviten sempre a
la meditaeid, Assenyalem et copitas
"Els miles popular: con a factor ¡Inc
i
de la Renaixença", just i complot, en la
inteneid critiea de l'autor Yagaufitso
*
"Set colors". — Aquest Ilibre
mes donant-nos una visir; remarcable
d'aquest tema, tan interersant per a nades de Llids Cual, 1 Garcia está
obtenint
un gran exit de venda.
restudi de lo nostra poesía i tan oPortii
a la pros-imitas de la Diada del Llibre.
* Molle, cegados conatitueix un
JOAY TEIXIDOR gr os problema ese/0r un Ilibre per a

"3 al Pol"
¿'ANGEL FERRAN
Angel Pirran es un deis humoristet
mes complete i mis completos que té
Catalunya. Igual exceHeix en les produccions d'humor pur, que en les que
podríem dir-ne d'humor aplicat. Es a
eir, en aquellet que no tenen altre ob jecte que proporacmar un emitas esplai als horres. í en aquelles que tenen,
ult r a e q ues t propina, una seg ',ns lirahat: la de corregir-los o castigar-los,
com s'esdevA en la sátira política. Igual
tamicé encella en la fantasía que en
l'observad& Parat a observar, recull un
sena fi de detalle earacterfstice que el
deforma carlutureseament per tal de
subratIlar-los. Posat a inventar, la sera
fanta tía
inesgotable.
Muna fertilitat, ultra permetre-li

LLIBRES NOUS

KIKTAMPES, per Joaqulm Pla. Exemplar, 3'50 pies.
/unto-Mil CATALANA, aplegnda per Carlee *abole. Exempiar, 225 ¡Mea.
,
KIKOONAPIA FISIOA DK CATALUNYA, per Manid Ohevaller.
Exemplar, 2 . 25 pies.
1111PURINA I ROM, per Joaqulm Pla. Exemplar, 2'25 ples.
Podeu adquirir-loe a lotee lea Labren« de Catalunya o démeher-Joe ale editen, CALINAU CARIAMI, PLA, a Giran*.

fer un present. Tampoc és cosa fácil trobar un 'libre que reuneixi les condiciens
necessiries per a 418er posee indiatintarnent, a mana de t otholle. 111)tolutiment
de tothotn, petits 1 grans. Les "Rondalla d'Andersen" di el Ilibre ideal Per
a test aquell q ue ea trobi en un d'aquena ama Per tatet, "Editorial Jo.
rentut S. A.", en editar les "Rondalles
d'Andersen", vertió catalana de Mara
bianent 1 amb iHustracions del celebre
dibuixant anees Arthur RacItham, he
satisfet una aspiraci6 del, linera catalana.
*
El Principi de Mi, Leone. —
No eblideu. la Mida del Llibre, la nar,
rati6 de Maurici Serrehima, "El min.
cipi de Folia Laimit" i tu mime es
colitede amb um mare1110* ineeremeet
*
` El Nottm TteIre" 1 III Diado del
abre. — Mesita poptder publieeti6,
Per 141 d'aporter el seu aten I I Mil«
esplender de la Diada del Llibre, fOss
tatas* una pueda ineeza al estime de
la Kagebla gala estadio. davant el caney
de le C.ample. Ele amere de lee ehree
Publieedem fIni ip., poir amauta pffl.
tasa eelleetist
oneer s 1. P. Wel
i Jura; J. Lis 1 Guivernal, Aplet i Co
-lado1J.NverCáshiltgna*
eh g ezampten «quirite. Per MI ritle
Ihre autterals 'enviada de remeden*
de le Pause Arme* contarte del motblir
amb elt clemente de "El Mostee Tea.
tre", termes. ¿ases- un dale ser euant,
ultra ele autora eamentats. visitaran la
parida ele 'mil teten ebria Peridoto de

Dleeable, 21 d'abril de 1934
% tarda per My aspirante al paimer
▪ de •11Mt Mieses, i tot e) dia 24 per
ale esagars que optin als alta* dos Pr otala de viist-l-eisic pessetes , El reportatye que obtimui el primer presta será
redist el mates; Día da! Libre d'onze
dotze de la nit a 1 " Hora dedicada ala
catalana absenta de la Pitase".
La Unij Professional de DePelle
*
i Empleats del Comerç (Ciutat,
s ) be organistas un festival lateran i arnb motiu de la Diada del Libre
par a denla, diumenge, a dos guaita de
cinc de la tarda, amb el concure de lee
Vea-

publicació, les acueste 1 els artera Mea
prestigiosos de l'escena catalana.
Una abra a remarcar la Diada del
*
Llibre: "Coses d'Albert Llano" (Arten dotan).
* Joan Duch, amb la seva novena
"Amor i Banderes" referma la sera pecid() com a narrador interessant.
teuscrairi, PtLOrle4itaMLarti%rnän
ieta,A eusitlialristai
*
El biblidfil refinar podrá fruir lai toni Sarda i els publicistes Manuel Vela
Heredia,
ia,
o
roFbeitegran Samaniego i Ramon
Diada del Llibre adquirint Tedien:, de la
interessant i coneguda novena de Narcis
En aquesta vetllada tindri lloc el re011er, "L'escanyapobres", ert edició attaradissima feta per Octavi Viader i or- partiment de premie del Concurs litenada amb uns deliciosos boixos , dels rari organitzat amb mahlt de la dita
quilo ti hi ha Quatre en color, a tota bata. Els concurrents a lacte seran
sequiats amb un recordatori del festival,
plana.
L'autor de la coneguda novella
*
'•hr La Collercid Popular Barcino ?II
"La Tetó flirteja". Vicenç Coma i So- la Diada Jet Llibre,—E.1 eomprador
lei, patri a la venda, la Die& del Lli- llibres cuelan trobarä el dia del !libre
bre", una nora i interessant obra titulada un vast i varias camp de tria en la "Col.
"Foc i Estopa"lecció Popular Barcino", que, consti*
"Sedan Llibre del Sistema".—Nc tuida actualment per toa volaras de ch•
oblideu de comprar, per la Diada del vulgació cientifica i literaria, dels miLlibre, el suggestiu "Segon Llibre del llora autors nacionals i estrangers.
Sistema", d'Agusti Esclasans.
*
Obres de Moliere.—La publicació
* "Ritmes 1934". — Del mateix au- de les Obres completes de 3101ii,e dins
tor, ea posara a la venda. per l'esmen- "Els Clàssics del Min . ' (Editorial Barcina) ha tornas a avançar amb repetirada Diada, el volum "Ritmes tom".
* /gaosi Agustí, amb "Diagonal", da del volum einqui, que coste les quepou de relleu lee atoes condicione de no- tre comedles que el dramaturg franees
va estriure a base dele . metes 1 de la
vellista modern i suggestiu.
medicina.
*
Non rebut de l'Editorial Ortega
*
El /libre en la Història,.— Els que
un exemplar de la segona edició de l'Antologia Catalana (Les vint minore Poe- amb motiu de la Diada del Llibre
eles dels vint poetes més grans). L'e- ved en internier sobre les arta Ilibreree
dici6 es popular, com la primera, i no trabaran el qua els cal en el Resum d'hisdubtem que s'esgotarl molt avise jaque tdria del !libre, de Pere Designes, vol. 90
es tracta d'una Antología que ensenya de la "Collecci6 Popular »arden". Vet
a estimar les corea de la Terra i de co- ad l'interessant sumari taquees 'libre:
neixer la història poetice del nostre Re- I. Els !libres en l'antiguitat; II. La pronaixement, amb les seves dominant
variants e sc : - ducen', de 'libres &trust l'Edat Misiala romántica,
tica la popular. la odie- na ; III. Caracterittiques dels manus'erice, la disnea i l'asan
Pr - crito medievals; IV. Ele primera seo!»
de la impremta ; V. DifuM6 de la imciosista.
* L'Associarid de Periodistes de primes a Alemanya, tina, Pranga, PsiBarcelona, amb motiu de la proximitat sos &sitos i Ang laterra; VI. Els
de la testa del !libre ha publicas un es- mere temPa de la iMProrta a la :lastra
plèndid volum contenint la semblança venirme& ; VII. Carteters del !libre inde l q ue fou degi dels periodistes ca- curtable; VIII. El mole XVI; IX. Setalans, Jaume Odien, escrita pel soci de bles XVII ¡ XVIII; X. Segles XIX
ladita entitat i director de la -Gaseta i XX; XI. La bibliofilia i les bibliade Vic, Joan Anglada i Vilardeb6. seques des del segle XVI.
Aquest Ilibre, que porta un exquisit bola * Enero el: snob: ¡libres cridats a
de Ricard Manet, pot adquirir-se a to- intaressar els &M anta
de 10 henil liteses les llibreries.
ratura en la propera Diada del Llibre
Conferencies i parado.—Amb mo- destacaré, sens dubte, la tradtmci6 cae*
tiu de la Diada del Llibre la Consistió tellana, edita da fa rama dies, de Estibarde Cultura de la Delegarla del Dte. X &yo (Lo montaña trafica), l'obra cabdel Partit Nacionalista Republici d'Es- dal de Thoma, Ideen, una de les novel.
guerra (Passeig del Triana', 70) ha or- les más demes i transcendentals que ha
ganitut Per al dilluns, dia 23, a dos prodult la literatura universal en els
uuarts de deu de la vetlla, unes confe- darren trena anys. La seva m'adobe,
rincies a cirree dels coneguts escriptors en el nootremercat literari es pot consenyora Domenec de Bellmunt, Manuel siderar uri veritable esdeveniment.
Valldeperes i R. Font i Forran, des*
La Biblioteca Univers, aquesta
enrotllant el tema "Els !libres, la Cultu- popular
collecció de les millors obres
ra ¡ la diada d'avui''. La comissió de
catalanes
i traduccions estrangeres, amb
Cultura es complau d'invitar als artes
cementase totes les organitzacions milito motiu de la Diada fa apareixer una de
rals de la barriada. Durant tot el das les obres mes notables del sa humorishi Mur% parada de venda de 1libres da- me català: "Jo I" (Memòries d'un metvant de l'estatge amb el natural des- ge filbeed), de Prudenci Bertran.
compte de la diada, Els esmentats se- Aquesta obra, que forma el vol. XXVIII
la popular biblioteca_ re Precedida
nyors signaran tetes aquelles obres se- de
ves que hom hagi adquirit en aquesta per "La Cavalleria rusticana", traduida magittralment per Jaume Masferrer
parada.
i Cantó 1 revisada per Caterina PumPreso s-ti °bretes, el nou llibre de rano.
*
J. Roig 1 Rabentós, ens ofereix la visió
clara i dolorosa dele conflictes derivats
*
pub
entralicaannit
" rpeu
bbi
rés de
del divorci. L'obra 4s una meravellosa callar
obra de psicolgia en que l'autor d'"Es- min de les I letras catalanes. Aquesta
obra
no
a
un
llibre
de
g
uerra; és
barrer" llueix les seves disposicions per
llibre de post-guerra. Hi veieno la croea la novena d'actualitat.
sbalic nua
aende
u ta
lawpost-guerra francesa. Un
* Delil Dolmen, l'autor de "Seny !libre t o
ril aqueas encara no e'havia puatoar" publica diste de lea edicions Cerime el sen neu !libre "Polémica". En
ell l'autor hi tracta diversos assumptes
d'actualitat, preguntant a parten« con
EL CORREU D'AVUI
Mere Rodoreda, Carleo Vareta i Josep
O rtega 1 Gattet, que taponen amb la
claredat que els Wacteritak.
Galeries d'Art Cataldnia. —
*
* Un llibre da cantee curte ens re- Aquest vespre, en acometes Galeries, será
cate un consista de tentperament: Sal- clausurada la important exposició del cevedar Espelta. Ele ciar-obscura, la les- lebrat pintor gallee Arturo Souto, que
edr vibra mt tots ele contes del Ilibre tan acaloradament ha estat discutida
mame públic intelnque acaba de publicar: "Aspectes". "As- celebrada
metes" is un l'ibie editas acuradament gent.
per la Cataldnia i tm dele futuro bits
*
Exposicid de LInfs M.• Giiell. —
de la Diada del Llibre.
Aguces artista que avui inaugura la «va
* Els mestres ?tacs en /a Diodo del exposició a can Pares, is un dels joven
Llibre.—El dilluns vinent l'Editorial de que s'ha format sota el mestratge de
l'Escola Cervantina de la Cambra Ofi- Joaquim Jalo En el catileg d'aquesta
cial del Llibre, d'aquesta ciutat, establi- exposició, Joaquim Mir presenta el seu
m
rli un
sarrestand al pasear central de la deixeble amb mots de sincera lloança, i
Rambla de Canaletes, peo¡ertat per Per- segurament lacte de la inau g urarl ó seri
presidit pel dit Sr. Ilfrr. Quaranta-vuit
obres constitueixen el catäleg de tan
* Es esteres:emir:4" sempre, lle- notable exposició. Paisatges de diferente
gir les obres de V. Blasco lbafiez,
indrets de Catalunya, amb gran
del§ noveHistes que amb mes força ha sitat de temes, que han dome Hoz divera OU
sabut pintar els coloro i els reasume de aqueas artista pegues manifestar plenalueva terra, Valencia. Però encara re- ment la sera personalitat. Aquesta exsulta molt mes interessant Regir les posició ervíra, indubtablement, yergue
obres de Blasco Ibafiez traduïdes al ca- Lluis M. Caen sigui consideras des
tali per Miguel Duran, de Valencia. Per d'ara cem una de les esperances mes seexemple, "La barraca", "Flor de maig" lides de l'art catali.
1 "A l'obra deis tarongers", en ésser
* Inauguració de l'expoticid de Jotrailladades al catalä han arribat al sep
Pujo!. — A les sis de la tarda s'imixire de la força emotiva a qu é Pos naugurará
l'exposició de »so Puarribar el gime novellstic. Qnt vulgui jol, a can avui
Parks.
ro/Mixer de debb les altes qualitats de
* Subhasto a ean.Pork Aquesta
Blas«) 'Metes ha d'adquirir les obres
tarda, a les sis. se celebrará la subd'aquest autor traduides al catete.
hasta setmanal d'ara per maja de la qual

Revista

ik inémsa

Catalunya dintre Espanya
• MIRADOR fa observar QUe les coses n Catalunya marren ontb un ritme
diferent que e la resta de la RcpitBita. Sense que tos rutlli perfectoment
a casa nostra. intlisentible — di,, —
mis hl ha una consciencia adehese en
orillarla,, girarles a n'atontada i a/ 011jit d'esoterra dcl neslre Govern Orle interessa les 5 03305 5 l'amor de la ferro:
-Aqueste, masses, fins que triontfa
un sentir d'esquerr g en la política cataltnista, , tren un camp de maniobres
per ale que vallen escanyar les nos-

senta els anhels i l'esperit del nestrt
poble. No ea fundió nostra dantazar aquesta disposició del Govern

la República. Es sufirient dir que et
ministre del Treball ha cregut que
era facultat uva, no interpretar , coz
diu l'esmentat Decret, sinb crear un
nou recurs entre lea bases de Trebalo
tres llibertats.
I aluests do- fets sen ja prou im- aprovades pels Jurats mixtos de Ca-
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Tan. Cal tenle premio que la política
es una activitat de conjunt, i, marxant sobre una bona ruta, endega

talunja, I aquesta tesi és inconciaa,
ble amb la hei de Jurats mixtos i m'ab
les normes de estepas deis servia
dexecuci6 de les lleis de Treball. as
extraordinaria l'afirmació que, no es-

automaticament elt petits errare que, tablint- ge res en aquestes normes icea la liarse, no compten."
sa que la lectura atenta i sincera dels
A la resta de la Repliblica, ea (-ami, seas articles primer i segon demostra

el Goteen uta a mona d'un dretisme
i el 1,01,16 semboliea en una fan.
tasmagoria vapautent socialista o es das
a l'anarquisnte:
"Es clan que tot aquest drama es

el contrari), es cregui facultat el ron.
nitre per a decretar tn la forma que

cregui convenlent, perque encara que
tos certa l'afirmació, seria la Cornis.
56 Mixta s en la ',mal Catalunya
descabdella a l'espanyola; Es a dir, seus representante, la que batirla de
resoldre.
d'una manera teva, en una mena
De les facultats reconegudes a la
d'" a e ul cale aeui m'aixeco". Les Pa tedies da feixisme en un ambient tan Catalunya autónoma no en cedirent
ni
un millímetre i apenarern a tots
poc tivant d'entierren fins al geno/1
dins de la situaeió ¡ no elt recursos legals per a fer valer eis
eón perIlloses per elles mateixes. Es nostres drets. Que ho sipiguen a Ms.
más temible el desconcert de certs drid ele catalans que intenten tanino
sector. populars, ~be desordena- brir el nostre regim i el Govern de
dament extremistes, que podrien re- la República. Alerta!"
viscolar, de contracop, el vell i tronat militarisme. Pub per ara la miccmtraZI
seria supera el mal."

NAFTALINA

Les-raes — estepas — el signe -o
diacal de la sitwacid de la República i
els astrdlegs no en dedueixen res de bo.
"Aguces republieä, deixeble de la

Les noves sirenes

Amb curten tito! Ca-riet estría a LA
Restauració, no pot donar, si li m ar VANGUARDIA tos meouffic
no ho adoba, alees imite que ale d'un Diti que els eatalans i els barcelonins,
bretet, són mol propensas a deirar-se
marques d'Albee:11as qualsevol.
Perd si es dones el cae. Catalunya eurisar pel rent de les si rena. Tot el
no Es la de l'any 1933. Llavera duien primer guara del selle actual en: el
la seva patita unes dretes vivint vam pausar lligats als Ilavis enganyas
dintre una campana de vidre, paht- dar: de les sirenes radicals:
"Apenas hubieron congregado
tines, sucedes dins la conspiració
anticonstitneional. Avui ele seus di- auditorio, las sirenas se trocaron en
rigente catan en contacte amb tetes una bandada de tiburones que acabó
les seves masses Imputara El loe 45 las aguas de nuestros erarios muniben diatint. Sense cap mena de fat- cipales y provinciales. Durante veinte
xenderia podem dir que a la capital afios el pueblo trabajador de Catade la Repnblica alzó ho g ap tothom, infla perdió el tiempo escuchando
i els uns phenyent,se'n, ela altres con- melodías inútiles'. Y luego, nada: se
hortent.se'n, confessen que, per ara desvaneció el raro hechizo, y al die
p'er ¡emite sigui — conetittrim el siguiente el mar amaneció empobrebaluard mi, ferm de la Ilibertat i del elite, desilusionado y desierto,
Va desde el último cuarto del s:.
Filo XIX, casi todo el izquierdismo
catalán tuvo esa querencia por la múLa ruptura socialista
sica vocal de loe monstruos marinos.
LA HUMANITAT condetnna les p e- Y lo más curioso del fenómeno es
rmite i t'actitud de Largo Caballero en- que las sirenas, para hacer verdadevers Catalunya — gue no crelt c o mpar- ros estragos entre los catalanes, han
tit per tots els altres socialistes CSPn1- de ser forasteras. Ningún agitador
catalán, ningún republicana indígena
11Y015
i das:
-Es eensible harte hagut d'arribar (y los hubo eminentes) pudo conseguir
james lo que el "Emperador del
fina a la ruptura, precisament per
en un abrir y Cerrar
culpa de qui impossibilitä que Cata- Paralelo" logró,
a comienzos del presente
lunya autónoma pogues legislar en de ojos, allá
siglo.
Si
lo
que
él les decia a sus
materia social. En aquella ocasió
del Pueble se le
l'aleshores ministre del Treball ja pa- fanáticos de la Casa
Se] y
lest un esperit que no era, ni es, el subiesen dicho, por ejemplo,
Ribet, y hasta el
que una democracia requereix. Ara. Ortega o Valles y
Margen
en
persona,
en
mismo
Pi
y
de mes a rtoEt de l'esperit, ha wat un
castellana con
llenguatge ofensiu i injust que, tepe- catalán sencillo o en
a buen seguro que nadie, pero
tim-ho, les esquerres republicanes de acento,
lo que se dice nadie, les subiese creiCatalunya no acceptem.
do. ;Vamos, hombre—habría reacEns dol sincerament que el socia- cionado en seguida el "seny' natura/
lisme no acabi de trobar, en el seto del auditorio, tan propenso, como
conjunt ibèric, aquella ponderació buen catalán, a expresar la verdad
equilibrada que el converteixi en la crudamente y con sarcástica socarroforo efectiva i eficaç que la Repú- nería "aquest mestre vol prenblica necessitava. Ara som a les con- drene el per! Pero hablando en rasseqiiencies. Per la nostra banda, ton- tellano, rico en sonoridades, y con
vençuts que paulatinament la realitat dejo andaluz, llene de gracia, la
portara cap a ramitos nie rectificació, rena podía decir impunemente lo Otle
saludem els amics socialistes catalans, le daba la gana, porque a los cataele la "U. S, C.", que s'incorporen a lanes, oyéndola, se les caía la haha,
la minotia parlamentaria d'Esquerra l y ami pasamos veintitantos año : "
Republicana de Catalunya. En una
Pera lee coses ¿ta pe carsenat mo/t. Les
democracia eón compatibles— tinta
no seria democracia —Jet forres tres-- sirocos esqueranes liase entenada fa
guerra amb l'ideari socialista, en el irles. Aro els cants ?mar Sorbido-s i etterreny de la Iluita política per le, rillOIOS sanen de la dreta:
"Ahora bien: que el proletariado
reivindicacions de llibertat. Catalunya
i el seu Govern autóctono en són una catalán se dejase embaucar antafio
clara densostració, efectiva i possible por las sirenas radicales, es cosa lagràcies al sentit de la realitat, al s en- mentable, pero que en parte se extiment del deure i a un afany supe- pTica por la simplicidad y la ignorior, i coma a les emperres, de re- rancia de los embaucados. Le gordo
seria que las derechas de Catalufia,
dempció política i social."

todas ellas formadas por gente con
medios sobrados para instruirse, cayesen en una servidumbre semejante.
;Qué duda, cabe que tenemos planteados problemas difíciles! Pero siemLtopINIO es ',matra dnioride per la pre —y ahora, en régimen autonópolítica que et ministrri de tribal( se- mico, tan esforzadamente conquistagneis enver.t Catalunya:
do, tan unánimemente exigido por
"Primer, va fuer la designacib los catalanes, muchísimo mis—hed'un delegat especial del Treball la mos de pensar que lo que nosotros
que ens va produir sorpresa. No ne- mismos no sepanms resolver, no nos
puerto el dret a designar-lo, però si lo resolverá ningún vecino; que si
hem de manifestar que, donada la re- nuestros partidos son defectuosos, na
dacció de l'art. 6 de l'Estatut, era queda más remedio que mejorar-los
d'esperar que aquesta designació s'es- o formar otros nuevos, pues machiscauria quan íos necestária, és a dir, mos peores serian los ajenos; y que
en el cas que la Generalitat no poses si nuestros hombres no son capaces
en l'execució de la legislació sociaj de hacer lo que nosotros quisiérala cura que es mereix. El poble ha mos, la serán infinitamente menos
apreciat ja d'una manera clara la con- !os forasteros.
;Alerta, pues, derechas catalana,:
ducta de l'actual Coreen en els confiletes socials i a elle...„.....5...
orrespon jut- .4hora os toca a vosotras. Dejad que
canten las sirenas. No vayáis a caer
en la torpe ilusión de que sus cantos son mentirosos cuando brotan a
la izquierda de la nave, y sinceros

La política del ministeri
de Treball

* Articles premiate El dimecres seran venudes obres de Martí Alsina,
duren es retad al domicili de la Carn- Urgen, Roig-Soler, Armes, Torrescasabra Oficial del Llibre el Jurat encarre- na, Galwey, M. Vayreda, Luques, etc.
gat de fallar el comal d'articles periodistice que convoca cada any amseste
corporació amb motiu de la Diada del
Uibre. Examinase els articles que optavea al premi, el Jurat, usant de les facultare que li atorguen les baseu del con/
RONDA DE SANT MERC.
eure acorde dividir el premi entra el,
escriptors següents: Lluus Carlee Viada i Liude "El protepóstol del libro en
Hisponceemerica" (Mercurio. Barcelona), 230 peseltes; Jota Sellaré. (Flavius), "Les densa 1 ida Ilibmia" (El Po;
ble de &Miden), aeo pessetes; bitigeel
Toledano, "Las enemiga del libre* (El
d'abril de
Diluvie), 200 mema; Miguel Deoch i
l es «, "La lumbre del Ilibre" (Petria.
Matutee), ist posees; jesep U. Vilh,
«Divalaci008 d'Un leeos. " (I,4 Ves; del
Vespre), 100 pelado; los* M. Beiss
Selva, "Del !libre* (Data de Sabadell),
PeeNlea. Eh salen palmista podre'
percebes t'impon de llar oread el die
ds ene el taett, ales elido* de la
Oli
asor. gel
erielal
hnibih
Ctine
.
tmer.
111r
. Urootiertei
.i.
El canelos de roe/aneto« estala»
sobre la Festa del Llibre convocas per
la recios "Catalunya Ridie" fixa con,
aman
a termini d'admiss6 de trehills el seiSalz dia 23
abans de lee set de

WILIELIA SATALOMA
3 \

DIADA DE SANT JORDI
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jar-not a tots en definitiva.
Despees ha vingut l'Ordre de si
del present, que abans d'ahir repro,
duírem íntegrament en les nostres
pagines. 1 davant d'aquest Decret
creiern un deure patriòtic cridar
tenrió nje tots els catalana i especialmeto de l'actual Govern, q ue repre.
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Ultra el 10 per 100 de descompte,
obsequia
als compradera

MAONIFICS

ames'

cuando surgen a la derecha. Tant0
a estribor como a babor son siempre
falsas las ciencias. El buen marinero,
al oirlas, no tiene mis que hacerse
el tordo, apretar bien el timón y seguir con tait vigilancia tadavia, estrictamente, el verdadero rumbo, que
es el propio. ;Acordaos del radicalismo catalán! Toda flaqueza, «As
debilidad conducente a ceder, si siguiera un momento, a esas vocee melifluas e insinceras, de derecha e de
laguierde, en el mejor de lose tatos
sólo poede acabar ese un remojan,
con ona completa y vergonmes tomadura de pelo."

publicar lerinotes
'n'agrades que no vingnin tices efl eatali 1 anab un
Itmbre o signatura conegudtn

¡el(' podem

LA PUBLIOITAT

Ple g able, 21 *d'abril de 1934

COMARCALleMlg

Ceteameat

i

huta

El dia a la Iientralitat

L'asilé de la pollea centra
els gangsters

"be

Del

preparatius
mite a la réalitat Sit deis dethents Ejsl'elecció
Cinc noves
del
han estat proces- President del Tri- detencions
sats i els altres bunal de Cassació d'atracadors
significats
quatre, pises en
llibertat

El President del 113arcelona
Tribunal de
les festes

Cassació

i

De lluny estant, he sentit parlar de
les lotes de Barcelona. gemelo» i
testes: mete ele bon aplegar. ¡arcelona ha este feta i desteta pe) tre(Ve de id rbne ra pagina)
i els combato; per ten tribal' i
ball
President, sgnyor Andreu; vice- d'altres combats teieta: però sense
i
vocal»,
les testes seria inexplicable. Es pespresident. senytig Terret,
rnenys reileu que podriem recollir—: el grat no hacer tingut consagraci3 oficial,
senyors Eniperador, Salvé t Dot,
qué treballa» i »aria músiques i re:a
erde de conferencies comarcals del la comarca subsisteix i es rodreça amb
El PRESIDEN T manitesta que va a l'endenia de les diades mis doloroAmb enlacié a Pelecei6 del president
per
vitalitat prodigiosa, peque es un fet
secreta
Club Excursionista de Gracia i
a procedir-se a la votacia
del Tribunal catea de Cassació, abur al
sea o Inés cruels, que tema la segupersistent de la Lliga Comarcal de consubstancial amb la naturalesa, pesretat ele trobar-se i encara mis bella ,
elegir el President del Tribunal.
mati a hl Generalitat van prosseguir les
Catalunya. sutil-en/lada ultimament amb que es una realitat humana permanent i
El senyor GALÉS demana que se cerqué la (esta. per a Barcelona és
tasques preparatenies. Proa del migdia,
318Un2
1110la conferencia .del sett President, Eran- immortal",
els senyors Gassol i Machi Estere van
suspengui la sessió Par
com un miran falaguer i magnifie de
La contradicaio de conceptes que hom
cese Glanadell, sobre • ha comarca en
per tal de tenir un canal d'im- sota ella, denme i Cae: memeria,
dirigir-se al dornicili del senyor C.arner.
Durant la matinada d'ahir In ments
l'organitmeió interna de Catalunua".
dones, i fermanea de personaatat:
nota a traces d'aqueo:o paragrato transpossiblement per insistir prop de lea-m:'
presaions.
Brigada d'Investiosació Social
El PRESIDEN T manifesta que la respcst encoratjaden de la premia
Els acres de la nieritissima entitat crits es degut, mas que res, a l'aiany
nistre Pe qu e acceptes la presidència.
Gabriel
Jover
detenir
Plasmes,
i
Presidancia havia acordat suspendro imatge, damunt un tons graciós: vogracienca han estas de descripció i ex- de subrantar, la desatentio tinguda amb
Tambe van reunir-se a l'avantdesAhir al mati acudiren al JutPre- leiadis que, encara que sigui per jot,
aosicia caracterinzadora d'unes comar- la comarca. Aixii porta a l'exageracia jat número 9 la muller, la mare, patx del senyor Companys els visita- conegut arnb el sobrenorn d — A- la sessió després de l'electió del
ques determinades. Cada conierencianta de toler que no siguin tinguts en comp- les germanes i la cunyada de guatee representants del Parlament a rengada", i Juli Mas i Martí; sident i reprendre-la per elegir les estraiä la ielicitat i la gloria.
La caneó manta pels vells carrers
aquest darrer es germanastre de ternes de magistrats vocals del Tril'Assemblea d'elecció.
amb el coneixemera de la seva terra, re els fets econòmics, politics i socias, Josep Pelados.
bunal. Al)ci s'acorde. Acabala la vo- durant les angoixes del sesee; mes enCompanys, en rebre al mig- l'atracador conegut amb els
rata parlas per a destacar-ia. lada con- corn si aquests no constituissin una reas
Les, declaracions que van fer diaElelssenyor
tació.
el
President
dóna
compte
del
clavaren
hom unirá al ball saltara per
lilas
vital
densarcadora.
Ua
cap
d'ull,
periodistes,
va
dir-los
amb
refeferencia ha roas un canos de m,
davant el jutge no foren inte- rencia a l'esmentada reunió el segúent: brenoms de "Cantina", -Nano del resultat, que es el segiient:
damunt de barricades: més endavant
comer cal: 5 . hi han cstuaiat remate- nomas, al mapa de mercats publican per
Fabril i "Barretina". A aquest
Es
limitaren
a
explicar
ressants.
Santiago
Guhern
i
Fihregues,
encana. el barceloni sentirá logrera o
la Ponencia de Divisió Territorial bas—En aquests moments els represenri s eaacrets, acose stani;zacions.
seva. tanta del Parlament, juntament amb ein individu Ii fou ocupada, en un 32 vota.
venta la process6 sota l'amenaça dels
El discurs presidencial de la Lliga tara per a convencer cota aquestes ola- les coses que velen a casa
escercoll
efectuat
policia
per la
Pere Coromines, arm vot i tres en explosius. Quan la monarquia reblaCo:varcal -- mara aparegut en un opus- nifestacions comercials en la majoria Digueren que ignoraven que els senyors Lluhi. Barrera i el que os parla, al seu domicilj, una piatola marre la seva tradicional politica antiblanc.
dinero de que disposava Josep estem encara canviant impressions resele — té mes volada; volada pel to i de contrades de Catalunya ajuden
ca F.
amb els seus correspoSeguidament se suspèn la sessi6 catalana amb una Llei de 311:jadie,
per !a representarlo corporativa, puix a delimitar /es comarques que el ces- Palacios pervinguessin d'atraca- pecte a l'Assemblea d'aquesta tarda.
quanta
rninuts
a
fi
de
canviar
nents
carregadors
plens
cions. Bar .elona hi respondrá amb
de
muun
peuns
senyor
Carner—pregunti
per
que cal tenis en cempte que l% susdita repte que d'aquestes te el poble i els ments i que estaven eonveneuo nicions.
impressio n s sobre l'elecció dels m a »lees de handeres i cants d'orfeons;
enttat a maga actualment nou centres tractadistes. Vegas, si no, en el llibre des que procedien dels Sindicats riodista—ha acceptat la presidencia
-gistravocldeTbun. si tian. en ternas de la Dictadura, nepersistelx en la seva negativa?
'Camba l'oren detinguts Sonn
dels Comiles pro-presos.
comarcals i en té en constitució cinc d'aquella Ponencia el mapa comarcal
—No hi ha encara res segur—respoa- Valara, Josep Panicello i Pubill L'ELECCIO DE LES TERNES cessitarent el confort o l'emblema
que resulta de l'enquesta teta als MuDonaren detalls referents a gué
mes.
d'un tors jovenivol trlomiador, &planel president—. Les coses estan en i Miguel Franquet 1,
resu- alguns detinguts i sobre al tres
Moya. Al
dirent un Samitier en el camp de fuiEl parlament de Francesa Glanadell nicipis i el quadre en el a nal es
DE MAGISTRATS
dels es- individus que no hri estan, per?) curs de tramitació i jo no donaré cap primer la policia ii trobä dues
porta dues directrius: destacar el va- meix la nemenclatura comarcaltenla.
bol. No podem renunciar a lå iesta
nom fins que aquest hagi estat designan
A les set en punt es repten la ses- perquè es un terç de la rastra percaixes de rnunicions de pistola
lor nacional de la comarca i propug- criptors que Oteo ocupan del
que lambe freqüentaven la casa: d'una manera categórica pels diputats.
sió
per
tal
d'elegir
les
ternes
de
macomenPcdriem
allargar
molt
aquest
nar pesqué s'atorgui a aquesta en la
dient. pero, que no sahien Ilurs
Ara—acaba—, que no vull que surti automatice i molts carregadors: gistrats del Tribunal de Cassació. De sonalitat: ella ens dóna la gran avinora organitzacia de Catalunya les ala- tari; tornarien al debas de les comar- Steins ni coneixien els motius de la me ya boca el nom del senyor Car- perb, eta Ci11111, 110 li trobá cap cada terna el President en nomenaré nentesa conectiva, ella declara la nosximes atribucions politico-administrati- ques. Estera en moments que cal anar pels quals hi anaven.
net sense expressar l'estima i alta con- arma. Referent a Josep Pani- un magistrat en forma definitiva. El tra unitat tangible i acolorida. El tres
ball ens tanca i ens ofusca, el combat
ves, sense que santerpest cap altea je- a soluciona practiques basades sobre
El jutge els feu moltes más sideració que em mereix una figura tan cello i a Miguel Franquel, la no- ta forma Es el de sis,
realitats
vives.
Cal
deixar-nos
d'elucudestria i ens cuidaria mamar; perarmaa territorial entre ella i la Geneticia creta que intervingueren
nombre de magistrats elegits en aques- ens
preguntes pera rúnica cosa que rellevant
bracions
doctrinals
i
posar
fre
al
desboBarcelona és de boa
ralitat Ideològicament campeen:u el
La reunió a la (mal abans hem fet si tiroteig ocorregut a l'AvinguLa votació de la primera terna ra, tanmateix
clar era que
en
treure
va
poder
visare; i tot amb tot humana. Es la
criteri de /atino Glanadell, pera pen- cament d'idees premies. Tornariem al no sabien, com ja hern dit, que esment va durar encara una bona es- da de Erancese Lairet el dissab- denla el següent resultas:
ja
jeme
qui
ens
humanitza,
amb els setas
sem tumbé que les exigen:in de la res- romanticisme comarca/jata, al qual
A primeres hores de la tarda els te passat.
Joaquim Campa i .krboix, .3o vots. mulero de mitades que resplendeixen,
els diners deis quals disposava toca.
senyors
Gassol,
Esteve
i
Lluhi
estigueOsan política poden decantar a unes so- volgueren posar aturador Carreres Can29
Victor
G.
Echevarri
El detingut Juli Mas, que, com
Palacios fossin producte ren a casa del senyor Roig i Bergactes,
de coca que en fan tan de tot soL La
luciona perfectes en teoria. Amb tot ara di i Cesar August Torres. El primer Josep
Ramon Franquet i PInares, 12
festa és el correctiu del nostre uniecom ara no ens interessa políticament el quan, l'any 1917. deia: "Sobre les co- deis atracaments.
obtenen vots els senyors sen-, la compensació de les nostres
i mis tard a la del senyor Jaume ja hem dit, es germanastre del
També
una
renopres
ha
El jutge ja
tema; a temps que ens esi6rcem per marques ha regnat en els nostres dies
Gabela No cal dir que robjecte d'a- "Cèntim", digue que el nom Pere Lloses, Amat, Borren i Soler, parcialitats, i fins i tot una mena de
els
detinlucid
concreta
sobre
questes visites eslava relacionas amb la autentic d'aquell era el d'Eduard Gai de Montellà, Damians, Comes
venen la qüestió de les comarques mi- una falsa aureola... Certarnent que alde les nostres tares.
Martí i Martí; digué que tenia Mied i Eyre. Iii ha bagut dues pa- treva
presidencia del Trib unal de Cas54Ciá.
mes objectivament, geogràficament, i gunes comarques sobresurten amb tor- guts i ha dietat aute de procesCal no menystenir aquest geni, tan
consense
fianea
qa
vigor
tradicionals...
Pecó
esté
rnolt
presa
i
A tres quarts de tres, els senyors Gas- llZs anys, que erst natural de Bol- peretes en blanc.
a
men
t
s
is en aquest pla que volem posar un
costee;
i jo diria — de zara a la Mecomentari a la peroració del President iluny la tersa catalana de trobar-re tota tra Eduard Gonzalez González, sol. Estere i Lluhi s'entrevistaren amb baile (Valencia); que era soltar,
La segona terna dona aqueas re- diterránia — tan sagrat. -egeu si es
de la L'ama Comarcal, per la välua de dividida en comarques amb consern- Manuel Marín i Frunces° Gra- e senyor Glaseo+. Sembla que en aques- fill de Framiesea i ile pare des- sultas:
fina la nostra seasibilitat en aquest
33 vots. punt,
la seca representació i per l'abast deis blants formes caracteristiques, puix ese nell, els quals considera caati- ta visita el senyor Gubern va acabar conegut. Afee( que només sabia
Pere Comes i Catees,
que les festes, que a Barcelona
22
n'hi ha de tan poc precisades, que fina tors nitul robatori a l'auto de per acceptar l'oferiment que se ir leia. que el seu germanastre suave el
Jesús Pinilla
sean conceptes.
poden tant, arriben a condemnar qui
que
amb
referencia
a
17
pes
ésser
objecte
de
controHorn
deia
seu
nom
Joaquim
Vilches
el
l'assasside
i
es proposa de fer-les minces o en all'empresa Cinaes
Francesc Glanadell en el seu discurs
aquesta qüestió els senyors Companys sohrenom de "Nano del Fabril",
Han obtingut vots en aquesta ter- guna manera desavinents a l'indret
afirma l'originalitat de la comarca, que versia i la seva delimitació absoluta o nat de l'agent de policia senyor i Glaseen havien celebrat anteriorment i que oso coneixia el sea domiciii.
na els senyors Pomares, Amat, Bor- Els d'edat assaoaada recorden pros:
"pren un sentit particular i concret que completa resultará sempre una quime- Guevara.
ja que feia molt de temps que rell i Soler, Martí, Franquet, Segó, /sé com, en els temps d'una famosa
una /larga conferencia teleianica.
escapa als dominis purament geografics ra". El segen. en Tm, ho feia, indirecTambé ha Meta t aute de prono es tractaven.
Emperador, Roca, Sastre i Quintana. administració municipal a caneo en
i que no té adequació exacta en el con- tantees, en propugnar per "una adapta- cessament contra Rafel Pozuelo
La detenció d'"Arengada" és
El resultat de la tercera es aquest: diverses etapes, d'un partit poc recocepte mes general de comarca aplicas tia de les comarques naturals a la di- j els germans Ferran i Alfons
d'un
Francesc Gener i Aixelä, 31 vots. manable. tant o mis que les seves irimportan!, ja que es trata
calla de la nostra terca". -Les comar- visa> administrativa de Catalunya".
còmpliPalacios,
en
cemente
de
18
que
la
Lliga
Comarcal,
amb
individu
que
havia
format
part
Joan Martí i /finales
regularitats feren caduc el tal partit
Creiern
ques presenten caracteristiques essencials
atra8
Joan Amat ¡ Aimat
persones coneixe- ces o encobridors deis dila
les seves festes esquifides; els mis ¡ode les hundes de pistolera en
que els san comunes, presenten clife- el seu aplegarnent de comarques,
i Pean- cament s.
Obtenen vots els senyors Garcia i yes recordaran aquell torneig deis
diverses
dores
de
les
l'epaca
durant
la
qual
l'agitació
de
renta matisos de paisatge, de clima,
Roca
i
Sastre,
Roig
i
BerReferent
abs
altres
detinguts,
dies de la Dictadura, d'un t'omito:e
sindical va ésser més fiarla. Es- Amorós,
produccia, de consuetud ¡ de Ilenguat- ceso Glanadell. amh el seu estudi conagadä, Pujols, Segó, Lecea, Pàmies i picarme, i amb contribució de les forPata, Vicene Certeva afiliat a la banda del "Cap Borrell i Soler.
ge". A través d'aquestes /alfiles, les mis tant de les sileetions cemarcals, poden que SsSn Joan
i
Emili
ces vives de la guarnició. Barcelona
Lozano
posar
lea
activitats
Iluts
en
VesFrancesc
tes.
sobresortints en l'intent de definició co- deuen
Gros" ¡ del 'Cap de Be". A més
La quarta terna és la següent:
vol que les seves festes grandegin,
udi concret de la divisió comarcal de
deisä sense efecto
de
mallo
altres
delictes
estä
. real hom sesforea es va per cop- •Catalunya. El treball de la Ponencia Navarro, es
ma
jaume
Pärnies
i
Oliver,
24
vots.
l'Avinguque, per un estil o altre, sial com he
a
Allir al vespre,
llur detenció ¡ foren alliherats,
sar-hi el concepte de la comarca.
rerlarnat
per
un
jutge
militar
a
Germà,
23
dit, la reflecteixin tota.
Francesc
Pujols
i
Plaea
documentacia
tlrld
prop
de
la
base i
no es pogué establir cap da Mistral,
que
ja
L'organització provincial i judicial, ofereix una ampliada
22
No hi ha propaganda ni negoci de
Luis Emperador i Pérez,
arnh noves aper - carree contra s a o. La resolueid d'EsPan ysi , es forma una mani- conseqüència de l • assassinat del
les vies modernes, les institucions cen- que ron ésser
Gai
de
yors
vira
els
sen
Barcelona que ultrapassi l'efiza.cia de
Obtenen
L'avant- del jutge ha estat comunivada festad() comunista. Al davant xofer Jaan Gúrria. ocorregut
tralistes "han introduït deformacions en racions objectives i fefaents.
i
Borrell
Ferrer
Montellà,
Dionisi
seves ¡estes reeixides. cut ella és
les
a
poder
forl'ativ
1928,
prop
les
tanques
de
el cos viu de Catalunya". "La causa proiecte publicas daca peu
als detingut g . A González li ha anava un grito de don e s (pie porpresent. Pera el que mes val és que
Soler.
primera de l'afebliment i disaregació de mular un contraprojecte. Cerquem en- eslat aixeeada la incomunicació, taven un cartell cts et qual os la Clínica L'Aliança. També ho
La
cinquena
terna
dóna
el
segilent
en un pacte ben organitzat d'esos/sala comarca originaria no hem de cer- tre tots la manera positiva d'establir la
Ilegia: —Viva el Comunismo Li- está. per Fatracament comes al resultas:
ció. en una COIIXOT7Ca per a uns quants
forma
demarcacional
que
millor
pugui
Manresa,
el
BaTIC
CrqUIP,
do
as:ala en l'aparició dels nona fets ecobertario". La sola presencia del n
27 dies de joia , hi ha una victòria sobre
Adolf Fernande. i Moreda,
servir
les
necessitats
presenta
futures
nie
l'any
1931.
en
la
impossibili
juliol
dia
31
de
i
socials,
sin6
11 ,i1T1iC5
les lotees mines que, en nom de deManuel Carrasco i Formiguera,
guardi e s va desee sufident pertat amb que s'ha trobat Catalunya d'en- de Catalunya. $ mites i acere a les
que la manifestad() os dissal- L — Areneada" serà posat a la
Eduard Mica 22 rico i malalties que de vsgades cerAbanionern el
PUBLICITAT
miquen de passar per ideals de leaperM
Llegiu
LA
disposició
de
les
autoritats
carrilar-l e s i dirigir-le s segons lleis mbObtenen
vots
els
senyers
Pere
detengues. No es practica cap
:es". Per taro: Respectar les reali- realitats; aquest és el tan, / Prdie.
litare.
Cloacas, Borrell i Soler, Emperador i voldrien provincialitzar la metrópoli o
ció.
Propagueu-la!
Päu VILA
tata actuals d'ardre etonennic, social i
destruir-la. El kmégr reina generositat;
Pujols.
La sisena i darrera terna dóna pera, dóna ardiment, tambe; i si calguies aniríem a les festes, j a ho Sugaquest resultar:
OFICINA DE TUPO!~
28 vots. geria alaragall en un poema, cona qui
Ricard Rahassa,
DE CATALUNYA
va a la guerra. Liestetica no és pas.
26
Josep M. Borrell i
con, imaginava un creglat de la su18
Jaume Pämie.s i Oliver
Han ohtingut vots els senvors Bor- perioritat de rombrivol, esplai d'inPor a la protecold del. nostroo
esvaiment en el superficial: res
rell i Soler, Garcia i Amores. i Pujols
paieatg es
de mis proiund ni. quan hi persistii Germà.
reu, de més huesa: que una necessitat
Acaliailes• les votacions, el PresiLa neeessitaladan vetllar per la
collectiva de hellesa.
inteorital, d'aquells trolrels de dent manifesta que la tasca de l'AsLa civilització es feta de tenacitats,
Gatalunya que per llurs especial; seniblea resta aconiplida, per tant d .abnessedons innombrables. Necessieontliclone forest als panorämni- proposa donar les grieies al Parla- ten/ litre carregat de celles, i el critic
ment per haver cedit el seu sala de
ques, o per la valor arqueológica sessions, i tot segun aixeca la sessie insubernable. i fins el pessimista. Paró en la resta, cada cop mis elevada i
que pugni apreciar-s'hi, des- a les vuit i cinc minuta.
poderosa, haurern de retrobar-nos tots
prenda un innegable interes tuplegara en vihrant barreta en assaigs
ristie, ha impulsat el Govern de
d'apoteosi nacional. Fins que les /sesla Generalitat a preocupar-se
tees festes, ruedo esser — gran prod'establir un quadre de zones
grama per alt Ajuntarnents — les
protecció arnb la finalitat d'eviunas belles del man "en una ciutat
tar els sensibles estralls que de
perfecta".
Josep CARNER
vegades es deriven de certes reformes gmetrsile Á d'urbanitzaAhir, en coneixer el resultar de la
cions realitzades sota un con- v oleen) de l'Assemblea convocada a
eepte de mal ent esa mode rnit a 1. l'objecte d'elegir el president del TriEl coneeller d'Economia ¡Agri- bunal Catete de Casuario. visitarem el
cultura; senyer Eomorera, ha president tanne senyor Jaume Gubern
dictat una ordre per la qual que- i Fahregues. el senyor Grasera sotmes
Palesdre es fa intèrpret de
Trobarem
da riberla una informació
a impressions contradietariea, cae si l'esperit putriiitie que sempre ha
a la qual poden concórrer tots hé per una banda el prestigias advo- animal la fasta tradicional del
els eintarlans de Catalunya, i cat considera que el cärrec per al qual d'a 23, i per tal de contribuir a
d'una manera ,especial aquellee Ira estat designar es la coranaria d'u- conservar-li aquest catre j dona vida d'he:411e dedicas al conreu del nar-l¡ el mäsimum de tienen fa
enlitats que prommien llmtr an
vital envers tus objertiu turtstie, Dret, per altea part algunes de les li- une mirla a lotes les entltats i
del '1' rihunal de
arliedieo-argeológie o d'excursio- mitacions que la hei
Cassaci6 imposa han representas per assormaeions de la nostra tersa
nisme, perque puguin expressar a ell un serios obstacle.
per tal que l'esmentat dio de Sant
la seva cenia) sobre 013 hidras
Precisament, la Ilei que acabein Jordi commentorin la testa naque bagin de quedar compresos d'esmerilar, i de la qual foil pomar a cional iimb la eelebraeio d'actes
en les esmentades zones de pro- la Comissió Jurídica Assessora el pro_ patriòtics, velllades o festes que
tecriO.
pa senyor Gubern, asaenyala mg no donin a la diada una marca de
A fofa els que, arceplant la sols la persona elegida per al arreo
abb, fi, ›Lt /opilar. i'out
invititei6 del conseller d'Eoono- de president, sino adate els sea, tal' Ime ala la feble del Patri) de Cano
podran
exercir
la
carrera
d'ideo.
miss, desitgin concórrer a la inta I minye.
formarid saberla, seis fa avinent cal.Per aixa l'acceptació de la PresiAixi maleix vega a bol:: els
que han de dirigir les seves ro- dencia del Tribunal ha estas per a ell, industrials 1 comerciants, j painunicarions per escrit abans del que te dos tina advocats, el major dels trons en general, que facilitiu la
19 de maig vinent, al director de quals exerceix la carrera des de ia set inciirporadO de Ilusa dependents
l'Oficina de Turisme de Catalu- anys un varita* aacritici.
a la auleninitril ibal dra, eonsidenya, Corts Catalanes, eb8, BarLi vara preguntar si rodia dir-nos tant-lo feetiu, cense pie hagm
celona, acompanyant tales les alguna cosa respecte dels seus
perjudiois al porcuno 1 que
fotegraties, dibuixos, plens i si- sa S• I va 11WIlleSlar-IlOS que no po- treballa a lea leves ordena.
tres documente que puguin fa- dia jet altra cosa que expre,sar la
Per ti, cona a ciontribudo
SititfaCCIÓ 5 el sea &granele= per
cilitar l'esmenlada tasen.
l'abaat sie tothom, reromana
la lt honor que homo li ha conterit, i
totes les entitats,
des del qual espera ésser útil,,a
Boros do lloguer d'estatal»
estublonents de tota mensa, t Parterrl.
datrient
I res mes—digué--. Amb el zel i !a ticulms tisis, que no oblidln d'orPer tal de completar la relució campetencia dels rueus dignissims com.. nar Ilura edificia i h aleOns anal
panys la recta administració de la jira: bauderes i domassos com en les
d'estatges de llogner durant
res- ticia será una tasca sumniament facil. gratis feettvilats.
OSOS)
lbs (salets,

El concepte comarcal se gueix Pmo.> politic, i eirganitzar damunt Maapseats
pant bon nombre de peesones. Dues ;e- (eta les armes ~tamal% sana continuar
taaciens societities, dius aquestes dar- el procés de desnaturalitzacift de lea
seres setmanes, ho demostren — no comarques i de la fesomia del pala que
vatent citar altres manifesraciong de es tracta de restaurar". Arrtb tat, " mal-

Els comunistes Ilibertaris es manifesten
una mica

tina conversa
amb el senyor
Gabern

La festa nacional del
dio 23

pondre a les demandes que M
públic dirigeix a l'Oficina de
Turis lile de Catalunya, els propietaria j administradors deis
estatges eón pregats de formular
tea ceses oferten a l'egnmentada
Oficina. Corts Catalanes, ets. 011
els seran favilltals els fulls impresos en els (wats honran de
fer constar el preu i anees con(Ba j una del lloguer de les fin-
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EL CINEMA_
LES ESTRENES
"Las sorpresas
del coche cama"
Fox

Fantisio

,,derit francès tret duna opereta, dirigtt per Karel Anson i interpretat per
Florelle, Claude Da.phiu, Lonviny, Le
Gallo i staltrcs.

Els francesos tenen una mina
inesgotable en el genere vodevilesc.
Amb ell poden alimentar el mercat
durant anys i anys, naturalment —
amb comptadissimes excepcions — no
amb superproduccions, sitió amb obres
entretingudes. Però aquesta mateixa
facilitat dels argumeras fa que els
productora no es preocupin gaire de
les altres coses i ens donin filma
d'una realització pobra en la qual el
director ha de fer constants equilibris, i no pas pel que fa a la tecnica.
AixO, és ciar, fa d'aquests filma un
exemple de com, amb poca recursos
es poden fer filma acceptables, exemple a posar constantment davant dela
nassos de la nostra producció; però
per una producció en marxa com la
francesa, posar-se a fer de mestre
titcs a base de quincalla cinematográfica no pot fer sinó perjudicar-la.
"Las sorpresas del coche cama",
encara que els subtitois ens diuen
que és tret d'una opereta, per l'assumpte sembla mis aviat un vodevil
dels que Josep Santpere anomena
sonora. I el record de l'actor de l'Espanyol no ens l'evoca pas solament
aquest film pel rnoviment i la música
ans per la intriga, pel genere pujat
de to de racció.
Hi ha algunes bones escenes de
farsa i alguna bons actors i comparses, pub no es ben bé el film que
caldria al nom que s'ha fet Florelle.

pensionat, a mana d'una dona de professió suspecta que, no volent comprometre's per ésser la xicota menor
la coloca a la botiga d'un comerciara
de música, que és espia. Aquest l'enviará a Cope Maznen amb un violi
:estoig del qual conté sota la coberta
documenta. A la capital danesa l'agent angles la comprometrà de tal
manera que haurà d'entrar al seo
servei. Però entre els agents d'aquest
hi ha contraespies alemanys un dels
ouals convenç la noia, convençuda ja
que ha de treballar per Alemanya
Des danuest ount. cont es ven, la
història atraía un doble rumb i comeneen les complicacions i una certa
confusió deguda segurament al carácter dual de la major part dels personatges i la semblança dels uniformes de marina alemanys i anglesos
posat que tothorn parla alemany
auasi tothom té el tipus germànic
El film, amb tot, es mogut i portas
pel director a un bon ritme.
A. FERRAN

CAPITOL
L'EXIT DE L'ANY 1934!

Universal

Film alemany despionatge escrit per
Robert A. Stcnonle i Max Alimmich,
adaptad per Har ry Anspack, dirigir per
Richard Eichberg i amb Trude von Molo. Cae/ Ludzeig Dichl, Aleta ron
&ostrera, Paul Narbiger i d'altres cn el
repartiment.

Com si els venta de la guerra passada Cnaguessin d'empalmar amb els
anunciadora de la futura, els filme
guerrera segueixen produint-se i projectant-se. No creiem pas, però, que
sigui inspiració profetica dels productora sinó que foil tanta la quantitat
cracció emmagatzemada en aquella
quatre anys d'horrors, ruina i beneficia extraordinaria, que encara dura
i el que durará.
Ara, perú, no ens arriben tanta
filma de guerra terrestre, massa dispendiosos segurament, pera:, ens n'arriben més de guerra marina, especialment submarina, per als quals lee
maniobres navals donen un inapreciable material, i sobretot despionatge q ue, tot i introduir-nos en les interioritats mes misterioses d'aquel
asaos, ens donen una idea de les possibilitats actuals de preparar-ne un
altre.
La Universal europea. llegeixi's
alemanya, ens presenta el darrer. Era
evident que cala, després de veure
actuar els espies al servei dels alemanys entre els aliats, veure espies i contraespies aliats entre els
alemanys. Aquest mera terbol en el
qual es barreja l'interés i el patriofleme ens ha donat molts films i ene
en donará molts. però tots ells tener
]inconvenient de, tot i revelar-nos
part del misteri, quedar foscos per no
revelar-nos-el tot, com a documenta i
confusos per la complicació del genere corn a melodrames.
En "El frente invisible" ens trobem
amb l'organització de l'espionatge anfries a Alemanya i el contraespionatge
alemany en les ramificacions d'aquest espionatge a Copenhaguen i la
central de Londres.
Una noia, germana d'un oficial d'un
submarí, cau, havent-se escapat del

LIPEC

LES ESTRENES D'AVU1

Herbert Ilundin, Harry Green, Thel- 4+44444+64~•~444444,
ma Todd, David Butler ha actuat de
director.
El dilluns vinent, dia 23, al
* "Ana la del remolcador" és la
vida d'una dona valenta que, arnb el
sen marit i el seu fill Alee, passa
seva vida a bord del remolcador
"Narcisus" al port de Secoma, de la
costa del Pacific, als Estats Units.
Marie Dressler i Wallace Beery són
els protagonistes d'aquesta producció
de Metro Goldwyn Mayer. alervyn
Le Roy, el famós director, aconsegueix obtenir grandiosos efectes, com
en les escenes de la tempesta, una
de les mis emocionants d'aquest film.
en que els episodis se succeeixen
tepe
amb una graduació d'intensitat per a
culminar cap al final anda una nota
En
el
mateix
programa:
cómica, que curulla l'acció amb una
pinzellada de luminosa alegria i op- TENORIO DE SLEEP1NG
tnnisme.
per Madeleine Carro!
Robert Young en el papen d'Alee,
el fill del matrimoni format per Ma- >4444444444.44444•494+0444,
rie Dressier i Wallace Beera, i Maureen O'Sullivan formen part del re- de Viktor Janson, productor de "Erase una vez un vals".
partiment.
La película está presentada amb
* "Alma de bailarina", heus ani tot luxe, i en la interpretació es disel títol de la darrera producció
tingeixen artistes de mérit, entre els
Joan Crawford. Dirigida per Robert quals destaquen Hans Söhnker, Georg
Z. Leonard, aquesta película reuneix Alexander ¡ Otto Walburg.
Joan Crawford i Clark Gable.
* A l'Ateneu Catalä de la Classe
L'argument no pot esser més hurnä (Entre de la més subtil frivolitat. Obrera d'Esquerra queda oberta tots
La vida d'una noia novoiorquina que els dies feiners de set a vuit del veslluita per triomfar en els grans tea- pre, la inscripció de tots els elements
tres de Broadway. La música té una que vulguin cooperar a la formació
part molt important en aqueas film, de la "Cooperativa de la CiMetro Goldwyn Mayer s'assegura el nematogräfica". Seran adm esos
concurs dels mes importaras compo- ultra eta elements artística, tots
sitora de ballables moderna, com aquella de tipus tecnic i industrial
Burton Lane, Richard Rodges i Jim- afectats per l'art i per la indústria del
my McHugh, per a la creació dels Cinema. La inscripció acaba el dia
d'abril, al carrer de la Dagueria, 8 i
Mulleras musical; d'aquesta obra.
ro, entessol.
En aquest film veiem la més espléndida ¡ fastuosa de les revistes
musicals, quelcom molt per damunt
de tota ponderació, puix que supera
tot el que ha estat realitzat fina ara
en aquest sentit.
Clark Gable, l'actor de la simpatia, aconsegueix amb aquesta producció un nou triorni. Franchot Tone. Nou: "Las niñas de doña
que ami) anterioritat ha treballat amis
Joana Crawford en "Vivamos hoy", Santa", de Vidal i Planes
colabora amb ella una altra vegada.
El tirilla de la prostituta sentimenCompleten el repartiment May Roha estat molt explotat d'ença de
boan. Viviano Liebten, el jamás ha- tal
llari nord-arnericä Fred Astaire, Ro- "La Dama de la . Camelies", caribert Benchley, Teil Healy, Gloria catura de "Manon Lescaut". Perú
mai hont no hacia encara arribat a
Loy, Art Farrot, Grant linchen
un tal perfilament i generalització
altres.

"TIERRA DE PASIÓN"
Aquest film M. G. 31. que s'estrena
avui al Fémina, és dirigit per Víctor
Fleming amb Jean Harhaw i Clark
Gable, de principals interprete, parella
que ja vam veure en "Tu eres mío"
En el repartiment hi trobem Gene
Raymond. protagonista de "Huertanos de Budapest", junt amb Donald
Cripo. Tully Mashall, Farrester Harvey i Willie Fung.

KURAAL

D'UN FILM A. L'ALTRE
* La Fox está preparant actualment la producció d'una película extraordinaria, en la mateixa proporció
que es produí "Cabalgata". La nova
obra es un argument original de Reginald Berkeley, adaptador de "Cabalgata", i será' filmada molt aviat.
Hem rehut ranunci del repartiment
complet: aquest va encapçalat per
lactriu anglesa Madeleine Carro'',
que recordem en "Yo he sido espía",
i pel jove actor americä Franchot
Tone, incloent els noms de Reginald
Denny, Louise Dresser, Dudley Digges, Siegfried Rurnann. Harry Woods.
Nigel Bruce, Ferdinand Schumann
Heink, Stepin Fetchit...
* Ami) el titol "Brindo por ti",
B. G. de Silva ha produït "Botoms
C V., que provisionalment hem anomenat en espanyol segons el primer
tito!.
En el primer paper tenim Spencer
Tracv. ami, el qual colaboren Pat
Paterson, una de les noves personalitats de la Fox, la qua l es rasà recentment amb l'actor francés Charles
Boyer. Figuren tumbe John Boles,

~NO.

Passeig de Gràcia, 23
— Teefon 13352 —

* Per a molt aviat anuncia el
Coliseum una estrena sensacional: la
de la película espanyola titulada
"Agua en el suelo". Es tracta d'una
cinta no adaptada de cap obra teatral, sine) creada per al cinema, amb
el dinamisrne propi del cisterna, pela
coneguts autora germana Alvarez
Quintero. Assumpte delicat, ha estat
portat al llene per Fernández Andavio amb habilitat cinemática. Es parla tumbé amb elogi de les ilustracions musicals del mestre Alonso,
aixi com de la interpretació de Martichl Fresno i dels actors Peña, Navarro, Calle i Baena,

Teatre GOYA
Dilluns, estrena d'un doble
programa parlat completament en espanyol

El PHEE10 DE U MOCEIEll
Dos films Columbia
distribuïts per Cifesa
* Un dels més alts valora del
ressorgiment del cinema francés ha
estat Florelle. Aquesta artista francesa es d'aquelles excepcionals que
han sahut crear una figura: un tipus
de dona. Ara Florelle es presenta al
Fantasio en una nova crearle): "La.i
sorpresas del coche-canta", un film
graciós i Ileuger. A c om p an y en Fln
Claude Dauphin, Louvigny, Le-rel,
Gallo, etc., formant el completissim
repartiment d'aquest film que ja en
el seu titol s'anuncia alegrement
suggestiu. "Las sorpresas del cochecama", un argurnent alegre que Florelle ha interpretat amh la seca gracia característica, a les ordres del director Karel Anton.

del cas com Vidal i Planes. En !a
seva obra ja no ho és una sola prostituta la sentimental. Ho és un prostibul en pes: les noies que el serveixen i l'ale gren. els clients (rae el
fre q üenten, la mateixa mestressa..
AII6 no és un prostibul. Es una escola de virtuts.
L'únic client que hi va amb intenHons di g uem-ne p ecaminoses, és a
dir, l'únic client de debò, és assassinat: una de les p rostitutes, la me,
sentimental de totes, el mata dur
tret, perquè ell tenia el cal:u-id desclafar un gos malalt i cec que ella
Pietosa, havia recollit.
Quan els altres clients hi van anal,
intencions més rectes. Respecten
aquelles noies com a verges. i acaben
oer casar-e:U convenents sens dubte
que el p rostibul és el llar mes aptoniat per trohar-hi una mía honorable
i sobretot de cor. I aixi s'esdevé encara que rúnica noia de l'obra que
no es casa, acompleja una gesta que
hom no Por racontar sense les lagrimes als ulls. Es fa infermera d'un
horpital de Ilehrosos i demana a Deu
p er tal nue la seva carn sigui purificada, d'esrlevenir Ilehrosa ella mateixa.
Certament, aquest anhel i encara
més que anhel somni de redempció
desig de coses Dures que batega a
moments en mollea pecadores. ärlhuc
en molts hornea enfangats, té yertament molt de poétic i patètic. No es
rar que hagi fet sagregar tanta literatua. Penó els extrema a qué el porta
Vidal i Planes , la manca de veritat
' ne reflexa tota la sena obra. ho fan
difícilment soportable per a les persones que no els agrada d'ésser enanyades. Perla, sena dubte, aquestes
p ersones e6n en minoria. Una gran
majoria corre darrera de l'engany
Tota la literatura del Parallel n'és un
testimoni d'aquest afany morbós
Potser per aix6 era fatal que Vidal
i Planes, que es un deis més destacats
í àdhuc més habita escriptors castellana d'anuest genere falsament realista, hi vingués a parar.

LA MUSICA
NOTICIAR!
Orfeó Catalä. — Com a acte final
del Primer Congrés general de la
F. J. C. de C., l'Orfeó Catalä donará
el dia zz un concert al Palau de la
Música Catalana. i interpretará el següent programa:
"El cant de la Senyera",
"Bella companjia", Pérez Moya.
"El fill de Don Gallard6", Sancho Marraco.
"L'enyor", Cumelles ¡ Ribó: soprano solista: senyoreta Salvador.
"El mercat de Tärrega", Güell.
"La dama d'Aragó", Millet.
"La nostra verema", sardana, Morera.
"Caneó de la Moreneta", Nicolau.
"Caneó de la Rosa", Nicolau.
"O magnum mysterium", Victória.
"Divendres Sant", Nicolau.

III
"Les flora de maig", Claven,
"Process6 a la muntanya", Vives.
Credo de la missa "Papa Marcel",
Palestrina.
"Els Segadora", Millet.
Hinine de la F. J. C. de C., Llongucres.

OPERETA
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COLISEUM

La música i la Revolució Francesa.

MIRADOR
3111f EIS

MIES

Abars-d'ahir al vespre tingué Ilo;
a la sala d'actes de l'Ateneu Enciclopèdic Popular la primera de les
sessions dedicades a "La Música i la
Revolució Francesa", estudi a arree
d'Atiné Marque, amb la collaboració
d'Antoinette Buge, Guillemina Torres, Lluís Molina, °rice> Barcelonés
i emissora de Radio Barcelona.
S'executaren anda gran complaença
del nombrós públic obres de Gréty.
Gossec, alehul, Catel, Jadin i Cherubint. i lacte resultà en conjunt
força interessant ¡ de bona qualitat.
La segona sessió sobre el mateix
tema será dedicada a les Cangons.
i tindra loe e1 vinent da 24, a les
den de la vetlla.
Un concert de l'Orfeó de Sants.—
El dia 23 d'abril, a les deu de ha
vetlla, l'Orfeó de Santa, sota la direcen:, del seu inestre, Autora Pérez
Moya, donará un concert, que sera
radiat des de l'Orfeó per mitjä del
micridon n pie hi haurà instaHat, i que
será, retransmes als catalana d'Amè.
rica. Desgranara el segiient programa. acompanyat de la Cobla EtupbrMni: "Cant de la Senyera", Millet:
segada", Jeet; 'Ycnt fresquet

AVUI, SENSACIONAL
ESTRENA D'UNA

SUPERPRODUCCIO
NI. O. M.

El film somniat per tots els
amants del cinema espanyol
Argument:
Germans Quintero
Realització: E. F. Ardavin
• Música: Mestre Alonso

gin 44/n fan/ a.ipaiioi

ADVERTIMENT
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11 De GIN J 1311111

en la qua l es presnnla
una altra vegada la

de tramuntana", Pujol; "Montser.
rat"„ Pérez Moya; "Dintre el bosc",
Pérez Moya: "Marinada'', Pérez Mo.
ya; "Sant Jordi triomfant", Pujol;
"La Balenguera", Vives; "Els Segadors'', Pérez Moya.
Concert de música de cambra. —
L'Orquestra "da Camera", de rIns.
titut Musical Academia Ardevol, di.
rigida pel mestre Ferran Ardèvol, i
arnb la collaboració de l'eminent vio.
linista Francesc Abc) â, donará un
conced a la sala d'actes del Centre.
Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria, i s'executaran
obres dels celebrats compositora
Schubert, Mozart, Wagner, Granados, Debussy i Manen.
Per a invitacions, dirigir-se a les
oficines del Centre, Rambla de Santa
Mónica, 25.
Ateneu Polytechnicurn. — Tal com
catana anunciat, dimecres al vespre
tingué lloc la primera audició mus:cal de les organitzades per l'Ateneu
Polytechnicum i Associació Obrera
de Concerts , sota la direcció del mestre Enric Roig.
El programa musical anä precedit
d'una exposició del mestre Roig, que
jiu combrendre la necessitat de tenir
en compte les arts líriques en ter
l'estudi de la Història de rArt, de
la qua) gairebe només s'esmenten les
arta plästiques, inmortantissimes,
tonalment, penis sempre insuiicients
per a donar una idea exacta de rArt
en les diferents epoques.
Llegi fragmenta de poemes egipcia
1 xinesos per a explicar com va apareixer la música en els comeneos de
la Histbria, i després d'unes paraules
P er ambienta r -los, la senyoreta Cecilia Font interpreta al piano alguna
ritmes melódica xinesos, india i grecs,
que Fermi exceHent impressió en Fan.
ditori. Si d'entre ells sen pot desta..
ex' algun, cal ier-ho amb el xines
"Al cel, l'aurora de la Primavera..."
i el grec "Himne delt i c a Apolló",
magnífic de concep e iä i desenrotlla.
ment: L'excellent preparació de la
senyoreta Font facilità ala espectadora la comprensió d'aquesta música,
tan rara per a nosaltres.
El senyor Gabriel Marty canta a
continuació alguna fragmenta de cants
hebraics i gregoriana, ben ajustadament per cert.
Les senyoretes Colonia Casals i Josefa Oriol cantaren unes cançons de
trobadors del segle XIII, que foren
excelentment interpretades, tenint
compte les dificultats d'execució. Podriem destacar entre elles "Quan el
rossinyol ens crida", d'autor anónim,
i "Cantara jo plor", cant de jutglar
de punyent expressió sentimental.
Uties breva pararles del mestre
Roig clogueren l'acte, Cal felicitar-lo
per l'exit de la vetllada.

El proper concert de l'Orquestra
Pau Casals. — Pera demä, diumenge.
a la tarda, l'Orquestra Pau Casals ha
preparat un magrafic concert al Palau de la Música Catalana, en el quah
actuar à per primera vegada al front
daquesta corporació l'eminent mestre
Albert Wolff, director de l'Orchestre
Lamoureux, de París. Sobrerament
coneguda i apreciada a la nostra capital és aquesta ilustre personalitat
de la música francesa per les seves
brillants actuacions al front de resmentada orquestra parisenca i de la
companya d'Opera del Liceo, i ha
deixat en tots dos conceptes el
més grat record. El programa és
del més alt interés, i es dedica la
primera part a la música francesa,
entre la qual sobresurt la primera
D. G audició d'una "Suite" de Chabrier;
a la segona, es donará també a conéixer al nostre públic la darrera simfonia que compongué Mendelssohnn,
1 LUTGRTU omplen la tercera part escollides
obres de Wagner, entre elles la grandiosa "Cavalcada de les Walkiries",
temps ha no executada per aquesta
orquestra.
El mesare Albert Wolff a l'Associació Obrera de Concerts. — En jauPRÓXIMA ESTRENA
dició simfònica que l'Obrera celebrará' den/a, da 22, l'Orquestra
Pau Casals, será dirigida pel mestre
francés Albert Wolff, figura de gran
relleu i d'un solid prestigi en el món
musical. En aquesta segona sessió
—que ofereix un remar- 1111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111N11111111
044,44 orquestral
cable interés— será interpretada la 44•+4+04•.44•04..44444•1.4
Cinquena Simionia, dita de la "Reforma", una de les mes famoses creacions sinifianiques de Mendelssohnn.
Amb obres de l'escola francesa, deandes äLalo (obertura de remera
"Le RO.i Chabrier ("Suite
pastorale") i Berlioz ("Romeo et Juliette", simfonia dramática), ha estas DILLUNS : ESTRENA DE
arrodonit el suggestiu programa d'aquest onze concert de l'Associació LA PRIMERA PELLICULA
Obrera, que tindrä loe al Palau de
la Música Catalana. a les onze del
ESPANYOLA PERFECTA
mati.

MAUI A

U

La noche del pecado
per Ernesto Vilches, Ramon
Pereda i Medea de Novara

1
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El Teatre

"El frente invisible"
Capitol

Dissabte, 21 'd'abril de 19341

LA PUBLIOITAT.

9111i11111111111111111111111111111111111N1111111111111111111111111"

parella ideal
* "El Zarewitsch" és ropereta de
Franz Lehar, d'inspirades melodies ,
en la qual un príncep rus va a disgust a entrevistar-se a Niea amb 1.
que ha d'ésser la seva esposa, i s'enamora d'una bella periodsta que cor -(
darrera el príncep per fer-li un in.
termo confonent-lo amb un aventure,
No cal dir que la periodista és Mar
t b a Eggvrth. la direcció
, "irre

Advertim a les persones a les

SETMANARI DE 1.IT RATURA, ART
I POLITICA
ea

quals intaressi la publicació immediata de les notes que ens envien que els orifinals han de dirigir-se tots a la Radaeci6, Corta
Catalanes, 589, 1.er nis, abans

PREU: 30 CTS.

de les nou del vespr t Els que
ens arribin mis tard d'aguaita

Intèrprets:
MARUCHI FRESNO
Suprema revelació
del cinema hispànic
Luis Peña, Nicolás Navarro
etcètera
Producció C. E. A.
Distribució C.I.F.E.S.A.

hora o vagin :Artista a la ienmima

munommeetemmintommuni

g
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pieSabtd, • 21 d's sril. 'de 1Ned

cediJ. ;4üanier,
Text del dictamen del
projeete d amnistia apro- El Sr. Oil Robles diu
que les persones deSeran escorcovat ahir al Parlament cents s'han de tornar
El programa parlamentad
per a dlmarts

Ilats els diputats

iES çORTS1.1 2E

LA REPUBLItA

Després d'un formidable eschdol
aprovat el projede 4'amllistia

-Projecte de llei crantnistia redac- cediments motivats per opinions O actinitas per la Secretaria de conimmitat a”, politiquee.
20.
Delictes de violació de seanib record de les Cents.
Madrid, — Metanp el cap
Articie únic. — A). Es concedeix crets de l'artirle 372 del Codi Penal.
de /es
la tliseussió del
A
ansnisna vele tete a. que es reiereixen comesos per Jurats en exercici o amb de la C. E. 89. A. eslava convera
tal.
omita
de
les
seres
funcions
com
els apartats seguents:
sant ale passadissos del Congrets,
tarifes ferrovihries
Els delictes perseguits com a
21.
Primer.— Delictes i faltes 00MeSeS
ha arribat un diputat d'aquell
per mitjà de la imprernta, gravat, o conseqüencia d'expediente administratius partit, el qual ha Manifestat al
de
la
escons
deis socialtstes vola sobre i red§ autenonliva. rt lamenta dels
(
Ve
primera
»gnu')
una altra Soma mecanice de publis incoare per medeils politice per a esclarir
especules
¡pie
dóna
tregiuntrneet
els escons de les dretes 1 es trenca
shas. o per misia de la parauia en la gestió en corperrations provincials, senyOr Gil Robles que en els
aquest Parlament per taita de respecte
El senyor GONZ.aLEZ LOPEZ:
Madrid. 2 — Acabada la sec - reunions, manifestacions, eapectacles mimicipals o entitats aunare:enes. siempre suceessos ocorreguts .davant "El Explica el vot de l'esquerra republicar.a. contra un banc. Dele banca dels tra- al regim per part dels antiparlamendicionalietes yola un altre cae ime va
ió de la Cambra, el President o vis pública. arnb la sola excepció que aquella delictes fossin originase per Debate' havia resultat, greument Diu que aquest projecte no es una ini- a parar contra ele escons deis so- tesis. Cal impedir que aquesta actiha rebut els periodistes i ele ha deis delictes de calúmn,a o injúries tramitació o resolució defectuosa. Den ferit un jove d'Accid Popular, ciativa del Gocen, no es una iniciativa cialistes. L'escandol ear imponent i ia lud de certs diputas; pugui continuar
particulars per mObils no politice i sense que Pactuació dele encartats hagi t. que havia estat traslladat a d'un regim fort. ES el boti da les dre- Presidencia ea veu impotent per a do- dificuitant la labor de la Cambra. Die
di
estas causa de lucre per als mateixos
tes, ja que el projecte no és del genera, minar-lo. Es veuen diversos diputats que amb la migrad* autonortlia que
—Prefereiec ne fer comente- els de publicacions immorals i pomo- encartats, ni hagi prodult perjudici Per leqstip quirürgic.
¡trafiques.
El senyor Gil Roblee amb ter- sinó el de lea dretes. El projecte que ha Suc Iluiten i d'altres que salten d'eso., :es Constituents donaren a Catalunya,
r/s als fets d'avui i ein limitare
Segon.—Oienses al cap de rEstat a la Corporació o entitat res pectiva, 'id. mes de gran energia, ha dit:
con- a escó per agredir-se. Velen alises hiniesta ha sabut demostrar que és
elaboran
a dir que són deplorables. Corn al Parlament o al Coneell de Minis- hue els incoare per Jutjats especials
vasos i un va a parar al cap del di- completament compatible un rigim li— Això ja no pot ésser. Ahir persa res
que no existeixen mitjans regla- tres. delictes contra la forma de Lió- contra funcionaste de Confederacions Iliderneerätic de les tequerres
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putas tradicionalista senyor Bau quo beral
varn dernanar al 'ministre de la
mentaris que permetin al presi- vera i cOMeses pels particulars amb drografiques,
rordre peeamb el manteniment
re- alguns extrems, penó amb ell porta de- queda uns momente estabornÄ, pesó el
Goverpació
que
ens
enviéisQueden
nuHes
sense
efe,cres
les
22.
—
ocasió
de
l'exercici
dels
drets
indivint
d'adoptar
mesures
que
suteic
de
rautoritat. sequests de/ceses
de
iectes d'imporbincia. Sinclouen els de- cop no li ha produit cap ierida. El
primeixin aquests conflietes, el duals g arantits per la Constitució expropiacions sense indemnització de forços i no es van enviar. Es go- Fletes de rebellió nlihilar i s'exclouen els senyor Dominguez Arevalo es tercie del regim parlamentan Són deguts a
dimarts vinent em proposo re- de:s articulars 149, /tío a 162. 164 a finques rústiques i drets reals continguts verna amb lenilat i cense auto- de rebelli6 civil.
una me en repenjar-la sobre un vidre. präctiques abusives. S'adopten instot68, 170 a 172, 173, 183, /85 i 189 del en elles. que Osan dut a serene per rilat. La sang d'aquest minyó
Coinciden( amb les afirmacions del
Els diputats continuem cridant i els missions que no serveixen per a miunir ele cape de /inmutes per 181
aplicació del disposat en la llei del 24 l'ha de pagar algú. Les persones
Coeli
Penal.
Alonso, que llorar el projecte hi hä una confusió
senyor Jimenet de Asea respecte a la
de prendre atords.
Tercer. —Delches de sedició i re- d'agost de l'any 1932, restituint-se els decents ens haurem de convertir derogariú solapada de la Llei del 24 da- senyors Negrin 1 Bluno
són els que més gesticulen intenten de poders entre l'executiu i el legis—Portareu a la signatura del beHiö a què es reiereixen ele capítols t'ene objete de les susdites expropiaen assassins, i s'hauran de do- ga st sie 1932. Protesta tambe cantra el agredir uns diputats dretistes, pecó els latiu. les conseqüencies de la qual van
President de la República la llei 1 i II, del tito: III del Llibre I del cien!. als interessats.
res que no s'hagin inclòs en el projec- secretaris de la Cambra els detenen. ben dares. Per últim diu que l'amnis23, — Queden antillas% i cense efecte nar ordres perquè es dispari al te els delictes de caracter religiös.
dit Codi.
damnistiae
L'escandol ha estas un dels mdc grane tia is funció del poder executiu i
es
rescap
i
que
a
les
violències
anliee
seles
determinacions
adeptades
Pe
r
de
rebeHió
i
Quart.—Delictes
El eme:- PRIETO explica també el que s'han produit a la Cambra en:6 la apciaru teistst . ha de tenir la iniciativa i no els
—Jo. no. Ja he Ileszit això en
en els articles cid de disposicions legale o administra- pongui amb anees violències.
ntiiitar
dició
vos de la minoria socialista.
novetat que hi ha hagut projectils
al g una banda. per O ei abans es 337 i 253 del Codi de Justicia militar. tives que per Ilndole del caree o oel
El senyor Gil Robles ha marEl senyor SERRANO JOVER,
—Podria repetir aqui — diu — les Per fi es fa la calma i els diputats
feia aixi. ara és una funció de la
per la com i ssió. diu que el projecte
els compresos en l'anide 267 del periode en tete foren exercits hagin pri- xat a veure el ferit.
paraules
que
vaig
pronunciar
en
el
deocupen
els seus escons.1
decretaria de la Cambra. Jo ja mateix Codi i en els articles 128 a 142 vat ci restringit els qui les ocuparen de
no
és cap imposició de les dretes. Si
El PRESIDENT DE LA CAMbat de totalitat alSenvaix la indignació,
l'he signada j supuso que Fhae- ambdós inclusive i els 272 i 273 del la cessantia o dels drets passius Que
les esquerres mediten serenament i es _
ERA
es
dirigeix
als
diputats
als
quas
i
no
sé
ni
tan
sois
quina
és
l'actitud
que
tan tramesa a la eignatura del :odi Penal de la Marina de guerra.
coneedeixen els Estatuts cieents.
he de tragar en el meu diantre. Aquest arena que tinguin seny i mart .:n- tudien el projecte es veme. que els han
Cinque.— Delictes d'atemptets. dels
24. — Queden tumbé inclems eis lamPresident.
projecte és el pro:Mete de la debilitat ena l'ordre. La Presidència no comp- estas fetes inncmbrables concessions
a
la
els
inclitidus
nertanyents
i
259
i
260;
desobedincia
258
.
ariete
que
nistia
El programa per a dimatis
del limera i un pelen per al regim. ta amb mitjans coercitius i l'ordre tan i que s'ha acceptat gairebe tot el
militare i
els
articles
de
l'anide
zór
i
delictes
dels
guärdia
civil
t
seeä el següenl: Quant a projees
Aquest projecte tiemple dendignació. sols pot mantenir-se a la Cambra pel havien demanat . exceptuant només
rebel
lote
amb
ocasió
dele
delictes
de
Penal.
El fet d'aixecar-se en armes contra un respecte muto dele diputats. Tement aquells delictes de caracter comía i que
tes de Ilei es dedicarà tota la 384 u 26e del Codi
o sedició i sense hacer estat obS'exceptuen te ranterlorment dispoGavera es aixecar-se contra el règim. el que po gués succeir jo he pregm afecten a la integritat de les persones.
sessió a relee-eche de tarifes fer- at els delictes d'atemptats del nú- ha de condemnes, foren separare del
El senyor MARTINEZ MOYA no
iecte
El senyor COMIN: Visca la revo- als senyors diputats que nO interromreviäries, i és possible que hi mero primer de l'article 29 del dit servei amb o sens formació de causa.
lució del 15 de ciesembre! (Els socia- pessin per evitar que (osan es tracta s'explica aquesta actitud dels socialin
hagi un debat sobre una propo- Codi, si slagueesin executat utilitzam
amnistiase
ele
proseran
També
tes
'despres que s'arribä a una come
—
25.
listes responen aquest cris amb altres, de pacificar els esperits s'erigí/1in
eició incidental referent a la armes de foc.
cessats condemnats menors de 18 anys
pleta compenetració. El dictamen fou
aquesta.
i
entre
els
n.onarquics
i
els
sacialistes
escenes
lamentables
«un
Sise.— DeEctes de .l'article 482 del per delictes comesos per móbils politice
pres per majoria.
provisió de la cätedra de Dret
es disten frases dures. ,El senyor MePrega l'ajusta deis caps de les miEl MINISTRE DE JUSTICIA:
Madrid. 20. — Aquesta tarda ella néndez diu que l'arnnistia és un pagare nories, i assegura al senyor Prieto
Internacional de la Universitat Codi Penal comesos per deberes po- que no vagin contra la vida i la inte.
per3Oneg.
reunit
durant
una
hora
i
mitja
la
JunNo hauria volgut que un projecte corn
gritas
de
les
Mies
i
socials.
hauch
una
de Madrid. Després hi
cele
en
Pús
dels
seas
drets
comprara
que
han
de
pagar
ara
els
radicals.)
de
a
de
condemn
s'hagues votat en un ambient
Seré.— Delictes compresos en el
— Trencament
ta mixta de traspassos de serveis a
altea proposició del partit soEl senyor PRIETO: No es sola- en tot momee amb l'anida de la aquest
amnistiats.
tal d'apassionament El projecte sa,
Catalunya.
cialista sobre la futura recol-lec- número primer de l'amiste 285 del delictesLa
ment indignaciú el que em produeix el Presidencia.
present anmistia aeonsejusta
a
l'opini6 pública i a la l'e. La
Codi de Justicia militar i en el númeB)
En la reunió ha quedat aprovada projecte, sinó que hi ha quelcom de
El senyor PRIETO: Agraeixo a la
cid:
ro 5 de Earticle 165 del Codi Penal gueix tote els fets enumerats en Va. la valoració dels serveis de beneficenla seva ajuda. Jo in'he República és garantia que no es farà
Presidència
pitjar.
Amb
aquest
projecte
es
permepartas
anterior
comesos
fins
al
14
d'auna
proposirebut
Servir la força ' pequé existeix la dede Marina de guerra, sempre que els
cia i d'un complernentari dels serveis
bril de 1934 inclusiu a excepcid del. de vigilancia i seguretat, i ha quedar ten manifeetacions de tipus agressiu proposat fer unes afirmacions
tensa dels drets de tots. arribas
"ets s'hagin executat per mòbils
cee incidental?
enyalats en el número 3, del qual ultrapassada la airea de la contribu- contra la Repúbiica, i aquesta és la pa- animes Saló i les he de fer. Diré el en el projecte a una gran amplitud,
a
g
—No és una proposició, precie
cificació dels esperits. S'envalentona els que ha.ei de dir sobre aquest pro- atenent den/andes de les dretes i de
Infracció de les lleis de mames seran objecte d'amtistia els ció territorial. Aquesta contribució,
jecte de Llejs melosas les latenearnent, sinó un escrit en el qual
.zaracter social sobre vagues i aturs comesos amb anterioritat al 13 de per tant, quedara traspassada defini- enemics del tegim. El senyor Penáis rupcions constants. Jo no he pronun- les esquerres.
ha comparat el lo d'agost amb el 14
se sollicita que s'acord¡ que la
Es procedeix a votar nominalment
Nove.—Delictes amb motiu u oca- desembre de 1933.
tivament a la Generalitat emb efectes d'abril. Llavors jo sento la injüril de c:at cap frase que ce pugui considerar
Cambra estableixi escorcolls per sió de conflictes social% vagues, o
Cl Els militare condemnats per des de primera d'abril.
el projecte. Gran part de les oposila comparació i sento la injúria d'a- injuriosa, ni tan sois mortificant per a diana abandonen el saló.
a l'entrada al Parlament a tul- aturs patronals, ädhue si haguessin delictes de rebellió o sedició als mine
quest projecte que van a votar les Corts nragú. /d'he limitas a censurar objecsigui aplicable Eamnistia, no seran per
hrim, àdhuc ale diputats. Preci- estar considerats cona de rebellló
En pro del projecte voten radical%
cl mes inic projecte que es pot votar tivament el projecte. Per aixi)
,ament per a no arribar a això de sedició, amb excepció dels con/e- sisa, reintegrats als seus càrrecs i car,
a recollir les injúries que sc agraris, regionalietes, populars agraria,
nego
(Interrupcions
dele
monàrquics.)
mate
seguiran
definitiva.
tradicionalistes, renovació espanyola i
beeix la reunió de la qual us be sos contra la vida i integritat cor- reres, dels
denunciar El PRESIDENT DE LA CAM- ni'han (tiricia. •
serà remeAriza abans ainb els capa de les p oral cae constituissin homicidi o le- ment separats. Tampoc els
Senyor President: La V. S. ens feixistes. En contra voten socialistes.
BRA: Jo prego ein semen dieutats qe e
sa la pena d'inhabilitació o suspensió
sione
greus.
o
delictes
d'incendi
o.
resade
nsinories. Encala que jo
parla aci de pacificar els esperas Esquema Republicana i Esquerra de
comercial per rus elemental deure de discreció po amb
en el referent a arrees o destins mi- el
aquest projecte, i ja veig el que Catalunya. Els republicans conservadora
ectuös amb ropinió de tothom, Centra la propietat, si els culpables litars No obstant, tindran eres a Perlitica
no
interrompin
Tocador.
rec que hi ha altres mitjans per silo van proposar amh afana' de lu- cebre l'haver passiu de reserva i le
El senyor PRIETO: En aquest pro- està succeint Aquesta és la millor i els autonomistes valencians no voten.
anih
crar-se o filie constituissin atemptat
Unicamens ho fa en pro del projecte el
a arribar al reateix fi que per- centra les antoritats o els seus agents pensió que per qualsevol concepte els
jecte s'ha arribat a tm regateig repul prosa de quistes seran les Ceses con- ministre d'Indústria
Comerç, senyor
Madrid, O. — Abati e de co- sin, i aconsegnit per a uns delicte seqiiencies. Sha arrencat aquesta
seeueixen els qui han manifes- a nata es refereix el número 5.
pegues correspondre en la data que
,S..atnsipel dreal 4p5a.rtit autonomista valencia.
i en can v i Pe parcial i iniusta a la V. S. com un
tat tal aSpiració. De totes nialo. — Debeles de tinença Mea cometeren el delicte. Nomes per una menear la sesió de les Corta els arribar fins al 14 d'abril,
El projecte queda aprovat per 26.5
sal a batí de guerra. El senyor Peinan,
reces, ja en parlarem en la re- d'armes, previstos en la hiel de g de ge- llei podre remetre's en les penes que ministres e'han reunit en Con- a alises, identics als del to d'agost,
en aquest article queden subsistente. sell. El minietre d'Estat ha dit parat ea una data serme del 3 de de amb la seva fàcil paraula, ha giounió dels caps de minoria. Jo nes de mea i 4 de julio' de 1933.
El PRESIDENT DE LA CAMERA:
du
el
so
d'agost.
Aquests
eren
rificat
Seran reintegrats a l'escala activa que en la reunió l'havien auto- sembre de 1033. En cases anälegs
Ii — Delictes no definits en les Heis
cree que ella mateixos, amb la
definiels lumbres de l'Estat alajor general ritzat per a denunciar el convent rant la monarquía, i havent-hi al banc els nostres temors i elan coniirmat. —Es va a procedir a la votaciósollicitat
rqui Ola
zojecte
prispia autoritat que ostenten penals vigents tate foren jutjats per triqu l npipe
catòlics, mai no s'escati s Aquestes torees slan engrandit amb ivateu
. als quals a partir del so
Polin- blau fervents
ei
la
dintre liurs grups. facilitaran la bunals espezials designats per les Corta de l'Exèrciteme hagi estat aplicat Par_ comercial entre Espanya
que
han
arrencat
a
aquesta victòria
ma daquesta forma.
d'agost de
fórmula que sigui garantia per a Constituents a proposta de la seca Co- ticle primer de la Ilei de 9 de mare lis ¡ s'havia autoritzat també
SU han inclòs els delictes de desobe concessió de la V. S.
ÉS COPIOSAMENT
l'entrada de rauh espanyol als diencia i l'aband6 dele destin
Senyor President: Els delictee te- L'ALBIRANA
tothom; jo em sotmetre a l'aeord misad de Responsabilitats, acose que de 1932.
APALLISSAT PEL SR. PRIETO
en cap cas pugui arribar a fets sancioja sentenciades Estats Units en condicione misil. del' funcionaris, i s'hi han inclOs tan/ lien més ',lobuna quan mejor Es la
eee es prengui.
En
les
causes
D"
nats per la Cambra.
(Camelee la votaciú, i a penes voten
el Tribunal . escoltat el fiscal o el que avantatjoses per al comerç ee- be els delictes admini stratius Per ore qualitat social dels delinqüents. No
Sisan incorporat a l'ordre del
12. — Delictes compresos a l'acide
-relantpicu sdeprgularitats, ädlnic els de les Confede es poden comparar els desgraciats el Govern i una dotzena de diputats,
dia un dictamen de la Cornissiö aSto del Codi Penal, guau slaguessin seguibles, 'instant de part, declarara panyol.
explotats que es llançaren al carrer entra corrent al sale de sessions, per I;
racione Hidrogrliques.
de Pressupostos sobre la proptie annés per nnibils politice o amb el proEl senYör LORENZO PARDO: Des el 3 de desembre antb els que se P0rta mes propera als escons socialistes,
aplicable als condemnats l'amnistia i
sició de llei modifirant rarticle pi,sit de procurar la correcció de vicis acordara, en virtut d'aquesta . la Ilibersublevaren el ro d'agost. Ile de inc el diputat nacionalista Albiiiana, se?K's que ds Tribunals han absolt el
segon de la Ilei del 3 d'abril en la gestió de l'interés públic de l'Es- set dels amnistiats. La dita declaració
acusats amb tots els pronunciamen t s fa a la V. S. que el President de la gun de l'ex-ministre aenyor Prieto. En
República condecora un oficial de la arribar a la barana deis dits escolia el
d'enguany. per la qual fou con- tat, provincia o alunicipi, guardant re. no afectara a la responeabilitat civil.
vorables.
1
En les causes de tramitació el Tricedit un crèdit. extraordinari per ',asir, als documents de qué es tracti en
El scnyor PRIETO : Jo no encesto S guardia civil que impedí amb la seva senyor Prieto atrapa el senyor Albifiana
la
dita
gestó:,
dina una bona bufetada. L'insident
bunal,
escoltat
el
fiscal
o
el
querellant
als
el
que
hi
ha
de
polltic
en
aquest
intervenció que els militare del 10
al pagament d'una anualitat
vtUrc
13. — Delictes d'evasiel, de capitals en el seu cas, acordarà el stabresseidelictes. Den.és, es china el cas que al d'agost volessin el pont de Lora del és tan rapid que produeix sorpresa enpensionistes i jubilats de la
ex-ministres de la dictadura seis conce Río. ¡Quina diieréneia hi ha entre tre els diputats que són al saló, L'AlTransatläntiea; defensa d'una a que es refereixen els decreta de 29 ment lliure i la 'libertas dels encarde rnaig i to de juliol de 1931, sempre tats, deixant salvada la responsabilideix la cessantia com si haguessin e 3- aquesta actitud i la de l'atemptat de binaria intenta deiensar-se, pesò el sepreposició de llei del senyor Väz- que
s'acresliti s'han reintegrat al tat d'ordre civil que podran reclamar
Puzol? 'ales greu el segon, per la mor Prieto es liansa sobre ell i el tiri
tat nomenats constitucionalment.
(pez Gudil concedint als propic- territori espanyol les quantitats expor- els interessats per la via procedent.
a terra, on continua pegant-li . Abato
El senyor AMADO, que és al costa qualitat dels qui l'intentaven.
Valladolid, 20. — L'Associació
iarte de finques rústiques Si tades. Aquesta obligació de reintegrale
En les causes amb sentenciats
Es fonamentalment injust que s'in- que els diputats puguin intervenir per
Ve " ala de
di Fabricants de Ferina de Gas- dels socialistes al Peu
dret a desnonar els arrendataris ment només arriba als autors de delit- processats en situació de rehellia, aixi
separar el, senyers Albinana i Prieto,
"Vosaltres
cobrare
dultin
aquests
tets
comesos
abans
del
telle ¡ Centre d'Espanya, en re- secretaris, din:
pan aquests, vençut el termini :es consumats,
3 de desembre i no s'indultin els que suden per tersa agredint-se tiOlentaeue quedin a dispOsició del jutge o unió celebrada ha acordat, ele- durant la dictadura".
neta. El diputat nacionalista és a terra
del conlracte, poguessin explocometeren després.
14. — Detectes d'infraccions amb mo- Tribunal competent, es pasearan els ve/11 els tumors que seniblen teEl senyor MENENDEZ (Teodom es.Alexandre
Lerroux: PerdoniM la i sobre d'ea el senyor Prieto. Els ditar aquella direetainent.
tiu de celebració d'eleccions i conexos &urea al fiscal o querellant pesqué nir crin fonament, d'una possi- rol: Pene per l'aprovacie del Parl adictamini
sobre
la
procedencia
de
aputar, de tots els matisas intenten seV.
S.
que
prescindeixi
del
tractament.
amb elles, llevas dels comesos contra
ment (S'entaula un viu diäleg que ac
la vida i la integritat corporal que coas- Taplicaci6 de rarrinistia/ l'autoritat lile importarle/ Madera, dirigir ha retirant . se el acnyor Amado al se u Si ha (llevar clemencia, aque..ta cle- parar els contendents, 1 ha asonsegueldes
judicial determinare en el seu cas la telegraines al Aoven/
diputals
mencia, Alexandre Lerroux, ha
xen despees de llares estonios. La sotituksin Itomicidi o lesions greus.
escsi)
ser per als tills del pohle. sAplaudis nació queda suspesa enmig d'un eiein15. — Els delictes originats amb mo- resolució a que es reiereixin els pa- vallisoletane, manifestant-los
El senyor PRIE.TO : Comprenc
dol formidable. El president de la Garnmetode les eaquerresa
que s'ha de rebutjar la idea •niciativa dels que afavoriren el ro d
tiu d'eleccions de Jurats Mixtos i or- ràgrafs anteriors.
E).— Les normes dels dos últims d'importar blat per trobar-se gost. Comprenc la posició dels que 1
Ei PRESIDENT DE I.A CAM- tira toca la sampanes& i intenta inútilganismes de conciliada arbitratge.
parágrafs
de
l'epigrai
C)
no
seran
ERA: Prego al senyor Prieto que ment impusar fordre. Com que els posón republicans, pela) m'ea inexplic
16.— Als pròfugs i desertors, als inmilitan processats i en- a bastainetd, proveils els ¡terabrevii el seu discurs, pesque ha pulars agraris es dirigeixen cap al
s . Ili ha mis: s'l
He
la
deis
republican
doctore, auxiliare o encabridors de la aplicables als
cate
fins
a
l'arribada
de
Mute,
nebeltranszorregut el temes reglarnentari, sell > o r -n Ihintlaa Per a deiensaie lo, el
derogat una 1.1ei en la qual es dispos
deserciö i als d)mplices de la fingida cara no jutjats pels delictes de
nons, la collit* dele quals
i la Presidencia slia exredit eit la senyor lid Robles e:s Mira arnb grans
d'un prbfug. Els pròfugs f desertors ha o sedicid, ale quals seis seguid preaenta esplhalida, j al Miciiia va ve els &telele general& de l'Eet
la
tramitació
de
la
causa
fins
a
la
Tata
gestos que romanguin als seas seseva tolerancia.
. (pian estienessin diverses
als quals sapliqui aquesta grä-ta s' haulii haurh disponibles les quanti- Majen.
seva
sentencia
definitiva,
en
la
qual
passin
autoruht
celta, i ro aconegueix. L'ineident 113
El senyor PRIETO: Ofereixo
sense comandämen pasee
i.n de presentar en el te mini fe sis mesentencia en aplicar Vamnistia, que tala sufieients per a la rebelenAnita tot acaba, var els diputats eocialistes i rna5. 5 s si estieues‘in a la Peal o ula o er
temed a la reserva. I en rima eles" Ser breu, senyor President
podrá utilitzar-se com a article de ebe ferinera.
ai ya'i, el que s'intenta d 5 anullar l'o- minina, intenten agredir-se, perú c,-)31
ta derogació podran tenir comandarne
e1 d'u' soy si en fossin In a, per tal no
que sóc separata per altreg diputate. El gayo;
previ
pronunciament,
es
tindrä
en
1 destitueix el senyor
Jo,
les
Constituents.
ale ene nosaltres no p
bra de
Afegeixen que les regions cone'-ser destinase e incorpows, i tot,
en sumidores de ferina, en no per- eis generals
llamen de completar en files cC 'artera cOmpte la restricció assenyalada
sem eep falta en res pecte personal. pe inaeaó, puc assegurar al sen) or l' e - Albiilana queda ala escons dele ropulari
Ramon Vigor'
inen que ell l'amere-ir (llover]] tt›taven agraria. El senyor Prieta ri tret del
tenips que els individus de Ilur reem- l'epigraf B).
metre'le la puja del pren del pa, rh que, per llar aspeete d'extraortlina
els masons ens minoria. Tal vegada saló pela seus correligionaria)
F).—Quan les penes hagin estat harregen les farines amb altres afecte a la memarq uia, e hn u n per
llevas n'aemeds
pluareent o
imposades
per
Tribunals
circumstan.
st
Continua la votació. Els socialistes,
hm sigui algú a qui la V. S. esti agrait
que, podent-se acollir als beneficie de
de elasse inferior, per la (111111 per al recim. (Thirant ataree* pala
Madrid. 2e. — Sehet reunit
cials,
no
permanente,
lea
funcione
del
i que no ho sembla. (Grens mimes.) Esquerra republicana i Esquerra de Ca25
discurs
eön
norrthrosee
lee
interruneie
lindislt donat per Decret fiel de
de
blet.
sa
sobren
quantitats
r
o
ensell
d'Administració
del
Sane
He d'acabar manifestant que aquest laica abandonen el salo a'abstenen
r
d'abril de rom, ratificas per la Llei de Tribunal sentenciador les exedra la
de les dretes eme fan difícil sentir
Isetericir de Cresta per tel de trac- 15 de setembre del mateix any, no ho Sala segona del Tribunal Suprem.
prchette no el podein votar. perque els conservadors i aUttiorntstes valencias
redore
G).—Sautorisza la Sala sesiona
és
injust, pesque es inisu r parque Les altres nunortes voten en pro del dice:r de la situarle del sen director, haguessin fet, els quals únicament %tinEl senyor, FUENTES PILA: No es
va contra la República. Per aireó he tamen, que Es aprovat per As) en Pro
iiiaoii Viguri. No hi han assis- taran obligate a prestar eervei roma ela del Tribunal Suprem de Justicia pespot tolerar talar a aqutets milltars.
que,
a
soHicitud
de
part
i
dins
el
terdir ala republicans radican.: semise, i i en contra, que ea el del ge nYOr Maet alguna consellers. Ei gover- individus del seu reemplaea ment estiEl senyor hl ENENDE Z : 1 Anual! de
sou victimes d'una injustic na inicua. sial, de l'Entierra. Ami, armes& sala.
eador ha clunal cumple d'una guessin servint en files i pel terno gue mini improrrogable de tres m'esos
I el Barranco del Lobo" 1 Cuba
de la publicació d'aqueata Ilei, pugui,
(Aplaudiments deIs socialistes i es- cid sha aconseguit el quhrum sogicitat,
, ernunicació del ministre de a aeueste ele resti, i en tot tes bastean amb caricter extraordinari i tormació
Madrid, 20.—Preguntat aques- pines I
i queda per tant definitivament aprovu
El senyor DIAURA Momio) : L.e- guerra republicana.)
}alancee ordenara al Consell del de pasear a la eituarió militar en (vi d'expedient, amb audiencia del Tribu- ta nit el ministre d'Agricultura
allisEl senyor VENTOSA explica el el proiecte de hei d'al/lineó& entwg
pant.
Bane, la destituid del senyor en trobi el reemplacarnent del %PI/
Ministeri
fiscal,
del
nItlijiev
ntesures
es
proposava
sentenciador
i
nal
ven de la minoria raginnalista. Es dels aplaudirnents dele diputats dretis.
El senyor PRIETO tentinue el Set/
V iri del Set] starrer, de director. tament. tense necessitat d'ineorporar-se accedir a la revisió d'aquella senten- adoptar per tal ele garantir la
discurs meleras la sera torta ven, mostra contrari a les amnisties, per- tes.
en
files.
r
inrempat
ibilitat
amh
el
mien
es
cia que patint d'evident injusticia
El MINISTRE DE FINANCES
Els beneficie d'aquesta Ui es faran el fons o d'una ¡alta greu de garantia pan al (amo, ha dit que el que a penes ee'l sent per lee interrupciona. qué representen Continuar en els vi/estros . El reenseller senyor Meextensius als que hagin deixat de com- procesen, segons criteri de la mateixa penerivn fer es inteneiflear el Estic disposat din — a qué em sen- cie clässics de la politica espanytala. denla lectura a un projecte ele Llei. Es
dina he protestar de la deetitnein
Samtiosen
penes
greus
per
a
desprès
en consideració d:verses moroprenen
agrfeola 1. implantar anees tiu. Si volee seré el Sastre collaberapur Tobligació ele pasear la revista esee noma dele petits accionistas. tablerta en la Ild i als desertors de la Sala, no aparegui compresa explicion ent %allan e n por- oblular-lee amb &quemes annvenee, i !lisian) de Llei,
der.
i
arribare
fins
semblants
perque
més
mesures
tament en els casos previstos en la
En termes seretblants s'ha ex- Marina mercant espanyola.
tar: pecó ni cm a diputas, ni rom a els delinqüents ja saben sentare que
Ilei per als recursos de cassació o l'agricultura es desenretIli degu- borne. toleraré que em falten. (Aplati- més tard o Mea d'hora poden comp- CONTINUA LA DISCUSSIÖ DEL
Pressat el senyor Gainbús.
17.— Delictes de desordre pinte, dels de :manejó. •
dament. Aquestes eón lee Irrif
PROJECTE DE LLEI D'AUG.
diments dele •ocialistes i interrupcions tat ansia aquests perdona.
Alguna congellers han pregat artirles 266 al 268 del Codi Penal.
El senyor MARIAL, en nom de
Si en la causa a la qual la llenan- res nifs Acates per a la paeltl- de les &eme.)
HENT DE TARIFib
,
dele articles 255, 254
r.al senyor Viguri que facilites ell
camp.
,Ä
cia t'agites posat fi existís acusador cació del
i
FERROVIARMS
(Entre leo extremes dretes i socia- la minoria de l'Esquerra, diu que teta ,
re e l eix la enlució, pera aquest i 258 del Codi de Jueticia militar 378 particular, ten indispentable le seva
amnistia
significa
un
perdó.
Perh
un
limes
e%
treuen
daten
molt
vius.
El
del
Codi
Penal
de
la
Marina
de
Guerra.
nyter s'ha negat a presentar la
gi eenyor RUIZ LEMA 'defensa
previa conformitat amb la revisió.
senvor Albihana incre p a els socialis- perdd injust es en el que s'ha cond imiesió. En vista d'això, el Can- sempre que no hi han batid dispare
No serä (Asnada per a l'exercici
tes i diversos d'a q ueets surten dels vertit el dictamen, i per aixe no el una temen& ee la goal aollicita Ie qued'arma
de
foc
contra
els
sentinellee
salse!l ha adoptat record ordena! vaguardes o torea armada. en els de- d'aguces& facultas pel Tribunal Su.
poden votar. Reconeix que s'ha nü- din exeeptuats de l'augment de tarifes
contra
ELECCIÓ DE JUNTA NOVA seue Pettnle 1 p e t11141.1.11P13
Pel ministre. amb el vol, en ennllorat notablement el projeete, i ele alcohols, vine i abre, adiete esns!tetes a Clite fa refesincia el ter dele a.- prem la sircumstincia que el tas esta.
‘.‘rnItat nacionalista . Agotar es po‘s
&grana que hagi estas acceptat el bienes.
e
cona
el
intentes
minas hagi estas objecte de denegaste',
tia del seuyer Medina i les alee- 'irles al-ans cementase.
A L'ATENEU
la mi • la hutstm e
Fi senyor IRUJO, en nom de la Ce>
d'indult parcial.
te neions dels senyors Garnbeis i
trame fit arma. ris arm es, u ntireut vot particular de la seva minoria ili.
in — Retintes i faltes d'atendons- o de conressid
la seeetja.
Ministeris respectius dicIteventes, re t a constar el recia- ment de destins sancionedes en el Codi
Os cilla l'escirdol cOntinba, i tre- cloint els s'elides comesos a Cata.
Prosee'
denth
Se
Madi
id,
2n.
—
Se
sohnet resisten& a votaeió nominal.
lunya
d'halls
les
eleccions
tn4nicip5ls.
ne ixernent, dala vatuosos iervela Penal o en lleis 1 reglamente especia% taran amb urgencia les normes cena.
na banda a l'altra del sabe no es Venal,
Afeada que la seva cimdime5 'es ca- i els socialistes i les numeres abandee
p reetata At „papo „pe aenyor duo haguessin estar comeses amb mi- plementiries, que calguin par • l'eme. celebrad' junta general a l'Ate- mes que diputata q ue criden, amenaalee neva Direetive. cen i gesticulen.
VI{ que aura dels da vegada mis demócrata, mis liberal nen el sal&
Nigure , J V. ie se I 1F.,.
sia d'aludir persectsei6, mesures o ro- ta i ripida apIlcaeitS d'aquesta Bel." neni

assassins

en entrar al

setuit

Parlament

El traspàs de
serveis a la
Generalitat

s'aeorcla
eonveni
Polònia

Els bladers castellans
s'oposen a la importació de blat

El Consell del Banc

Exterior d e Crèdit
compleix ordres del
senyor errata

La pau del camp

p

projecte d'auäment
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EST
Censa de Les ambicions imperialistes
El "Times", en comentar la nota ministres aus de JapiS a Xina del Nord
francesa, es mostra favorable tríac acaba els
al rearmament alemany
preparatius de la
futura Constitució
EL

DESARMAMENT

Ei

Su:rieh s'entrevistarit anth Doumer¡ue

L'actitud incerta dAnglaterra sembla
que sigui adarida per un article que publica el -Tintes - , tridcntrnznr InsPirat
per MarDonald.
La impressió irradia.° per aquest arricle l'aura estar tiVISSin12, rerquJ
Una clara negacia del tractat de Ver-

Amb la nota. francesa. si bi es fa tal
cegada impossibles noves converses,
no s'impedeix que es lacio nous es-

de juristes bribinics, es proposava desear naves guerra en l'esdevenidor, posant Alentanya — l'ilitica de la qual
ea porfia Un gest — in
condiciona ¿e no fer mal. I Per aisO
fou decidir el sea deloematnent.
El "Times" parla de sanes desmilitaritosdes — la dcl Rin —. diaingint-les
de la resta dAleman no, on podria ase, justifiJat, per raen: dinteres nacional, un augment de les forres militas.
Perd .11acDonald no hauria d'ignoro. que precisament per rara d'intera
mama!, el tractat de l'encales estableix que el Reich podra tedie un esa.al de roovon hotncs, els quals en quinze aoys quasi mai no han tingtit
de sa-vie en defensa de l'ordre pab/ie.
Si is Per MOiiliS de defensa nacional — a part que rap nació no americio A/emanya, i 'nones han de sostenir
dispendiosos cxerrits per a adensar-se
d'un eventual atar afanan) , —
d'admetre aleshores el teinciei absolut
el
de la paritat, i concedir al Reich tot
que demana.
John
Sinton
En tal :as, 'per quí,
preocupar latir de l'augme n t deis proaSus posios miiitars aletnanys li,,s al pida
exd'encarrega r a PhiPps que demanrs
La conpiicacians a la 11 - ilhelmstras ser
teadirc i ó is rddent.
Es de sumar. dona, que l'artirle del
davant
'Times" estat una murió
nota frandels punto ecintingners en la
el lid,
cesa. Airb ho deixa entrodrr "Manr es diario, can el
PlaiCe deis cif
eschester Guardian", (me encara tenen

Paris. so. — Estudiant la reacció
produkla en l'opinió británica a conseqüència de la contestado francesa a
la nota del dit país sature el desarmament . el periädic "Le Ternos" diu
que és molt natural que abans d'adoptar una actitud el Govern de Londres vulgui estudiar tots els aspectes
i totes les consequencies per al cas
que fos obligat per la iorea dels fets
a modificar-la.
Agrega que la cursa d'armaments és
una eventualitat que tot el món te el
mateix interés a descartar.
La salvaguarda de la seguretat territorial nacional s'imposa a l'angles
amb la mateixa iorça que als altres
pobles, i per a conciliar aquestes dues
necessitats és per al que cal treballar
a consciencia si es vol tancar la porta a una aventura.

foreos en la Conferencia.

"Le Temps" comenta la
reacció de la premsa británica
El pactar. que fou en bona part obra

La declaració sobre

els

Habsburg causa consterna-

els cercles
legitimistes

cid en

‘iena, 20. — -EI de ministres
va acabar a la tarda d'ahir els prepa-
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Senabla que l'actitud japonesa obeeia a
l'ajuda finaneera que la S. de N. es proposa donar a Xina
Toquio, 20. — En les seves declaracions a la premsa, cl portantveu
del ministeri de la Guerra ha dit que
Ira relaciono sino-japoneses han millorat aparentment des de la conferencia de Nanchung. la qual ha ¡provat la continuació per a l'administra.
ció de Pequín de la politica d'HuangFou respecte el Japó.
Xina, debilitada financerament i econòmicament a conseqüència de les
incessants Iluites civils. es troba
tualment irnpossibilitada de prosseguir la seca carnpanga anti-japonesa.
Per a efectuar el seu redreçament
econòmic, Xina te necessitat de l'ajuda económica d'alguns altres paisos.
Els dirigents de Xina estan dividits
en dos grups: l'un que té per cap
Huang-Fou, és pro-japonés; l'altre
dirigit per Sun-Fou i Tousoong, que
són pro-europeus i pro-americans
Quant a Chang-Kai-Sheck, és impossible definir la seca actitud.
Ara que els medis comercials xinetos es troben Jurament irapats per
la caiguda de l'argent, estan obligats
a comprar mercaderies japoneses barates. El moment ha arribat, dones
per al Japó per a se guir una Política
de ciare i deiocar viure respecte a
Xina , compran a aquesta matèries primes i obligant a Xina a comprar
nroductes japonesas per una quantitat
equivalent.
Huang-Fou, cap de la

,T
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de Xina no dedica comentaris a les
recents declaracions del Japó.
Als circols oficiosos s'expressa el

temor que aquestes declaracions vagin
seguides de manifestacions d'activitat
militar i política japoneses, tinguin
com a finalitat una dominació completa de Xina.

L'origen de la "bomba"

Ginebra, 20. — Possiblement cal
buscar en aquesta capital, a la seu
de la Societat de Nacions, l'explicació de la declaració sensacional arribada de Toquio.
La notició adoptada pel Govern
japonés respecte a Xina és clara:
en efecte, pel fet que aviar, el 15 de
maig. es reunirá a Ginebra el Comité
del Consell de la Societat de Nacions
per a ocupar-se de la cooperació internacional a favor de Xina. Aquest
Comité ha d'adoptar resolucions importants.
Interrogat aquesta tarda sobre la
qüestió de saber si les declaracions
de Toquio es refereixen únicament al
projecte de cooperada internacional
elaborar a Ginebra o a algun altre
aspecte, el remiso' general del Japó
i representant del seu país en la Conferencia del Desarmament ha reconegut que les declaracions que slan
fet a Toquio es refereixen segurament als projectes japonesas de cooperació internacional.
Havem d'afegir a Ir,, dites declaXina del Nord, partidari
racions que el Comité del Consell es
del Japó
reunirá el dia 15 de maig per a ocuTaquio. 20. — Els circola política es par-se d'aquesta qüestió.
declara que les dues raons que han Afirmació de l'Impertamogut el portantveu del Ministeri de
Negocia Estrangers a ter les seves lisme Japonés, diu Pamrecents declaracions sature la politica baixador a Londres ::
japonesa a Xina, es fonarnenten:
Londres, 20. — la Legació de Xina
La primera en l'actitud dels Estar, en aquesta capitalAhan
manifestat que
1-nits davant d'una actuació neta que l'actual política
del Japó. en el referent
haurà de tenir-se molt en compte en
a
Xina,
no
és
més
que
una nova afirles negociacians preliminars de la prode la política nipona tradicional
pera Conferencia Naval. La segona mació
d:azt
a
i ricessió i expansió sobre el continent
raó consisteix a obligar els directius
de la politica xinesa a sumar-se a la
La política japonesa es contraria a la
política del president del Comité Exe_
ctitiu del Nord, senyor Hung-Fotp pan i a Fordre. El noble xines no not
acrentar
la doctrina infundada de l'hepartidari d'una estabilització de la poo nia japonesa a Asia.
lítica xinesa i particularment d'una g em
Eh Govern xinès ha donat instrucmajar intelligencia arnb el Japó.
cions al seu representant a nonio perL'ambaixador japonès fa
que demani explicacions al Govern

en les seve5
ne5, les darers
creacion5 en

J OIERIA
PELLOTGERIA

rattus ea: la futura Constitucio, arraniant aelmitivament els articles sobre els
ARGENTERIA
quals ia discussió havia estat principalmera portada Es, sobretot, el mode «eh:cejó del futur cap de l'Estat que harta suscitat les divergències al si del
Gabinet. El punt de vista del canceller
Dolliuss, que volia confiar aquesta decció al conjunt dels alcaldes de tots els
municipis d'Austria considerats com l'ernanació inès directa de l'opinió publica
de totes les regions d'Austria, ha guanyat, cont era d'esperar, però la solució
te en compte les intencions dels que soheut fer elegir el President de la Republica per les assemblees legislatives.
Suvitx s'entrevistarà amb
Aquestes, en efecte, és a dir, el Consell
Doumergue
d'Estar, el Consell de Cultura, el ConParís. so. — S'as.egura que durant sell Econòmic i el Consell dels paisos,
la seca curta estada a Paris el pròxim reunits en assemblea nacional, a l'exemdiumenge . el secretari d'Estat de Ne- ple francés. designaran eta candidats engoeis Estrangers d'Itàlia, senyor Su- tre els quals hauran de triar els alcalvich, s'entrevistará amb el senyor des. Els governadors de províncies seDournergue.
ran també designats en una Mata de
Irnmediatament després el senyor tres :tenis presentats per les Dietes proSurich continuará el seta viatge en di- vincials i un vot de desconfiança
questes portaria llur revocació obligarecció a la capital anglesa.
töria. Es en virtut del principi d'autoriSlian
tat que el President de la República,
A
han
a la proposta del canceller, designará
e:a governadors que es poden revocan
conParis, 20.—A pesar de la protant al seu grat com per un vot del
Manas d'un acord.
a
l'anunciarla
Landstag. Els governadors de provincia
hibició del rninisteri de l'Interior,
ecu
important
frt
Si
Ita.
nomenaran i revocaran els governadors
la manifestació que el partit covisita de Suvith a Datitnergu e s'ha dc
París. 20. — La C'omissid par- munista i la Federació Socialisde districte. Els Consells municipals,
lia comp rén els seno intercssos,
aquest
entén
en
tot
alió
lamentària
que
en
que
prendran
el
nom
de
Dietes
muniFranca
de
ta deis Departaments del Seine
posar al costat
renuncia r a
que es relaciona amb els fets del
cipals, elegits com els Landstags sobre
monten/. l'en) aira vol dir la leal fai Seine et Oise harten organitzat;
la base corporativa, elegiran els alcal6 de febrer ha hagut de retar- als voltants de la Placa de l'Hotota u 0 litica rrr .isionista i a
des, l'escolliment dels guata haura d ésdar considerahlement ha publi- tel de Vine hacia estat mantinroredife al rearmatnent crAlemanya.
er confirmat pels governadors de dis-s
periódies
carió de la ressenya oficial a
Londres. 20.—Tots eta
guda.
ponis.
tricte, que tindran ami el poder de re- declaraclons
comenten aquest mati la resposta
causa d'una comprovació, a la
A partir de les cinc de la tarvocar-los.
Els
francesa i es denianen si clou solaItaliana
no
en
fan
ces
d'una
manera
basqual
es
Ilturä
Xang-Hai . 20. — El ministre del
da les autoritats havien muntat
La qüestió del regim de transició i
ment la fase de les negociacions ditant
imprevista.
Jupa
ha
tornat
aquest
rnati
a
aquesta
Roma.
cus, — L'opinió italiana no ha
la fallida de
un nnportantissim sei-sei d'orLes declaradons .fetes chi,. per Qua,- la de posar en vigor la futura Consti- capital i ha
plomas:eme s o si marca
als represeutants
El coronel Simon, de la Genseriosament la dos-a doctrina de
loes darünt de laComissió finar,cera de tució han estat ajornades per una fu- de la premsadeclarat
la Conferen cia del Desarmament.
que eslava molt satis- afonroe defensada per la prem- darmerie, que havia estat pre- dre, impedint l'accés a la placa
ministres.
La
de
Consell
reunió
del
El "Times", del qual hom sap eis la Cambra de BudaPest, encara que 110 tura Constitució, que, segons un dia- fet de l'entrevista que a Nanquín ha sa japonesa, la qual diu que entre lee sentat fius ara cont a autor de de l'Hotel de Vine.
Iligarns a:1lb el primer ministre, toste sorprenguessin, no deixaran de suscitar futura
Cap a dos quarls de set s'ban
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La premsa no fa decla; autoritat • de dalt",
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L'Havana, 2d — Es continuen regia- còrdia, va sentir un comiesari de aconseguit arribar a la plaça de
l'encíclica Quadragesimo Anno dóna al
clara la nota francesa, en les zones Entesa na, a possible un arraniatnent dc m'in un exemple de solucions moderneo
traut actes de terrorisme.
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--•
descarregues."
tres
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ó del comunica r relatiu al ConBerlín, 20. — Comuniquen de Wurz_ han causar damit s materials.
El servei d'ordre ha esta', disLa Cornissió en sentir aquesta
si els preparatius militars d'Aluna- sat Paf, sig ui tractat en peu d'iguana! publica ci
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dre que els treta teta a dos
relativa als liabsbu rg i la dic católic local "Eraenkisches Volks« va els seus serveis com a advocat
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a
relativa
la
seva
r
no
la
a
cada nació a salvaguarda
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Queden corn a tals, s'han congregat nombrosos mandes- el President del Consell bülgar, senyor denats per funcionará de la po- quarts de nou haft pres part en
prig)ia defensa, és versemblant que /Lanaria: perd cap no admet (1,,e es la nota Constitució .
la manifeetació 8.000 persones,
Muschanav, el secretad d'Estat de la licia.
lleis que podran ésser modi fi - tants.
:omitió pública anglesa *no es mos- parli de re: tisid de tractats, la qua! cons- simples
Per la via legislativa normal.
El coronel Simon ha recone- I no s'ha assenyalat cap incident
Davant del caire qtte prenia l'as- S. de N., von Bulow; el secretari d'Estrará indegudame nt alarmada pel rear- tituirla Un atemptat a Ilur intermitas ter- cades
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referent a les reivindicacicns provocades . segons diu el "Francfur- també el ministre de Bulgaria i nom- Menat Challier.
S'han practicat 1.000 <t etenaquestes polenta armes d'agressió con) rara? 1 Belgrado. i so es comPrèn
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Frarga rebutja cortesament tots els
sari el canceller Hitler, el bisbe
haes ha pranunciat un discurs sobre PO - seria probablement una questió de tingut una senyora de naciona- Ródan diu que un automóbil que anava forres porqué disparessin.
plans de limitag le) d'armaments ale
del Reich de l'Església Evangemoles anys i en conseqüencia la res- Wat alemanya annmenada Tjai- ocupat per cinc persones ha e2Prtit per Confrontacions a DiJon
quals els gabinets de Londres i Roma litica exterior hongaresa.
lice bit disposat un repicament
Amb referinria al parte entlestit a tauració tan anhelada per ells que- ns Olerentorp, que trae-lava de un barranc de mes de cent metres dalhan consagrar Ilurs esfereos. La reDijon, 213. — Després d'acaba(I P campaneo Pll 10IPS les esglepugnancia anglesa a concedir garan- Roma el 17 de triare, ha dit que es dada ajornada "sine die".
procurar-se darles erilleeetPS so- caria a causa d'una falsa maniobar.
rles
les confrontarions efeettiatendencia de trobar surtida
E ms ara es manca de detalla. Sola- des RVIIi, el jutge ha fet als re- sies d'Alemanya, a‘u¿ al nitgdia.
tier a amples es troba aixi completa- basava en la
bres les caracteristiques del non
al caoe regnant a l'Europa central i La familia retal restarà a
ment corre el rumor que hi ha diversos
Per voluntat expressa del canment justificada pels fets.
"Sowcouff".
presentante de la premsa les desubmarl franela
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celler no s'ha disposat celeEl "Daily Mail" saluda, en cangi oriental.
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París, so. — En sortir d'una reunió
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el llenguatge net I directe de Govern
El Pacte de Roma no constitueix res
Budapest, 20. — El diari "Az Est" saca per obtenir detalle del non
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El president Hindenburg ha
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sobretot
de
les
pels
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ten - sos, comte Sigray, que fati encarregat
bra han d'esser aturats sense retard, cepció de gran envergadura
Hitler, acompanyada d'un ram
ció als subsidis que els ha estas ins- l'automòbil de Ratten ha quedat
la qual cosa produirà a Europa molta debe a solucionar els actuals prnblemer pel Consell legitimista hongares de
de Dores. Li agraeix l'immena
posada. No han ocorregut desordres. lotalment eliminada.
mis pau que angoixa. La necessitat a hase d'una perfecta igualtat de drete realitzar recentment un viatge a PareataEls manifestants s'han dissolt en arha pista de Rallen &ha es- treball fruclifer fins ara
mis imperiosa per a nosaltres és de a tots els paises interessata.
ris. Brusselles i al castell de Steset en bd del poble i da la patria,
ribar a la plaça de l'Opera.
proveir-nos d'una aviació alequada.
Fine ara era intenció dels t'ajaos de nockerzedm. on resideix l'ex-empesalut
Xang-Hai, 204 — Avui sha dut a
Entre els cinc autoinobilietes i Ii desitja molla suya de
Al mateix temps seria fer prova d'un la Petita Entesa sublunar liongria en radriu Zita amb els seus fills.
terme l'enterrament de l'almirall fran- el pas deis guate has nt estat per a poder donar compliment a
veritable patriotisme de con loure una el terreny econòmic per tal de poder
El comte Sigray declara que la
ces Descottes Genort, comandant en cap assenyalat a Dole i desprée a les seres grane tasques,
mantenir-la simultàniament en posicie familia reial hongaresa no ti intenció
aliança defensiva amb França.
de les forres navals franceses a PExtrem Dijon, i entre els quals sigilas
Anih motiu de celebrar-se
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Heu-nos aci tornats a la mateixa si- de ferro, assegurant-li
cont se sap, de tres ment- cioni del Metro- Les llames i els ente- fies, lote aquests testimonie han endarnassals.
Totes les notes pregade, compon,
tuació de 1912 i 1954. Si volem preve- igualtat de drets.
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Ni un sol dels testimonis
Conreem l 'amistat dels qge cont nos- laborar amb 4a Petita Entesa semnrt
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tat senalif tiadiu, els duela li perquè el presenti a la Comissió a coneixement del ridtstic que
I se registren algunos plu.
social: de l'entitat, Portaterriaa, 7 i 9, tudis„ Aquesta sessió fou a càrrec del per a elegir el nou Consell Directiu,
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egfer bit 11101Pla
que els esports en la forma anárquica Clogue la reunió el doctor Vivances,
ahid al nsigdia,- ale perieclistes, senti a la Comissió consistorial ele veles que neeessitin algun
Loado* Club IRelede de riera Re- com són practicats per molts ¡oyes que agrai la confiança de l'assemblea
4a1711.1011,14, A LAO en
d'uies detentions ettrernistes, per tal de sotmetre'l a l'aprdiva- doetiment sTete faél eefefetrcia el
re, 44). — A les 1943, Miss Elisabeth de aijada resalten cantraproduents i prommte fer-se'n digne. Despees el
A tat l'Intorlor ( odmarguis de
Deeble diaserarà sobre "Islaads of Digné que la gil/mastica sueca moderna diputat senyor Colldeforns, assistent
dutes a cap per ta pitee te reta- ció de 1*.ajuntament Ple.
Padró d'habitahle. Tambe es re.
Tormo» **fas *N navega 1 gonttl
Spain".
Mixer daS ensbwooll I do MODA; • la
tinada d'Ad.
augmenta la vaina dels igdividus. con, a soci a lissemblea, adreça la
Cedir a la Junta municipal ronda al públic ele davant efe
3uta di Cataluni• I partleularmont
Associaci6 d'IdeaBstee Präctice Aquest exercici facilita una malee re- paraula als remita.
dad a• atreelena fine dio Plrohous,
* Digné que stut ~Carien d'Exposicions d'Arl, per a la ce- esmentats Consellers Delegats
—Avui, a les deu del vesxre, t:ndra
ase • Valg n.
to
Etbi t'In" mis
(Orientació moderna de la joventnt: sistencia a les maialties, embelleix el
'cap a Madrid, ed j'exprés, ell i lebrada de les manifestadora podrá ptoduir - se elnaisevol quei. , emme fluhoe do *remad aSanta Anna, 28). — A les 2o, con- coa Muna i modifica fina i tot el ca- lloc al Casal Cata:a Republici de Sarret
el con.sellet de 4Ustícitt, jtint amb artístiques per ella organitzades, xa, denúncia, encame i reciaria
(Angel Lloreda, 1) una interessant
near.
Féu
notar
que
en
els
patios
i
t
ertipeerature
!diurna
ferencia pel senyor A. Menéndez
emir: 24
grato a Tetase DADels
un delegat del eornissari general l'extrem inferior del Palau de la niació que fati referencia tí la
sedentaria, la raea degenera ostensi- sessió de projeccions explicatives de
Meya-anda, sobre el tema: "Cenn
gripa
vida
niunicipal..
eoto
Metallúrgia.
de
Montjuïc,
d'acord
aleo
al
11
4
1
[Miente
F
ift
til
d'aesietir
'Ordre )16r
blement. Col—diem — que ei,S ca- bells indrets de Catalunya. a caree
forma 1 organitza una biblioteca".
Irga gambe Sota tono a Ebria.
talans procurem ter -tos forts per ma- de Jauna Camprubi, són invitare
a les seeeteita de fe Atitta de Se- amb les condicions que es detera
Vitited a l'alcalde. — L'alcalde
Urda Socialista de Catalunya (Sec- ja de l'exercici fi.eic dentina pa tal tots eis simpatitzants.
(Leo
°meterme.
de*
tenlos
guretat de Catalunya, que se ce-, minen.
g
1
Sunyer
Ion
senyor Cardes Pi
cid, de Sents i Hostafrants: A. Ló- de allocar la raga. Explica els treBarcelona, g lbs DA, van e, la ea>
—Per a aval, dissabte, a les deu
Cedir l'Estadi de Montjuic pet abur complimentat pel doetor
lebaara a Madrid el diumenge
pez de Ayala, lo). •••• A les 20. con- balls que fa la Generalitat en aquest del vespre, l'Ateneu Nacionalista d'Est'AMI 00 la prktlera Mita.)
vinént sota la presidencia del a la celebració del mata de boza Manuel Corectian, cirurgia de
,
ferencia per Llnis Ardían. Tema: asoecte.
quena
del Poble Nou 'Paliara 134)
Uzcudun-Schmeling, el qual ha número de l'Hospital de la Santa
ministre de la Governació.
"La eooperació a fa U. R. S. S."
Parla després del moviment vas- ha organitzat una vetllada monstre
de tenir lloc el dia 13 de maisl Creta i Sant Pau, i pel senyor cima» pesetas, importe de ara letra
per
commernorar
l'estrena de la seva
* El sensor Selves va signar vInent, amb lee IllildizeS éondi.
Ate:bou Popular de Gracia (Salme- nastic en els diversos paises i ens
'alije Una Oftlre per le (MI eit MOTA eme je fon eerreedit per a Rama Casanoves i Degollada,t de cambio vencida; intereses legales eón, 6), — A les zo, conferencia presenta Txecoslovàquia cono a ram- bandera, de la qual es padriaa Maria
industrial i presiden contados desde cinco de diciembre úl- d'Aurora Bertrana sobre "L'evolució plona del moviment girmistic.
Ferrer. Complementara els festivals
treu e semita la proviajd de oelebetveel eit combe cfne en!, enginyer
de l'Associació d'Alumnes de timo, lecha de protesto; gastos de éste, del Ilibre".
els sókols i en fea la història duts a terme se celebrara, sota la preClued t'airea de enmaridara dé gué suspendre el dia 8 d'abril
importantes veintiocho pesetas can cuapresentant-los en el seis asPecte pa- sidencia de Róc Boronat un acte d'al'Estola
d'Enginyers
Industries
guardias d'assalt, donaut un tep. atina!.
Cerda 1Republieä Denoerätte Fe- triòtic i en el seu caràcter gimnästic. firmació de la política - d'Esquerra
renta y cinco céntimos y costas, provide 13arcelone.
mini de deu dies per a la presionalmente fijadas en mil pesetas; con deral de/ Dete. vni (Riego, 44). — Lle gi una serie d'estadistiques per Republicana, en el qual prendran part
Designar l'enginyer mudieipal
A
les 22, conferencia pel doctor Jo- mida de les quals es pegué conèixer els següents oradors: Ramon Junyent,
fecha
de
hoy,
y
sin
deartädid de lee triali gokia iforprevio
requerimiena
labin
d'Arana.
L'hemenatge
senyor Lidie Jara perquè com a
to de pago por ignorarse el actual pa- sea M. Martí i Fea& Tenia: "En tota la trajectória de doraanitracid Hilari Salvador, Martí Barrera. Josep
responents.
funcionari ternio formi part de L'alcalde senyor Garles Pi i
defensa
dels infanta".
radero de dicho demandado Sr. Font
dels sOkols. Glossä la figura de Ma- Denca, i Ventura Gussei. Clourà
'g AMt al Mätt tiffillarent de la Cornissin especial que paf tal nyer ha rebut de Sant Sebasfiä Umbert, le han sido embargadas, para
Agraeixo
que
din:
°
Menee
Nacionalista d'Eaquerra saryk. que. ultra les seves activitats te el President de la Generalitat, seun
telegrama
Madrid els senyors Santaló i el de dirigir 1 Inspeccionar técni,
asegurar
/as
expresades
respeessabilida(Passeig Meridia, 12.8). — A les 12, fitosófiques, periodistjques i politiques nyor Lluis Companys.
secretar¡ del presidente la Re- eament les obres de supressid vivament amable telegrama 1 de, ciento cuarenta y cinco acciones conferencia
sobre lingiastica pel se- talaba bategava a l'unison amb els
Partit Nacionalista Catalä. — El
massa
coatencions
didperidades
ptitifita, set yoy Rafel Sänehez dels passod a nivel' que ha de
de la sociedad "Urbanizaciones Font nyor Francesc Vda.,
seas compatriotes formant part deis Partit Nacionalista Catali, per tal de
sókols. Acabà recornanant que abso- celebrar la dada de Sant Jordi, ha
Guerra.
peettir. a terine la Companyiat dele ral Eusko Abesbatza avInentitea Umbert S. A.", seitaladas de número a
recent viatge artistic formosa a 145 y de su propiedad.
Unió Socialista de Catalunya (De. lutament al marge dels partits n
organitzat per al dia 23, a dos quarts
tbortmetteeta «I Trotan t abre* Ferrocarrils del Nord, crea l'or- capital catalana. — Afectuosa- • en virtud de lo dispueito por el legació del Districte VIIIC: Mona. ti«, es formi una organització igualono de vuit del vespre, un acte patrienic
Públiques. — Entre la Societat dte del 7 del corrent mes d'abril. rnent: Sasiain, alcalde.4
nombrado Sr. Juez de primera instan- many, 24). — A les 22 conferencia semblant als sPkols, per tal de mino- que tindrä lloc al seu casal, Pi, 7, prinAntevea?
Forgetlitzaete
de
les
d'Empleats i Obrers d'Aigua, Gas
cia del Juzgado N.• 3, en providencia pe! conseller municipal F'rancesc Ros- rar la nostra generae:6, per a accatta
Ele ~redore del »gen Oran de cinco del mes actual; por el pre- sell i Muntaner. Tema: "¡Pot trinco. mar-nos a acceptar la dijciplina i per cipal, en el qual prendran part els seEleottleitat lä 8. A, Produe• brigades eventuals procedent s
nyors J. Alzina i Alzina, Lluis Llobet,
de
Parc
i
Palaus
sedels
serveis
de
Bareelona.—L'alealde
PP•111{
sente edicto se requiere en forma al far el socialisme amb els mètodes a comptar amb una organització pa- Camil Bofill, Josep hl. Xammar i J.
cions i Subministrament d'Elecconstitucionals?"
de
treball
g
Sunyer'
fon
compliforta
lidontjuic
1
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norme
referido
deudor
triótica:1mM
intensa
i
fisicament
Pi
i
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Pedro
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nyor
tricitat, d Idealleu, ele signar,
B. Muntada. Acabat lacte se celebrara
Casal d'Esquela Republicana del Fou molt aplaudit i :obra debas de un vermut de germanor nacionalista
a la Conselleria de Treball un del personal de les cementadas mentat ishir Si matt pele corre- bert, de ignorado paradero, para el paseguida. Soli digué que creia que la al mateix estarse.
go
de
las
expresadas
responsabilidades,
que
han
de
brigades.
dora
interneelonels
Districte
I.
—
Avui,
a
les
u,
"Concontracte collectiu de treball que
y a la vez se le cita de remate para y er.sa literaria'', de la qual sera po- gimnàstica hacia d'isser un complement
Encartar/la Al Coneellar regi- prendre part en la cursa del se- eme
ha resolt diversos punts en litigi
Del Federansme al Sindicansme. —
dels esports. Ros manifestà que calia
dentro fitt término de nueve días
dor d'Ingreesoe, Despeses 1 Pa- gon Gran Premi de Barcelona,' comparezca en el juicio y se oponga a lleas Real Riba ,
entre totes dues parte.
cercar un /unja de ter mes agradaba En l'assemblea celebrada pels afiliases
trimoril que estudil les eancions que tindrà 'loe et diumenge vi- la ejecución, si le conviniere; bajo apera
"Liceo
Federal del Distrito V" es
la
gannistica.
Molina
digné
que
trobava
• Al vespre els digne que hapodran imposar-se per tal heut. Els visitants anaven acom- cibimiento de pararle el perjuicio a que
millor treballar per la cultura intel- prengueren per majoria els segtients
via rebut el projecte del regla- que
acords:
panyats
dels
senyors
d'evitar l'ahns d'antincie 1 carlectual. Gardeta et mosträ refractari
en derecho hubiere lugar.
ment per. al dos de Segtiretat,
Primer: Donar-se de baixa del "Para la protecció dele esports. Brunet
de liqüidacions que sei- Valon i Enges, del Moto Club de Barcelona, nueve de abril de mil noredactat per una pemenela nome- tells
Catalunya.
diferencia
la trimnistica dele esports i tido Republicano Democrático Fedeale
aparadors
d'illgtines
vecientos
treinta
y
cuatro.
—
El
Seposen
nada a l'efecte. Afegf que aquel.
cretario
JOSÉ Pastor.
— Al correr de les Corts Cata- es lantentä que es confongués el Ce- ral", ingressant al "Partido Sindicalista".
te rnatei ga ponencia redactara
lanes, xamfrà al de Borrell, to- ban del carne amb la cultura física.
Segon: Complimentant els reglaposa de manifest la sera teel projecte de reglament per al
paren dos autos. A conseqüència Mallar
EDICTO
menea que els sókols ad, fossin rnents del Partit en que ingressen, e/
cos de Vigilancia. Una vegada
de
la
topada
es
produi
signos
qual
no accepta mis que un centre
En tes autos de juicio ejecutivo procamps abarate per a mistificacions
Ihagi estudiat 1 bi bagi intromovidos por los hermanos D. Federico talle a la mi esquerra, de pro- Rama fea l'apologia de l'exeursio• a cada localitat, s'acorda dissoldre el
duit les modificaMons que cegui
y D. Ernesto Sánchez-Comendador nòstic greu, Pere Rieard i Grau, •
Coll i Mas manifestà que l'i- "Liceo Federal' . i ingressar els seas
neceesatiea, el presentara a la
Jaume Ifiravalles ha presentas alonroig, representados por el Procu- de trenta anys, que anava com
deal era que existit un bell equilibri afiliats al "Centro Sindicalista" del
Junta de Seguretat pe t a la seva CAUSES VISTES AHIR una denúncia contra uns quiosquers rador D. José Conminas, contra don pansarger en un deis autos guiat entre la cultura física i la cultura carrer de la Unió, 7, sepan, segona,
que es sieguen e. liquidar Import
aprovaci6t
Brú Ferrer, sobre reclamación de pel xofer Joan Rando Garcia, de inteHectual. Acaba Rota fent Yapo- local central del nou partit
ZO; A la Sedó Primera Ce sns- d'una Ilibres que els Ilion per a la Juan
cantidad, y. en los cuales aparecen hi- 24 anys, que lambe resulta amb logia de la g:tnnastica sueca científica.
Unió Socialista de Catalunya. — La
havia
prengneren les uittei que hi
venda.
A les nou en punt fou clon la Secció del Clot de la Unió Socialista
potecadas y embargadas dos fincas ur- una ferida contusa amb hemaantinciades.
COMISSARIA GENERAL
de Catalunya posa a coneixement de
* El Jutjat número «torre ha banas radicadas en esta ciudad, en su toma al front. Els ferits foren sessi6.
* A la Seeei Segarla va tompa- dicta sute de processament i presó zona de E:manche y calle de Provenza,
tots els seus companys i simpatitzants
D'ORDRE PUBLIC
reixer Jean Vaquer, acusas d'haver-se contra Jaurne Sena, xofer d'un auto- correspondiéndoles los Mimen* 34 y auxiliats al dispensari de la Uni- JOVENTUT D'ACCIÓ CATAUNA del partit que el seu estatge social
NOTICIARI
apropiar d'unes qaanthats que havia lida dt la Compingia Roca, que fa 36, respectivamente, y hallándote tasa- versitat, i desude Ricard fas
sita traslladat al carrer de Vaiencia,
'Abur fou detingut Joad Rigne- cabrat per «enlate d'una empresa en
trasIladat a l'Hospital Clinic.
La Joventut C. R. d'A. C. R. s'ha número 573, baixos, la inauguració
quants dies atropella una dona das pericialmente en CUARENTA Y
rota i Planes, él quia es dedi- la (Mal esteva empleas en Grumete auns
—
Ahir
a
la
matinada,
en
un
DOS MIL CINCUENTA Y TRES
adherit al projecte de celebrar ne
oficial del qual es notificara oportuna.
l'Avinguda, de la Mutualitat.
cava a escriute titculats ele 40. de retaMador. El fiscal va sóRicitar
PESETAS CON VEINTE CENTI- mngatzem d'aparells de radio ring patrjätic, conjuntament arnb lea ment.
merchante propoeant-loe la rea- cret li tas aplicada la pena de quatre
MOS LA PRIMERA FINCA Y EN del carrer de Vilademat, uns in- altres Joventuts Nacionalistes de CaPare Nacionalista Republicä d'Eslització d'un negóci de jdie, a ;ilesos d'arrest
ASSENYALAMENT.S CINCUENTA Y UN MIL. TRES dividus pretengueren violentar talunya, per a honorar la memòria dei guerra. — La comissió de Cultura de
CIENTAS
CINCUENTA
Y
SIETE
manir
de
les
llibertats
catalanes
Jobase de jugar a la ruleta, ernla
porta,
amb
intenció
de
robar.
la
Delegació del districte dccl del
4. A la Seeci6 Tercera ei vele
PER A AVUI
CON OCHENTA CENTIMOS LA En adonar-se'n un reí, Va dis- sep lioragues.
prant una combinació espeetal una causa contra Benet Franquee*,
Partit Nacionalista Republica ¿'E,.
•
•
•
SEGUNDA;
con
fecha
doce
del
mes
parar uns quants trets per tal de
per a peder guanyar sernpre. Els acabar d'un delicti de resistencia a
quema (Passeig del Triomf, 70, Poble
actual fui celebrada tercera subasta de cridar Eatenció de la torea púAprofitant la propera festa de la Nou) ha adreçat una comunicació a
AUDIENCIA TERRITORIAL
ciónava, perque Ii oanteatessin, rautoritat Es conforme amb la pena
ambas fincas embargadas sin sujeción
Diada
del
Ubre,
i
per
tal
de
solem•
l'alcalde de Barcelona pregant -Il que,
de
sis
nietos
darrest
i
mil
pessetes
blica.
Els
individua,
esporuguits,
radreea d'un apartat de correue.
Sala primera. — Executiu: Soler a tipo, y en dicho acto el acreedor y
nitzar-la, la Joventut inaugurara la
Va &Claree a la pedida ele la de multa que li dentara el fiscal.
i Lalvides, S. 1..., en liquidació, contra actor D. Ernesto Sánchez-Comendador es refugiaren en una obra en seca Biblioteca, al qual acte han amb motiu de la propera "Diada del
Llibre" l'Ajuntament acordi donar a
cerribinaci6 1 el necia cobee* A la Secció Quarta, per no Pere Pämies.
Monroig posturó y ofreció por la pri- conatrucció que hi ha allä prop. momea la uva assistencia, per a doSala segona. Contención: Ferran mera la cantidad de seis mil quinientas pena des foren detinguts. Resul- nar-li el relleu que es mereja, les prin- un carrer de la nostra ciutat el nom
güenta pen g ava • pórtar - le a roe- haver comparegut un dels processats,
del malaguanyat escriptor Cristefer
trangtr, ja que a timen» el ion ya ésser suspes el jurat que hi hacia Camacho centra Ajuntament de Bar- pesetas, y otras seis mil quinientas pe- taren tener Iladregots coneguts cipals personalitats del Partit
de Doménec.
celona. Contención: Cambra Oficial setas por la segunda finca, habiendose de la panda.
assenyalat per a elite.
Dera, ea donaran els detalls de
eetava prohibit.
de la Propietat Urbana de Mataró acordado por el juzgado, con suspenEls valencianistes. — Actuació Va— Ahir al metí va caure ca* La policia va posar ahlr a
• •
contra l'administració. Dos divorcia: sión de la aprobación del remate, toda sualment al carrer de Jerusalem
lencianista d'Esquerra (Baixada de
Josep Rosselló i Penique' contra Ma- vez que dichas posturas no alcalzan al Josefa Borràs i
dispósició del Jutjat cde guardia
TRIBUNAL D'URGENCIA
Recorda la Joventut d'A. C. R. que Santa Eulalia. 3, pral.) celebrara junSeguí, de 23 anys,
ta general denla, diumenge, a les deu
ria Teresa Martina i Arnal i el fis- tipo de la segunda subasta, que denCarlee j'ener10 Sanahuja, al qual
i es va produir la fractura del a les seves oficines s'admeten dona- del mati, per a l'aprovació del reglacal;
Elisa
Pons
i
Poi
contra
Ranton
tro
de
los
mere
ellas
siguientes
pueda
tius per al monument al mártir Josep
lj !oren trOhades dues piatóles,
Ahir es vejé davant aquest Tribubree
esquerre
en
el
seu
terç
el demandado D. Juan Bra Ferrer paMoragues, que s'eregirà per subscrip- ment interior.
per a dé les quite no poaSeia nal la causa seguida pel Jutjat de l'anafre i Pares i el fiscal.
gar a los acreedores librando los bie- majá. Fou auxiliada a la Casa de cid nacional, al lloc on bou pernat
la corresponent llhcèricia, j ar- Sabadell contra Josep Novelles, acuAUDIENCIA PROVINCIAL
Socors del correr de Barbarä.
nes,
o
presentar
persona
que
mejore
el sea cap, durant dotze anys.
mes Co un escorcoll praCtidat al sät ¿hacer atracat en una carretera
— Al cerner de les Corta CaSecció primera. — Dos orate per las posturas, haciendo el depósito preseu domicill de les Cadee 'bre- dels voltants d'aquella ciutat una xi- 'fusa centra Fama Fernandez 1 vio prevenido en el articulo isoo de la talanes, junt al de Calabria, el
ACCIO CATALANA
tes de Santa Cotana de Grarne- cata. El protessat va negar els fets Jaume Balee. Un oral per lesions ley de Enjuiciamiento civil; halo aPer corre de l'Aeronàutica núm. 308
DE LA BARCELONETA
de erl era acusa, i la roa atracada,
net.
de aprobar el-eibmnto,:Orcas atropellä Antoni Rubio, de vinten lacte del ¡l'Alti, ne el va reconei- contra Antoni Saiont. Un divorci:
Acció Catalana de la Barceloneta
remate.
En In darrera reunió d'Amics
¡ -cinc anys, 1 lt prnduf una ferida efectuará demä, ditunenge, una visita
xer com a autor del fet El fiscal S. Ojeda contra C. Ramon.
Y para que sirva de notificación en contusa a la natja.
Sació sajona. — Un oral per moaleshores,
va
retirar
l'acusaci6
que
coHectiva
a lex-palau reial de Pe- de l'Art Yen, els senyors JoDELEGACIO ESPECIAL DEL soitenia contra el processat, el qual neda falsa contra Gregori Llaga
forma, a los fines dispuestos, al deudor
sep C. Serra-Räfdls u Albert del
— A la pina de Franrese
dralbes.
Secció tercera. — Don orals per y demandado D. Juan Brú Ferrer, cude reunió: a les dan a l'estat- C,astillo van explicar els treballs
GOVERN DE LA REPUBLICA fou alliberatrobatori contra Mantel Martos l Je- yo actual paradero se ignora, se ex- ciä una bicicleta atropellä Pas- geLloc
social. o té a les 1640 a la pa- que es Tau en una muralla ro* Tumbé s'In velé una causa per sep Parbari. Dos orate mes per in- pide el presente edicto en Barcelona, qual Lozano 1 II produf diversos
A CATALUNYA
rada de l'autobús de Sant Just Des- mana d'Empüries. Es cosa molt
retiMencia a l'antoritat Contra Errar. Aries i contra la salut contra Tomàs A veinte de abril de mil novecientos erosions.
de la Placa de Catalunya.
'
n
em
imporlant l'obra que rall a fea rala
— Per presentar ferides de
nació Saragoema. Fofa condemnada a Paire i Optan° Seg urado, respectiva- trenta Y cuatro.... El Secretario — JoHan estat expulsats per indo- a pena d'un any i un dia de preaó. ment. Un divorci: Antoni Jiménez sé Pastor.
pronóstic reservat produides per ACCIO CATALANA REPUBLI• ara a carte n de rentitnt i sota
eitjables Onesim Quiroga Velasdirecria dels esinentats semotteegades de gO8S08 alsir foren
* El fiscal del Tribunal d'Urgen- contra Celestina Colbet.
CANA DE SANT ANDREU
co, de nacionalitat argentina, I cia ha oóNicitat el debreseiment de ' Secció quarta. — Den orate per essnydrs. Whan desenterrar ja une
nnxiliats a diferente dispensarle
Sant Andreu, se
Oh manes de la dita muralla, i
'T'albee Benderman, de naciona- la causa per Ittjütiee que sama ton- tafa ¡ lesiona contra Conrad Maleen
Franceses Diez Martinez, de 82
š
Per tal de conmemorar la día& semilla que ben aviat serä ootnlitat eelönthlarta,
anys; Frederic Guitard 1 Puig,
tea Alfons Nieea1 Nata, Medí Ba- i Josep Soler.
de
Sant
Jordi.
aquesta
entitat
celenano i Pere Lunado per la publi- ' TRIBUNAL INDUSTRIAL
pledatnenl descóherta i dignifide 33, i Emflia Asensi, de sis.
CURS PER A INFERMERES
nació d'uns artieles considerats in— Per haver-se insolentat bran una vetllada avui, dissabte, a rada aquella Nena canstruccia,
les deu del ve.pre. en la qual parlaran tina
. —
Judicis a dos quarts d'onze. — Acjuriosce per a les autoritats al pene,.
AJUNTAMENT
contra
de les Inés importants de
un guardia urbà, km de- els senyors Rafel Tasis
i Marea i
A l'Hospital Municipal Maritim
cident del treball: Josep Rodriguez
dic "Rebelión".
—
tindrà llec el vinent mes de maig un tingut a la plaça de l'Angel el Josep Boronat i Requeseni, sobre els tlataltinya en el seu genere. El
contra Josep Cases.
Ele acorde presos en la sessId
xofer de taxi Enric Civil i Palau, temes: -La doble signifitació de la senyor Martinell lambe Na ocu' A tres quarts ¿'once. Accident curs lacteriologia per a Infame- de 34 anys.
extraordlnärla de la Oornles16 de
i Con.
diada de Sant Jordi .' i "La Ilengua par-se de les obres que Armes
'del treball: Alexandre Gin contra res, a canee dei doctor Valls
VARIA
llovern celebrada ahlr. AprO— A la plaça del Palau es catalana i la diada de Sant Jordi". de l'Art Ven verifiquen per tal de
torta. 'Constata d'un cure teòric de
Companyla Transmediterränia.
altre produi un incendi en un carro Es oreo& l'assittenlia als socia i sien. consolidar i restaurar la Vena
ver el prejecte de Reglament del
A les esse, Reclamacions de sa- 40 Iliqona aproximadament, i un
Pel conieller de justicia han ego
Ple conoi g torlal 1 autoritzar el
església romànica de palma
carregat de bales de coló. Fou atiranta
larie: Pere Sentís "contra Pedes i de vatio. Per assistir al vatio calnomenats
president
del
Tribunal
per
as- sufocat räpidament pela bomhavercurial
el
teòric.
A
lee
dri
ceetetter regidor de Governacié
d'Ebre, les quals, dirigides per
camera de procuradora el magis- Clment.
sistents
que
hagin
aprnfitat
el
curs
perque el presentí a la C0111181116 ala
bero.
A un <watt de Mere. — Accident
La manifestada antifeixista del ells. ja van arribant a bon tenme.
trat senyor Alexandre Par, i membre
els
sera
lliurat
un
certificat
d'assisConiletorial del Mateix nem per del dit
—
del
treball:
Antoni Perninder contra
En un autobús, el súbdit dia ap. — Degut a la gernaciä que S'acordä després adreear-se al
Tribunal el catedràtic senyor
ratea. Per al curs teòric, les Places angli-s
Mútua General i Manuel Morales.
tal de Sotmetre'l• * l'aprovació Xitan.
Alfred .1. Flinnighurst
vindrä darreu de Catalun y a per tal Director de Cdrrens per demai per al präctic, lo. Les insA dos ensarte de dotre. — Acciderit sän 24,
robaren
de l'Ajuntament.
la cartera, on portava dassis Sir a la maniiestació antifeixis- nar-li que no sien matadee
criptions
hauran
de
fer-se
a
l'AlaiPer al dia 26 d'aquest mes ha del treball: Gregori Navarro contra nistraela de l'Hospital, d'enze a una 20 Hinres esterlines. 150 trance ta ja podem anunciar q ue sortiran largas poSlats per la sevis part
Aprovar él projecte dé dellmitrens especials. amb rehala de preus. illustrada, car Iliones d'elles tetael6 de lea facultate reglamen- aria aasenyelada a la sala dictes Transporte 1 Deanes,
1 300 pessetes en bitllets.
del mata
de la presó i davant del Tribunal
de Reus, Valls, Tarragona. Vilafran- nen ums va'or doeumental i artfstirite dedo Consellete regidora
¿'Urgencia
la
vista
de
•
va i /amasa, l'herari deis gneis es lic
la
causa
contra
autoritzar el aneen« rtelldOr de
que es nml.met. 1, diapres Ja
ESTA? ARAGONES
vint-i-vuit, individua que foren
comunicara oportunament, alai com
Govenieedd perquè el presenti a eis
detinguts
a
Santa
Coloma
de
Grame~be dels trens especials que s'orga. diversos afers de tramit es va
ANUNCIS
JUDICIALS
per
tal
Comissió
consittorial
ja
Totes lee notes pregades nitzin en altres 'loes i dels quals es donar compta igualment de la
net mentre celebntven ,una reunid
Conferencies sobre cultura Mies
.
d e sottnetre'l a l'apovec16 de clandestina.
reetauraci6 que té je mdlt, avantingul avis.
EDICTO
La setrnana entrant comangara la han d'ésser trames« en
l'Ajuatemeat Pie.
Per a donar una idea de l'afluen- ende el senyor Suträ en el reEl metge forense del Jutjat
En virtud de autos de juicio ej ecu- tanda de conferencie' de caire cultuAprovar el projecte de räglm
cia de gene de tetes baldes cal dir tallin d'Or4oneda a la Set! de
onze, J. Sebastiä, ha re- tivo que vierten en el Juzgado de pri- ral que per a la preparada política 7atalit 1 abano de les non
'de venda de frailes 1 verduras numero
qu e o .t atil i tearon. a met, ents els altre Tarragona.
els ferits amb mona dcl tiro- mera Instancia Número Tres (antes die- dels afiliats ha organitzat Ti "Juvenmitjans de tocomocid, roen autocar,.
que arribin pel moq i les esta- conegut
teig al carrer de Francesc Layret el trito del Hospital), de esta ciudad, pro- tud de Estado Aragonés, Los Al- del vespre, a la Redaecié? conste de Urde.
ciona i autoritzar el Coneeller dissabte passat. Tots citan mIllor. movidos por D. Ramón Pujol
inogivares".
Per a detall* i adhesions cal adreregidor de Provelmenta perque Segons el dictamen presentat, lagert representado por el Procurador D. An.
Aquesta randa cementa dele temes Corta Catalanes; 689, 1.« eanee a la cómissids organitzadora de
prsoostt a la Comise» tonal'. .enyor Bote, que di a la clínica gel Quemada, contra D. Pedro Font retente: Individuelismet liberasLlegiu LA PUBLICITAT
la manifestada atifelaisla:
CaWreal Re£ aRtinalrli'l a legro- 'L'Aliança, es troba hm de perill. Untbert, oebre cobro de dee mil dos- me, democräcia i anarquismos; Cake- Les d'esports, a Barbarl, 11 talanes, 62y, principal, la qualCorte
ritp cada
Propagueu-la!

Pels Centres Ofieials

le-rduktf, Itte. den-.
13(rtlei33
sen evident perjudici af comerç.
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ELS MESTRES

nes, en representació del Consell Di-

rectiu de la Protectora; Cassii Costal
en representació del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya'
Joan Delcleis, en representad:, de 13
Federació de Mestres de Catalunya, i
secretari, Alexandre Gali, president
de la Comissió Tècnica de la Protectora.
Els senyors participants al Concurs
són els segiients: Josep Parunella i
Eulälia, Josep Miguel i Macaya, Josep M. Boronat i Recasens. Magi

Deganat de medras nacional, de
Barcelona. — El Consell Directiu del
De ganat convoca els socis a rassemDe Llicenciat en Farmàcia: Lluis blea general extraordinaria que se ceComajoncosa,
Jaume
Reus,
i
lebrara avui, dissabte, a les sis de la
Sanet
tarda, per a tractar:
E5te v e Marçal, Eiili Llach, Josep
Valls i Martí, Manuel Gonzalez i
Garriga, Josep M. Ferrer, Jordi BaPrimer. De les gestions de la DiAntoni Parramon i Tubau, Jaume
Títols professionals. — S'han rebut

:a Universitat e:s següents titols
tstes CS pel Ministeri:

;;;aer, Salvador Bosch, Joaquim Do;siseo. Joan J orate. Montserrat
gontó, Alions Mas. Rotnä Marfil,
'cep M. Blanch, Baltasar Barceló.
sis,s Costa, Joan Tortres. Axiom
o. Pilar Rubio. Josep M. Pellisgr. Manuel Moretó i Eduard Gottjaez.
De Filosofía: Juan R. Masoliver.
De Dret: Joan Maó i Antoni
>cts.
De Medicina: Angel Santos i Palazsi, Tomás Alemany, Ramon Go-erna, Domènec Cardona, N'aria
Sebastià de Vega, Gabriel Tomás,
Francesc Tosquelles, Ramon Roca,
Joaquim Ramírez. Josep Ramon, Virent Artigues, Caries Ayuso, Victor
Alvarez, Pese Bosch, Sebastiä Iscla,
Teodor Flores, Ricard Cardona. Unís
Andreu, Jaume Tomás, Joan Miranda, Josep Domenech , Jordi Pinyol,
Candi Peralta, Pau Puigcerver, 1grasi Blajot, Andreu Català, Miguel
Andreu, Josep Vericard, Joaquim
Ilund6. Miguel Trailer° i Adolf Alba.
De Practicant: Josep Capdevila,
Alemany i Antònia Fiol.

La conferencia sobre música basca.
Lacte, que segons tenim anunciat se
te:el-mar& a dos quarts cronze de la
dissabte. al saló de Consell
¿e la Universitat. en el qual el Fr. Dorsstia dissertarà sobre "La 17/LISiCa
l'asea de cambra del segle XVIII",
t erá per invitació. Per tal de no distarges en nombre superior a
:a cabuda del local, el senyor Rector
ia disposat que els professors de la
Universitat i els membres de la Sorietat crEstudis Bascos residents a
Barcelona podran recollir les dites
nvitacions a la secretaria particular
¿el Rectorat.

FACULTAT DE MEDICINA

rectiva referents als problemes escolars que hi ha plantejats a Barcelona
i estudiar la manera de resoldre'ls.
Segon. De les proposicions presentades pels socis al Consell Directiu.
Buena de echan per als mestres. —
L'Associacio dAlumnes de l'Escola
Normal de la Generalitat acaba de
c sustituir una borsa de treball a benefici dels seas associats.
Molts alumnes-mestres de la dita
escota que es troben arnb diiicultats
econòmiques estan preparats per a
efectuar treballs relacionats amb el
magisteri: lliçons particulars en entitats i centres densenyament, etc.,
després de les hoces de classe.
Tots aquells que necessitin els esmentats serveis són pregats dadreçar-se a la borsa de treball de FAssociacid d'Alumnes de l'Encola ì'. orinal
de la Generalitat (Urgen, 187).

ENSENYAMENT SECUNDAR!
Sobre els alumnes lliures i coliegiats. — El Corv, ell Regional de

serssna ensenvança. d'acord amb l'esser:: de Fordre del dia a de desembre

de /933, ha acordat que mentre no
er fixin les limitacions terrZto.rials per
a determinar el patrimoni escolar dels

eIeeents centres de regona ensenyanea, s'entengui que cada Institut ha

¿examinar els alumnes lliures i col-

legIats que estipulo domiciliats en
cala localitat. Igualment fa present
Inc no poden matricular-se alumnes ,
ni rollegiats ni !limes, que resideixin
en una altra polalació on també hi
haz: Institut. El Consell Regional
exigirá resnonsaY.Ftats als directors

NOTICIES

SOLTES

En aquesta Muta( ha contret
mal rimoni la bella senyoreta
Montserrat Nilä i Bisa, germana
del nostre estintat company de
redacció Antoni Vilä ¡ del cap de
Prernsa de la Generalitat, Joaquim Vilä, amb el exalte advocat
senyor Gabriel Avilés i Cucurella.
fill del general d'Enginyers senyor Joan Avilés, que va morir
ELS ESTUDIANTS
fa poc. Amb motiu del dol, la
boda s'ha celebra', dintre la maConstitució de les Comissions de jo/. intinntat.
Catalanització de l'Ensenyament,
Festivals de
Cultura i Propagan da ia la
una de la
la f. N. E. C.---tioous
L'Associació de Cansaladers
Comissions de Detallistes de Barcelona comutarda es reunire n les
ja F. N...E. C. de Catalanització de nica al m'alije que el Govern de
l'Ensenyarnent, Cultura i Propaganda Catalunya ha resolt el problema
quedar constituida d'ai Festivals. Va
questa manera: Catalanitza ció de rEn- de l'entrada de vianda forana
senyament, Joaquim Granados, presi- fresca de porc sota un complet
dent; J. Cullerer i Maspong, secre- i acurat control sanitari, restant
tari; Josep A. Brugulat, Guiare Bosch, aixf d'ara endavant a bastament
Adolf 011er, Josep Heredia, Oriol proveida la plaça de hornillos i
Sans i Gaillena Fina. Cultura: Eran- fetges, que eren les perneas més
cese de P. Gornä, president; Felip mancades. Aquest fet destrueix
Marimon, secretari; Francesc Galí. l'aspecte tendenciós i l'egoisme
E::sard Martínez, Lluís Pironti, César gremial que gula determinat secV:la, J. Ferrer Sicars i Dolors Sentor en perjudici dels interesaos
sada. Propagand a i Festivals: Lluis
MU-ó, president: Fidel Mas, secre- de les classes detallistes i contari; Antoni Penyaroja, Joan Isard. sumidores.

El curset sobre bioquímica muscu- Agustí Ribes, Miguel Donyate i AnRobert.
lar. — Avui. dissabte. a les set de la toni
Les dites Cornissions es van reunir
arda, a l'aula número VII de la Fan t per tal de posar-se d'acaltat de Medicina, el doctor Sever
Ochoa de Albornoz, del Laboratori
ie Fisiología de la Facultat de Medicina de Madrid. antic pensionas a la
Universitat de Heidelberg i al Labotori del Medical Research Council,
Londres, proiessará la setena lliçó
el curset sobre Bioquímica muscuae. crganitzat pel nostre Institut de
ns.olopia. Aquesta Ilitó versara so'e "Suprarenals i química de la
c:stracció muscular". El mateix doc"r
• Ochoa donará avui. a les deu del
.ati. una demostració de técnica sodeterminació de coeficieats als
músculs de granota normals i intoxicats per Facid m o noiodoacètic i pels
molibdats.
La vuitena !ligó. a careen del doctor Cesar Pi i Sunyer, tindrâ lloc
el dimarts vinent, dia 24, CO lloc del
dia 23, com hacia estat anuo-

Nonó i Codees, Pene Llobera i Carol
Lluís G. Castellä i Lloveres, Francesc
Payareis i Cases, Amadeu Savoia i
Ginesta, Nardo Maçó i Valentí, Artur
Brugués. senyora Arma Canalies i
Mestres i senyoreta Francesca Matamoros i Canyelles.

conjuntarne
cord respecte a la campan y a que pensa iniciar la F. N. E. C. sobre la
difusió de les obres lingüístiques catalanes, i es concreta la publicació de
fascicles de propaganda que seran rePartits per tot Catalunya i les altres
terres de llengua catalana, aíra mateix es va acordar dirigir, per mitjä
de la premsa, un avis a tots els que

Sant Jordi

Anuncis oficials

Correr de Versara, xamfrà a la

Prats-Fatjú, S. A.
Passeig de Gracia, 31 Tel. 13645
Especialitats en pastissos per a
aquesta diada

vulguin cooperar en aquesta obra, que

será comentada la propera Diada del
La Societat Naturista de BarLlibre, que es vulguin oferir a la celona ha començat els treballa
F. N. E. C. al seu local de la Uni-

versitat.
La campanya de la F. N. E. C. en
pro de la difusió de les Obres Lingiiiitiques Catalanes —La "Federació Na-

cionals d'Estudiants de Catalunya" fa
avinent a totes les entitats i particulars que vulguin cooperar en la seva
tasca en pro de la difusió de les
Obres Linginstiques Catalanes a les
envistes de la propera Diada del Llibre, que es vulguin d'eras al seu local
de la Universitat.
Aixi mateix es recorda que des
d'avui, dissabte, quedará a la F. N.
E. C. una delegació permanent per
tal de repartir les fulles i cartells de
propaganda que ha editat i rebre les
ofertes dels particulars i de les entitats que s'interessin per aquesta obra
Es fa avinent tumbé que totes les
entitats que desitgin cartells, per a
les seves parades. els poden enviar a
cercar per persona autoritzada, en la
seguretat que secan ben atesos pels
estudiants de la F. N. E. C.

d'organització de la Festa de
Primavera, que enguany tindrä
efecte el dia 13 de maig vinent,
a la Colònia Güell, amb un interessant programa esportiu, i el
dia 24, a les nou del vespre, al
local social, Tallers, 22, se celebrará la festa literària i el repartiment de premis. Es projectarà un reportatge cinematogràfic de la primera.
L'Agrupació Árnica del Llibre
visitara corporativament demà.
diusnenge. al mati, el Museu de
les Arts Decoratives. Els afiliats
a l'esmentada Agrupació hi resten convidats. Lloc de reunió:

SEMAFOR

Lerche semicobert fins u les nou
que ha passat el ven', al S.; al
migdia S. S. E. Ilion fresc, cel
clar i horitzons buireses, i a sol
ponent S. E. fresc, mar marejada
del S. E. i el cercle queda amb
eirro-etimulus.

Baròmetre, 757. — Terrnämetre. 165.
Moviment de vaixells a posta
de sol. — Demoreti a l'E. una

corbeta i una goleta que vénen
en popa. Pel S. una polacra goleta que passa a ponent i un
pailebot a motor de dos pala que
pasas a Ilevant, i al. S. O. un
pailebot i dos bergantins goletes
que van en pupa, i dos pailebots
a motor que venen al punt ¡ tres
que van cap a la mateixa direcció; de vela l'atina tres falutxos
cap a diverses direccions i un
cap a aquest port.

Carnet

SORTIDES

PER A DEMA

La Socielat de Cultura LileEl Centre Excursionista Rodamón
räria visitarà demà, diurnenge,
fará una visita al Temple de la Sales once del matí. la Central grada Familia.
automätica de la Cornpanyia Te— LA. E. Tagamanent visitará el
lefünica.
Museu de les Arts Decoratives (Palau de Pedralbes). Lloc de reunió,
La Delegació d'Hisenda ha a les deu del matí, a la plata de Caassenyalat per a avui els paga- talunya, estació F. C. C. Cal inscriumenta següents: Esparducer i re's ( Hospital, 110 i 112, pral.).
— El Crup Excursionista Catalunya
Soliva, 74642 ptes.; Ildefons
collectiva
Herrero, 7.3 2 1- 7 5; Josep Molino, té organitzada una excursió
Joncosa,
3.40239; Lluis de la Viuda, a la Bisbal del Penedès,
la Bisbal, junt
Celma,
Montagut
i
6.84716; Jaurne Mans, 2.992'88; amb la Joventut Artística de la BisIndústries Casanoves, 8.2 9 0 . 8 0, bal del Penedes. Lloc de reunió, a
Serveis H, Pireneu Oriental, les 16'15 d'avui, al baixador del Pan200.000 pessetes.
seig de Gracia.
— El Grup Esplai i Muntanya efecPer a dernä la Secció Social tuara una excursió a Sant Andreu
de
la Barca, Creu de l'Aragall, Can
de
Gräcia
l'Ateneu
Republicä
de
te anunciada una visita catee- Cases, Font de Saborida i Gelida.
Uva a l'Escota del Treball. Tots Lloc de reunió. a dos quarts de sis
del matí, estació dels F. C. Catalans
els socia i simpatitzants
d'Espanyal.
pregats d'assistir-hi. Sortida de (plaçaL'Agrupació d'Alumne. i Ex—
l'Atenesa, a les deu en punt del Alumnes
de l'Escola Abat Oliva efecmati.
tuará una excursió a Llinars, Santuari

Borsa • F•'manees
Moment honor;

parlara sobre "Geometria no
ENSENYAMENT PRIMAR! Euclidiana": doctor 1. Polit, sobre
"Desintegració Anatómica". i doctor
Nomenament d'interins. — En la 3. M. Planes, sobre "Mantas punts
re:ació que publicárem ahir deis no- sobre Filosofia Matemática".

diferencies t'oren de petita importancia.
En la tendencia de puja es destacaren

Mercat de Llotja

Sortida per l'estació de França, a les
531 del mati.
Visita a l'Institut Näutic de la Mediterrania. Lloc de reunió, a dos
quarts d'onze del matí, davant de
l'edifici de Correus (estudió del Metro).
— LA. E. La Punxs efectuara les
següents sortides: Cables de Montbui
Sentmenat, Can Cuanta, Puig de la
Crea, Castellar i Soldell. Sortida
Odr la p ina de Giner de los Rios, a
tres quarts de set del mil.
La Secció de Minyons portará a

quelcom mes les accions Explosius, Hu litres, Tramvies O. i Tramvies Preferento.
Malgrat ésser el divendres un
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Les esmentades conferencies tinrnenaments crinterins fets pel Consell
Valors en la reunió de borsa:
dels dies que mes concurrencia
Pr -Hncial de Primera ensenyança dran lloc a les set de la tarda a una ratera
Dia 20 Traca Alca o lii ha en aquest rnercat, e) {Fallir
afegit els següents: De mestres: aula de l'esmentada Facultat.
anterior boira no fou més que regular, 1 sense
Ga.etä Rahola i Gurch, per Llinás:
que les transaccions assolissin
Jo sep Simó i Sala, per Tona; Cos5315
5 2. 95
+020 cap importäncia.
nie Muntanyola i Graells, per Mata- ASSOCIACIO PROTECTORA Nord
Alacant
+025
46'90
4715
&pera.
El retrannent en molla sectors
DE L'ENSENYANÇA
61'75
M. Rif
6/.65
+0.10
De mestresses: Anna Fraja i
fa impossible poder donar noves cap la següent sortida a Molins de
Explosius
14e—
140*
—
-I-1'00
CATALANA
be;. per Malgrat.
Colonial
5075
5 11 5
—040 mes falagueres de les que bern Rei, Cervelló, Sant. Maria de Cer5530
33 00+050 anal expressant, 1 per aquest velló i Canten del Matuix. Lloc
El Consell Directiu de l'Associació Hulleres
—025 rnotiu ens hem de sotmetre tan reunió: Baixador del Passeig de Gra171'75 17200
Protectora de l'Ensenyança Catalana Aigues
ENSENYAMENTS
6550 65'75 —9'25 sola a donar compte d'allò que cia, a les vuit del mati.
es cornplau a ier pUblic que el Ju- Montserrat
— El Foment Excursionista de
6'6o
6.35 +0.25 hi hagi mes movirnent.
ESPEC I A LS
rat que ha de fallar el Concurs con- Petrolets
Barcelona realitzarà una excursió arnb
-4350
43 .50— —
vocat per a proveir el carrec d'As- Felgueres
Blate: Persisten la poca ofer- el grun feminal a Granollers, la Ro34'00
-1-150
Institut Psicotècnic de la Ger.era- sessor Tècnic de l'Associació ha que- Tramvies O. 3550
i els preus sostinguts igual- ca, Martorelles i Montmeló. Lloc de
+075 ta,
litat — Avui. dissabte. a les set del dat definitivarnent constituit tal con' Tramvies P. 57'5o 5675
Transversal
2325
2300
+025 nicht. La fabricació, pern, no es reunió: Estació M. S. A. a les 740.
s e5pre, tindra lloc a l'Institut Psico- sea-urja:
23050 22900'—
+150 1******134444****44444.44444«4444434
President, Manuel Folguera i Du- Bonn or
ticnic la primera Illeó.del curset que
sobre "Les secrecions internes i la ran, president de l'Associació ProtecBORSA AL COMPTAT
Psiquis" donará els dissabtes i di- tora de l'Ensenvanta Catalana; vocals: Celestina Vigneaux de Coromimarts el doctor J. Fo nt i Puig.
Els deutes de l'Estat han anat seguint la tendencia d'alça, o almenys de
sosteniment amis Interior 4 per too i
BANQUERS
Amortitzables en general, i pujä amb
deute Exterior 4 per loo i Bons er,
11 1 13, i Bonsuceis, 1 1 3
Estudie,
dels
Rambla
particularment aquests darrers, els
Saló Oarcia Hernández, 113
quals han millorat prop d'un enter.
Les obligacions de la Tresoreria de
ACTES COMMEIKORATIUS DEL TRENTE ANIVERIARI
PERMUTA D'OBLIGACIONS TRESOR
la Generalitat de Catalunya, sostingu-

SOLER i TORRA Germans

Foment Autonomista Català
de la ton dalló de

ESCOLA CATALANA IROSSEN CINTO
ti St. — Tarda. a tes cine . remada a honor dels alumnes de l'Estola eso,
lana Mossen cinto. La famosa Obra de JOsep M. Polen I 'forres « La Venta-

foca", amb assisteurta del seta aumr. (PoncellIna, la ventafoes: Pepeta
Forners4
A les unce dei mal!: (anua murió de PEah nsIclo BetroaPeolIva
del Primer Concurs Folografte a l'Unida Catalana fllooten Cinto, amb ess:i!erl , la de les atiloritatn de 4:matarme
"ancló otea*" 1 renovador. de i'deeol • Catalana leleasan Cinto", parlam e nt a
c arrer del director pedegoarte ate Farola. s enyor higo nominen'.
"Influencia do l'escola @atelana en el rocobeament do Catalunes", psriament
darrer del conserier de l'Ajuntament de Barcelona senyor Catan! elau DuranRayuela
ma g 2 —

des a la par; Diputacions i Provincials,

sostingudes. Els Deutes Municipals se-

DE MONTJUIC

Observaclons meteorolOglques:
A sol neta ven al N. E. n'esc.

Pina de Catalunya, a les nou en de l'excursionista
punt del rnati.

d'Estudiants Catälics de Ciencies ha
organitzat un cercle de conferencies
ner als dies 19 i 26 i 3 de maig
a arree dels ordessors doctor J. Mur
degä de la Facultat de Ciències, el cions cotitzades a fi de mes, perd) les
Qual

La Mar

del Corredor i Llavaneres. Sortida per
l'estació de França en el tren de dos
quarts de sis del matí.
— El Club Excursionista de Gräcia
efectuara les següents sortides i visites. Assistència a la cursa internacioLes obligacions del sector d'Aigües, nal de baixada des de Nou Creas a
Gas u Electricitat i indústries diverses, Núria.
sostingudes, encara que amb pon negoExcursió a les serres del Corredor.
ci, per bé que hem de ter avinent que
Collsabadell, Forn
MERCAT LLIURE
la sessió d'ahir era sessió de dissabte Itinerari: Llinars,
del Vidre, Santuari del Corredor,
Ha seguit el sosteniment en les ac- borsari.
Arenys de Munt i Arenys de Mar.

Cercle de Conferencies de ni+. U.
E. C. C.-- L'Associació Universitaria

:Persones interessades.

mustra encara decidida a fer
compres clavan( la impossibilitat
que troba per alleugerir existencien de ferina. A darrera hora
ELS PATRONS
ens informem haver-se venial
-algun vagó procedent de Roa, a
Eta perruquers.—La Federació 53 pessetes, i de Gomara, a 52,
Patronal de Perruquers i Perru- posat tot damunt vagó origen.
queres de Catalunya celebrarä
una assernblett de tota la Patro[lid de Barbera, Perruquers, Perniquers j anexos de Barcelona,
en la qual es discutiran assunaptes relacionats amb la necessitat
CHERIIROSA IISERIOA, S. A.
de fer un Front linic Patronal.
L'acte tindrä lloc el dimarts
En compliment del disposat
vinent, dia 24, al Cinema Diana,
carrer de Sant Pau, número 85, pelo Estatuto, els senyors accionistes són convocats a la junta
a les deu de la vellla.
general ordinüria per al dia 12
de maig, a les quatre de la tarda,
al
nou domicili social, BarceloELS OBRERS
na, carrer de Paris, 154 ¡ 156,
Les bases dele culners.—L'Ar- per a tractar del següent ordre
ifstica Culinària de Catalunya del dia: f. Examen i aprovació
comunica a teta els seus asso- de la Memòria i Balanç de l'exerciats, i a la classe en general, cici anterior. — 2. Nomenament
que ahir començaren a regir les de nous consellers i revisadors
noves bases de treball, i que, per de comptes. Per a assistir a la
tant, interessa que teto els del junta caldrà, segons els Estarato velllin per elles i les facin tuts, dipositar les acciono amb
cinc dies d'anticipació al domicili
complir.
de Barcelona o a
Reunions generals. — La So- social esmentat
nieta( Unió d'Empleats d'Ofici- la sucursal de Madrid, Concepnes de Barcelona (U. G. T.) ce- ción Arenal, 4. d'Administrad&
Pel Consell
lebrará aquesta nit a les deu al
vocal secretari.
seu estatge social Casa del Po- J. Ruiz Castelll,
ble, carrer del Primer de Maig,
CHEISIROSA IBERICA, 3. A.
número 7, assemblea general
—
extraordinària per a donar compPer acord del Consell d'Admtte de la gestió dels delegats que nistraciá, eta senyors accionistes
assistiren a l'assemblea del Se- de Chemirosa Ibérica, S. A., són
cretaria( Regional.
convocats a junta general extra— Amb la mateixa finalitat,
per al dia 12 de maig,
i a la rnateixa hora ¡ lloc, en ce- ordinäria
a les cinc de la tarda, a l'objecte
lebraran la Unió General de De- d'aprovar la proposta de l'espendents de Barcelona i la So- mentat Consell d'augment de
cietat de Professions 1 Oficis capital de la Companyia. Es prediversos.
ve els senyors accionistes que
Lee Arte Oräflques. — Unió per a assistir a la dita junta cal
celed'Imprimir
dipositar les acciono amb cinc
Obrera de l'Art
brarä demà, diumenge, dia 22, a dies d'anticipad° al domicili
París, 154 i 156, Barcelona,
'estatge social, Rambla de Santa
Mónica, 29, primer, ¡ de les deu o a la sucursal de Madrid, Condel metí a la una de la tarda, la cepción Arenal, 4.
Pel Consell d'Administrad&
vetad° per a elegir el Subcomité
Regional de la Federació Gräfica J. Ruiz Castell, vocal secretari.
Espanyola

L'ACTUACIO SOCIAL

5 1/2 per 100

gueixen la tendencia de puja, sense deVENCIMENT 12 ABRIL 1934
candir en la millora experimentada per
la majoria de les series cotitrades*de
PartIolpem als nostra» oliente que havent de proa.
prop d'un enter.
Les obligacions ferroviàries, encara
a la permuta de les aumentadas OblIgaolons per-dirso
que ami) petites diferencies, tambo han
seguit la tendencia de millora. El 1,slord
les del 8 per 100, ene oferim per a efectuar aquesta
primera serie de so'no gansa a 5975
operació.
(+0'75), i en general les minores han
estat entre un quart i mig enter.
“444444~44144~4444~ `44•44•1444•0444444~444

MOVIMENT DEL

i l'Aire
general ¡ amb 4 passatgers de
tränsit, cap a Burriana, dels senyors Mac Andrews i Cia.;
"Rossini", amb càrrega general,
de trànsit, cap a Valencia i Genova, del senyor Emili Carandini; l'alemany "Sauerland", amb
cärrega general, de tränsit,.
amb 25 passalgers de tränfit,
cap a Rotterdam i escales, dels
senyors Baquera, Kusche i Martín; l'espanyol "Manuel", amb
càrrega de trànsit, cap a Sete,
del senvor Vicene Blai; els conreus "Ciudad de Palma", amb
passatge i cärrega general, cap,
a Palma, t "Ciudad de Mahón",
amb passatge ¡ cärrega general,
cap a 31a6, tota dos de la Compar
nyia Transmediterränia.
Vela. — El "Ramón Freixas'
el "Sebastiän Roca", amb
ment, cap a Valencia, i el "Francisco Casanova", amb ciment,
cap a Alacant.
MOVIMENT D'AVIONS
AHIR

PORT

Aeròdrom de l'Alr Frenos.

Vaixella entrate. — D'Alacant
en Hast, el vaixell "Navarra";
Palma, amb correu, mercaderies
j 145 passatgers, la mutonau
postal "Ciudad de Palma; de
Maó, amb correu, mercaderies
50 passatgers, el vaixell correu
"Rey Jaime 11", tots tres de la
Cta. Transmediterränia; de Gij6n, amb carbó mineral, el vaixell "Ramon Alonso It.", del senyor Fill de Ramon A. Ramos;
de Nova York, Lisboa i \'alencia,
amb cärrega general i sie tränsit,
el motor noruec "Cypria", de
l'Agència 3Iarltima Delgado; de
Huelva j escales, amb mineral, el
vaixell espanyol "San 4", de les
Duanes i Consignacions Llonch,
Societat, Anónima; de Lisboa,
Huelva, Málaga i Atacad el vaixell angles "Florentino", amb
cärrega general ¡ de trànsit, dels
senyors Mac Andrews j Cia.; de
Genova, arnb passatge j càrrega
general, el vaixell corren italiä
"Franca Fassio", del senyor Tomás 31allol i Bosch; de Londres,
amb cärrega general, el vaixell
anglès "Pinzón", dels senyors
Mac Andrews j Cia.; de Marsella,
amb càrrega general i de tränsit.
el vaixell jtaliä "Nereide", del
senyor Joan Salvador.
Vela.—El "Soledad Vera", ami)
civada, de Cartagena; el "San
Antonio", arnb ferro, de Ciutadelta; el "Pedro", d'Eivissa, arnb
cärrega general, i el "Ramon
Freixas", en hast, de Valencia.
Vaheen(' tortita. — Distància
navegada dels vaixells que han
sortit: lora d'horitzó es troben
els espanyols "José Tartiere", en
hast, cap a Avilés, del senyor
Domènec Mumbrü; "Cabe Santo Tomé", amb carrega general
i de tränsit i arnb 50 passatgers,
cap a Genova, del senyor Fill de
Rnmul Boach; el vaixell holandes
"Amazone", amb arrega general, cap a Rotterdam i escales.
deis senyors Talavera i Fills;
l'angles "Pinto", amb cärrega

Procedent de Tolosa, a les 645
arriba l'avió amb corren, merca,
deries i 3 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
6'33 arriba. amb corren.,
mercaderies i 2 passatgers.
Procedent de Casablanca, a les'
1406 arribä l'avió amb correa,
mercaderies j 3 passatgers.
A les 1421 sortí l'avió cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 3 passatgers.
A les 1411 sortf l'avió cap a
Marsella amb correu, mercade -a
ries i 1 passatger.
A les 6'55 sortf l'avió cap a
Casablanca arnb correu, mercaderies 1 2 passatgers.
Aeròdrom de l'Aeronàutica Na.
val. — Procedent d'Estutgard,

amb escales a Ginebra i Marsella, a les 17 arriba, l'avió -JUN.
KEKS D-949" amb corren, mer -s
caderies i 4 passatgers.
Procedent de Berlín, a les
1257 arribä l'avió "HEINKEL
D-2537" amb corren I mercaderies.
Procedent 'de Madrid, a les
1210 arribä l'avió "FOKIZFR 11,
EC-PPA" amb corren, mercader ies ¡ O passatgers.
A les 8 sorti l'avió "ROBABACH D-1297" cap a Estutgard,
arnb escales a Ginebra ¡ Marsella, amb corren, mercaderies 1
2 passatgers.
A les 1320 sorti l'avió "HEINKEL D-2337" cap a Sevilla
América del Sud amb corren 1
mercaderies.
A les 9'30 sortf l'avió "FOKKER 10 EC-AMA" cap a MadrId
amb corren, mercaderies 1 2 pansatgers,
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Propagueu-la!
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EL

SULFURO!'
Remel cientific

contra la calvicie
11111,111111/1111111111111111

uam tots els calbs ho sOn pe la sebor-

rea, aquesta hipersecreció del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea ks el començament de la
cahrIcie. Combare aquella is evitar aquesta.
No es coneix altre especihe contra la se.
borren que el sofre. 1 no es coneix mis que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propletats del sofre: el SULFOP1LOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no t s, donci, un pro.
dude emphic, casolà, o de perlumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
estä fet per facultatius catalans 1 basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
E3 l'Ilutc remel que li aconsellert, el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu mutis de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demts, sempre
1 perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa H malmeti la cabellera 1 li faci Ileig 1
brut damunt el coll de 13 seva roba exterior.

G

la mete drapead pm de 710 gte.

si
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ELS ES POR
TENIS

L'actualitat
Del mate Wiener-Barcelona..—Pardura encara entre els bons tenistes el
record d'aquesta interessantissima Iluita que, ultra ¡conseguir un èxit de
públic remarcable, ha tingut la fortuna de situar el tenis català en un
llot d'honor dins el panorama eufopeu.
L'interès que ha • demostrat la
premsa estrangera pela resultats dels
encontres palesa la significad() que
hom ha atorgat a aquesta competició,
veritable revenja del mata jugat a
Viena amb "scores" adversos a les
nostres raquetes, cont tothom pot
recordar.
Per aix6 hem de subratllar encara
el brillant comportament del nostre
' fet creditor en aquesMaier que abs
ta ocasió de la sincera admirad() dels
simpatitzants catalans del nostre esport pel gran entusiasme q ue va P o
-sarenluit.
La victória catalana, neta, justa i
absoluta, meleras haver estat obting uda Per la minirna diferencia, estimulará segurament els elements directius del Barcelona L. T. C. a persistir en el cansí iniciar suma.
I encara cal convenir que les condicions meteorològiques no podien
élier més desfavorables a aquest
Wiener-Barcelona, que deixa el terreny magnificament abonat per a futures exhibicions.

ÄifUTBOL

1

• ••

Fins ad, un extracte del report en
tot ella que fa referencia a l'amateurisme i al "marronisme".
Vegem ara el que diu la Comissió
internacional (fa una mica de pena,
ben mirat) referent a un alee punt
no inferior en interes al primer.
El professionalisme d'exhibició:
Cena publicistes, organitzadors d'es.
pectacles i repórters s'han alegrat
molt del pas al professionalisme d'algunes grans raquetes, i alguns intervais sensacionals, que nosaltres volem creure apòcrifs, han saludas el
aquests esdeveniments l'aurora d'una
noca era molt prometedora per al
nostre tenis.
(Es realment pintoresc el 1/enUniversitat de Bolonya Autónoma guata. d'aquesta assenyada Cornis.
de Barcelona. — Tot i l'escassa imEs tot al contrari de la veritat.
portancia que va tenle aquest mate,
jugat entre elements de la Univer- Nosaltres temem, amb motius fundats
per fer-ho, que aquests entice
sitat de Bolonya i de la Universitat
Autónoma de Barcelona, ens plau companys d'esport que ens han abanavui fixar-ne els resultats totals fa- doma han estat ben mal aconsellats.
El tenis no és un esport per a provorables a requip universitari català.
La participació de Maier va deci- fessionals.
dir la victória per als colors nostres.
Entenguem-nos bé: nosaltres en dir
Sola el va secundar amb encera
professionals no ens referim als nosLes raquetes italianes Cucciolt
tres benemerits professors de tenis,
Canepele. raquetes acceptables, van el paper útil deis quals és ben recofer un paper discret, si hom té en negut per tots nosaltres, sine) a aquella
compre que es tracta de segones ca- jugadors que disputen un matx únitegories.
cament per treure'n profit (diners)
4 viciarles a s fou el resultas de ¡ organitzen "tournées" en les quals
l'acarament.
el gust per l'esport h¡ és absent.
Els encontres no aconseguiren raeAquestes "tournées" (de la "troubilitzar e/ nostre palie, una mica pe" Tilden, p. e.) no presenten cap
apetic, ¡ freturant plats forts per a mena ¿'interés esportiu, perque el vadecidir-se a fer acte de presencia en- lor deis resultats és nul.
torn de les pistes.
Si bé és veritat que de moment
La premsa ha acollit arnb certa ¡reaquests acaraments han tingut
dor els incidents del mata.
tracció
de la novetat, el públic se
Les partides foren jugades amb la
n'allunya cada cegada mis i amb ra6.
fórmula de la Copa Davis.
(Alzó no es pes exacte. Hi havia
Bolonva presenta el seu equip format per Vanni Canepele en primer seno dspectadors al mate França
América
(professional). Vines va colloc j Umberto Cuccioli en segon.
Barcelona forma el seu amb els ele- brar 400.000 franca nets com a part
de beneficia el primer mes de la seva
ments seguents:
Maier en primer lloc en els "sin- participació a la "tournée" Tilden...
gles", Sola en segon lloc en els Vet ad un perill °enredó' per als
"singles" i Maier-Aguiló integrant el amateursll)
doble.
A tot estirar no passen de vint els
+8
*
jugadora que podrien integrar aquestes "troupes" (vint jugadors en tot
Resultats:
Primer dia: Canapele vena Sola, el món) amb prou poder per a atrau7-5, 6-2, 6-2; Maier vena Cuccioli, re el públic a les seves exhibicions.
6-2, 6-3, 6-2.
Nosaltres ens preguntem: ¿quin
Segun dia: Maier-Aguiló vencen avantatge pot treure'n de tot aix6 el
Canepele-Cuccioli, per 6-z, 6-o, 6-3.
nostre bell esport?
Tercer dia: Sola venç Cuccioli, 6-2,
Quant a l'autorització dels encon6-3, 6-1; Maier venç Canepele, 6-3, tres entre amateurs i professionals,
6-3, 6-o.
considerem
que és un perill tan gran
• ••
que ens veiem forçosament obligats
A remarcar que el darrer game del a denunciar-lo a la "EILT".
tercer set, guanyat per Maier al de(Mare de Déu, quina escarafallill)
fender italià Canepele, fou obtingut
En presencia d'aquesta situació examb quatre serveis imparables.
cepcional i plena d'inquietud és abso•
lutament necessari i urgent separar
LA FEDERACIO INTERNACIO- d'una manera neta limateurisme del
NAL DE TENIS S'ADORA DELS prolessionallsme, si no volem que el
PERILLS DE L'AMATEURISME tenis perdi tot el seu carácter.
La joventut que en tots el.% paisos
"MARRON"
es lliura al tenis ha de representar
La Comissió d'amateurisme ha pre- leite" imitadora (sigui quina sigui
sentar a Is assemblea de la "FILT a un la nasse a que el jugador pertanyt),
report molt significatita
hom ha de fer tots els possibles per
Sembla que per fi els poders diri- tal de no contribuir al desenvolupagents confessen la gravetat del mal ment d'un proiessionalisme, comprendenunciat diverses vegades des de di- sible en alees esports, per() no en el
versos llocs. Es tard, molt tard, me, nostre.
en fi, val mes tard que mai.
(Per què?, ene demanem nutrias.)
Resulta curiós constatar la imperLa nostra joventut (diuen els sigmeabilitat que mostren aquesta gent nants
davant els problemes mes vius del d'ésserdel report de la "FILT") ha
preservada de l'amateurisme
nostre esport. Flan calgur sis o set
anys de prediques i protestes per tal "marron", que ha pres proporcions
inquietants
des de la guerra.
d'arribar a un resultat diguem-ne saTornarem a aquesta interessant
tisfactori.
qüestió
ben
aviat. Per avui fern mute
Caldrà encara portar a coll-i-be la
gacela deis torneigs "upen" una ad.
colla d'anys per tal que siguin final- EL CONSELL DE LA SETMANA
ment acceptats?
(de M. Flau)
Aquest report de la -FILT" del
qual puhlicarern a eantinuacit al"Si els vostres adversaris tenen
guna extractes, ha esta t redactat per una resposta de servei mortífera, assauna comissió formada per Baker geu la formad() australiana."
(EE. UU.), Barde (Suissa), Behrens
Carlea SINDREU
(Alemanya), Gillon (Franca), Taylor
(Anglaterra) i Gallay i Sahelli.
n1•••••••MW,
La situarle:, actual:
El salt al professionalisme de certes grans raquetes, l'estat d'insegure- Frontó Principal Palace
tat i la manca de franquesa agreuAvisi, dissabte. Tanda, 4'15
jada per les facilitats cada dia més
grana atorgades a molts jugadors (i
lEARLUCEA I - UGALDE
per jugadora cal entendre jugadors
contra
jugadores), tnolt sovint al marge dels
reglaments, la subordinació d'algunes
ASTIGARRAGA - AREITIE1
raquetes a les canes venedores d'arect, a tes 10 si
fieles d'esport en les quals presten
llurs serveis i per les quals treballen
GURUCEACIA
. OUTIERRIZ
fora i dins les pistes de tenis, constitueixen un seguit d'elements dubtocontra
sos que cal tenir la valentia d'exaOLAZAPAL . «LAYA 11
minar cara a eara en voler tractar a
fons aquesta qüuti6 delicadissima del
professionalisme.
Un report sobre l'amateurisrne teMane que paises en silenci aquests
FRONTÓ NOVETATS
diversos punts esmentats suara, ens
AVUI, DI5SABT7
portarla a conclusions sense suc
Tarda. • iu 4 1
bree i d'una valor ras g a. Un report en
OALLARTA U . URZAY
aguaites condiciona seria neta prova
Contra

OIRONES
MARTINEZ DE ALFARA
IGNAM ARA
ECHEVERRIA

UZCUDUN - SCHNIELING
13 MAIG

AMONCIIIITA II • 5.1130555
Kit. • IN 10'16;
ZANRACIA ASA/10LO
101109I
QUINTANA IV . PASAY
Avise smandiris oern•ionat da Out* •
pala par pualloi arnb vfluosoe premia
an Instante
Detalle PO eartell.
••n•••n••••••n ••n•••.*••••

Els *rano esdevenlinents esportius 1/4

El segon matx de desempat Madrid-Athletic

comentada
d'impotència damunt la qual capecularien amb joia i fortuna tots aquella
que s'aprofiten de l'estat actual de
coses i per als quals el "deixar fer"
is la hei suprema de l'amateurisme.
La Comissió té la convicció unänime que la Mustió de l'amateurisme
es ' de capital importancia per a l 'esdevenidor del tenis, i que s¡ hom deixes prosperar encara els mals rostunas de l'amateurisme "marros" o
fals amateurisme, l'esport que mes
estimem patiria una crisi tan forta
que costaria quart i ajut tornar a
fer-lo reviure.

MOTORISME

De* al

matí i a la tarda, es cele.

resolt brará en el Parc de Montjuic el
favor del Madrid per tres gols a cap, Oran Premi Internacional de Barcelon a
l'Athletie resta eliminat
Avui tindr lloe l'operació de comprovació
Finalment la incienita
IMPRESSIO D'ABANS
DEL PARTIT
L'hora anunciada per al comeneament
del magne esdeveniment esa assenyalat per a les (nutre de la tarda. Molt
abans d'aquesta hora, les avingudes que
aflueixen al camp de l'Espanyol es troben convertides en una corrua inter.
minable de cotxes i tramvies que transporten una legió d'aficionats. Les taquiIles de la carretera de Sarria., més que
una cua interminable és un garbuix
de públic que cerca la manera de poder
adquirir la seca entrada. Per uns sen.
ments, contemplant aquest espectacle, ens
sembla impossible que es tracti d'un
dia feiner, puix que el cartell d" esgotades totes les localitats" ocupa un lloc
preferent al cap drusa estona. Dos nartits en dia feiner en Finterval de ovaranta-vuit i dos plens tnagniiics, que
demostren que els nostres esnortins no
desaprofiten el Dader presenciar una veritable fina/. Quin remei no ens toca,
després d'hacer vist cana el Barcelona
i l'Espanyol eren deixats al maree d'aquesta competiciól Esvaida la possibilitat que cap d'aquests dos equipa arribes a finalista i, menys encara, que
hom pogués presenciar una final catalana, trobem molt aportar que els postres aficionats hagin palesat que el futbol-espectacle en ha sofert cap mines
sind al contrari. Ilurs representants, per
les deficients actuacions que han portat
a terne.
Davant aeuestes perspectives, aquests
dos partits co, ha estat possible prescnciar-los cota a espectadors neutrals
Diguem de hell antuvi mie el públic eatala s'ha portal correctament. i q ue ha
fet honor a la sena tradició. Quan una
jugada va merèixer ésser aplaudida, horn
la sobratIla amb el seu "vist i plan" , i
sitian, al contrari. algun jugador. en sigan moment de nerviosisme, fin a panéixer al g una guspira de vinlancia. harn
tafribP va ntocurar fer-lo desistir da'
que'? ' propósito. Per tant, el sastre PAblic s'ha mostrat im parcial. cent per cent
Ara entrarem a comentar el oue fou el
partit.
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COMENTAR!
Com era de prevente, les le Faon s tuse
en Hura camponents tots dos conjunts var
registrar dimecres, poda ésser un fet important per a augmentar o disminuir
llurs possihilitats. En aquest as perje. el
tués perjudicas era l'Athlètic. L'Athlétic
ahir, presentava tres suplents: turquino
itereñas i Uribe els quals. respectivarnent, ocupasen els llocs de Castellanos. Pichi ¡ Clarri. En (-ami. el Madrid únicament presentad la cariant de
León per Gurrucha ga. Restava, dones.
l'interrogant, nendent de tres facms:
d'aquest que ja hem comenta? anteriorment, del fons cite demostressin els dos
equips. i darrerament. del factor tknic
que itelhuc podia su plir amh escreix el
handi cap de les lesinns i de la tesis.
Jinda de cada conjunt.
El Madrid. innegablement. va tenir de
la seca banda acuesto tres fact ors not
poder eliminar l'Atillétk. Tal vetada
hauria d'ésser fet a la itversa
L'equip madrilenv va superar en les tres
quartes parts del nartit. tècnicament narr
als pundonorosos jugadors bilbains
Fi joc de regulo blanc sempre va ésset
desenvolupat amh una clara visita dr la
j u gada : le s !fries re s pectives no presentasen can clar visible: per tant. tat el
o-mili:tí va acatar 211,11 tina sola nnitat
Per contra , laathletir. exceptuant els primers M0ITIerit( de la primera nart, no va
estar gens brillan?: a la defensiva. Uta
maza es mostrava insegur: Petrefias, a
la linia mitjana. tamprec naalia arradanir
l q seso taca. i lo das-antera, els do,
interim, Uribe nrir a inalmert, mai nr
r é nl ecaren a la defensiva Amb anees.
tes caracterfstintree, 1 aramnanvat an xir
a e malastruoanca a l'iniclament, eth.
tisis va arar aminorint 0 seca actacié fins a fer-nos aparèixer un Madrid ben cofiesionat que. técnirament i
p r fans, s'emportava nna victaria her
e
mecescurla.

Com hem dit, el Madrid, globalment.
va actuar excellentment. Com es natural, hi va hu yen algú que sobresorti: en
aquest aspecte, Hilarlo va ésser l'anima
de labte. També Eugenio, al segon
temps, u I,. Regueiro, en general, actuaren amb eran encert. I,azcano, afortunat
en alguna ocasió. i Samitier sense demostrar que la seva forma actual és
mo ltperfeeta. De la linia ?chisma, roe
van contribuir a a s solir la viçtória; no
obtant, León i Itosset aeonsegniren ter se remarcee, ne la, defensiva. Quinces ¡ arisco, per un igual. i Zamora
5en5e haver de fer Sis de les teces fa"D
hats
el.'Athlitic, en primer serme, Culata
raen, Se121.1it de Mutilen, Gorostiza i
Bata L'arl itratre del senyor Casterle
nes, bastero encertat.

El partit
El camp nresenta un aspecte magniic
En primer terme, apareix l'Athiétic. Poca estoma despeas surt el ßladrid. Tnts
‚Ins eqtrips són llargament a plaud i ts. Una
cament se semen unes xiulades dirigides a Samitier, per la seca actuació nc
Cafre correcta en el partit dimecres
Sesuidement, els das capitals -- Zamora i Urquirta — . front amh l'Arbitre. es
ellsonten la sortida Re • ulta afacoril
l'Athlétic. nue ioga a favor del sol
iSeri . eirt boas angeri, com en el primet

matx? No: el Madrid je ha arrabassat
la bala als bascos. El joc és iniciat. Hilario porta el comandament de latac, i
Cilaurren intervé amb eficUcia.
Seguidament, Eugenio també torna a
internar-s e . i novament Cilaurren actareix amb rapidesa. A continuada., un tret
de Lazcano és rebutjat amb els punys per
!anima. L'Athlétic també contraataca
Quincoces i Bata es donen una topada.
El primer es retira breus moments. Els
bilhains s'aprofiten immediatament, ¡
Uribe, ben placea tramet un tret fortissim, que Ciriaco intercepta providencialment. tusi avanç Gorostiza-13ata el resol León ner aclarir un perill ben inquietant. Es llana poc des prés el Deis
mer carnet- de la tarda, a canee de Gorostiza. que remata Bata, de cao i cine
ei pal torna. Iraragorri, seguidament, assoleix rematar arran de torra, i la bala
passa a pocs centimetres de la porta.
L'Athlitic ha tingut clues avinenteses
immillorables, però no han estat acompanyades de l'atoar. La irnpressió general és que la victòria somriurà a ell.
Es produeixen dos "fouls" per bändol.
Replica de sohle el Madrid. Un avene
Lazcano - Samitier - Regueiro, amh
cop de cap del darrer. connecta amb el
pal. Es assenyalat tumbé un lora de 30e
d ' H j iald0, en una combinació RegueiroSamitier. 1.a lluita tran s corre igualada i
indecisa. Inesperadament. al cap de
trenta-dos minuts. una ofensiva de l'ala
esquerra, portada per Hilario, amb una
passada a Regueiro que, avançant, es
disposa a 'citar, és interceptada per Urostizu. La bala torna al mateix jugador
Regueiro ,sense Derrite un pegan. trame?
a continttacb; un tret fortis s im i alt
que eauival al primer gol de la tarda.
Madrid, 1 - AtIdair. rs. — El P(Iblie
aplaudeix les halles ar gatles eme es Par
-tenarm.El'Mdcotinuaexrcho Ilenger Ililario es fa destacar. Sis mintits després. el tantas('ti:garlar. en una jugada personal de de mis
catnp. passa a Lazcano. el (mal torna
retardat. metiste Hilarlo. en plena crincitat i des de 3n metres du distincia
xuta virtoriosament.
o. —
Madrid, 2 iuga ara a la defensiva. Snlament Lafuente inicia diles escanades, sense conseqüències. transcurre a l centre del terreny. Finalment, s'arriba al
rlescans.
EL SEGON TEMPS
Inicia el jac el Madrid. No obstant,
l'ala ¿reta bilbaina es beneficia d'un nou
carneo El jno es menté igualat. Urquizu denota un xic d'inseauretat que es beneficia Hilarlo per a inq u ietar lz Pizua
-Gorstizaumbéefpldrn
bel! aveno El Madrid va perfilant enca
mis que ¡triza en pla de euanyador.-ra
L'ala esquerra especiahnent. no es cama
mai d'inq uietar el tercet defensiu
Tainhé Lazcano actua anth encert: en
una (an s ió ia una passada de "salaba a Samitier. cine és desaprafitada ner
atines?. LAthletic es mostra fatigadissim , sense reeixir en l'ofen siva. Al car
de 40 minuts, una centrada de La,cano
que Izpiztaa torna. is aproiitada finalment per Samitier. ver a marear per duren vegada.
Madrid, 3 - — .A partir
d'aquest moment les esperances bileaines resten completament escaldes.
El partit ia e,t?t decidir: i poc deserta es aasenvaiada la seca fi.
LES FORMACIONS
Madrid: Zamora, Ciriacn, Quinasces, P. Regueiro, Bonet. León.. Larcano, L. Regueire, Samitier, Hilario
i Eugenio.
Athletic: Izpizua, Cilaurren (Petrehas 1, Urquizu, Petrefias (Cilaurrent,
Muguerza, , Roberto, Laiuente, trataed rr i, Bata. Uribe la la segona part
aquests dos jugadors es permutaren
e:s !loes) i Goroztiza.
EPILEG
Mentre el públic desfila sentim el
seglient comentarii "Els haseos avui
han trencat la tradició, i han estat
eliminats pels madrilenys". Com? En
tot cas pels hascos del Madrid. Pustualitzar, en aquest ces, es una CO33
convenient...
Josep ONCINS

El Betis no est à conforme
a ajornar la semifinal
Madrid, 20 (per telafon). — El
Betis, al qua] s'ha comunicat la proposta d'ajornar el partir de diumenge
en vista que aval, divendres, s'havia
de jugar un altre desempat entre
lakthletic i el Madrid, ha contestat
negativarnent. Diu la Directiva del
Betis que el reglament ruante el seu
dret, i no estan disposats a tolerar e i
sets ajornament. Han estat Mútila tose, les proposicions que seis han fet,
aixi com els oferiments d'indemnització en ntetällic. El Betis, pel que es
ven, nti vol renunciar lavantatge de
jugar diumenge ami-, el Madrid o amb
l'Athletic en condicions d'inferforitah
a fi d'obtenir na bon tanteig.
La Nacional no ha decidit res lobee
el cas. El cas ha estat plantejat de
manera oficiosa per l'Athletir i el
Madrid, j la Nacional decidiré despres del partit d'avui el que calarla
Slia de tenir en compte que l'equip
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vencedor del partit de Can !tibie
hauria de sortir aquesta mateixa nit
de Barcelona per arribar a Madrid
dissabte al rnati, prendre a la nit l'exprés de Sevilla i arribar a la capital
andalusa diumenge al mati; o piren.
dre dissabte, a les tres de la tarda, el
ripid Barcelona-Sevilla, que arriba 4
la dita capital diumenge a les dues de
la tarda. Com pot veure's, la perspectiva és poc grata per a l'equip que
es classifiqui.
El Madrid procuraré que el partit
sigui ajornat.
EM equipe del Barcelona i del
Ilevant que jugaran detnk, a Les
Corta. — Densa, a la tarda, cont vam
anunciar en la nostra edició anterior,
seran enfrontats al carnp de Les
Corts per a disputar un mata amistós
els equips del Llevant, de Valencia,
i el F. C. Barcelona.
El Llevant is, actualment, sotatemió de la seva regid, i ha triomfat en els dos encontres jugats amb
el Valencia per dos a cap en cada
un d'ells. I en Factual campionat
Copa d'Espanya ha estat eliminat pel
Betis per solement un gol de diferencia.
En aquest encontre ets equips s'arrengleraran de la segiient manera:
Llevant; Vidal, Calpe, Gontl, Puig I
Muntanyes o Guillén, Ponera, Puig
según, Cambra, Escoli, Felipe i Cros.
Barcelona: Nogués, Saló, Alcoriza,
Santos, Font, Pedro!, Ventoldrä, Gos huta, Trujillo, Morera i Cabanes.
Aquest partit comenarä a les quatre. i a un quart de ces es disputara
la final del campionat de Catalunya
de cases comercials entre els dos
equips finalistes, o sigui la Unió Química i l'Ebre.
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Projectes de la Comissió de Cultura del F. C. Barcelona. — La Cornissió de Cultura del F. C. Barcelona té
en projecte l'organitzaciO d'una série
de visites collectives a diferents establiments, entitats i institucions de la
nostra ciutat, a les quals podran concórrer els associats en aquell club.
Una Je les primeres visites que ea
premosa efectuar sera feta al Parlament sIe Catalunya en data i hora
que s'anunciaran oportunament a la
premsa.
Cona sigui que en aquestes visites
solatnent hi podran concórrer un nombre determinat de persones, tots
aquells socis del F. C. Barcelona que
sentin desigs de farmar part d'aquesta primera visita són pregats de passar per la secretaria del dit Club,
personalment, per a inscriure's.
Campionat infantil amateur. — La
Lliga Amateur posa a coneixedlent
as tots els clubs que tinguin equipe
inscrits al Campionat de Catalunya
Infantil que el dimarts vinent, dia 24
del corrent, a dos quarts de vuit
del vespre, a les seves oficines, Ripoll 25, principal, es procedirà a la
formació de grup i al sorteig entre
els inscrits, pel qual motitt seis prega
que se serveixin assistir per tal de
presenciarlo.
Copa Amateur. — Es concedeix un
nou i darrer termini perque els clubs
puguin inscriure els seus equipo a la
',liga Amateur, Els clubs que desitgin participar a l'esrnentat Torneig
Copa Amateur podran fer-ho abans
del dia 24 de l'actual, en la qual data
restara saneada definitivament la inscripció.
Els clubs que desitgin prendre-hi
part llaman d'efectuar-ho per Iletra
dirigida a la Lliga Amateur, carrer
de Ripoll, 25, principal.
NOTES DE L'ESTRANGER
El Tribunal de Karlsruhe (Alemanya) ha imposat una multa de
cent pessetes o reclusa', de vint dies
a un jugador que durant el mata lesioni na altre jugador. El Tribunal,
per tal de comprovar la importaacia
de la falta, fati reprochar la jugada
a l'Audiència amb la puesta i els
juaador% corresponents i davant els
testimonis.
— La Federació americana no ha
autoritzat encara la terunée als Estats Units del Club Werder de
Brema.

Hoque!
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Els darrers entrenaments

Davant la gran organització motorista que porta per titol II Gran
Prend internacional de Barcelona
Camioneta d'Espanya 1934, es va
descobrint la magnitud gens corrent i
la importancia excepcional que el
ilota Club de Catalunya ha sabut
incorporar a aquesta manifestad&
El 11 Gran Premi Internacional de
Barcelona, obert de bat a bat a les
aomparactuns. Kit ostentar amb ei
mes legitim urgull i acuse temer vente aminorada la seva categorla al titol
d'una de les millors, si no la ruillor
prova del calendari oficial.
Barcelona, que tantea inostres denla
contínuament de la seva talla internacional en cada una de les facetas
de reSi0Ort, té, grades a aquest Gran
Prerni que porta el sets mur, res-

patIlat i consolidar el seu prestigi internaciona/ en aquest sector.
No s'he tractat mai, i menys encara
aquest any, que aquest Gran Prem)
t ingué s solament i semplensent el color brillant d'una organització purament espectacular i sense interés esoortiu. L'ambieió ha estat sempre més
profunda i ensems mis enlairada.
El Moto Club de Catalunya oírreta una jornada popular en la seva
forma, amb el !tu extern apareli
oliert a l'alteres i a l'entusiasme del
ploma de Barcelona, però oferens, de
més a mis, en el seu ion, la millor
cursa, amb els rnillors pilots i marque; en Iluita, amb una densitat esportiva i una qualitat internacional
que es or de lid d'aquesta especialitat.
En el circuit de afontjuic esteran
fixats ele uns de tots els aficionats del
nión, al pent motor. En aquest cmrcu ; t sobrina, de frec a la nos-a temporada, moltes incOgnites que tenen
una insportäncia decisiva en aquest
esport. Totes les nacions que tenen
en litigi el paper de Hurs campions
seguiran pas a pas les incidencies que
esmalten la jornada de alontjuic, amb
l'interés posar en Ilurs favorito.
La millor corsa possible avui de
posar en peu d'organització, el millar quadre de figures, pilotant les
maquines mes modernes, algunes d'elles inedites encara en Ilurs
que s'endevinen i prometen esser fabuloses, eranarcat tot pel circuit mis bell i ensems mes exhauridor i exigent d'Europa, ha cle cristaHitzar tot en una gran jornada que
enalteix el nostre esport i la nostra
capacita? d'organització.
En la classe 350 a.c., es troba ras
anglès Stanley Woods, que farà la
sev4 primera sortida arnb Gura);
H. W. Wanders és un altre expert
anteles inserir, que correré. amb Nen'
Imperial; Ferniouhg, amb klecelsior
completa el lot d'anglesos, que es
excellent. Entre els corredors alemanys inscrits es compten agures
sobresortints com Loof, el pilot de
Soenius, que multare maquina de la mateixa marca; Hans
Schumann. que muntari D. K. Vs' s i
Paetzold, que correrá amb moto New
Els italians Sandra amb Guzzi, i
Mario Colombo, amb Aquila.
En la classe 350 e.c.. hi ha inscrits entre els forastera els anglesos
Manders. Fernioughs, Fergus. An¿croen. Wakreiield, el primer ami,
Nett Imperial, els scgon i tercer amb
Excelsior i el darrer ansb Velocette
Ernest Loof i Otto Schanz, ansia
i Paetzold, amb New Imperial
san figures destacades del grup aleman y. Latalia Sandei corren i ea
aquesta categoria amb la seca Guzzi
de 230 c.c.. i el francés Boetsch ho
farh amb Terno?.
La prova reservada a les maquines
de 300 CC. es la que presenta la insnombrosa.
cripció
Stanley Woods, eh famós angles.
muntata co aquesta cursa la noca
"Guzzi" mig litre dos cilindres en V.
aire en pla d'assaig fau presentada la
temporada passada: H. 1'. Matutera
correrà anth "New Tanibi
figuraran altres anglesos de categoria
ntenys destacada. corn Anderson,
G-egory i Leiteh.
La representactó alemanya és bona:
hi figuren Loof ¡ Soeniits ron/ a figures destacades.
Beetsch, amb "Terrot". Es el millor representan? de Frena; mentre
Italia esta bel) representada per San.
dri amb "C. 31.". Mario Colombo
amb "Aguda" i Guaso amb "Sero:ea ".
Dei que es refereix als pilots naa:onals que disoutaraa el Cantpianat
d'Espanya en la nasse 3oo cc.. la
llista presenta un conjunt excentnt.
Per de promte a competencia entre

af °izó i Aranda desperta interés, ab
cona també la que ha d'entaularat
entre els citats corredors i Eme
Vidal. El portugues Black, que
aquesta cursa canviarà la seva hab.
mal "Rudge" per ur.a "Norton", m el
mactrileny Ortueta, que també mas.
tara una "Nomin a, són abres intcripcions interessants.
Ahir, tercer cita d'entrenarnents, el
circuit de Montjuic donava la seres.
ció d'una preliminar de la cursa dt
denle, diumenge.
Tots els corredors arribats, ¡n'u
amb els nacionals, han portas a terna
admirables exhibición,. S'han in
temps excellents, que asseguren ese
en totes les categories els récords ee
l'any passat seran deixats molt b¡.
xos.
Ha tingut amplia confirmada, tas
una de les curses que revestirá mes
interés per al Magia, per la seca ea
pectacularitat, será la de sidecars.
aquesta competida es presenten uzi
modelo completament nous, que per.
meten desenrotllar velocitats tascapitades amb aquestes maquines.
Aixa. ajuntat a l'estil especial
la gran pericia de Hurs conductors,
asseguren que la cursa de sideral-1
será seguida amb emoció en tot el
seu desenvolupament.
El nombréis públic que es congrega
al Ilarg del circuit ha tingut en mastes ocasions l'oportunitat ¿abarre
palmes entusiästiques en passar 6-anle' Woods, que s'ha mosteas el conductor segur i räpid que internacio•
nalment és reconegut.
Sense llançar-se a fons, ja que ha
donar la sensació de limitar-se a un
estudi del recorregut i prova de la
mutares, ha obtingut temps tan notables com representa cobrir la cola
en 2 M. 31 s. amb la máquina 230 CC.,
la qual cosa representa una mitjana
de 90373 quansetres per hora.
Looi, Soenius, Paetzold, Anderson
Leslie, Norman, Gregory, Manden
Black, Boura, Schang i Schurram
han realitzat igualment voltes LIG:t
notables; peró no han donat la seasacié de Hancar-se a ions en les pro.
ves efectuades.
Dels nacionals Aranda. Mobló i
Vidal han confirmat que disputaran
la victoria als estrangers amb
probabilitats que els primers Hoz&
seran defensats amb fermesa.
Els nostres tampoc no salan estivas a fons, i tot 1 aixa I:an cobert
VO:feS en 2 m. 22 5. j 2 m. 23 S. Amada i Molió, respectivament.
Dernä tindran lloc les operadora
de comprovacia i precintaste de 1G3
maquines que prenen part al II Gram
Prerni de Barcelona. Començaran 3
dos quarts de quatre de la tarda. a :a
q ual hora solament mancaran dels
corredors estrangers els angle sos
Wakerfield, Laions i Leitch, ra;emany Engelhard i el francas Guaseo,
dels quals no es tenen noticies concretes de Ilur arribada.

Boy

Scouts de Catalunya

Els diferents grupo de Boy-Seoute de
Ca tolunya aortiran al carap demä,
menee. dia 22, sota l'ordre seiziient:
AGRUPAMENT DE BARCELC`Ne
Sortida col-lectiva al Campament
les Focas de Terrassa,
Reunió, a les vuit del metí, a l'estege social.
Pressupost de tren, s'85 sespecial ter
als inscrits abano de divendres; els
crits després pagaran l'import integre
del ballet).
portarà a cap la Promulgació del
Reglament, ha Prometenea dels Nowells
i el Reenneixemen t de l'Antignitat.
.4GRUPAMENT DE TERRASSa
Sortida al Campament de les Fonts de
Terrassa.
Reunió a l'estatge social, San: fa.
s eta. 49.
AGRUPAMENT DE BAnALosA
Reunió. a lee 6 ' 45 del mati, a la p>
ea de Roca i Pi (estacid). Sortida al
Camparnent de les P'en t s de Terrassa.
Pressupost. 3 pessetes: dinar individual.
AGRISPAMENT DE TORTOSA
Sortida de tots els grups cap a Mil;
Cami, per tal de celebrar la diada (el
Patre Sant Jordi.
A la tarda Concursos, ¡ocs i
timent de premis.

Torneig de Primavera

Heu-vos acl Vordre de partits i arbitres per a dem:
Primers equips, a les onz.:
Junior-Universitary, senyor Ohl:•
gurr II; can) del Polo.
Polo-Intripids B.. senyor L. Frei.
xe,; cenit.) de l'Universitary.
Terrassa-Intrépids A., senyor L
Ferreter, camp del Junior.
Segons i tercera equipa a les nou:
Intrapide A-Terrassa, senyor Arizao camp de l'Univereitary.
Polo B-Juninr C.. senyor J. A. Fet,
reten, camp de l'Agia.
Junior B-A g ra. ¡capar J. Ferreter:
canin dels Intrèpids.
Intr(pids B-Terrasta, Rius i P. Fercombatid
rer: cene del Polo.
Polo A-Unii s ss Parse ssnyor Mus70 hozadors 4 sons,
ca my del 1sn
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Segon eran Premi Internacional de Barcelona
CAMPIONATS D'ESPANYA
22 d'abril

O I ROUIT DEI. PARO DE IF ORTJUI0
Curses de mo t ooicletes 1 eldecars, amb els oem plons
d'Europa 1 l 'As deis Ases STARLEY WOO r.S
L'esdeveniment esportiu més 1 mati i la tarda, a'so PESSE•

entodonant i espectacular
, TES.
MATL —9'45, Cursa de moto- '
Impost municipal a cärrec del
eicletes 2 50 c. c.— 1130: Cursa Pablic.
le m otoo!cletes 350 c. e.
Localitats i programes:
TARDA.— 3'45: Curs; aideMOTO CLUB DE CATA :are —4 .45: Cursa motucialates LUNYA, Plica H. Gines de las
vo C. e.
Ries (abans Titilan), núm. 36. —
Entrada general, vilida per al , Telèfon £0756
.

1

.LA PUBLIOTTAT

Dissabte. 2 1 d'abril 'de 1934
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E--LS ESP OR
Pral, Marín, Soel devessall d'engranatges que han de
Hi prendran part els equipa del distäncia, placa nombrosos directes d'es- lebraran Hura printers eneontres ele cada, López, Sancha:,
Amunatrig.
dur-nos el proper dijous a l'Iris Park, Club Marítim, Club de Mar del C. A guerra; empenyi i eubjecti l'adversa- boxadcrs de la rategoria pesos plOMA. rtudo, Rubio
Aeompanyaran els jugadora els direcOlympia Ring ens comunica que
ens dignes quatre mota.
D. C. i Club de Re' m Barcelona ri refiné obstinada:neta el ese a c.is.
AJORNAMENTS
senyors
La XVI Volta a Catalunya. Tercer
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gimnástica educativa, en la qual prendrae
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"El Sol", en parlar de l'assumpte dial : ments a l'Estadi de Montjuic. sota les
está, complint el servei militar i
I posa. a més, la quarnitat que tra idea que porten a la practica en Toca celebrar avui Ilurs primeres eli- el belgz Roothooft "Ar 2.ardonament pana'
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es des- El d:ssabte vinent con:bu:aran a giable esportivitat. Aixi, dones.
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serveixin passar pel seu local social,
5e n'ocupa. un de tants combate del .2 Solo de l'Iris les eliminattu ir: deis
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litara trua mena de detalls sobre ele
per al vencedor de gitana categoria.
eional el capita espanyol senyor Sitié dtis entrenaments.
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Teatres

GRAN TEATRE DEL LICEU
AVUI, tercera de propietat 1 segona daba'
nament a nits. A treä quartä de den:

primor festival per la célebre mesa coral de Boneta& que es presentata amb
els meravellosos 'rastra tiples del san pera.
I amb la collaboraelet deis célebres solistas del Conliervatorl de Bucarest 1 de la
calebre concertela d'arpa senyoreta Floreare Luposcu. Preus populars. lema, tarda, a 410$ guarra de sis, darrer (estival
de la Temporada Oficial de Ira masera. Per
la celebre companala le bailete russos
Montecarlo. Queda orert Pabonament

TEATRE

COMIC TEATRE POLIORAMA
Gran

REVISTES
Arzt, larda, a les

LAS

5, I ida a les

1015:

PEPONAS

de creIxent rail I Tralla coronan'. lema,
tarda, segOn arte ele LA CAMISA DE LA
POMPADOUR; art, LAS PEPONAS
mwmnmeee•ofe•

APOL.L0
TEATRE CATALA
Companyla catalana
Primera aclara ASSUMPCIO CASALS
Primer actor I director: JOSEP CLAPERA
Aval, desaira, larda: GELOB: I 10111 deis
Salta

TEATRE ROMEA

LA 6 10 RIOSA

Talaron 1969-1
de Miguel Poal-Aregall
Penrallm dia de EL DIVINO IMPACIENTE.
Pecas ultrapopulat— tuteo ka butaques
• $ peinetas. A las 6 1 a lea 1015: EL
DIVINO IMPACIENTE, da amen M.4 Pernio, per Ricardo Calvo 1 Alfonso Muñoz
EScenogratta (le Barmann. tarara campana'. Angina Herrero. Mt, 1/4 d'II:
de la companyla. /Maques a 3 Pesselra•
A les 330, a les 6 1 a la o 1015: EL
(no apta per a senyoretes)
DIVINO IMPACIENTE

TEATRE NOU

Com penyla irlos LLUI8 CALVO

Companyla de Comedias Cämiquee
Aval, a doe quarta de cinc de la tarda,
LUPE RIVAS cacao
gran moda, 1 a les del' nit, 114(1016 extra
ENLLUERNADOR NOU ESPECTACLE
A ESPANYA DEL

Tarda,

4 • 30. Butaques des de 2 pes.

ßeles. NO FALTA RAIDS. DOÑA
FRANCISQUITA, per Guhert,
I Llanos, Gadayol, Palaaluo, Bar i ja, e?
calera. 3 11, a lea le: NO FALTA MAI
LAS GOLONDRINAS, cremar', del-DC.
gran citan bartton Marcos Redondo,
arnb Banyuls. Vila, Llanos, Ruta 1..re, Baraja, Rublo, Punce, etc. Denla,
din/ranga. tarda, esdeveniment irisLA DotogoeA , Per Lialm s 1 GOrla yoL DOÑA FIANCISQUITA, 5,g0ita de
remlnent dra, fruor ~OUT LAZARO 1 de la 'flan Matilde
Vlxquez 15711, funeia de gala, anth
as'istenria de alt o s Cataluitya 1 al,os
Barcelona, arta' lee seseo Corle dije.
nur. LAS GOLONDRINAS, pe l color
sal Marcos Redondo Idpo35, 245, nn:
entrena de LA CHULAPONA, fe el,
mol As ralas al Teatro Calderan, de
Madrid. [Mear( a ratnpladorla

TEATRE
Dama,

dlurnenge, 22, a les O de la larda:

d'Arniches I Aball

LA CHULAPONA
TEATRE BARCELONA
Companyla de Comddla
leona Lapas Heredia
I

1
I

Asna (Domable. tarda. a un quart
de se: tila. a. tul quart drillte:
San definitiu da la magnIflea forrara* de Linares Rivas

POR TIERRA
DE HIDALGOS
1 ,.reielei inmuparable d'aqur s ta ron:panyia. Denla. diumenge, tarda . POR
TIERRA DE HIDALGOS; nit: EL RIO
DORMIDO
AIMINn•n••••••••••••.

1

de

Cavallets nans

per GOra llaga, Eurenia Galindo,
Rosal, Josep Agrama, Antonl SI. Garrido

La del Soto del Parral
LUISA FERNANDA
EL GATO MONTES
anda estupenda repsrlInsettl,
•

Companyia de JOSEP SANTPERE
Asna disobte, tarda 1 MI:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
(l'altera Coure 1 abalea del mestra Sunyer
100 atetes nauta de la ra g a Coral and
Huy, It decoraellms novas de Baffle,
altas I Buye, Bailables de Beberlo. Glrls,
Es «valla a

L'EMOCIÖ ARRIA
BARRISTES HUMANS
ELS CELEBRATS CLOWNS

Germen Díaz
amb una noca humorada

FINKS
AYERES
SKATING

UlegIn4191141

a lea 10
NO SE PUEDE SER GUAPO

GRAN TEATRE ESPANYOL

IMNASTES, COLOSSALS
SALTADORS

Avut, tarda, Ae 4 a 8. I nil, a les 10:
G 1011 0).11 de rimada en la dIverlIda

comedia
LAS SORPRESAS DEL COCHE-CAMA
per Florelle
Es despataa p e r e la &abata numerada
de Atontarme, 6 tarda. Dama, sessid matinal

9

I

REVUE

Tarda, a res 4. 4 nit, a les lo:
La meS grandlo5a ereacio de
Greta Garbo en

el mis meravellós
la màxima novetat

Li IIEINA CHIITINA N SRI

PI-oraren) Matra traldwyn Mayar
1 Es despateen Incaillato amb van dios
d'antielpacia
Nota: Agrama peinen' e no CO m'ea.
tara a t'ad mas 'aló de Barcelona
durara la present temporada
Demli, matinal. a Pis onze, n1 m'en
1/1,10 de a pies,

11 expectants celebritats mai vistes
QUE NONES inri') viürie-LIS
A L'OLYMPIA

Juni,
totslsp icaenn7res de I0C311:311

PUBLI CINEMA
COMPREM CASES
BIS iltuadev, - preu Mi .; a eine mtttonu sfr praseles, pagament a/ romptat. Ofertes
detalladas a Societat Immoblilarta, Apartat 71, aladrid.

Actualitat. mundial'
Documental.
Vi at g es
Etc.
9_ea416 contlhua
llame UNA AAAAAA

Verla. 115 - Teiefon 111325
Aval. larda, de 4 a 8, savela continua;
SIL a les tú: la gran superproduccIO

CARLOMAGNO

pels osos del cinema franres Itaimu
atarle Glory 1 L'oran Ilarolue
Denla, diumenge, matinal, a les onza.
Preus: dles reinem, 275 ptas.; festlus,
sessiö numerada, 440
•

de Wa:ter liumnann, arnb la collaboracia
de la Lliga de Naclens I de la Universa':
de Zurich, Declarada d'utilitat nadan:

Continua 3'45 tarda: "Pérez contra PA •
neo". -La propia culpa". "El diluvio",

deapatal n rompIII3Orla -afišr cap
augmen1 Matindee elegante, A rin g qu'iris
Ile clra. 1k:taquea • trae pasaste*: entrada
general, 1 pta.
Es

EINAES

SALONS

DIANA
Continua 345 larda: "Almas torturadas".
•• La confidente". "La venus rubia", en
aspa ny01

TIVOLI
5'10 Inda I In oil: Noticiar' 1 Dortunen•
tal: "La riudad de carian'', Catalina llarcona ) Antonio Moreno. Artuarla personal
de Catalina Barcena
CAPITOL
tarda I 10 011: "El 'Tarar Invisible •
Trine vol' aloe. Camiques

C AAAAAA
4 larda I 10 nit: -La grao Plana", lb.
reta Youn g .
misseara de/ otro".
en Capan»), lirnliald Cedman
It U AAAAA
4 tarda I 9 30 all 1 "1 a ronsentlda" .dt111,m1001 tarda). -Abras enenntradas",
re•pair iyol. "aoy un vagabundo-, Al 201501 1

1

CORSEGA, entre • untan*, I Militad
EL ORDENANZA, en espanyol. rer
Marce)le Chantal LA FIESTA DEL
REY COL, Cnbuitos en coloro. LA
CASA ES SERIA, per Impetro

Argentlna

VIAJE DE NOVIOS
SPLENDID CINEMA
Cent. 317 - TelMon $0011
rnagnIfie. prograM1.
NICOLE Y SU VIRTUD
per Alice Cocea
La superproduce16 al G. NI.

per

Brigitte Henn

1

Albert Prelela

Censal' de

Concerts

PROSPERIDAD
Presler I l'ay Moran
DIBUIXOS SONORS
L'estnenen superproducrld Fox
en espanyol

per atarla

Orquestra Pau Casal'
PALAU MUSICA CATALANA
dlumenge, a dos quarts de sis larla
Quart concert QU'ir% pet celebre mamut
Dama,

EL MOMO ilE Li iMi10111

trehIncia, 229-2 51Telefon 72334
dissable, tarda. a les 4'45, 1 ntl.
a dos mere de tlea:
ECLAIR JOURNAL
NOCHE DE GRAN CIUDAD
deliciosa eomenla musical dialogada I cm-,
lada en francas per Jaequellne Franca!' 1

Roger Treville, I

CINAES

CINEMA ESPLAI

Peggy ahannou. DIbulacts

SALÓ VICTORIA

CAVALLS
SAVIS
DE
CARRE

La del Soto del Parral

V/c 'ki/tteizlio

El enemigo en la sangre

25

fIlms ParamnlInt

prenent-hl par( Coro Baga, Eugenla Galindo, Lluls ramera. Josep Torres, Josap
AmmtvIva 1 prtnelmra parís de la compal'4 la. No, a las den:

NOV AL

',manta mlnuis de ritual
per Ellsoa Landi I Ernest Traen

',aal, tarda, a les 4: nit, a tes 10:
REVISTA PARAMOUNT. SOBRENATURAL, per Carole Lombard I Rait•
ralph Seott (a les 536 tarda 1 1015
n11). EL HIJO IMPROVISADO, per
Fei - salid Graves' I Florella (a les 4 I
a les 640 tarda I 112n nit). San

EL MAL DE AMORES

LUISA FERN ANDA

1

STUDIUM

q ue presenta
EL VERITABLE CINC

Yerman& cfentifica
Mune, 2 11 d'abril, estrena de

BOHEMIA I PEOR&

1

Companyia Gallig6

gurarle de la temporada de primavera.
Tarda, a lea 430. Butaques a 2 pessetes.

par alattlra nossy, atarla Ter e sa moreno.
Manuel Izquierdo, Cayalano Fañalver, Garrido, Illpoll. M'Imanar. , 21. tarda, a dos
amare da goal,. 5 actea, S:

Jean
quatra a vult, srssló continua, 1
a lea ara sessId especial

INTIM CINEMA

Continua 345 tarda: "Anny y los carteros". -El rey de la pista". "Catallna de
Rufa", Douglas Fairbaniä, Jr. Cómica

TIERRA DE PASION

tx De

Direcci6 escénica:

NO SE PUEDE SER GUAPO

I

Protagonistas:
Harlow 1 Clara Dable

JOAN ESTANY

Avui, dissable, 21 d'atril dr 1034 . Inau-

'red. liwor
4111 Grecia, 23
arui, estrena de la superpreduce10
Metro Goldwyn Mayer

Amencam
Cirque INCEMOPOR-.
No lo islas Beatriz
l'Inioeslra Simis

Cinemas
TEATRE VICTORIA
CoueE(OIM
ANGEL DE LEON
Gran empareda lirlea de

-e.A'WMACt.

Telèfon 34540

Aval, tarda. 1/4 de 6, 1 nit, 1/4 d'II:
EL EX... FI de festa tarda 1 nia
11 i nah, matinal Darla Anlorte, Manuel Eepaliol I Detrae Vila. Destilada de
maniquins d'Aman I regal d'un mortal entre e/ mine, a elegir. Amb a.s...sistenCla
de aliso Catolura a

Las niñas de Doña Santa

TEATRE NOVETATS

Continua 3'45 tarda: "Anny chofer". "El
rey de la pista". "Catalina de Rusia",
Douglas Frabanks, Jr. Carnea

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII
(dialogada en esponyot por doMest
magna crearla dr• randnent netar nntoée
Charles Laugthon

francas

ALBERT WOLF
dl redor de l'Ore/lastra I amotirera. Ile ft•
ris. Programa: 1.. audtc16 de la Slinforill
de la Reforma. de Mendelssohn. 1 etaam
de Lalo. Chabrier, Berraz 1 Wagner. Des.
pata Ile Inealltata: 10116 Mueles: Can
Werner, Passeig de Graela, 34

Diversos
MARICEL -- PARK
Cl pare

d'atraccione ma importara

d'Europa
Denla, don-unge, dea da dos marta 41
cpialre de la tardo. funcionaran 101, le n
alrarelOns ira/aliaras a les terrasses. 4
ras quarts de cinc. gran ~Soló ee eardanos per la cobla Gathalänix. dr Parre.
lana Entrara al para cinc/0.0 c4ntlflIK
Illar 1 entrada, una

ame.

••••n••••n••••n•n•••n••nn•nn••

CINE RAMBLAS t GRANJA ROY AI
Rambla del Calme. .. 1161 - T.if. 19972
AVUi: C.0311CA I DIBUIXOS

LUZ AZUL
per Leal

ftlefenslahl

HOY O NUNCA
deliciosa operara per Jean klepnra
(Sessió continua)

AAAAA •ALAC1
continua 4 tarda: "La vida (u-priora"
"Cunipalleros de fatigas". -Yo he stdo
Copla

Cada dit gran artt dolo
10 CRAZT IMOYS
aue atinen en ala TES l SORTIDA
TICATREE
De 10 a 12. nit: SEXTET T01_DR4

•
CASA LLIBRE
11a bablIltat 015 5011 0 salons per a la gro"
diosa t'o-atila que en eelehrarl aval , ng.
a llorar de 51155 Catalunya.
Acluxeld de lea emitieras arriates •
PILAR ALCAIDE I
INAKER-:
2 graos orquestes

EXCELSIOR
larda l 0 'A 1111: "Compatieros ,te til le ne " Olnleanlolut Inda,. " Cl adivina",
en espate. ol. "No be ald0 espia"

.•

CENTRIC HOTEL

•
MIRta

4 tarda I 9'30 n11: "Amor, .hanor 1 en.
inandulas", Silm aummervIlle. "El 05111bel' Irrisible'', en esparaol. Nottelar)
11111ItiVea9
GRAN MATES COSITA/
continua 3'46 tarda: "l'Apura da noche".
"Amnr. honor a romandulas". 011si Summanilla. "El hninl,re Invisible",
en • apara ol

Tr:-111, Vrd, njt,

Gran confort modern - Panela cornPle
del da 1250 p aseata+. - Nabitac n era
1.1 • 7 . Revela t blattlsef. dee
1
de 5 p esante*. - Cebarte a 5 o i2
Rambla dele Eatuars. U
TellIfen 17

Por el mar viene la itusi6n
EL roillel LA GLORIA

ves slo anatema
Ea desp115.5 a la laquira par a la seosiM1
numerara de diumenge, tarde, a les 6.
btomartge. fraPnel. a lea tr, :tn. r 1111 10.SU AAAAA A LA VENDEDORA 1 REINA
EL AMOR

BARCELONA

VIES URINARIES
POLICLIN1C11 FARRA vuoall
mecriaes
Detecte!' arrede
Rambla de Canaletes, 11, 1.er

