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Una contramarxa
incomprensible
Dilluns. calmada l'efervescencia M'ocluida a Madrid per l'exhibida lamentable de l'Escorial, tot l'interes públic es
polaritzava en la negativa del Presiden'
de la República a signar la Ilci d'amnistia votada pel Parlament. Fos que
l'excitada del dia abans encara no salavia apaivagat del vid íos per un oblit
general del teas de la Constitució, per
a molla gens, comenaant veis inateixos
ministres, la resistencia del President de
la República hacia de determinar iatalment la crisi del govern. Asserenats els
esperits, ala vist ben clar que no hi
hacia cap metiu Per a ar r iba r a deter
senyor-minacostexrd.El
Ah:ala Zamora no ida sinó usar la facul.
tat que la Constitució Ii amarga de negar-se a signar una hei tornar el projecte al Parlament si li sembla que del
text resulta lesionas algun precepte
constitucional. De cap manera, rerb, la
negativa presidencial implica una desautorització al cocean que ha patrocinat
el projecte ni al Parlament que l'ha
votar: com tarimat la revatació en les
condicians airevistes rer la laza implica la
caiguda fatal del Presiden: q ue Per ¡Inperi de la ihn e5 veu °atinat a signarla si l'han tornada a votar lea dues terceres parts dels diputats.
.Tot això es previst en la Constitució
en tots els paisas do regim constitucional se rallan donat casos prectics. Nc
fa molt ternos que el President Roosevelt s'hi trobava. i ni ell ha dirnitit.
ni el Parlament es dissolgué a causa de;
desacord de la Presidencia i el Parlament.
L'alarma era, doma absolutament injustificada. i el President de :a República.
en oresar-se a sancionar la llei d'amnistia hacia fet mole bé si realment trobava que del text resultava infringida la
Ccestinicia La materia es delicad . ssima, i es comprin aun a un republicà corr
el senyor Alcalà Zamora Bassaltessin
dubtes i recela peroui aigUrs extreme
d'aquesta hei no reden satisfer als republicans de deba. El Presiden'. dones
hacia vetllat per la integritat de l'essència de la República. i la seva actitud nc
aolament era legitima. sins nue captava
l'aplaudiment de tots els republicans.
Ahir, per& despris d'unes guantes hores de confusió, la cosa va prendre un
tomb una mita desconzertant, que la sienatura de la llei ha empitjorat malt
mis. La Sdrmulainre ha decidit el President de la República a posar la sem
signatura consisteix a publicar sil-mitariament la reglamentació Per a l'aPlicació dels punts de la llei ene havien alarmas la consciencia p residenci a l. Els tres
punts que, segons el President. serien
anticonstitucionals, aún ben categòrics
no han estat modificats: sigui la que es
raigui la redacció que es doni als esmentats decrets. no Peden corr eg ir
el vid substancial de la Ilei: ¡Cora S'explica, donas. que allá eme abans-d'ahir
inspirava tanta re p ugnancia al President, ahir deixés d'ins pirar-n'hi fins a
l'extrem de sancionar-ho amb la seca
signatura? ¿Qué poden ordenar zquest,
decrets, ni que poden r.eutralitzar c
ac:arir pros, satisfactòriament. Si els orereptes viciosos subsisteixen ?i Quines
raons són les q ue poden haver esvait
en tan e -ea estona els escrúpols jurídics
d'un jurisconsult tan eminent com el semor Alcalà Zamora? Ahir tots els ministres reconeixien nue les objeccions
del President de la República eren tan
pertinents i la seca negativa tan justificada. que es feien creus de no hacerse adonat clel disbarat ate havien fet entr e tots plegats. Quina rela j ó, dones.
elta operat en uns i altres. per a sentirse de con i volta tan resrect acaos ame'
l'error oue tata confessaven i del Cual
es planyien?
' N'o costa gaire de , ieuce cm la iuridicitat ha estat sacrificada a les confincandes polítirmes: ens fa malta,
da
P aró . otse en (..Itirn serme la sacrifica
sera la RenübIita. perque can reglamens
ria podra decorar tris extaerns catecari7s de la Ilei que als 1,14 d'un rerubl ici seran sempre veritables monstruositats.

pàg. 3: L'adjudicació
dels premis del Concurs
anual de l'Institut d'Estudis Catalans.
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El P.resident de

El viatge de Barthou
a Varsòvia

tan intensa eom el dia la, República ha
anterior, la venda de 'libres fou
signat la Ilei
sense sser

força important
AHIR, AL CARRER
Ahir tampoc no va fer ass dia bo. A
estones, el cel s'ennuvolava; d'altres,
s'aclaria. De tant en tant, sortia un ull
de sol que s'arnagava al cap de poca
estona d'haver sortit. Hi hagué moments que semblava que volgués posarse a ploure. En resurta que va fer un
dia insegur. Afortunadament, no va
picare, i això fea que la diada del !libre, la qual, com se sap, va ésser enarcada un dia més, per culpa del temps,
assolis ahir, ja q ue no l'esplendor que
hauria tingut dilluns si el temps har-,fruari3 extrac a, ra, t ,,m/

ció equivalent a la meitat del que solien vendre els anys passats al earrer.
Es continua vcnent, si bi amb menys
intensitat que ahir, la "História de Cata/unya", de Ferran Soldevila, i molla
literatura catalana, especialment les novetes premiades amb el Premi Creixells.
A la parada que tenia insultada a la
vorera del davant de la casa Vicenes
Ferrer es vengueren una gran quantitat de llibres de l'editorial "Proa".
El Senyor Cruzet, amb el qual parlarem al vespre, es mostrava realment
content sobre la venda assolida durant
la festa del llibre. Ens diené que tant

Lau oarailes i ice, botigues de Ilibres ahir as van acure també an.rnacles
ordinaria, especialment aixi que va ferse tosa. La testa del llibre al carrer
loa, donas, la d'ahir.
Tambe tau al carrer on es van vendre
ahir una mis gran quantitat de Ilibres.
A les botigues, diusnt tot al dia, no hi
llagué pas ni de bon tros l'animació del
dia abans. Es natural que fos alazi;-ja
que tot el diliuns passat la pluja va
üestarbar porfidiosament la circulació
tic la gent, i alguns cops adhuc arriba
a fer-la impossible. Com que ahir no
Ion aixi, molla part de la gent que el
dia abans no hacia pogut anar a visitar
les paredes que estaven installades a les
Rambles, al carrer de Pelayo, a les
Rondes, a la placa de la Universitat, va
ter-ho ahir.
En general, tots els llibrers o venedora que *n avino installat stand al mig
del carrer deien, dilluns al vespre, que
la venda al carrer baria estas un ira'
cas. Els llibrers afecten que el dit
fratás venia amplament compensas per
la densitat assolida per la venda a hin tenor de les llibreries. Ahir els cenedora del carrer no s'esta ven pas de dir
que si el dia de Sant Jordi no hagués
plcgut la venda de llibres aquest any
hauria augmentat considerablement en
relació amb els anys anteriors. Ho deien atenent-se al volum de venda assulit ahir al carrer, el qual arriba al 40
per In0 respecte als altres anys. Cal
tenir present, i aquesta ja era una cosa
prevista, que el fet d'haver-se allargat
un dia més la festa del llibre, i cue
dilluns s'haguessin venus tants Ilibres
a l'interior de les Ilibreries, hacia de
perjudicar forçosament la venda d'andr
al canee.
DE DINS A FOR -A
Ahir un dels titols que encapçalava
la nostra informació sobre la diada del
Ilibre eta el que encapçala aquestes ratBes. perä al revés; deiaiaisa t De jara
a dins . El d'ahir ha d'ésser, doncs, capgiras. Perquè tal com hem dit en començar. la leste del llibre, ahir, transcorregué al carrer.
A l'interior de les llibreries, tot i notar-se, durant tot el dia, i especialment
a darreres hores de la tarda, mis mo.
ciment que en els dies normals, no hi
hect:e, ni de bon tros, l'animació ¿'abans-d'ahir. En canvi l'animadú a les
paredes instaHades a la corees del ca r
-reaxtodin.Alka,
per exemple, vengueren en una propor-

enem virad« l'arda' tb d. la Conotituci6...1

ell cona els seus dependents. que arribaven has a cent i que disposaven, per a
poder treballar, d'un metre quadrat de
lterrema a rasi de nutre per dependent,
se '. n'havien fet un tip.
COMPLEMENT
D'INFORMACIO
, ,
El gran nombre de llibreries que
abarse-eahir visitirem no foren totes les
',tue bis ha a la nostra ciutat. A desgrat
de la !,seva bona voluntat, el reponer
paSSis en les que visitä mes teMps iId
que corresponia i en restaren senst
anotar una desena, algunes d'elles proa
importants pesqué avui corregim cl
La 'klibreria Casni, de la Imprentla
Eizeverivia, vengui:, arnb preferencia,
llibres d'amsenyament, a l'edició deis
quals, comi és sabed, es dedica. En literatura genoral sobrenassa les vendes la
noveHa catalana. A remarcar la preferencia , del laúblic per les obres lexicogràfiques : daccionaris i grarnátiques
la nostra lleneua. També tau molt st;'
citada la "Haitaria de Catalunya", de
Torroja, edita.la per la casa. En general,
la venda ha estas superior a la dels
anys anteriors.
La llibreria deis Successors d'Esteva
Marata, de la 12nda de la Universitat,
es dedica exclusivament a 'libres de
primer ensenyartunn i a literatura infantil. Ens digueden, samba que les
transaccions. tot 1 cl mal temps de (st Ilusos, superaren los de l'any anterior.
Les obres per als infants que mes es
vengueren foren en rtatalà.
La rompe-la, del currer del Cardenal
Cassallyes i Rambla ct les Flors, ultrapassi de molt els inaressos fets Bany
passat: Autors mis remas: Ferran Sülderila; Llor, Roig i Rabentós i Navarro Costabella. Notables, també, les vendes fetes de literatura infantil en catala.
La sella llibreria religiosa "La Hormiga de Oro", de la i. ilaca de Santa
Anna, haura sobrepassat de dues a tres
mil pessetes les vendes de la diada de
ran a 1 933. Obres mes sclalicitades: les
apologètiques, sobre qüestions socials,
lexicogràfiques... Literaturae Bat et record el doctor Roig 1 Rabentós amb les
seves "Presons obertes".
La casa Puig i Alfonso de la idea&
Novia,' ha fet tambe un magnific papar,
cont correspon a la seca tradició de Ilibreria antiga i acreditada. Ha puiat de
molt la recaptacia de 'a Diada anterior,
i més l'hauria pujada—ens digueren—
si no hagués estat aquella inoportuna
pluja, Obres més sollicitades: "Mresuns
obertes", sie Roig i Rabentas: "El Fanix", d'E.stelrich; "Histbria de Catalunya, de Ferran Soldevila; "Lore ig al
desert", de Miguel Llor; "L'assaisd de
la vida", de plàcid Vidal,
La popular Ilibreria Milla, del carrer de Sant Pau, tenia al Pla de la
Boqueria una parada dedicada exclusivament a la venda de la seva biblioteca "Catalunya Teatral". Es cansa de
vendre'n exemplars. Autors preferits
pels compradors: Frederic Soler, Josep
de Segarra 1 Avelí Anís.
Al carrer de Fontanella hi ha una
altra oasa de la mis pura tradició llibrera barcelonina: els Ilereus de la
Vidua Pla. Ens digueren, també, que
milloraren, de molt, les operacions tetes
rally darrer, a clientela de la casa és,
en general, religiosa, i adquirí moles
obres de devoció, sobretot escrites en
catalä, •
A Ig Llibreria Montserrat, del carrer
de Fiveller, ens diuen que a tot arreu
la recaptació hs pujas molt per dannint
de les dels anys precedents. Les ventrs
mis importants sin les de diccionaris
i gratnittiques catalans, i que en general els! 'libres en el nostre idioma &han
venut molt mis que els castellana.
En resum, dones: Un bon any per al
nostre ' Ilibre!

França 1 Polbnia
refermen la seva
'd'amnistia
amistat i col alaboLa Ilef anirä acompanyada
de dos decrets que fixaran ració pel manteniles nogrnes per a la seva
ment de la pau
Interpretació
De totes maneres, no s'ha Polònia prolongarà el Pacte
aclarit gens la situació pode no-agressió amb la
lítica i hom creu inevitable
U. R. S. S.
la dimisiió del Govern
El ministre de Governació, que afirmava que l'ordre era complet a Espanya
mentre es produien els incidents de diul'unge a la Puerta del Sol, assegurava
avui que la paraula erial no existeix ea
el diccionari politic de la República.
Aquesta vegada ha encertat el jove mestre de Mussolini i tvat sembla disposat a
tranquilitzar-nos i <limar la sensació que
es viu en un estat d'eufòria etern a Espanya.
Hauria estas molt Mol', en efecte explicar per que s'havia produit la erial.
Perla resulta dificilissim explicar ara
per que no sala produit. Els representants
del Govern expressen ara les seres
raons en exterioritzar els decrets aclara tons que a hores d'ara són objecte d'un
minuciós examen en les redaccions deis
periòdics.
La literatura ministerial té els seas
misteris, i encara és hora que s'hagi
de desxifrar el d'aquests decreta que
destrueixen o desvien el compliment
d'una !lea aplicant així el procediment
per a burlar-la.
Observats ara serenament els fets poiitics d'ahir, sembla inversemblant que
s'arribes a donar publicitat al desacord
entre el Govern i el Cap de l'Estas. Si
tot es podia resoldre amb una fórmula,
no valla la pena que trucendis al País,
ni de crear un estar de neguit palitic que
a ningú podia beneficiar i deixa en siMeció estranya els que han intervingut
en l'assumpte.
Al Congrés, la solució donada al peablema Plantej at Per la promalgació de
la hei d'ainnistia ha estas objecte a'apassionats comentarla. Per aignifica.les
personalitats de l'Esquerra l'ocorregut es
extrernadament grast, i el senyor Barcia ha arribat a (melificar-los una llei
per decret. Els caps de les dretes, mas
causes , reserven les seves opinions fins
a conèixer el text dels decrets anunciats.
Sota aquests comentaris flotava la :11temió del Cap de l'Estat anunciada pel
del pavero de raonar en que han consistit els seus dubtes ¡ inquietuds davant
la llei d'amnistia.
Els socialistes han tractat de donar
estat parlamentan a l'assumpte, per?) el
senyor Lerroux, que posseeix idees personals respecte a les relacions entre el
Govern i les Corts, ha cregut oprtú eludir per a avui el debat. i el senyor Alba
ha prestas al Cal, del Govern el copcurs
de la seva absencia, tancant-se al seu
despatx i abandonant la cadira presilencial al senyor Rahola, el qual ha dirigit
amb la necessària filosofia un monoton
debas sobre l'augment de les tarifes fe:roviäries.
La situació no ha quedas, no obstant,
aclarida. Sense necessitat d'apuntar mes
alt, basta assenyalar la posició desairada
en que ha quedat el Lu y era ¿captas d'aquestes trifulgues.
Encara són possibles esdeveniments
política importants, i encara es Podia
donar el cas que la Ilei de perdó per als
enemics de la República no serveixi Per
a amnistiar el propi Govern.
EL CONSELL DE MINISTRES

Madrid, 24. — A un quart d'onze
del matí ha arribas al Palau Nacional

ei cap de l'Estas. Poc després han
començat a arribar els ministres, i
han quedas reunits en Consell. A les
dues vint de la tarda ha acabat la
reunió. El primer de sortir ha estat
el ministre de Governació, i els periodistes li han preguntas:
—Hi ha crisi?
—Aquesta paraula no esta en el
diccionari politic de la República.
Els altres ministres no han fet cap
manifestació.
El ministre de Treball ha lliurat
la següent nata oficiosa:
' El cap del Govern ha informas
en un documentat discurs sobre assumptes politics nacionals de palpitant actualitat, i ha fixat sobre aquests
la posició del Govern.
(Segueix a la pg. 5, col. 6)

¿Es declararà l'estat
d'alarma a tot
el país?
Madrid, 25 (2 ' 20 de la matinadal. —
El ministre de Governacia, en rebre
alq u esta niatinada els periodistes, els
ha manifestat que deme a les dotze
es' reunirá el Consell de ministres a
la 'Presidencia,
lals informadors li han preguntas
havia alguna cosa respecte a
la daclaració de l'estat d'alarma a tot
el pala i el senyor Salazar Alonso els
ha replicat que, com ja hacia dit altres vegades, l'estat d'alarma es una
mesura de previsió que adopta el
Govern en determinas moment.
Un periodista li ha preguntat:
—aftexi no hi ha el propòsit de
declaman?
—Ni estela ni no existeix. Aixó
depèn det les circumstincies.

Lcuis Barthou, cap dcl Qual d'Orczy
Les noticies que arriben de Vate:aria
S0 satisfactòries i confirmen les nostres previsions sobre les bmeficioses
conseqiiMcies d'agries' viatge de Barthou a Poldnia. El corma:icor oficial es
d'una claredat i precisia no acostuniada
cts cr-mesfa 111(115 de documente, nn sol
dominar l'ambigiiitet. El ministre franci.s ci ne Cas 1931 C l ogt4é l'aliança amb
Polònia no podia cnsti sitia esvair els
malentesos que per circumstancies de di,
tersa Mole s'havien crear entre elt
dos paisos.
El comanicat parla de converses entre Barlhou i Bek"-que. han estar decidves per arribar o racord; pera creimn

L'organització de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya(1)

NAIXEMENT DEL SINDICAL1SME ANARQUISTA
per JOSEP MARIA PLANE
La Setmana Trägica, la revelada,
barcelonina que s'alimenta de tots els
elements rebela que ha deixat el Ilevat de l'anarquisrne i dels que ha
mocat la nova Lorca del republicanisme radical, no pot desee conoiderada
com un capítol de la historia deis
nostres moviments socials. Es una
barri-barreja de tots els elements
protestataris, de destrucció per la
destrucció, de que es capee el ¡sala.
No existeix cap mena d'ideari que
doni un sentit, un objectiu o un peasament a la tèrbola temptativa revolucionaria. La Setmana Trágica no
producte de l'anarquisme ni de la
política. Mes ben dit: és producte de
tots dos, perú no com una conseqüència directa, sinó com una rara desviació. Fa l'efecte que la força d'inercia de la massa revoltosa—no ens
atrevim a dir revolucionaria—s'ha escapat, lliurement, de tot fre i de tot
control.
Abrí veiem corn un dels incendiaria
de convents exclama:
—Aquí estic cremant aquesta església, i pensar que si algú volgués
cremar la del meu poble m'hi furia
a garrotades...
Mis ertIla es el senyor Guerra del
Río, actual ministre d'Obres Públiques, el que dirigeix el grup que cala
loa al Seminari.
Cal cercar una explicació oficial
al caos de la Setmana Trágica, i
aquesta es en el procés contra Ferrer
i Guardia, que acaba amb l'execució
del fundador de l'Escola Moderna, el
dia 13 d'octubre de igioq.
Ferrer i Guardia, personatge terbol i enigmas:e, anarquista que operava per compte propi, no dona la mesura de tota la seva personalitat fins
que es veié azares amb la mort. Ell
sabia perfectament que el.tribunal miI:tar que el va jutjar no el condemnava pas per la seva intervenció en
la Setrnana Trágica; Ferrer i Guardia
fou aiu3ellat perque era el mestre i el
conseller de Morral, l'home que
atempta contra els reis d'Espanya, el
12 d'abril de 1906. Ferrer i Guardia,
perra jugant una gran tarta de cara
a l'esdevenidor, organitsä Iota di
sens actes per fer veme que se'l suprimia pel fet d'ésser el fundador de
l'Escola Moderna, cosa .evidentment
inexacta. Ferrer E Guardia, cridant
"Vista l'Escola Moderna!" davant
dels fusells que l'anaven a matar,
colgué sembrar una ambiciosa Havor,
ennoblida per la sang del martiri.

periode 18;9-1&94, un conflicte arnb
certa casa Nonell, del carrer ¿'Amiha, produi la invasi3 de les quadres
per operaris que duien escombres enceses i cremaren, previ untar-les de
combustible. unes Guantes peces de
teixits. La Junta fou empresonada,
perä corn que realment no hi tenia
res a veure, encara que tos coneixedora de les Causes i autors de l'atemptat, fou posada de seguida en
Ilibertat. En certs moments les autoritats no es privaren de tractar amb
"Las tres clases"; aixi el general
Blanco ho jefa per a repartir ajut als
parats per forca en la crisi industrial
de 1879-1880.
En les manifestacions del primer
de maig no hi manea l'assistincia
de "Las tres clases". Segurament
ferment anarquista per aquella dies
omnipresent s'havia insinuat en la societat dels teixidors, perta d'una banda la prudencia dels directora, d'altra
la influencia de les dones, impedí que
es manifestés massa fort.
Vers el mto, una nova assoeiacia,
de nom "La Constancia", amb quotes minimes i programa mixim, comença a emportar-se'n els sufragis.
Els Mames de "Las tres clases" eren
v-ells, una mica massa aferrats'a llurs
procediments i experiències, potser
un xic convencuts que els nous obrera
no els igualaven en traça professional, en qualitat de prestació, i per
aixa havien de Huitar d'atea manera.
Peris el jove especie que ho ompiia
tot conquerí "Las tres clases de vapor" també. El ven president, Joan

que l'entrevis ta decisiva ha estar la fingida entre el cap del Quai d'Orsay i el
mariscal Pilsudski, que tot i sso ocupar
cap (erre politic, és l'arbitre de la s i tuació de) palo. La simpatia que el mariscal ha sentit senior,' envero Franca
haraa de facilitar la tasca de Barthou.
Les ronsegii,‘ncies tangibles rraquestes
jornades de Varsittia consisreiren ea un
rdermarnent de l'alianga franco-ro/oac Salvador Seguí (Noi deT Sucre)
L'organització definitiva del Sindisu, ainb una Inés intima collaboracia política, «mitifica 'comercial, i la pre- cas Unic amb finalitat declaradament Vidal i Ribes, que tant havia niatdat
visi ó d'i ota acola comuna en la Confe- revolucionaria data del Congrés de la per l'entitat fina, en tusa inbifació horhicia del Descrmament, el Mea de Vis- Confederada, Regional del Treball norable, corn a vocal obrer de la Junla francas sobre la qual ls compartir per celebrat a Barcelona del 28 de juny ta de Reformes Socials, L'AssociaPo l' bnia, !ora renovada política d'amistat al primer de juliol de 1918. Abans i ció comptava set fabriques a Barcede Polònia runb cls poisos visos i la després, l'organització sindital ha lona. Un nou president, el darrer, no
signatura del proto;o1 que Pr orroga el viscut sota signes diversos. En abor- aconseguí donar-li vida. i en igt6 es
dar aquest tema hem de referir-nos, dissolgui. El seu lloc l'havia d'ocupar
pacte de no agressia anib Rtissia.

Sindicalisme

Aquest (farrer era un dels pnnts
delicals que s'han dcgut tracia. a Va,
saria entre el ministre frenas 1 el gover,* poloniv. Sembla que entre Poldrzia
i Rtissia hi haria a/guna divergencia
greit, Ser bi que no rnolt clara, i sobrel.
la qua! s'haria esmercet la ! t' ab a sia fin:
a t'euro quo entre Alemanya i Palacio hi havia acorde secrete Perjudicial:
a Roíssia.
Per la nostra banda, creiem ente el
malcnth era d'un altre orinon. Franca,
Eliique ectriprPn quina importancia fi
prea
Sics en la politica internacional, es
tirante,.
ruso-planeo
cupava eraquesta
Celia/ leS causes.
1 ha rolan: fer-ne
ha
El vio. ige de Derriben a Vararla
cornunt d'asir aquesta obra, i la immiagressia
pacte
de
no
l
4
0'6
Je
nent I o:m .
de primer orlb darla una importdnria '
dre.
dones,
el ach lloe al
Potasio reprle,
m1!'rostat de Franca, tot conservan!,
el Reich
rada':, les seres relatio ns ami, darrer.
I
febrer
deshrn's del pacte del
ai.rd ha d'ésser considera t un inspirada
la politica del Oitai d'Orsay,
en sst desig pacifista.

Varsòvia,

Abans de sortir cap

els senyors Barthou
a CeaCbyia

Beck ha estat facilitas un comunicat
declarant que durant les seves converses els dos ministres han advertit
que les bases de l'aliança francopolonesa són absolutament inunutables i que aquesta aliança constimeix
un element erninentmen t construcau
per al descabatellai nen t de la política
c uropea.
L'examen dels gratis problemes actuals ha revelas la voluntat comú
deis dos governs de continuar una
coHaborazia lleial i particularment
pau a
uni 'ser al mantenimont de la
.
Euroa.
En el que es refereix a la qiiestia
del desarmament, el senyor Barthou
ha exposat al seo collega pelones el
punt de vista francés, incloent la nota
francesa del 16 d'abril,
liauria estat prematur assenyalar
abona de la reunió de Ginebra. Isis
posicions d'ambdós p lisos en el que
es refereix a aquest problema. perd
les seves concepcions no semblen
con tra d mc taries.
De mis a mis, Palänia desitja
c on ti nuar amb les nacions limítrofes
In/a politice de bog veinatge.
En data {m'ociosa es negociara la
nrolongació del Pacte de no agressió
que es va concertar el 193a amb els
Soviets.

forçosament, a una societat de resistencia famosa mes que cap altra en
la història de Barcelona: partem de
"Las tres clases de vapor".
S'ignora la data exacta de la constitució de la societat, pecó cal situarla pchs volts de l'any 1853. Es titulava "Las tres clases" perquè con>
prenia filadors, teixidors i aprestadors. (Tres oficis, tres "clases" en la
terminologia de mitjan segle passat. "La clase de hiladores" era la
locució admesa en lloc del que avui
seva organitza
en diem el tant.)
ció era en forma federativa; tenien
sòlides rarniiicacions lora de la ciutat, i en certs moments estigueren
integrats amb una "Unión Manufacturera" que acoblava tots els operaria en diverses iibres sextas, a mes
del cotó. La "L'nión Manufacturera",
que hacia estat adherida a la Internacional, acorde després unir-se a la
"Federación de Trabajadores" t18821.
"Las tres clases" no s'In varen avenir i se separaren de l'organitzacie.
Aquest detall dibuixa el carácter
de l'emitas, que tenia un to moderadissim, degut, potser, a la gran quantitat de dones que en formaven part.
Si be aquestes no arribaren rnai a teisir aree:s directius, hont parla de la
gran influencia que esmerci dels t8P 6
al lago una operaria anomenada la
Marieta Rossa.
La täctica de "Las tres clases" era
la de conferir a un obrer prudent ua
cert control, rnillor dit, ata paper d'home tus, en els petits canaletes de taller. Era el comissionat, pare del delegas del sindicalisme actual. La tasca del comissionat era entendre's
amb l'encarregat o directora. Si l'amenea no era possible traslladava
el fet a la societat, però aquesta, s o
-lemn,jaosbitzóendarrera instancia i, passant per damunt
de l'encarregat, dialoga ami, el propietari de la fabrica. Les vagues, encara que no fossin reiusailes listematicament, eres, en el possible, evitades, perca mai no tenien el carácter
d'una llanta desesperada de la qual
en patissin les essendes de la SoCietat.

L'Associació tenia metge i facilitava assistencia. Es veu, dones, que
ens trobem en el cas d'una entitat
tipus semblant a les antigues Tradelanions angleses, tal cont les ha desce:S Paul de Rous:ers, tractant de fer
entre els obrera una mena d'aristocracia, fent-los un xic egoistes i iin
bon tros prudents en Mitres de la
classe. En salaris demanaven sempre
minores petitissitues i gairebé tempre les assolien. No es cregui, perú,
(Contin ua • /.1 Pagino 7, col 6) que tot los fer la ferina blana: en el

el Sindicat del ram. Així desapareix,
arnb una entitat tan representativa,
tota una época del societarisme barceloni.

Sindicalisme anarquista
EL Sindicats anarquistes que duren
encara ami día són, dones, els hereus o

els substituts de les "Tres classes de vapor". Els estatuts dels Sindicats aloe es
crearen arreu de Catalunya preveuen i organitzen, sobretod la forma d'obtenir
una bona remptacia Tenim a la vista
un d'aquests estatuts shudicalistes. del
qual copien el seguras: En todas las reuniones tendran LO: y voto los adargare' o, ron el so.b requisito para los que na
reriO l ICZCC» a este Sindicato de eresenlar el cansee de su respectiva mediad-

A lai resulta que qualsevol sindicalista
an intervenir i ier valer el seo vot en
les discussicns q ue afecten Un ram que
no es el sea. Un obrer del Ram de la
Pell pot decidir el q ue han de fer o deixar de fer els obrera de la Construcció,
a viceversa. Aixa explica q ue els elementa de la Fai. en minoria dantre de les
erganitzacions de la C N. T.. puguin
imposar-se i crear les ¡untes directives
de tots els Sindicats. Tot és Miestici
d'audacia,
las altre artlele dels Estatuts: Toda
sucio viene obligado para ir a etsrlaitice
taller, a llevar el permiso que el ComiM
he ertenderd, sellado y firmado Por el
Presidente. Més avall erts assabentem
uue l'ohrer q ue no respongui als desias del: directora del Sindicat se le
considerara ertnilsado del Sindicato. na
elidiendo, tf o, lo (ardo, fraha;oe
au no fabrica de dichas industrias.

EIs Estatuts n (buen per quina mit¡ar_, es podre fer efectiva apuesta prohibida. Aixa. sembla, 61 qüestió de la
iniciativa particular,

Fis ten article aparegut a Solidaridad
Obrera de Valalicia. el 29 d'abril de
1 9 1 0 , trOhem un paragraf que ens d6na
la alai/ de lea asniracions de l'anarauisme sindicalista. Día així: El sielicalis.
mo en nuestras 11101105 es el (tema Out
utilizamos /Sara CO35 mistar el :onrunistno,
n'acata o nredio inmediata que 1112(it
asecnrar el pan a lot
Per tant. al sinzlicalisme anarquista
po l'imnarta la defensa dels interesms de l'ohrer con, a tal obrer. La seva
niimsió és purament revolua knaria. El Proletarias catete ha tingut lliurades les seves reivindicacions nrofessionals a nerti
sierva Rent que 'tomé/ volien fer la rea
volueia.
Jeme Mula PLANES
(s ) regi's LA PU8LICIT.1T 4r4
21,
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LA PUBLICITAT

Les Lletres i les Arts
Els llibres nous

Crimica ele la pocha

Poetes mallorquins i valencians
Mari& Anemia Salve ens ofereix
avui un altre aplec de versos titulas
"El retorn". Maria Antònia Salve
perliuty al setter mes venerable i teadcioMt les Iletres mallorquines:
Líbreme Riber. Miguel Ferrà, Miguel
Forteza, Guillent Colom li fan companyia. Tets aquests noms tenen alguna cosa que els *germana 1 han
cantinuat, segurament d'una manera
més apagada i menys brillant. la tradiei6 elassicitzant de l'estola mallorquina, La seva excessiva fidelitat a
tots els preterits i golariem dir a
tota els tapies que s'apleguen entorn
del seu elassiciane explica amb escreix el te una mita massa desmaiat
i musa familiar de la seva poesia.
Marta Antònia Salve ens dóna una
poesia originada en la presentía censbou del seu paisatge. Poesia exterior
gairebé sempre. Espectacle divers i
peclfie fabricas amb records d'infantesa, aventures d 'Ocells i 118a/ices se•
gures. Quelsevol facecia li swergereix
un poeta une Pe r Petui hellarnent
l'instant eImer. Quotidianitat de Pa l latee i quotidianitat d'Inspiració. Esperit que s'arrela cada dia una miqueta més Filataeri6s de la seva fidelisas. Fidelitat; heus aci lt condiei6
necesaria i stificient de la potala dc
Maria Antónia Salvé. El terrer anta
el sea cel i els seas arbres i els seus
santa. Mallorca camperol; vista des
del !lindar d'una pagesia ¡solida i
blanca. Enurneració de les flors j els
arbres que ha dc coneixer una bona
mestresea endreçada. Celiclibnia, cetinas, flore camperoles i el pecat de
desitjar el muguet conegut "en retrat
i per la flaire en alambí pasuda".
Retan a tot: als records de les mange t de l'ende Gabriel o de la lira
dele Ancla Santoral inalterable,
consuma Santa i reis. terra de santa
mis, llengua de sante i reis, puesta
de sena i reis. Res mi& lora dels limas del paiestge i dels llibres ant escrita doctes j fecunds.
La proverbial elegancia i facilitat
d'expressió deis mallorquins es manifesta una vegada mes en aquests
verses fbcil5i abundants de Maria
lintenia Salve, Fluidesa de les pa/-'afiles ben ordenades que deambulen
per uns camine segura sense perills
i tense destorbs. Cap doble, seny i
contiene.
• ••
benemèrit; "Soeietat Castellonenca da Culture" ',ceba de publicar
ita llibre de »emes de Carlee Salvador Oteen Fl bes als Ilavis". Ca:
aprefitar teta avinentese, 1 malgrat
el risc de futir de la fleten. ' tases, per
agrete a Culta Salvador la seva camPanye indeclinable en Pro de T eXtenti6 del llibre telele per totes les
torre, de llengua estala». Adhuc
mes, REAS Carles Salvedar *asuman» ¡quieta eampanya amb 'libres
ten meterle corn ele sets "Vocabulari ertegrafie valencia" i "Ortegrafia veltnelent", qt111 vinen a pegar
una mica d'ordre en l'ortografía sovint anerquica de les publicatieni
valencianes.
"El bes als llavis" és un Ilibre gelrebé exclusivament d'inspirada amorosa. To d'intimitat, únete i amb un
desig tense limita de contenció. Fucsia d'una sensualitat abundant i saludable, cant jubilar al cos de l'amada. Les paraules llavis, polpa, une
es repeteixen inlassablement. Sovintegen les lloances al Sede, maulle,tecle explícita d'amor. L'expressió
directa, tense eufemismes, plau a
l'autor. De vejado les associacions
gen completament fisiolagiques, com,
per exemple, els dos versos finals

.EI Passeig ArqUeolbgie
de Tarragona

de "Enamorament". el parallel de
Valimcia explica aquesta visió tensual aquesta glorificació del cos.
La manera nova de dir, o la poi.
sia nova, tempta a Carles Salvador.
Algunes vegades Es una novetat ja
de boli tras passada. Pruïja pel
bueeig de paraules que va ieser de
moda ja fa algun temes, modernitat
una mica Superficial, nombres i prosaismes que malversaren tants intents. Aquest defecte, pera, no agafa
Seise importaacie i seguramcnt obeeix
a la gran sinceritat d'aquest 'libre.
Algunes vegadea la manera de dir
de Caries Salvador fa penes? en Salvat-Papasseit, com, per exemple, en
"Elogi de la meva terra", un dele
millors poemes del Ilibre, finfseim i
emocionas, amb un ritme una mica
ineegur i trentadfs.

Jeroni Martorell, rarquitette director
del Servei de ContervaciO d'e Monuments
autor del projecte de Paiscie Arqueo!aísla de Tarragona i director de les
obres d'execució d'aquest pätseig que
tant minora l'arqueologisme de la vella
cartas histórica, acaba d'editar. en forma
de tiratge a part del Butlleti del Ceotre Excur s i onista de Catalunya, un bell
fascicle descriptiu de la important retoma. Després d'una curta però subatandeos ressenya histórica de lea an.
ligues muralles tarragonines, ressenys
pafectarnent compendiadora de ¡'estas
actual dels estudis sobre l'important monument.: l'autor del fascitle ens descriu amb precisió i claredat el que es
la reforma que pasa per fi al descobert la Falsa Praga, ultra d'altres frag•
metas rnenys valuosos de les =ralles.
Les descripcions susdites, l'orca dasnades. resulten altament instructives. Ele
Tanta& ata mar.
eaquemes i fotogravats que les acomSi jo ande lluny, la proa
panyen les fan mis entenedores i encidel meu vaixell sabria--cada die—
sadores. Aqueas fasciele da dones, de
sor l'enyor d'un dnie meridià.
g ran iteras per a tothom: is. per daninnt de tot, una prev a mis da gran
Solsment de :lit, resaeguint les estrelles discerniment 1 de la no menrs gran
mon esperit tornaria's será
Preparaci6 arqueológ ica del celebre miquiteete restauraeler.
in esguardar el bandee! de l'Ossa.
JOAN SACS
Podriem atrevir-nos a fer algunes
obeervacions sobre expressior.s dia;ectals emprades en aquest llibre que
"Revista de Catalunya"
ens sembli que desmilloren l be.
•sei—ese
Ilesa del lèxic. Aixi. per exemple,
Eh edite!, de la "Revista de Celademostratius "esta", "este". Ni cal
/ame",
devane
el
gran nombre de subadir que ens referim únicament a l'eueritsciona i de comandes llibreria que
fonia d'aquestes paraules.
reben ceda di, preguen novantent als !liJota TEIXIDOR brera i a teta el, qui aspirin a tenir
la colleeeid templete que vulguin <entunicar al mis salid reselble el set, nona l'Administraci6 (Tabineria. Amb
Un poema
aguan número, ene inicia la terne epoca ¿'aquesta publicad& la "Revine de
Catahinya" fa henar al zeu san+ i a la
traditi6 que va seber mantenir sempre.

cada
Interno

ESPECTADOR

Cante Jondo

Jo no sabia que el eilend l
poguds de eobte obeir-se fine
al centre glaçat, i ele camine
tenir un ¡of oamlnant que Ilencl
un orle, toga un sol plany que va
a cercar l'esperan ça , montee
l'home espera I Ignora que entre
l'abisme I el col es perdrà
el m'u plany— l'hl prendran les
[mortes
maree cansados, per tambd
bar-no llur plany, que d'enes ve
a constränyer les Gloses portes
del temps ple, 1 els roetres

(vigente,
I ele mora fletante ale quatre
[vente.
Per a Francesc Trabal,

CARLEE RISA

A LLORET DE MAR
(GIRONA'
CLINICA IIINNTAL °TORRE CAMPIKPIA"
per a malelts nervioso., mental! 5 tosí

centena Telefon to Mete% dtreetor•resi•
dent: DOCTOR M IIIPINAT I CARMINES.
per a Informes, aareeeu•vos a la metales
ClInlea o a BARCELONA. els Olvenores.
de qualee a set de la Sarda, a la plaes
de Letates41, odas. 3. ter.

Als Amies de la Poesia
Sebastià Sänc,hez-Juan
Per el proper dilluns, dia 3o del corrent, els Amics de la Poeeia anuncien
la IX sessió, la qual anirb a canea da
l'eminent poeta, excellentment conegut
entre els poetes actuals, Sebastià Sanchez•Juan. el qual, sote el tema "Litigue encesa", lleg ire una collecciO de
poesies inèdites, ensems de comentar-les
el propi autor No cal dir que l'anumii
de la dita sessió ha desvelllat, així cont
ttes les que han portal a cap els Arnici
de la Poesia, un viu interes. La dita
sessió se celebrara a la sala de conferències de la Librería Catalania (Ronda de Sant Pece, 31, a les set en mire
del vespre del dia 30.

tes', de Roig i Itabentda; "L'ami,: de
la vida". de Pledd Vidal; "Pastar* de
Catalunya i Anegó", de Champa;
Tetera'. de M. A, Salva; "Una mica
d'história". de Maloquee i Viladet: "Revolució Catalanitta". da J. V. Foix i
fose:, Carbonell; • Pessa tan infant", de
Navarro-Costales% r Peemm'. de Ventura Gassol (prbleg de Josep Carpa)
"Per Cacalunya 1". de Domènec Guante
i molts llibres de lea contados"' "Proa".
"Barcino", Lineas , etc.
* "Miatiet Angel i alfres knuts". --i
Denle, dijous, ea posare a la senda el
nota llibre de tontea d'A. helasen' :
isuel Angel i alees armes". 'Es el ukmero 3 dele "Qu'ademe Literaris". la
colles-Ció popular que cada dijous publica obres dele autors cata, ins i estrangers al preu popularissim de cinquanta cintime. L'obra de rEsclasans va
ilustrada amb diversen -gravase e gagina sencera i amb una nortada a dos
olors de Grau Sala Remarquem q ue es
també. dintre d'aquesta eoHecció i al arca
record de cinquanta cèntims etc hari e'tat publicades "tes presms imaginedes". de Pere Conmines. i `La llegenda de Don loen". de Merima. en
una traducció de J. Petrao i Mas"'
ml

Revista cleAPremsa
Vade de l'Escorial
_ L'OPI.V10
Quellificd de mascarada ratee, 1
Use» iota ünPortchicia:
"L'ame de l'Eecorial ha resultat
tan ridicul que gairebé no valia la
pena de la vaga general madrilenya,
ni que diumenge vinent, a 13areelona,
es reuneixin com aquell qui res. no
una dotzena, sinó unes guantes ¿stjenes de milere de castadans a demostrar, sense costellades ni "trajes
regionales", que ad som antifeixistes,
Pera la vaga de Madrid, de totes
maneres, ha estas un advertiment. 1
la manifestació del diumenge vinent
a Barcelona co sere un altre. Encara
que e/ miratge hagi desaparegut i ara
veiem les coses en les seves justes
proporcione.
El primer que tembla que sisa donat per advertit que tot aixa del Gil
Robles i les J. A. P. era un "bluff",
ha estas el President de la República,
el qual sembla que no est é dispost
a signar la Ilei d'Amnistia i que la
tornará al Parlament, perritig no pot
adrnetre que les terres expropiades
als grans d'Espans a que participaren
en el moviment del so d'agost del
S 933 ela siguin tornades així corn aixi,
quan l'exprapiacia feu fruit d'una

mentáneamente el éxito de la memorable conferencia dada en el cine Vietoria de esta capital. Los dirigentes
iaquierdistas confiten eso perfectamente; saben que la imputación de
fascista a Acción Popular es absolutamente falsa: 3' por eso so n mis
culpables al difundirla, porque al hacerlo sólo les mueve el anhelo de
propertionar un pretexto pera la excitación de los enemigos de la corledad provocando agreaiertea, concitando huelgas y procurando por
cuantos medios están a su alcance
alarmar a la Opinión y perturbar al
país. Bien estaban junto a El Escorial eso; jóvenes de fe luminesa. de
voluntad sana, de optinsiento Matíasdable. Y también estuvieron en su
lugar propio en la sombra, en el entre, eses de quienes dice el Evangelio que odian la luz porque tus obras
non Malas. Mas tengan todos entendida que la luz triunfa y triunfare
siempre, en definitiva, de la sombre."

*
— L'eaposidó que dinaugurare el vinent s dia 5 de. maig. amb
EL DEBATE
obres de Pere Créiseems. seres sena dubte.
la millor exposició que ,a Barcelona
I ntla l es coses d'una manera gairebe
grotesa:
s'haurii celebras d'aquest autor. Creíxems, que es un valor internacional. en"No fue un mero Congreso. sino
cara que a les expolicions reeents a l'esuna reunión vastísima de millares y
tranger ha venut moltes de les sirves
millares de jóvenes. Y no jóvenes de
obres, va reservar per a l'expeeici6
una provincia o región determinada.
Barcelona el millor de la seva produc- Ilei; perque lampee no pot admetre Eran jóvenee de toda Espaea. Galidó.
que lsis sentencies dictades pel Tri- cia, Asturias, Cataluita, Valencia, An.
bunal Suprime puguin desee res/ludes; <Ulula, Carilla..., no hay región que
— L'exposició d'homeporqué no ere cederme. finalment. no haya dtatatild0 tirla representación
muge a Juno Llimona, ocie d'acord amb arnb
la 'Mustió privilegiada ert qué nutridisima- Ante ello hay que decir
els seus iamiliara ha areinitrat can PaLerroux <leiste ele militara que es treta de un movimiento juveree, seré l'esdeveniment mes important rebele."
nil da tan relevante estancia que no
daquosta temporada, artleica. Senat
tiene precedentes, ni por su número
LA HUMANITÄT
molt nombroses les obres que s'exnopor Pu extensión nacional, en los
ni
TombS die que reele ha ea* use Jrasaran. Entre elles iiguren totes les de
recent produce:6, recates de las quals (as, i fe rae mide e lea esquerres cut o- anales de mimas Histeria eontempo.
;anee per emdreeedar el P iXiaPi e Ma' elusee."
san encara inidites.
drileny:
L. imPertetnei• d rack.-.afirma des* Naticiori de l'Exposieid de prima"1 Va, que ? De momees, una as. prie.-COMIilitiX e Mee tusa olirtnarld
vera 1934. — Eks butlletins d'inserten
eanseiineis esfransaia:
cip al "Saló de Montjuic" i al "Saló de nació politice dificillsešm., compli.
Barcelona" per a l'Exposició de Prima- cada amb el hui, de l'Escorial, le
"Tópicos acaso para toda esa serie
*distes
que
S.
E.
no
considera
vera estan a la disposició dels
d'Amnistia,
de detractores de nuestro espíritu Ira.
que desitgin concórrer-hi, els q uals po- prole eneaixada dintre ele termes da dicienal, pero tontas y sa g rad os tó
dran recollir-los a les galeries d'art i als la Constitució, i l'impune de la valla
ferveresamente,-picasque,&nfl
Circula artística. D'acord amb els Re- g eneral de Madrid i de l'saPressica no ron tle Primitivisme vago, sino
glamente. els amistes no socia deis Sa- protesta de Ir esquero deteta la tras un conocimiento reflexivo y
t, en.
lona esmentats hauran de llamar llurs República. Muceta ds la outlita
culto, son los únicos capaces de leobres del 25 al 30 d'abril ambdós com- torn de la qual gira la vida del ma- yantar nuestra vida colectiva y servir
presos, de ¿co a una. al Palau de Pro. teiX Govera i del propi Parlamint. de basse para la organización del Esieccions. Els artistes que simún socis dels Seguim (brin a lea conseqiiiineles de tado. La juventud que hoy se rettete
susdita salons Instaran de l'iterar per toi la "Pa c ifi cada " . El senyer Lerroux 1 en El Escorial no viene, ciertamente,
el dia 30 d'abril els butlletins omplerts el aenyer Sale gar hauran quedar en- impulsada por un sentimentalismo
acompanyats del preu dinscripció. i 00- c inte amb Cii resultats del stu meeiege e instintivo en Pro de e se ideal
dran fer el lliurament de les obres cinc tode de governar ebtinguts, per exem- patriótico. Se ha reclutado durante
dies alían, de lenverniesatge. que tindra ple, a Madrid.
free des en torno a unes principios
llar el dia 19 de oiai. L'Exeosició de
Caldre seguir amb la maxima aten- Tic Son nervio de toda nuestra euhe.
Primavera constare de- les seccions se- ció el curs dels esdes eniments politalada nacional, que son cifra y singüents : pintura, escultora, arquitectura. tice d'aquests dies. Poden ¿asen d'ex- tesis de la idea de la gran Patria esdibuix, grávat I art aplicat. a les anals cepcional importancia. Catilunya estl
mahola, con cuya tradición inmortal
poden inscriure's fine ä tres obres. Cada atenta ja hein dit que, a despit del
se enlazan y que a la par encierran
artista es txxlre inscriure a una o diste. fracis evidentíssim de la parada de
un robusto contenido social sobre el
ses seccions Pa g ara per seCeió 15 pe s - l'Escorial, no desconeixem la iorea_ que puede sustentarse una restauras eses en contente de drets danscripcia subterrania del moviment reaccionare.
Els artistes refasats es reinteeraran del I /cerque no la desconeixem, i cerque ción de nuestra vida cultural y P ol í75 per too llur inscrinciA. Les (obres
de pintura coimas-cueles hauran s1 tenir
una granelada m'nima de 50 t' entinte
ya. Els artis--treslucoami
tee ~len internar-se a l'Ofieina ae la
Tunta Munici p al d'Exposicions d'Art.
Palau de Prejettione Telefon 32213
d'once a duo, tets els dies.

* E.reosici(S de les Ares del 1 libre.
Ei Consell Execuliu de ¡'Ateneo Popular de Gracia (Salineron. 61, atentan
els insistents p recs que li han estas fets
* Soler ifcct, pintor terrassenc ha acordes aiornar la cleusura de lt
presentará ale barcelonins una expoeici6 seva expasició de les Arta del Llibre
de les seves darreres obres, mole aviat. fina al di j ous día 36. Per Sane aquesta
• M. Recamen, inaugurare a la Syra exoosició tan unànimement elaelada an.
, dimeeres. i dema , di.
el 28 d'aquest mes, una exposició mole drâ visialr-se as-uí
jeme. de set a nou del vespre•

EL CORREU D'AVUI

representativa de la seca obra D ictórica.
* Pidelaterra. — Darrerament ha
estat fixada per al dia 12 de maig l'ex.
posició d'emite pintor.
* Llibres de be p iada mis distinga;
pela compradors: "Histeria de Catabalaye". de Ferran Soldevila; "L'oreig
desea", de Miguel Llor; "Presons ab«.
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* Colones
ta tarda, a les sis. tindra !loe en aquess
tes Csa ! eries la inauturació de l'exerssitia del distinga pintor cordovés Ro&bruta Luna , tina valor ibérica que nertany a la mes avanasda escota castellana. Redrieuez Luna esté re p resentas al
Museu Modern a Madrid 1 ha capotat
darrerament a Berlín i a Conenhatneen

tica. Significa, pues, en este sentido
la mageitud histórica del acto que
comentamos, una consagración definitiva de esos Principios e n el alma
juvenil espahola. Una consagración
también de la excelencia de una táctica y una conducta. Porque para nadie es un atareo que esa floratian
de hoy es 'consecuencia de la siemDmirto DE BARCELONA
bra laboriosa de hombres meritisiPa un gran elogi d'Acción Abpular, /aloe que han sabida encontrar el te,
la defensa de Venere:1e de fejelfieine
rreno propicio y abonarlo con sacri.
ficios y desvelos que los hacen acreerada dia 'tés eetetellanitsat, ¿'sen
"Bien estaban allí, cabe aquellos dores a la gratitud nacional. Muchos
muros, bajo aquellas bóveda>, lot años de vigilia constante permiten
nuevos cruzados de la poljeica cató- asistir a este despertar prometed«
lica, que es la genuina politice coa- de nuestra juventud."
cola. Los embaucadores Me li ignóLA N,4C/ON
rancia les llaman (ascistah, para haSirria tot editorial molt interessant.
cerlos odíesos a Iris anaTabetos. No
que deurd aae perriaec les ja.
son feacistas, no; son stencillantente
ventuts d'un partit fan una parado, es
cristianos. Pero cristianas de ardiendaclari
a Madr3 la eroga general. Ataca
te fe, perfectamente prepararles, comaurdoienS el govorn per no taren sainét
prensivos, resueltos y dbnesiados, disdeonatto la claltSura de la
puestos a dar la vida 'Por l a Religión
Cara del Feble, d'on sorti l'ordre de
y por la Patria, pero no así coma
clamant que no hi ha altre
vaga,
i
acaba
quiera, sino hacieruk frente a Sus
enemigos Oo que hay es que hasta rentei que la guerra civil:

volean contrastar-lo amb la democracia nacional de Catalunya, Es Perclati
reiterem la noatra dada a les taqueeres catalanes per tal que, sesee una
sola excepció, formin el próxim diurnenge a la nostra ciutat cono una, replica contundent al feig ieme cepa-

ahora no se han ennuntrado Más que

LAXEN BUSTO egiMI
BERMIBEIMMEMEBIBMBRIffeell

ELS ES FORTS
Bo x a
LA REUNIÓ D'AVUI
A L'OLYMPIA
-ARA CONTRA HORAS I LA
BARRANCO-MARTIN
REVENJA
E. aqUest vespre que se celebrará,
al Lire ralympia de la Ronda de Sean
Pau el combar entre I g nasi A ra 1 el
pe aug fort Ileidati Antoni Horas.
Perspectiva de bon combas, doncs,
amb una sola condició: que els dos
adversaria facin el possible per a vencer. O en Mitre, termes: que l'espectador rebi la impressió d'essistir a
una Huila sincera, la qual cosa no
semore ha moceen quin Are ha combatut a Barcelona.
Tent Ara con/ el s'u contrincant
tenen metete subeients per a fornir un
d'aquella combaba de barca deis miela
el públic say a un ben record. El se.
gon cementas iba dones a coneixen
darrerament a Barcelona, després de
la cesa tonada ¿'América, amb duce
espectaculseb vietemiet sabina del II.
„dt. Ele t'embat e hin estat curta
Pecó hent ha copsat que Horas Es no
»lamen un "puneheur" ens encara
sn extellent bo g ador al qual tan sole
menta pardee uno quinta Quilos de
Pos per tal que han Ii recenegui
aquella plenitud de forma que mena
Una taelItatIt noterietat. El combat d'avui he d'hm de prova Per
al boxador Ileidata. semore i quan,
assonslanent, es complebti aquella condició previa que hem assenyalat mée

bat amb Maree! Thil. Tothom recordara que la prensas francesa el va
elogiar molt antb motiu d'aquell encontre, cía que vol dir que si raraRones Co presenta en una forma similar pot fornir una bona actuació.
Ti certament per advenid un pugilista perillós el qual el superará netaMent en el pes. Si no fos que Ara
ens té ja acesturnats a sortir-se airosament de les situacions mes comprometes, grades als seus realment
extraordinaris recursos pugilístics, dirieran que en acceptar per adversari
Antoni Horas ha cornea una terneritat. No hi ha adyeraari difícil per a
Ignasi Ara i això Es el que ens ensensa la practica. Imposlible, no
obstine (orinar-se una idea anticipada
del que será el combas d'avui: amossible igualment formular un pro-

La presentació de Fenoy al ring de
l'Olympia devane de Blasco; l'encolare entre Prades i Ranion Mir
el que fornieä Batalino davant d'un
adversari que en aquests moments
coneixem encara, saín lactare que poden de totes atenerte constituir un
bon complement dele dos combats
prineipals d'aquesta reunió, 14 qual
es veure sena dubte molt afavorida
Pela aficicnnits cada dia mes llantinas d'assistir a les vetllades en !es
mala unten aquells pugilistes que ella
han ajudat a pujar.

DAVANT EL GRAN COMBAT
DEL DIA ra DE MAIG
A L'ESTADI
-AQUEST M'ODIA, ANNY ONDA
I MAX SCHMELING ARRIBARAN
A BARCELONA, ON SEIS PREPARA UNA ARRIBADA
ENTUSIASTICA
La premia franceaa, que ignorem
per guinea causes sin entretingut
bombardejar el gran combas del día
13 a l'Estadi de Mentjuic, posant en
circulada noticies tendencipses que

I,a revenja Barranco-Martin que
figura al segon llar del cartell, Es esperarla amb veritable daler pels aficionare. Martín Es mole probable que
torra a vencer, per() ens estrauyaria
molt que Barranco no ames avui
millar que en omita del primer cambas. No dubtern tampoc que si Bar.
rasco té anuest vespre un d'aquella
moments d'inspirecie, ame) els miaus
ha aeonseguit de vegedes entusiasmar els sets% partidaris, Pot capgirar
completament a favor sets les dades Extraordinaria vellladu nacional
El sensacional conibat
del "problema".
Eeperivem que figuraria encara al
programa ¿'aquesta vetllada l'enconL'ersperada revenja
tr e entre Monta ñ as i Riembau, pera

no ha pegut Esser. rar Riambeu, jo
restahlert, ne es trotas encara ea t a n;mune.
Igual Ata pujará al ring per «i- dicions de p oder nresentar- et al ring
lion negada ¿espada del seu cero- ae g ons ens &loen.

AlUI - BOXA-OLYMPI A
ARA -- HORAS
MARTIN - MARRANO°
1 nitren joillla i'01111-014,
, General: a plea.

desmentien la definitiva celebració del
combat, rebre avui la contestad() que
cal. Mies Schmeling arriba novament
a Barceolna per a poder reprendre
el sets entrenament amb vistes al com.
bat del dia 13 de meig a l'Estada
1 Max Schmeling arribaré avui a
le s 521 3 del media per l'estacia de

França, no sol, coas ralea 'segada,
sitió que ve acompanyat de la seva
esposa, la famosa "atar" del cinema,
Anny Ondra, que desitjosa de coneixer les belleses de Catalunya, ha decida acompanyar el seu espae.
Barcelona, que si en la qüestió
esportiva representa avui una de les
primeres potencies europees, en la cinematografia té una significació idintica, no hi ha dubte que avui dispensará una recepció afectuosa al
popular matrimoni absinary.
El senyor Gasa, que ahir va parlar
per telefon amb Max Schmeling
menta sanas de aoctir de París cap
a Barcelona, ha dit que Mete i Anny
es dirigiran directement de l'estació
a Sitie', 011 obsequies- en les seves
amistats amb un dinar intlim El dijous al migidia, els dos bretes illust re s visitaran l'honorable Presidint
de Catalunya i l'alcalde de Barcelona

'Mogote!.
Torneig de Primavera
RESULTATS DE D1UMENCE
Primers equipa:
Universitary-Junior, 3 a s.
Polo-Intrèpids B. a a a.
Terrassa-Intrepids A. t a o.
Segons equipa:.

Terrassa A-Intrepids A, a do.
Junior C-Polo B. 3 a a

Junior B-Agfe, 1 a o.
Termita B-Inerepids C. 1 /a O.
Polo A-Universitery, a • 1,1

la naturaleza de los que estarnos pa.
deciendo no tendrán fácil remedio,
entre otras razones, porque la Sociedad, contemplando el juego de las
jarreas políticas, y advirtiendo que
todo se reduce a expansionen oratorias y a un poco de exhibición, que
cuando llega el momento de la energía y de las actitudes inexOrables carece de toda eficacia, se siente un
poco acobardada, y por ese acobarda.
miento no encuentra a quien prestarle asistencia en días tan dolorosos
como el de ayer.
Los socialistas pregonan, y baten
bien. que cuando ellos gobiernen establecerán una férrea dictadura: es
decir, que suprimirán el Parlamento,
limitarán Ion derechos ciudadanos, individuales y colectivos, según a ellos
les convenga, y no permitirin que
nadie critique, y menos se alce con.
era sus actos de poder.
Nosotros. ante la situación que
atraviesa Espata — situación que la
conduce derechamente, después de
los numerosos ensayos que se esten
haciendo y de tres atoe de revoluCión
incesante, a un estado caótico, o más
bien a la deeaparician del Estada—,
tenemos que declarar que esa pasición de loe Socialistas es la única que
corresponde a las realidades. y por
eso nos permitimos aconsejar que
quienes están convencidos de que la
táctica marxista nos lleva a la catástrofe, adopten las mismas actitudes
dictatoriales. de las que no podrían
quejarse los que las anuncian para el
futuro.
Pero que las adopten pronto, porque los momentos son críticos y el
país marcha de mal en peor: tan de
mal en peor, que en el momento de
escribir estas lineas no nos forjamos
ilusiones respecto al porvenir inmediato."

con cobardes que hieren a traición).
;Fascistas los de Acción Populer!
Nadie ha debelado al fascismo con
tanta decisión cona, Gil Robles, que,
previo testimonio de respeto a todas
las opiniones, lo acnnbatió en su esencia desde el punto de vista doctrinal— filosófico y cristiano —, aún
corriendo el riego de sacrificar mo-

- Si el actual es el Gobierno fuerte
que dentro del sistema político que
padecemos iba a poner en orden la
vida espabola, lógicamente los espe.
Moles han de sentirse descorazonados.
Nosotros, no: porque sabemos que
dentro de ese sisterna, ni ton el Gobierno actual, ni con el que le siga,
aunque éste sea el q ue se propone
formar el Sr. Gil Robles, males de

LA VOZ
Afirmo que le vago de protesta, a.ef
d'id tenia ambient:
"Pero, sin embargo, nuestra imparcialidad ncs obliga a reconocer
que la huelga que sorprendió a los
madrilehos en la madrugada del domingo tenia ambiente. Nadie podré
desmentir esta afirmación categórica
si no ha sido cegado por la pasión
y el despecho. Y ese ambiente no
era anicamente proletario y extremista rojo, no. La burguesia republicana contribuía a crearlo.
La Casa del Pueblo y la Unión
General no habían dado orden alguna. Bastaron unas octavillae repartidas por las vías céntricas y algunos
arrabales para que el "Metro", los
tranvías y los "taxis" suspendieran
su servicio, para que los panaderos
abandonaran las tahonas, para que
los cafés y bares se quedasen sin personal. No hubo resistencia, sino, antes al contrario, adhesión rá p ida y
efectiva. Y es que centenares de miles de madrilefios querían en el fondo
de sus corazones expresar de algún
modo su protesta contra una Manifestación antirrepublicana que venia
a desbordar el vaso lleno de su paciencia civil..."
Els artes de dimmenge representen,
dones , el frotas de la famoso ¡tontica n.k.
pleifieqció:
"Fracasó, si, el ministro de la Gobernacian. No& centraría tener que
decir-lca Pero seriamos injustos ri
hiciéramos recaer sobre su cabeza,
abrumada por la responsabilidad, todas las culpas. Realmente, lo que fracasó ayer en El Escorial y en Medir fué una política que sus definidores califican con arbitrariedad excesivamente caprichosa de minoritaria, y que esta llevando a España y
la República por unos caminos peligrosos en demasía. Esa política de
sumisión y entrega, de claudicación
constante, de rendimiento incondicional, va formando un ambiente de
guerra civil que alarma a todas las
personas ecuinimes.
Dice D. Alejandro Lerroux que
estOs dias sube penosamente la cuesta del Calvario. Por mucho que apure el simil, debe comprender que
ciertas consubstancialidades son imposibles. Espatia y la República no
quieren subir Calvario alguno, ni mucho menos ser crucificadas."

Pilota Basca L'hora d'estiu i els esportius
FRON7f0 NOVETATS

Tenim entes que es joc de pagues
EL CAMPMNAT DE PARELLES taules la implantació de l'hora europea trat en aqueas cas amb els desigs de la
majoria dels ciutadares.

La gran temporada que han rea- per part de la Generalitat de Catalitzat els leigadors de pala al monumental frcg.itó del earrer de les Corts
Sabem que a la infermació oberta
Catalanes va culminar en ei gran PcI Conseller dEconontia i Agricultura
campionae que han de jugar les cinc han acudit les principals ccsrporacions
millors pureiles que han pogut com- de casa nostra. entre les (mal t les es.
binar-se entre eta esos del seu qua- poetisas
hi han pes mancat.
dre.
Nosaltres, complint un deure de ciutadania,
volem
intervenir-hi per a canCombeuda la campasicia traqueases
cine parelles. no pot vacillar-se a tribute a que el dares que este a punt
assegurar fielt i l'inter è s ¿'aqueas de signar-se ho sigui tot eeguit.
Per a nosaltres, els esoortius, rasancame:.onat, per al qual s'han denat
valuases premia en metellie. Les pa- cament de l'hora ha d'ésser profitós
rientes que hi prenen pite 565 lee as. en tots sentits.
L'Uta l'a g riete moral de no posar-nos
gu -tbits: Zarraga i Unamune, Quintate IV i Quintana II, Ganarte III d'esquene a la resta d'Europa, l'hora
i Chiquito de Gallerta, leaguirre i d'estiu he de centribuir a la majar difusió dele especrelee esportius. ai Inés
Llresty i Amorehieta II i Perea.
no, a la nullor ficilitet del seu desenLa gran qualitat elaqueetes pareupament.
Mee i la igualtat que hi ha entre elles
L'amplitud de la duele diürna ha
taren d'arme, campienat la mes ind'ésser bree Melga espetialment per als
leressant i emetivg de les competí- e xcurei
oniettla• N ela M'Ac etre que els
eiens que s'Irse jergas de rnelt temes itineraria
puguin asa« seguits anib
ale noetree frontane.
menys "pros". El que UI es que els
Es difícil fer el prondatio sobre ele
lerrOcarrilS. als CO/FIRN d'una manera
prebables camelarse del Novetats. El especial, aviado
Ilien de ve rtida. Ne
tener, haur t ele dir-ho.
fes el cae ose Sede; les activitats de
la viee eitiOhdetut Neui•ein el ritme nota
i els <estila ames re-tunea que aleun Iravetes ribete sientiee i n en el metete estas.
Avui, dimecree. Tarda. 415
Tamhd lo cenerstions i serveis ntraspassats le/herían d'emnirtIlar-se a
RECAUDE I . SURTIR
aquesta saludable mesura cle la Genecantee
ralitat. perold resultarte paradoxal que
en anar ternes el tOrrent el pUblic en
URIONA - ANTON
lloc d'ea.« IlerVit s veles relegas a
la categereie de servidor.
PM, a les MI:
Els serle(' radies són per al dblic.
LAMIUSKAIN - GUILLERMO
i ean ql rimen i no el segon elf
que
tal Oye traetin de ter-se efitients
Centra
acellint-se ranielament i de bon iras als
l'UNIRTE - MARCILLINO
acorde del Gema catalä, tan coMpene-

i

Frontó Principal Palace

L'hora destiu. mallaras les objeccions
mis o menys fonamentades eme puguin
formular els agricultors, fabriaues d'electricitat, pescadora, etc.. proeorciona
una hera nces cada dia de sol j aire
pur, del qual metan tan necessitats els
que a la urbs visten encoiurnats en fabriques. despedíos i tallers — la majada dels quals estan renyits arnh la Ingiene mis elemental — i aprofiten les
festes per a oxigenar-se.
Aquesta sola considerada hauria de
bastar perquè aquests pors contraneinants fessin els orimers a no voler fer
una ohstruceió desmesurada a un determini de tan saludables ¿este,.
F. MARTIN I JULIA

PRONTO NOVETATS
AVUI, DIMECINES

Tares. e Iee 11:
. 1140011t8
firmare
NANRY II - VIETAY
Kit, e In Irlat
ANOREBIETA II - ABASOLO
centra
CALLAO/VI lis - PUM(
Plisas, a IN Mole, nni prinler
partit d• sampienat die dilata • pida
D•taila pie serien,
GAI.L.ARTA II
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INKINTAT

delEls

de la Un coporaW'asLes mares de adán La reunió
del premia del› coteurs i Oerefe Hernández consell¿e le moteen ya salt s víctima
anual de l'Institut d'Estudis 4rtatalans ¡la elue d'aquest G ene r a t a t cantonada a <Portal d'un ithidnri
darrer trameten
l'Allgeb
de
Discurs reglamentad del poeta J. M. LiPer-Pic6
Bars...
Al Palau de la Generalitat

Adjudicació s
>

Ahir. a les set de :a tarda. %fisgué
Pala:, de ;a Generalitat la
• a anual que celebra 11netitut «EsCatalans
amb rnotiu de l'adiu•s
tid
dicació deis premis de; Conc urs que
sida any se realitunt.
L'acre. que foil aolemnIssizet, se celebra al sab54e sessions de l'ea:nema
paisu, i presidiren el senyo- Luis
tompanys. prieident de 1a Centrallar; senyar Ventura Gas.sol, con3el1er de Cultura; doctor August
Scnyer, president de la seccid de
Ciencies; doctor Puig i Cadafalch,
-e'elti
s-• nt de la 5ecció d'História, i
el Secretar; general, senyor Reman
d'Alas
Munner.
Entre els assistents a Lacte anotaren: ele nienibre delInstitut senyors
Ró i Lluch, Bosch ¡ Gimpera, Car.
;e5 Riba, Luis Nicolau d'O:wer,
j Torrente, Pornpeu Fabra,
Joaquim Ruyra, Jordi Rubia i les
renresentacions per l'Academia de
Ju.risprudencia, el senyor F. Duran i
Canyameres; per l'Academia de
Arts de Sant Jordi, senyor J. A.
Gell; el semior Francesc Cases, pel
Fement de les Arts Decoratives; e:s
izciors Pere Domingo ¡ Cerachin,
Ir l'Academia de Medicina; el doces Balcells, dega de la Facultat de
i.losofia; mossen Higini Angles, i
daltree que sentim no recordar.
Obert l'acte pel President de la Ge.
aerai.itat, el secretari general de l'Insntn t, senyor Rarnon d'Alós i Munner,
i;egi :a menaória reglamentaria en la
qual es dóna compte de les gestions
:eles durant l'any per les diverses
secciona que componen l'Institut.
Anuncia també que a la vacant produida per la mort de Jaume Bofill i
Mates havia estat designat el poeta
López-Picó.
A continuació el senyor Jordi Rubia Ilegi la memória de la Biblioteca
de Cata:unya, de :a qual es director,
en :a qual s'expressen les millares
i obtencions de nou material i els
-rojectes que pensa realitzar aquella
una vegada efectuada la seta ¡nota!laca a l'edifici de la Santa Creu, ceES,. a Feierte per l'Ajuntament de
Barcelona.
Seguidament es procedí a l'adjudicació deis premie dels concursos
anuals que patrocina l'Institut. Els
agraciats recolliren els imports deis
premis de les mans del senyor Cornpanys. Són aquella els següents:
Premi de Filosofia: Local pessetes,
Atorgar al senyor Francesc de Borja
pel seu treball "Vocabulari pe.
pular de l'art de la Construcció".
Premi Concurs de Museos: t.000
3esseres. Atargat a: senyor l oa n Su na Vinyes, dc Figueres, per la me:grafia "Retau:e de la Mare de Deu
.c la Catedral de Tarragona".
Prenni Concurs d'Arxhas: Loco pes.
retes. Atorgat a mostees Josep Sana- , pel seu treball "Guia de l'Arxiu
..):Gcesi de Barcelona".
Els altres premie rocen considerats
reseros per no haver-se presentat cap
mena de treballs.
Seguidament el non znembre de
l'Institut, el poeta Josep Maria López-Picó, pronuncia el discurs reglamentari, el qua:, per la seta depura.
ric., 1 exquisidesa de llenguatge, donena Integre. Diu
Si la rastra benvolença i la gentil tradicid d'aquestes zalemnitats de l'Institut
han j et q ue si g ui jo, el darrer arribat
a la vostra companyia, gin, en noin de
gas, proclarni en acte públic la dignitat
realoció íntima de la j'esta, Potser
•
ca:dria, primer, que el poeta jusufiques
'a seta presencia entre els doctes i que
resma propici als Ileures imaginatias
s'expliques ell mateix i fes comprendre a tots la justicia d'una convivencia
en :a qual polidesa i jerarquia acompalaven la quotidianitat eficaz.
Erit faig meu el plany de Chateautrfand (en una nota del seu Itinerari de
Par's a Jerusalem) i vuid dir-tos tue
,e e Pra ts el mal este fan a les lletres
ele encolare amb birret de eb-ct sar. Sense
títo, s doctorals sde virgos i mda. em plau
decoltar 1 d'aprendre entre vosahres
que no ¿igualar-me de ountetes i amb
vestit manllevat al vostre seny i a la
vos t ra °experiencia.
Pera tarnpoc no csn seria escaient
ari posar d'estudiada modestia i de fintimidesa. Poeta sr,c, i l'aventura que
leg :la el me,/ per veu deis poetes, fa
tut els dots de gratuitat. de sorpresa
dinstint descobridor amb els quals
e‘ cera és assistit puguin proposar al
to;:re seny la forma i el sen ti r de la
‘.4.1 q ue mesuren; ¡ a la vostra capenimia la Ihnu que desentranya l'inconscient i la suprema inetitució que concr eta la realitat i deiineix la emulean tat de la vida.
Entre els antics. isser poeta era, esswialment, ésser al rnig de la v ida de
tv! . Na eren d'un públic sind del seu
Pcb: e . I aquest dretii sota l'advecacid
del , antics, As el que ens iguala i ti que
re'assegura de no desrnereixer entre profee ienals de l'estudi, encara que de tesembli" absent i que toril el Joan
de La Fontaine mein tilín a Cesies7 l'aurora ernre la farígola i la roSida.
r )rg411 de rInstitut sera aenipre
berma:inca feliz d'acluest eund ihri d e les
urtuta pairals i el paisatge; de la sol entat d'F, senla i la fidelitat de llar:
adicaele amb eoncreteser
t, leierts e ficciii ide Mitolonia.
Ha estas renetit eme ele oraetts han deszeta: el nostre Bfenaixement. Cal no
Widar que eh Metes mateixes. ar'lats ja a la constancia d'Enitat del
Ale que tornen a posar en maxa, lar.
l'atenció i de l'airad' els instrument
nues<aris al nerfeocienament de la
s'honoresi a* el metratge dele
Cramaties.
Cal gramitle•it
eseripetirs. deis
4iitirro -e• ere
PontlesU Fabra ¿cid.
l een des caerá Ver* 411; Jerrenrn
ce guera era l' altre.
cts tar tany
als Jocs
' w& del;
Platale de VI
el ¡teridebtiU.
Penando tellanitio' parciaf 4 lä nes ra enana. Milltercliecid
una expressió universal
via estat a bastiment suPerat, rece-

.

tes havia retornas e causa el eentit de
totalitat i havia fet p
ossible la normales:ate de la matataes gentil& a la
ni: inició de la literatura.
al'escaigué, e: mateix any 18, des de la
nreelelemcie de la 1 : esta de la ree5ia, «lebrada a Sitges el ines de setembre, de
correspondre les oaelUles Dlettee dune
elegant tolerancia i d'un senv exquisit
Cairel les unalific1 Caries Soltierilal. de
Pompeu Fabra amb e) reconeixement
atta tan just toril aleshores. eme l'obra
dels fi:Caces ene ajuda a conA:xer la totalitat de l'idioma i a disciplinar la setenta i deelecatitne la sirle: que el fiIhleg creador tesonera a la vitalitzaeib
de s amortitradora dels p
ostes i que mes
colla del mecanisme dele mots i per
damunt de les formes definitives I en
eraciAns lligam amb la tradició justifiquen unte a une i altreo ougui Asees
aplicada. arto 1* tiara 9uhatiturib del
cas , la dita del Rei de Franca al poeta'

Ynsaltees des. (yac/s partem dt,s ea.
trones.
Mes, rei, ¡o rhe ?duela. Poeta, ti lo
[dones.

Rei d'antany i gramitic d'avui en joventut perenne associen govern i P léia
-deslibumant.
El rei de França encoratjava el poeta Joaquim du Bel:ay, propulsor de la
vida contra el didactisme i de l'estudi,
per tal d'acompanyar la naturalitat ara.°
\irme de seduccid i de cenvenciment.
1 tota la n'iba& del gran renaixement
francés era fidel al programa de defensa i illustració de la Lengua.
L'obra de Fompeu Fabra eins ha assenyalat el cami jet de l'instint de la
Lengua a la capacitar abstracta de la
nostra expressió; del sentiment de patria a la idea de cultura; de la tarima
dialectal i del caprici individual a la
unitat responsable. 1 els pactes davui,
pitiade de Catalunya a l'hora del retrobanient nacional. oposen a la fatiga dels
escriptors per feblesa o per abreujament
la sciemnitat emotiva dels cavallers que
donen fe d'una Patria.
Fe d'una patria i ales al seu verb.
Defensa j inustració de la llengua catalana superior a la utilitat de Interesenvi de necessitats de les :lengues ¿escaloritzades i sota el control de la divisa de
Baudelaire:
Ce qu'il nens fan! d nota Ins raer-beca

c'es1

[pestes
le frent (fans les majas di, virar
[ Fans; des estampes,

la qual en subratliar una actitud d'estudi assenyala les Possibilitats de les
l'emanes perfeccionables.
Cavaller entre eis pactes de la plèiade del Renaixement català iou Guerau
de Liost, el nostre Jaume Bofill i Mates, la vacant del qual a l'Institut m'ha
Wat conferida. Deixeu-me invocar, ainb
el seu morir, la senyoria de l'amistat i
la sobirania de l'exemple. La revisió
del noucentisme català al pum del; de
l'entesa dels filòlegs ¡ del: poetes ens
ofereix la rnägim figura de Jaume
i Mates, l'home que mereix eit
guanys del treball i del joc i al qual
els mateixos instruments de treball
Ii tomen obra ben feta. En ell, guanyar
iguala merèixer. 1 aixd és la plenitud
i SS tumbé la immortalitat Noma el
mestrejador de la Ilum i el concertador
de la convieci6 Podien te r d e la salita
una gramídira i de la gloria un Don
gotera.
Diuen e:s experts que un dels misteris de la natura is la titalitat de les
males herbes nades als cantps de ma
bona llavor. Algú pregunta si no seria
practicable l'experiencia de sembrar grana dol cilt a per tal dassegurar un prat
de bella haba. Liesperit no es alee a
aquesta facecia. I segurarnent el desti
deis talles tampoc, per tal com veiem
de vegades que en els pobles mes pro
anàrquiques improyisaciens-piceals
de les sembres culturals desordenades
s'obtenen colines de Selecció d'homes
excepcioWs realitzadors de periectes
obres de jardineria hurnanistica.
Rabió 1 Lluc— Prat de la Riba—Puig
i Cadafalch
Pijoan—Ors—Josep Carnee
Fabra— Bofill i Mates— Carles Riba.
A ratear esqueniantzo tres etapes del
momear cultural que tots nosaltres hem
viscut. I el virtuosisme ardent i documental i l'oportunisme subtil i enginyós
que ha calgut esmerçar a fi que la viabilitat de la nostra ambició organica no
sigui malmirada, culminen en la deixa
del Cavaller Guerau de lost, al qua
sem aplicables les paraules del gran diletant de l'humanisme, Anatole Frasee
a propesit del mis feliç jardiner de la
gramatica, La Fontaine: "Estimase els
mots i sabia triar-los. No s'és escriptor
sine a aquest preu. Els mota eón idees.
No raoneni justament, sirva amb una
sintaxi !agorase i un vocabulari execre.
Je cree que el primer noble del mera es
aquell que ti la ave sintaxi millar. Ueleve sovint que tía bornes es batallen
per mote que no entenen. I s'abraçarien
si es podien comprendre. Res no importa al progrés de l'esperit huna com un
ben diccionari."
Si un del, nostres ens ha fet hereus
d'a questa delicada grandesa cal que nosaltres mantinguem la certesa (estencia
de l'humanisme dita dit Welter Pater)
que el que ha interessat una vegada Hines vivents no pot deixar de viure;
cap llenguatge que hagi wat parlat, cap
somni gronxat per esperits humana, res
del que hagi pogut suscitar passions o
es p laiar curiositat o amar.
El meu desig d'obeir is, senyors,
la rad de la nieva presencia amb la
vostra al servei d'amena continuitat.
Iota els que vivint un Instant en
companyia cal que Ii fem abastar toles les coses possibles. No altre conhort té la maduresa ni alma resposta
el seny a les inquietuds de l'experiencia.
Un poeta entre els doctes.
no na tscandalitteu mafia. El match( deler de saber, la n'alija d'explicar-nos. ()bei g e entre la Poesta i le
ksoa precísamela robra dels poe- Veritat.

Apegate els aptandiaetits féu da A
la paraula el president de la se:ció
de ciencias. doctor Migues ki i Sunyer.
Lontenti agraint a lea autoritate i
al palie Ilur tometenria a lacte i la
brillantor que prestasen a la testa
anual de l'institut. Pose de relleu It
importancia de la tasca que l'Institut porta a cap en la cultura catalana i l'interea amb que aquesta tasca es seguida pel noble de Catalunya,
i demani que condrines associant-se
el noble a aquest ;Meres en pro de
la nostra Cultura. Parle després del
'ligar:1 que existeix entre els progressos cientiiics i Vevolucia de la cultura ene els esdevenírpents politice, i
atable dedicant un sentit record a la
membria del plorat compan y Jaurne
Bofill i Mates i el sentiment de
rInstitut per la desaparició d'aquell
gran esperit que fou el primer President de la Generalices, Francesc
Maciza
Finalrnent parle el president de la
Generalitat, senyor Lluis Companys,
el qua s'expressà abrí:
Vull recale en breus pararles el
record dedicat pel doctor Pi i Sunyer a la memòria del primer President de la Generalitat, i voll també
associar-me al condol per la moro de
la figura excelsa que era Bofill i
Mates.
Les paraules que vaig a pronunciar són per agrair a l'Institut el reIleu que ha dona a la cultura catalana arreu del ende.
Es per aireó que la Generalitat posa tot el seu entusiasme a protegir
l'Institut en aquesta hora en que Catalunya es retroba, per tal de refer I
exalçar la cultura de la seta raea,
crear la seta larca i enriquir el seis
sentir nacional.
Cal, doncs, agrair aquesta tasca de
l'Institut d'Estudis Catalans, i nosaltres, per la nostra banda, &mareta
tot el Tener que es mereixen aquests
bornes que tan enlairen la nostra Patria.
Els nobles ni ein grane per la seva
extensió, sind per la seva cultura, i
bona prosa d'ajad nós la petits Grecia, tan gran dintre les seves migrades proporcions. Heus sei l'exemple
que Catalunya ha de seguir i al que
porten amb la seta obra els bornes
de l'Institut d'Estudis Catalans. En
aquesta tasca l'Institut ens tindra
sempre al seu costas.
Acabats els aplaudiments el president dona lacte per acabar.

Totes les notes pregade4
han d'ésser trameses
!atalä 1 abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.«
Les d'esports, a Barban, 11

...que avui al Sr. Companya
dipositara damunt la tomba
de Macià
Abir al wad van gew a la Gane-

rilitat per tal d'ecoaniodar-ae del ?teeident, ela caridoliente de la famosa
mases eme% "Cantas-ea Romanei", que
darrerament ha actuat al Liceu.
pesares d'avet Salta el senyor
Companys i Gasta, els canalices san
dirigir-se al Sable de Sant Jordi, on
ieterpretaten algunos cantone romaneta.

A la Presidencia va rebre's ahir una
comunicada en la qual s'anuncia
l'arribada del periodista senyor Duela
i Salvat, portador de tres rams de
flora, de les mares de Galón, García
liernindea i de la vidua d'aquest
¿erra, els quals sera oferts al senyor
Conwasys per tal que els depositi
darnunt 1 t tornba de Francejte Macia.
Les esntentades senyores han vol.
gua així testimoniar el seu agraiment
a Catalunya per les flora que el senyor Cariare/ea, en non/ del Gaseen
de la Centralita, va dipoaitar dice
masera a rasca, darnunt les toenbes
dele :atriles de Jaca. El senyor Com.
~ye contplirl remire« de les maree de Galin i Gsecia Heroindez i
de la vklua d'aquest darrer, avui, a
die quieta de dual de la tarda.
A mig matI d'ahir, el Preaident va
celebrar une conferencia arnh el conseller de Justicia, ,enyor LInhi, el
qual 'cabete d'arribar de Madrid.
També va visitar el senyor Companys.
els senyors Aiguader, Sbert, Carrasco i Formiguera, Pi i Sunyer (Jesep Ma), Cano, alcalde accidental de
Sabadell, Martirii Ventura i Armand
Rebollo, de la Lliga Catalana dele
Drets de l'Home, i l'alcalde de Badalona; Aureli Goni Jamariz, nou
administrador de Correus; Soler de
Soio, amb una comissió d'afiliats a la
Lliga de Sabadell: una comissió de
propietario taxistes; Josep Laien Duro
d'Acciá Republicana; etc., etc.

Catalunya a l'hora
d'Europa
Segons les nostres informacions, el
s'ovan de la Generalitat, en la seva reunid d'ahir sa ocupar-se de la implanlució de l'hora d'estiu.
Tal com es recordada, el resulta de
l'enquesta que sobre aquesta important
qüestió va manar obrir al seu dia el
conseller d'Economia, fcru absolntament
favorable a la seta instaurad&
Se'ns ha dit que el govern de la Generalitat en la sera reunió d'abir va
estudiar l'afer, el qual queda pendent
di anrovació per al Consell extraordinari que se celebrará aquesta matcixa setmana.

Ti, la tarde,
Ahle, a lee cinc rt:e
vern de le Gee
uní el Cenad de
imantas de Cataluuya, rer tea.
bi als vottante de les ruit ele vespre,
i per l'oficina de premsa feru facilitada la seglient relerkneitti
S'aprova un decret nomenant el senyor Jautrie Gubern preadeet del Tri.
banal de Cassació i els rnagistrats del
dit tribunal.
Fou aprovat un decret del Diem,
tarnent de Finances augmentant el
snu dele funeionatis.
Un decret del Depertament d'Economia nomenant el tribunal que ha
de nomenar el cap del& Serveis Ticnies.
Un altre dice« nomenant enginyers per als Serveis d'Indústria.
S'aeorda contribuir amb cinc-centes
pessetes a la subseripei6 oberta a
favor dele familias de les tletimes
del terimoral ocorregut a la Bareeloneta
I finalment s'aprovi un decret de
Cultura creant un tribunal perma•
nent examinador de mala que libreara certificats de coneixer el costra
idioma als que 1m demanin i en siquin mereixedors.
Per tal d'informar ele nostres leetare respecte les perennes sobre les
quals ha recaigut el nomenament de
magistrats, tisitärem atril- al c a ns e
lies- de Justicia, anyor Lluhí, el qual
te manifestar-nos que no podia encara fer-los pública.
—Aquests nomenaments—va dirnos—, no seran sotmesos a la signatura del President fins a denla a la
tarda.

4erntanastre del piotoler
Fallar(' Martí i Martí
Detenció del

La policia va posar ahir a disposició del Jutjat de guardia
Juli Mas i Madi, germanastre
d Eduard MartI i Moni, mort al
Parallel amb motiu dels fets
ocerreguts el dissabte cha ti.
En un escorcoll efectuat, seu
domicili fou trabada una pistola,
amb quatre carregadors. El delitigia declara que aquella arma
Ja hi hacia Iliuratla un conegut
ja fn 11/1;3 dos anys percuta la hi
guardes. Diga que al:t1 ho havia
fet i que s'havia entretingut a
disparar-la algunes vegades. Va
negar que haguda aeornpanyat el
seu germanastre sempre, rae fa
uns quants anys que no s'hi
tractava. En saber que havia
mort un individu les senyes del
qual coincidien amb lea del set,
germanaslre, va presentar-se al
dipOsi t judicial per tal de rectaneixer-lo.
El detingut ha passat a disprisicid del Jutjat número le, que
és el que instrueix el sumari,

Invitats pel conseller regidor d 'rbanitaattó a EUussopla, mayor goanWau Euran-Reynals, efe rrp-eseritants de la Companyia "Apiicadons
Elatriques, S. A", propietaria del*
inmobles Aula* a la plaça de Catalunya i Coral ' de l'Angel, adquirits
amb la finalltat de renstreir un gran
edifici per a oficina, de la dita, Conapanyia, slian entrevistat novament
amb l'esmentat conseller regidor per
tal de teure la manera de protedir
ràpidament a la construcció de l'immoble projectat.
Els esmentats serrvors h a n manitestas al conseller regidor d'Urbanitlatió 1 Eixarnpla que es troben

mata dels millors desigs i que els
arquitectes de la Companyia estan
ultimant els plans, que, una cegada

acabats, 1 en termini brea. seran sormesas a l'aprovació de lea oficines
tècniques de l'Ajuntament, al mateix
temps que s'interesaaran d'aquest determinades concessions que facilitin
la realització del projecte.
El senyor Duran-Feynals va agrair
ala representants de la C.OmPanYia
les seves manifestaciotu, i els va oierir, per la seta part, fer-se interpret
dels desige de . l'esmentada Companyia, a fi que l'Ajuntament doni a
aquesta les màximes facilitats per a
la realització del projecte, compati
-blesamgitvn,querpresentará, indiscutiblement, la solució d'un problema urbanistic que preocupava per igual l'Ajuntament, la
Companyia propietaria dels immolides i el públic de Barcelona en general.

Una rectificació del
Sr. Duran-Reynals
El conseller regidor d'Urbanització
i Eixampla, senyor Estanislau DuranReynals, ens comunica que en les declaracions relatives ci projecte de reforma interior del case vell de la
ciutat, publicades pel diari "La Vanguardia", en la sera edició del dium enge Passat, al mati, i reproduidea
en altres perlera:es, s'atribueixen a. Vesmental conseller judicis sobre el pie
iormat per l'arquitecte municipal senyor Antoni Derder, que anaven dirigides al pla Baixeres, tota vegada
que, precisament, l'obra del senyor
Darder bou el primer pas donat per
a rectificar els greus inconvenients
de l'esmentat rala Baixeres. Considera
el conseller d'Urbanització 1 Eixampla, Otte es deure seu rectificar l'error de nom serien pel repòrter, encara que nitrosa que, tractant-se d'un
tecnic de la competencia i solvencia
professional del senyar Darder, el
públic intelligent haurà fet mentalment, la Mateixa rectificació.

Gustan Areare Cacepardo, de naciO»Mas italiam, suma deaúncia
!y:e en (erra manera apareii eanfusa.
Seg ens Aterro, a les set del vespre datarreefatatfr ee presentaren drer individes al sets damita:1, situar a) cartee del
Peu de la Creta número 9, bis, pennene;', terisera, i trucaren 1 la porta. Li
manifestaren que tren eleetcieistes i
;tse airaren de part del propietari de la
per t s l d'arranjar una atada, Ee
lee trame/eje:da l'entrada, 1 una vegae.a
a l'interior de', pis, traient-se sengles
eistoleo, ausenagaren Arezzo, i In preguntaren si era a casa el caporal d'asSalt Francesc Viejo Baldan, que viu en
qualitat de talega( a la referid@ casa.
El cl:t caporal d'assalt estava de serorei. Aleshores els dos descenegute
garen el Logater del pis que els tosenyes rhabitaci6 que ocupase aquell, i
ii digueren que no eruten amb intenciA de robar. sind que tenien projeetat
matar el repetit caporal i ente tolien
segurar-se que mi era a la Cae*.
Atezo- digné que intenta demanar
perla que eh des subjectes
•
dassaren, utilitzant tma bufanda i uns
trossos de corda que trebaren a ma.
Acte seguir penetraren a l'Italsitaci8 del
caporal Feancese Viejo, on feren un detingut escoreoll, rernenant les rebu i
altres objectes.
Despees fugiren. Pac despees arrasa
ren a la casa eis facnilias d'Arezzo, ele
quals trobaren la porta oberta i a l'interior del pis el Ilogater en la forma
corn l'hatien deixat els dos asaltante.
Quan arriba a casa seta Francesc Viera
jo es coba a mancar un anell de brillante i plati valorat en peo pesa!"
una màquina fotogrifica tacada en us
pessetes i la pistola de reglarnent; tot
ai g d s'ho havien emportat els dos daconeguts.
Posat el te a coneixement del Jutjat de guardia, es prengué declaració a
Gustar Areno, el qua ratifica la ver.
sió ar.terior. Pel mereja jutge guara
dia han esta: citats a declarar els farniliars del llozater del pis. el caporal
d'as , alt i La portera de la casa.

El "timo" de
les "misses"
Laura Quintana VillaeamPas
de 33 anys, va trobar al Passeig
de ciräcia, cruilla arub
da del 14 d'Abril, un. indivalu
amb el qual entaulit conversa. El
desconegut Ii digué que li haVien
lliurat una ¡mporlant quantitilt
de diners destinada a ésser repartida entre els pobres, i pr o -

posä a Laura que s'encarreguds
de realitzar-ho, pera lj demanà alguna quantitat en garantia del dtpasit que anava a
posar a les seves mana. La dona
ii manifestà que en aquells roomenta no tenia diners, perb que
disposava de 2.500 pessetes que
Lenta dipusitades a la Cai ga
talvie. ¡ quedaren que lea aniria
a treure i que a la tarda tornarla
a trobar - se en el mateix 'loc.
per a rebre ella els diners que
havien d'ésser repartas en al-.
moines i Ilturar al desconegut la
quant¡tat retirada da la Calza
d'Estalvis i que havia d'aSer.
garantia dels dits diners.
Tal com eslava convingut,
ahir a la tarda Laura torna a
trabar-se amb el desconegut, al
quid fe.0 Iliurament de les 2.500
pessetes que liavia retirat al
metí de la Calma d'Estalvis, i
aquell Ii Ilturis un sobre que ti
ellgud contenta en bitllets
nanc la respeetable quantitat
que li encarregava repartie ett
ahnoines.
Quan la duna va arribar a casa
seva i °bel el sobra, es trata,
ainh la natural sorpresa, que
m'unes contenta retalla de diart,

El succés de lo Banca
Arnés
La declaració d'un agent
de policia
Ahir va declarar al Jutjat
ridniern 43 l'ageut de politia que
va entrar aunl arnb el comissari
eao de In brigada social senyor
TarragOna a la 131/10ES Arriata
errata da la wet, de l'ordenança
do la dila Banca Valentt »lanch,
Aquest agent du pnlleta
esser qui na ardor a la lislaça de
eralIS tt cercar el conatege de;
Hazte. En les sevis decteraciom_
va continuar tot el que hasta dit
• sau cap amb motin d'ao,ues1
Set, o sia ere havia estat cli matoix qui havla racorrege el local abane d'entrar-hi Ja gent 1
que allavia pnaut donar covte
comprour aue en sentir-ss els

trets que Os disparä l'ordenanes.
dins niel Halle no bi havfu ningd
mes. Ata& que tenis la .60nvieoid que as lraclava d'un.euicidi,
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No pedem publicar les botet.
pregades que no vino& escritas ni cata> 1 assb un
timbre o signatura emigrada

dt

•

4

LA PUBLIOITAt

EL CINEMA
LES ESTRENES
"El agua en el suelo"

ceitaeum

C. E. A.

Fillft de prodnecia nacional segons
gansee i didleg deis germans Quintero, dirigit per E. Fernandes Ardavin;
fotograpa de Barriere i Beltran, i m a rica del mesare Alonso, interpretada per
Marucke Feas/te, Luis Pe ga, Nicolás
Navarro, Pepe Calle, Baena, Marna
Anaya i altres.
A por a poc, el que en podriem dir
maquinaria del cinema va entrant a
casa nostra dintre la normalitat. En "El
agua en el suelo" veiem aixa ben clarament; la maquinaria (i Ii donem
aquest nom per distingir-la de la técnica) es pot dir que hi rutila duna manera perfecta; la fotografia és bona;
scnint i tot, d'una gran bellesa; la carnbra es mou amb desimboltura; les
Hurtas estas generalment ben donades;
el so ha millorat notablement. ES podria dir que eras trobem davant d'un
inici de renovació, i no tenim, per la
nostra banda, cap inconvenient a dirho. Pero no és pas suficient l'afirmació duna cosa; podriem dir també, i
otra dit í escrit moltes vegades, que
Espanya és el pais que té mis condiciono per a produir el millor cinema
del món. I, no obstant, és el que el
produeix pitjor. No és suficient, doncs,
l'afirmació d'una cosa; cal demostrar-la
i, de mes a mis, que aquesta cosa sigui
intrínsecament certa. No vol dir aixà
que no s'hagi fet un gran pas amb el
film que comenten% pena un pas no porta pas a la fita.
Hem tes en començar una distinció
entre la técnica i la maquinaria. Generalment es confonen, i d'això ve que
hom consideri el summum de la perfecció assolible per la técnica el que
no és mis que pura maquinaria, pura
perfecció visual i, per tant, es confiin
tots els altres elements a aquesta cosa
tan vaga que s'anomena inspiraci
ó.
En parlar de técnica, la gent dad
no pensa en altra cosa que en aparella
fotograbes, en reflectors, en angles
potser, en muntatge. Pecà obliden que
la técnica d'un film comença amb la
seca mateixa idea i, a través de largomena del dicoupage, del guió i de la
realització, no l'abandona un sol mo-

ment.
A casa nostra un senyor té una idea
i al cap de dues hores de rumiar-la ja
en fa una realització. I no és això. Hent
dit moltes vegades que per escriure un
film s'ha de conèixer l'ofici de l'escriptor, es a dir , la técnica literaria.
Pera/ escriure un film no és pas escriure un argument i un diáleg i després
deixar-ho tot a mans dun director, uns
actors i un fotògraf. No. El director
i el fotògraf han de disposar d'un text
que sigui el mateix film que hom veurä
al llenç, exactament el mateix, pe
i, demés, amb indicació de-ròescit
temps de durada de cada escena. Amo,
evidentment, és dificilíssim, i per aixä es
deixa un cert marge, però minim, de
llibertat que, quan menys ús en facin
director i fotògraf, mis acostara el
film a la perfecció.
Perquè l'escriptor d'un film és de suposar que es proposa presentar uns fets
que, per la seva successió, fan néixer
una serie d'ernocions ¡ que, encadenats
pel Iligarn de la dependencia, porten
Vació cap a un desenllaç. Aquesta és,
poddern dir, la técnica més senzilla, la
técnica base del marxador. Quan hom
té aquesta tirria assegurada, damunt de¿la pet bastir-hi tot el que vulva i fins
fer-la a trossos i lligar aquests en un
altre ordre mentre diguin el rnateix
(exemple, 'El Poder i la Glòria). El
que no es pot fer, peres és tallar aquest

filferro i afegir els trossos amb altres
de cordill allargant la lisia. Això no
es pot fer mai perque és la destrucció
del film. Es com si un mestre de cases
prescindís dels plans de rarquitecte.
I tot aboi és el que ha passat amb
"El agua en el suelo". Els germans
Quintero, acostumats a l seu teatre
pur gracejo, han fet uns apunts i un
diäleg. i el diäleg , encara, Iban fet curt
perquè els han dit que en el cinema

l'excés de diaeg és perjudicial. Penó
no s'han fixat que entre el diàleg cal
que hi hagi atrita però no pas simple
acció d'anar i venir, sine ardió expressiva, mes expressiva que el diáleg que
sott sense interrupció, sense aturar-se
ni sense tornar endarrera, cap al final.
En l'argument dels Quintero, no cobrint l'atetó tot el temps calculas per at
tilm, el director i el iotógraf, erl comptes d'advertir-ho, se n'alegraren, ¡Juque
aixä els deixava en major 'libertas per
fer-hi filigranes sense acure que el que
feien era allargassar una cosa ja d'ella
mateixa Poc densa.
L'argument del film i5 ja ilemger: una
noia calumniada per un setmanari deseando' duna ciutat de tercer ordre perque té amistas amb un capellà, el sen
preceptor. Els versos que la calumnies
han estat escrito per un novellista de
Mactrid que es troba de visita a la redacció del periädic i sense intenció de
publicar-los però els els prenen. La
noia ha de marxar de la població, i
arreu on va, a Madrid, a GilLia, la
persegueix la calúmnia fins q 12 es troben amb el novelbsta, s'enamoren, i
aquest va, rescata els versos, es cuatessa autor; és perdonar i recull "el agua
en el suelo".
Aquest argument provincia, de més a
mes, no té cap mena de nervi ni permet cap acció viva. La noia caí/anulada, per exemple, no pot irr res sinó
anar-se'n, estar trista i tenir un disgust
cada cop que troba una peraana que
ha llegit els versos. Els calumniadors,
com que no publiquen els versos amb
cap fi si no és el de calumniar cota
simples males persones que són, no pfereixen cap interés un cop publicada la
insidia. La calúmnia, un cop en mama,
no actuará mis que en aquells imments
en els quals es trobi amb algun fet que
en fad un reactiu, perä aquests fets estaran espaiats ¡ no tindran cap relució
de causa a efecte els uns amb els altres.
El capellà retira solament destruida la
seca carrera, i a través del film na
podrá fer ultra cosa que viure d'aquesta
destrucció, i el novellista, un cop fcta la
desgracia inconscientment, aura despenar a saber-ho per obrar, i rio podra
len -ho mis que duna manera, enamorant-se i reparara.
Per donar a aquesta acció el metratge necessari calcita aleshores intercalarhi el que nosaltres en diem mecánica:
fotografies, vistes, angles. Aixi, per
explicar-nos el pas del temps, veurcm
una successió de vistes de Madrid i de
foca en les diverses estacions en barreja sobreimpresa; veurem també la circolució de la calúmnia que acabará amb
una "mesa revuelta" de cares amb una
expressió d'alegria feroç, i sobretot veurem unes magnifiques fotograbes d'Avila, de Madrid i de Galicia en les quals
la bella figura de afaruchi Fresno—uaa
troballa—passarà ¡ traspassari o en les
quals (en una d'elles), per ter temps,
sentirem cantar una gitana.
I no és que, com s'ha dit, es trobi el
detecte en el fet que els Quintero sigui/1
homes de teatre. El teatre no és el cinema, cert ; és altra cosa que el cinema,
cert; perä no és tampoc el contrari del
cinema, sinó un auxiliar poderäs seu.
Als Estats Units i a França i a Alemanya el teatre és un gran auxiliar
del cinema; molts films san trets dobrin teatrals que ja han fet la prova de
l'èxit. El defecte principal, i és un detecte general de la literatura espanyola,
és un complex de superioritat que fa que
els escriptors es creguin que, en posessió d'un idioma meravellós, per la seva
difusió, per la seva riquesa i per la seca
sonoritat, no han de fer res mes que
toies de paraules per embadalir el seu
públic. I en el cinema reates de paraules, siguin pronunciades, siguin fotografiades, no diu res. Cal ardió i cal acció
ben escrita, i menee no s'aconsegueixi
abc6 no es podrá aconseguir fer bons
films amb els malora fotògrafs niel món,
amb les noies mis boniques i amb els
mis bells paisatges.
AMI»
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Opereta de Franz Lehar
cantada per
Martha Eggerth

,

"Tierra de pasión"

Femlna

M. O. M.

.4iinpració eiriemotografica de robra
teatral de Wilson Collison "Red Dust",
dirigida per Pilar Fleming i amb el
segiient repartiment:

Dennis Carson, Clark Gable; Vantine.
Jean Harlow; Gary Willis, Gene Raymond: Barbera Willis, Mary Asear;
Guidon, Donald Crisp; MeQuarg, Tull3
Marshall; Limey, Foreester HarneV•
El clima càlid i plujós de fes regions
sud-orientals d'Asia ita Malasia ha donas al cinema, sobretot a través del
teatre, una serie de films en els quals
sita presentas la maléfica acció dun
clima semblant damunt el temperament
femení. En "Tierra de Pasión" ens trobem amb un xicot blanc, nascut i criat
a la regid. propietari duna plantada/ de
cautxú, aclimatas completament, aceras
amb la muller d'un enginyer que acaba
d'arribar a per tant. inadaptada El clima tar á la resta. Pera com que aixà
seria simplement immoral, hi huna el
revulsiu de l'amor del marit per la seca
dona, que el confiará ank exaltació a
l'amant en potencia, i la intervenci duna dona perduda a la qual és de pensar que aquest seguit d'accions i reaccions portara pel bon cerní o, almenys.
la fixarä. D'aquesta manera es com es
troben Clark Gable i Joana Harlow, que
naturalment, interpreten els papen a y tius, és a dir, el plantador i la duna
perduda, units pel clima i per la resultant del drama.
Victor Fleming n'ha fet un film ale
d'atmosfera Juana Harlow i Clark
Gable hi han posas les seves carac-
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Grandiosa ESTRENA
Un film a l'interior impressio-

nant i corprenedor de l'Africa
salvatge

teritzacions de costum.

"A media VOZ"
Werner B. Flrst N.

Fémina

La plaga deis cantors de radio troba en aquest film una graciosa sátira.
En ell veiem com is descobert el truc
de cantar amb botzina per tal dartementar el volum d'una veu recluida i l'exit que això aconsegni entre les senosres en el dancing i a través de la
radio. Aquest ésas, naturalment, tense
una base salida , infatua el protazanista
de tal manera que el fa insoportable
fins que, a causa duna huella, decau en
el concepte de les seves admiradores. La
seca mateixa desgracia, pera, li recobra
l ' amor de la seva promesa, que s'anava
a ca s ar amb el seu aaent de publicitat
que des del nrimer moment hacia proc'amal la vacuitat del celebre erooner. En
el filin hi ha troballes molt Sanes. El
fet de formar part d'un prageaina de das
films liaras, cosa que impossibilita
veure els títols per poc tard que es faci
no ens permet de donar els noms d'in-

terprets i directors.

-

Radio R. IC. O.

Els minis americans de periodistes tenen sempre un gran //iteres rerque ens
presenten la vida trepidant del periodisme als Estats Units. En "Dantas de
la Prensa", a través d'una unció variada i plena de nervi veiem la passió que
desperta la professió en els veritables reparters, semblant a la tue desperta el joc
en els que es donen a aquest vici.
Aquesta passió. més que no pas l'aventura amorosa, és el motor de l'acció
del film. En "Damas de la Prensa"
veiem una reparter i rna cameraman de
noticiaris cinernatográfics als quals la
Professió uneix i separa al mateix temps.
Hi ha també els gangsters i aquel' aspecte dolorós del servei de la curiositat pública que arriba a provocar veritables catästrofes. Per is hi ha també tot
un documental de l'ofici de fotäarat
de noticiaris ank incendis, terratrémols
i inundations, tot molt ben resolt ter donar la impressia de veritat, grades a
bons fragments de noticiari intercallats
que en comptes d'alentir l'a cci ó la fan
molt mes vivent i real. Francesc Der
¡ William Cargan san els prota gonistes.

"Diplomanias"
Catalunya
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Radlo R. K. O.

Bert Wheeler i Robert Woolsey, els
dos actors còmics americans que més
s'acosten al tipos de t enor c ómic euroPela ens donen en "Dinlomanies" una
de les seves millors pellícules (anàvem
a escriure "una de les seres millors
bestieses".) El genere, que es pot qualificar d'astracanada, is ben conegut: una
IMia d'argument simple i damunt d'ella
un embolica que fa fort de la tantasia mis desenfrenada, basada principalment en la inercia, que és un dels millors motors de l'humor (les corredisses
i els saltirons' finals de Chaplin) i els
trucs imprevistos nascuts en el s ubormscient i , per tant, encara q ue sembli mentirla. perfectament lògics en el fons. Seria
curiós fer una aruilisi detallada del naixement deis trates que omplen aquest
film. i seria interessant i agradable de
fer-ho si ia nn haguéssim omplert tantea quartilles. Només /litem que hi ha
moments excellents com són aquel' criat
que en dir-li que se'n vagi es tira a mar
a trae& de l'ull de bou — amh vidre — del rambrot del transatlintic:
com aquella vampiressa que arriba embolicada amb celofana, aquella apatxe
iraneua que (plan besa encen el Peu
nartenaire, perca és encesa isrl cigar
de Wheeler i (015 la sertiiéneia de la
conferencia de la S. de les N. a Ginebra. Un film divertit, ple d'un humor
diriem agitat. mes ben PU, sacsejat d'un
efecte a estanca irresistible.

A. FICRRAN

Coliseum
"PARAMOUNT NEWS"
Un noticiari complet i presentas
amb força cura d'actualitats mundials. Hem de recordar entre les actiritats -esportives que en; presenta:
la cursa ciclista París-Brusselles. que
guanyá Bonduel. La tradicional prora autornobilística de les mil n/illes
celebrada a Italia, en la qual Varzi
resultà guanyador, eS objecte d'un
complet reportatge fet amb excellent
sentit cinematogràfic. Roosevelt arriba a Jacksonoville aprofitant unes curtes vacances per dedicar-se a la
pesca, resport que prefereix.
De les noticies, cal recordar el
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LES ESTRENES D'AVU)
"EL ZAREWITSCH"
Una pellícula produida per Cine
Allianz Tonfilm Rabinowitsch Presa bangen, en el qual tornen, a veure
Martha Eggerth, l'heroína del film
de aVilly Forst "Vuelan mis canciones".
La direcció d'aquest film, que avui
s'estrena al Tívoli, és de Viktor Jan'
son, que dirigí l'opereta alemanya
"Erase una vez un vals". La música
és del compositor austríac Franz

LA MUSICA
NOTICIARI

El proper concert de l'Orquestra
Pau Casals. — L'exit rotund i entusiastic assolit en el darrer concert pel
celebrat mestre Albert Wolff, director de l'Orquestra Lamoureux, augura una nova i exquisida vetllada arLehar.
tistica per al proper cancela, darrer
que dirigire, resmentat insigne artis"UNA VIDA POR OTRA"
ta , el qual tindrà lloc avui, dimecres,
Distribuit per Seleccions Filmafon, a la nit, al Palau de la Música Cas'estrena avui al Metropol Cinema un talana.
film produit per "Compaatia Nacional
El programa no pot éster més inde Películas" (Mexic), interpretat per
teressant: dues parts dedicades a la
Nancy Torres, Juli Villarrias i Gibmúsica francesa, i una ultra a la russa
na Iturbe, sota la direcció de John amb produccions
.escollidissimes, D'aH. Ayer.
questa darrera s'executaran dues mag.
nifiques composicions de Mussorgski
i Rimski Korsakov. Del repertori
El fall de l'Acadèmia d'Arts francas es donaran en primeres audicions obres de Cesar Franck, FauCiències Cinematogrä- ré,
Vicent d'Indy i Milhaud, i a més
es reproduirà la magnífica producció
fiques
"La tragedia de Salomé", de Florent
L'Acad è mia d'Arts i Ciències Cine- Schimitt, que figura entre les grans
matograiiques dels Estats Units ha ator- creacions de la música francesa.
gat els següents premis:
Associació de Música Antiga. —
La millor pellicula de rany; "CabalAquesta entitat celebrara el seu tergata".
cer
concert el dia tres del vinent mes
La millor direcció: Frank Lloyd, per
de maig, a la sala de la Cambra de
"Cabalgata".
Comerç
del Casal de la Llotja.
El millar documental: "Krakatoa".
L'illustre musicòleg mossén Higini
-Ingles donará una conierència sobre
la música cortisana a Europa en eis
segles XIV i XV, arnh exemples muHarold Lloyd comença
sicals del més alt alteres. Hi prendran
un film
part els artistes següents: Pilar Ruta soprano; Narcís Carbonell, flauta;
"The cat's pass' " (La garra del ga Joan Ribes ¡ Josep Juliverd, violes,
darrer film d'Harold Lloyd,-to),el i Ferran Pérez i Prió, violoncel.
ha completas el seu repartiment.
Aquest concert será començat a les
Fins ara era sabut tinicament que deu en punt de la vet.1a,
Una Merkel, cedida expressament per
af. G. af.. l'acompanyaria. Ara s'han
fet public també els nonts de Georgie de la Generalitat ha tingut especialisBarbier, Allan Dinehart, Grant Mitchell, sim interés, degut als projectes que abriga el Govern respecte a la cinematoNat Pendeton i Warnen Hymer.
Ami/ aquesta pellicula es marca la graba, i en aquest sentit la Minua ha
tornada al llenç d'Harold Lloyd, que ofert la seca absoluta collaboració, havent-se convingu t el nomenament de
no baria produit des de 1932.
dos representants de! Consell de GoDe director actuará Sam Taylor.
vern de la afútua per tal d'integrar el
—Comité Oficial del Cinema, que cmprended una activa tasca dintre l'esfera
Ha estat inaugurat a Roma oficial per a tot el que afecti en pro fi t
el Congrés Internacional de d'aquesta indústria.
El franc acolliment que s'ha dispenCinema Educatiu
sat al nostre Consell en totes les esteres oficials ha posat els fonaments per a
El Contares Internacional del Ci- la immediata realització de les gestions
nema Educatiu, que s'acaba d'inau- conduents a transformar la Mútila en
gurar a Roma, és una de les ma- Cambra Oficial Sindical de la Cinemainiestacions més importants de la tografia, perquè sigui també un orgacinematografia, a la qual concorren nisme d'assessorament per als Poders
quaranta-set nacions. Aquest Institut Palies i pugui cumplir així la missió
Internacional es funda a Roma en que el nou i ampli camp d'activitats ofe1928, ¡ funciona sota els auspicis de reix a aquesta Corporació, coadjuvant
en tot el que sigui consultada per a la
la Societat de Nacions.
preparació i posta en práctica de la
intensa tasca legislatis-a que el Gocen.'
induhtablement prepara i que la defenUn nou film de Duvivier sa dels interessos de la indústria exigeix. Les nostres gestions es produiJulion Duvivier, el veterà realit- ran. Mal mateix, en el curs de la setzador del "cinema" francés, ha ar- /nana davant el gocen.' de Madrid, on
ribas al Canadá, on impressionarà les es dirigirá una Comissi& en el qua l movistes exteriors del seu próxim "film" tiu sera aiudada per destacats elements
"Maria Chapdelaine", adaptació de la del Comité resident en aquella capital.
famosa novella que basta per a donar
.4, "Una vida por otra" is el sacrirelleu internacional al nom del seu fiel màxim d'una filla que recorre a tot
autor. Louis Hérnon. De moment abans de deixar morir la sera mate; es
a Duvivier nornés racompanca l'ope- un drama del con una cinta que ens
rador, Armand Thirard; els actors — recorda d'altres com "Del mismo barro"
antb Madeleine Renaud i Harry Baum i "La mujer X'', i, com elles. ha estat
al cap— emprendran el seu viatge editada a América en espanyol, ami, el
més tard.
fi que l'espectador percebi i s'adoni
tota la grandesa d'aquest argument, que
fins ara no haviem vist en el Ile_nc
Nancy Torres i Carles Villarreal, els
L'edat de les estrelles
quals artistes ja hem pogut jutjar en
anteriors interpretacions, són els primaA Hollywood lia aparegut un ca- pals personatges de "Una vida por
lendari amb l'edat de diverses estre- otra

viatge del rei de. Siam a París, i el
del príncep anglas a Johannesburg, especialment les festes que donen els
indigenes amb motiu de la sera arribada. La construcció d'un monumental telescopi a Corning, Estats Units,
i els primers aeroplans "sleeping"
sólt curiositats presentades ami/ tea- lles.
ea i que animen el noticiari; no poHeus ad unes guantes d'aquestes
dem dir aixi del grup de bailarines xifres que fan estremir:
de Villefranche, "sketch" completaGeorge Arliss, seixanta-sis anys;
ment desplaçat en un noticiara
Marie Dressler, seixanta-cinc; Lionel
Barrymore, cinquanta-sis; Conway
"PARAMOUNT GRÀFIC"
Tearle, cinquanta-sis; Thomas aleiUn recull interessantissim de me- ghan, cinquanta-cinc; Will Rogers,
tres de gran interés cultural, corn- cinquanta-cinc; John Barryincee, cinpost de tres temes, un viatge amb quanta-dos; Douglas Fairbanks, cinun veler dc poc tonatge a les An- quanta-un; Lowell Harman, quarantilles, del qual cal recordar les esce- ta-nou; Wallace Becry, quaranta-vuit;
nes de tempesta aconseguides molt Adolphe ht onjou, quaranta-quatre;
oportunarnent i la fotograba magní- Clire Brook, quaranta-tres; Ronald
fica que acornpanya sempre el film. Colman, quaranta- nies; Hood Gibson,
Assistim tumbé a les activitats de quaranta-dos; Edmund Lowe, qual'expedida Andrews al desert de Go- ranta-dos; Ruth Chatterton, quaranbi, on s'han realitzat les darreres des- ta-un; Harold Lloyd, quaranta-un;
cobertes de restes de dinosaure. Fi- Ilary Pickford, quaranta-un.
nalment, uns quants metres de la vida dels peixos, de gran interés cultural, completen aquest film, que, com
eis altres que d'aquesta serie ens ofereix la Pararnount, aplegats constatuirien un veritable arxiu de cinema
documental; únicament comprenern la
discreció de presentar-nos-els en di'4 El president i la Junta de goversos trossos per la poca acceptació vern en ple de la Mútila de Defensa
que tenen els docurnentals de llarg Cinematogräfica Espanyola her efectuat les teces visites de presentació i
metratge.
cortesia a les autoritats nacionals i de
"BETTY SE DIVIERTE"
la ciutat,
animan
chbuixos
pellicula
Una
de
A l'Alcalde han tin gut el gust de
de Max Fleischer, un dels seus pri- saludar el senyor Pi i Sunyer, tan comen creadors, que en temps del ci- neixedor dels problemes de la cinemanema mut ens dona interessants films Lograba, ja que, com és sabut, presidí
que van apareixer aplegats en les
darrer Cerneré% del ram. L'entrevista
edicions de "El tinter maglc"; avui, amb els directius de la alútua ha estat
no obstant, continua mantenint-se foro cordial, 1 s'han rebut oferiments
com un dels Primers dibuixant s , i és per tot el que redundi en favor de la
el creador de la Popula r Betty BooP, bona maraa de l'entitat, a la grial l'Alque veiem jiras amb els seus acom- caldia tindrà en rompte per tot el cote
panyants en un pare d'atraccions, que sfecti a aqueot roan,.
els ha de proporcionar ahundants inA la Comissaria de Governacia el,
cidencies, que, subratllades humoris- comissionat, han este retinta pel seticament, constitueigen la trama prin- nyor Arcarraga, ami, el qual aliar/ cancipal d'aquest film.
viat tarnhe frases d'afecte.
H. la.
La visita a la Conselleria de Cultura

D'UN FILM A L'ALTRE

La Reina Cristina fati una es-

tranya i voluntariosa reina regent; mai
no agraí la dadica d'haver arribar a ésser reina, i fou una constant rebel contra les obligacions de la seca tasca. El
poble suec eslava, com ks natura!, ofes
per aquesta indiferencia.
Naturalment, no iS dificil de comprendre l'horror ¡ la incredulitat de tot
Europa quan Cristina anuncia a la sera
cort que hacia abdicas el tren per seinpre; era merament incomprensible per
al noble que una persona abandonas
gustosa un llae tan alt.
Hetts ara el que Rouben alamoulian
ha plasmas en el seu darrer tiinr, interpretas per Greta Garbo, "La Reina
Cristina de Suecia".
* La nora pellícula de Martha
Eggertn producció Ufilms 1:larva
Films, de la seca productora Cine

Allianz Tonfilm-Rabionowitsch-Pressburger, ve, demés, autoritzada pels famosos noms: el del compositor Franz
Lehar i el del director Wiktor Jansan,
productor de "Erase una vez un vals",
"El zarewitsch" es uaa pelficula inspirada en l'opereta del mateix titol
perä és una obra entinentment cinematográfica. bata utilitzat el tema i la masida, una de les Inés inspirades partitures
del compositor austríac, perä sala descabdellat l'acció esplèndidament, ano
bientant-la en bellíssims escenaris naturals de la Costa Blava.
Els valsos de Franz Lehar, cantats
per Martha Eggerth a la Costa Blava.
* Segons una estadística recentment
publicada, des de 1915 filas a 1933 sha
presentas als cinemes dels Estats Units
un total de 13.9)3 peNiculea.
— El balanç de la Fox acusa un benefici de 1 .410193 dólars en 1933, con
una perdua de 7.395.000 dólar' en-tra
I93a.

Associació Obrera de Concer%
Ateneu Polytechnicum. — p eina, .1.
jous. a les deu del vespre, tindri las
la segona audició musical mame.
zuda per aquestes dues entitau,
la direcció general del mestre Essi,
Roig.
En aquesta audició col-laborara
celebradíssima soprano senyoreta
me Bas, ben coneguda i estimada ae
nostre públic, i que tant sfra distie
en la seca actuada, al cap de l'Orle,
Gracienc. L'acompanyarà al piano e
incurre Climent Lozano.
Igualment hi colaborará el non,
hilissim quartet vocal "Orpheus", fea
mat pels senyors Gaieta Renoc,
Edduard Artells, August Dales i
cenç Mariano.
El programa estará compost
cançons amatòries ¡ de cortesia dea
madrigals
segles XIV i XV
segle XVI, cantats per la senyores
Bas, i obres polifòniques de Palta
trina, Guerrero, a'atória, Waelrans¡
Dowland, interpretades pel quarte
vocal "Orpheus".
Per a detalls i inscripcions, Alt
Sant Pene, 27, pral., telèfon 25osa
Casal del Metge. — L'Agrupan/
Artística ha demanat a l'eminent
tre wagnerii Antoni Ribera que dosi
a conèixer als metges els seus pros
cediments de concerts comentan
Havent accedit gentilment el dit mes.
tre la cernada tindrà /loe el diana
dres
' vinent, dia 27, a les deu de la
en la qual es comentará la V Sita/
fonia de Beethoven i el Preludi
"Parsifal", de Wagner.
Fará la presentació de tan eminst
personalitat musical el doctor Lit/
Sunyer i afedan.
Les invitacions només es fabliu•
ran a les oficines del Casal del Metge
— L'Empresa Technicolor sanea e.
seu balanç de 1933 amb quatre milieni
de dólars de pèrdua.
— La Ca sa Segle XX, de recent fmdació, i que l'any passat produi dort
pellicules, anuncia que aquest any en
produirà sis, però que el pressupost aquestes puta més de vuit milians de .elars.

TEATRE

AMATEUR

"III CONCURS DE TEATRE
CATALA AMATEUR"
Comença dissabte
Agrupada:, Dramática "Santiago
Rossinyol", de Rubí, és relenc çte
inicia la competida> d'enguany. Ae.
rifara el dissabte vinent, dia ß,
la nit, i a la sala d'espectacles del
Centre Democràtic Republicá, de
Rubí. Representará "Els qui mai no
s'aturen", de Ramon Vinyes (imPo•
soda) i el primer acte de "Terra non
Ira", d'Amadeu Aragay (lliure decid). Dirigeix aquesta companyia alquel Segura i Mitjans, i el Juran que
es desplaçarà a la reina localitat eatan integral pels senyors Andreu A
Artis, Florenci Cornet, Francesc
ret, Joan Fernández, Josep Mana
Frances, Joan Cortes i Vidal. Erra
Lluelles, Víctor Moré, J. Roig Gea
vernau ¡ Segimon Rovira , Donara 4
conferencia Enric Lluelles i actuar'
de secretari Claudi Fernändez.
assistiran també els autors de Id
obres que es representaran: Ranas

Vinyes i Amadeu Aragay.
Diumenge, dia 29, tumbé a la nia
concursará a Manresa la seccia drs•
mätica de l'Atenta Obrer Mantesa
q ue dirigeix Antoni Sala i

Les obres que ha de representar sea
"Els qui mai no s'aturen", de 127M01
Vinyes (imposada), i "La testa (lis
ocells". d'Ignasi Iglésies (Mute ele'
cié'). El Juras que es traslladarà
Manresa estará integras pels senvers
Josep Artis. Florenci Cornet, Fa,'
cese Curet, Miguel Cliviller, Josea
Maria Folch i Torres, J. Bernat
Duran, Enric Lluellee, Tomas Ra
¡ Llop, Octavi Saltor. Albert Pirra
Baldomer Xifri. Actuara de secreta'
ni Lluis Maria Bransuela, i donari
la conferencia Florenci Cornet.

Ambdues companyies pertanyen
la primera categoria de la seccio "A
(actrius i actors amateurs).
•••nnwm...m.......m«mmeeeme n
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Un film de Gaza von Bolvary
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LA PUBLICITAT

ES TR ANGE
El desarmament
Cordell Hull La tensió política a l'Extrem Orient
Sarraut anuncia
Els E. U. adopten el punt ¿Es reunirá el
dia la reorganitzacondemna el de vista de la nota
an30 del corrent la ció de la Segunacionalisme
glesa al elap6
Mesa de la ConEl tovern japonès es maullé en la seva
econömie
retat general
ferència?
actitud

Es himetallistes
contra Roosevelt

Nava York. 24. - El senyor Hull ha
iet unes Oeciaracions en les (país, en:re
atees coses, ha dit que es absoltaament
necessari que el Govern nord-america
farmuli dos programes: un, per a fer
irout a les diiicultats de la crisi urgent,
Taltre, que hauria cresser un pmgrama a liare termini. per a fer front
a les necessitats ecenotniques del pata.
L'amplia labor de restaurazin sera
ilarga-ha afcga-. pero Cl meu On ti
ha augmentat a la vi sta del P ro --mise
gres aconseguit l'any darrer.
El nostre ohjectiu ja arribar a la reconstitució recolzada en una base sana
i permanent, mitjaneaent Taasoziació del
capital i el treball.
Un altre de:; objectius que es peraegueixen es mantenir el crectit nacional,
equilibrar es rressupasts evitar projectes dinflactO no stmesa a control o
indefinida.
Hem daiaverir tra politica de resultats corn mes pi-as:tics millor, mitjançant Testabilització permanent dels cansas i acords monetaris, pera, la situacie
caótica financera i comercial que cxistcix arras' exigeix que s'abordin curosamen t i gradualment els Pr o ble m es ner
arribar a una saludó satisfactória.
Un al:re clels objectius a assolir t's
el restabliment de les relaciono comercal; normal; amb els paises veins dels
Estats Units sobre un peu d'arnistat i
igualtat que permeti l'obtencid de beneficis reciprocs.
Sense el restabliment del comerç internaciceal. les candicions de vida baixaran encara mes inevitablement. El
movirnent actual envera un nacionalis:ne
eeonernic extrem estrangula el comer;
internacional i concluirà a un desastre
si continua desenrotllant-se .
Es de gran importancia-ha acabat
dient-que la riostra nació. sartint de
l'estas critic aataal, harrnonitzi amb les
parts permanents del programa intericr
un programa de cooperació econeenica
internacional, basat sobre una politica
oanmercial mes liberal , que augmenti
I-runa manera sostinguda el comerç
l a ament aprolitable amb les altres na-

La diifeullat, ja que no la gra:vtas,
de la siluació europea no cus ha de fre
n ‘-gligie l'actitud presa pel !ató, que Por
tornor-se molt perales° i complic.ir
ddliu.: alguna nació euroPea rasa :Inglaterra.
Un conveni de 110Il Estats s'haria estipuhn amb el gorern dr Xmajuin per a
afilie finanerraairlit la Niza, país a h git d'una Ircmenda miseria. .-Ira Toquio
s'oPsa a aquest conveni. El prelext is
Xima estnerra eis diners ql, rae,
deis nous Es;a:s en ladquisicid d'armes
ec séran usades centra el !aró,
La rerilat és dijeren,. El geiern de
Toquie is anima, per propbsils in:Perialistes es7Z . ers Nina, i ii fa seca ilys:
Jonreni. Es aporta de recordar que el
25 de julio, de 1927 el general Tanaa
presenta a! minado tos memorial - que
nesaltres comentaren, ex:rusa:n(1a -t'II
Vii eSPOSOVO la ItecesSital que le ..*;
Ja/'i de conquistar Mana: Uria primer
Xinad cfesprae, seise perjudici de Miss,oré: ruda:val en &tres paises. Moltcs
canceileries trantrirren a le que llar protesta per aptrSt a0Carneal.
1:n,eitpació de 2dansaria, sota /a Inä.fcara de la constiturió d'un Estat loure
i les darrercs declaracions del ga:ern
japrnés. han fa tornar a la nirmória
de tothui el repert del general l'anaka
i han impressienat cls governs interessa to ei i la independencia de Xina, que
no pden permetre la realització dels esbojarrats designis imperialis:es de Toquie.
Pee aixz. Londres i Washington, que
semblen han, decidit una arrió de codi
acard, han .leinanat enplicacs auto Precises al ! torera japonés, leal entendre
el millor per a la fan del Pacijir és de
res: ueciae a tata política liegeminica sobre Xina. lsqua!. per 12 S.'va banda,
s'ha rebfliat rivament darant ks prrtensions japoneses.
El gavera de Toquie ha comunirat la
restaste a la gestió del Foreign Office,
pera no és de creare que resolgui la siMeció :reacia ami: les dcrlaraeious del
• miinsIre d'.-Pcrs rotrungers i confirmadas en e! Consrll de inittstres d'ahir.
Per tal de poder-se formar su i ronrepte just de la morsa que prendran
rls esderrninie nts, ealdra esperar 1:s dreisialts deis Enlato Unas, tuis intercssato que ‚Inglaterra en la qüestió.

bimetailla.tes contra
r.zusevolt
iington. 24. - El bloc senatorial
Ce:ominar "de la plata - s'ha coHocat
definitivament en una posicie contraria
al president senyor Roosevelt. i ha dedan recolzar el projecte Dies , que tendeie a establir un Conveni pel qual es
ean-:ria a l'estranger l'excedent de la
eradureie agrietla nord-americana, que
ser:a pagar en argent.
Segons l'esmentat projecte. el Tresor
Estats Units quedaria obligas a
aereptar l'argent a un preu superior al
rae regeixi en el mercat mundial en un
:o o 25 per roo. lliurant a canvi "silser ceetificates".
Ein

claració amistosa indicant la seva pròpia
posiciís.
Ele Estafa Units conformes amb l'actitud anglos.

Noca York, 25. - El diari New
York Times" diu que, per be que no
s'ha fet cap comentari oficial sobre la
gats anglesos
nota británica al JapO, es crea saber de
bona font que aquesta nota representa,
El P C que arriba dé LondriS
aixi mateix l'actitud deis Estats Units la visita de Surich C011firma ei que désobre l'assumpte. Hom creu que una jela ahir, is a dir, que el viatge del setsdeclaració conjunta ei . aitublós guerras secretari no tissduà resuliats, ja que
depen de l'acolliment que es doni a Ics el garrea a , 2,714S 110 es poi prestar a
deelaraciOns de Fainhaixador japonès seguir filaliä ro lee seres ganes d'imque el seu puls respectara els seus pac- pedir el reten a Ginebra.
tes.
D'altra handa la confirmarió de la
El Govern Japones manté
la su y a actitud ::
*Foqui,. 24. - Horn assegura en el:
cercles oficials d'aquesta capital que el
govern japonés no te intencams de vaciar la posicid adoptada respecte a I ajuda estrangera a la Xina, si be. en el
cas que li fossin demanades, estaria disposas a donar explicacions als represearants diploniatics estrangers.
En la eunto del (tabules efectuada
aval, el senyor Hirota ha donar compre de la reacció que sha produit a restranger respecte a aquesta qüestió.
A la sortida del L musell de ministres
sim sabut que ha aprovat per unanimitat les declaracions que frei fetes el
(tia 17 de l'actual pel portant-veu del
ministeri de Negocis Estrangers sobre
la politica del _tapó, respecte a la Xina,
en el relatiu a la intervenciä internacional a favor del dit país.
En el comunicas i 'aeilitat en acabarse la reunió es diu que el Japó ro
podria tolerar sense protesta la importació d'avions militars i armes a
Xina, procedents d'altres paises.
El comunicat afcgeix que no alatroduirà cap var:ació en la politica
declarada pel ministre de Negocis
Estrangers el 23 de gener darrer.
El (Joven japonés crea que contribuirá inolt a la pau a 'T'arco
Orient. cooperant amb Xina en u/1
esperit (le bon veinatge.
La recent declaració. no oficial, no
ha cata: altra cosa que una ampliactó
d'aquesta política - segueix diant
per conscqüencia la
comunicat
seca substancia no está en contradicció amb el orincigi de la Porta °berra
El Gevern japonés no s'oposa
s'oposarà a Fajuda política de les potencies a Xina, cona per exemple cl
deis bona procedents de la indemnització dels boxees i negociacions econemiques no politiquea.
El comunica: segueix dient que
mentre el Japó dispensa bona acollida
a Fassistencia cultural a Xina, considera que l'ajuda financera i técnica
dels estrangers al dit p aís, sembla
estar impregnada de significació política i, per consettilencia. el Govern
japonés ha de formular les seves observacions a la dita ajuda.
Les transaccions relatives a avions
militara i armes contribuiran finalment
a pertorbar la pau i la Imitar de Xina.
Aquesta és la posició en qué es
troba el Govern janones. el qual desitja cae /es poKncies comprenguin
bu amiesta poslció.

Londres. 24. - El Foreign Office estudia la possibilitat de publicar la nota
dirigida al poema' japonés.
Horn cansidera que la publicació d'aquesta nota apressaria la contestació del
govern de TO21.1i0 a les preguntes que
formula el gabinet anales.
L'Agencia Reuter creu saber que la
comunicació amistosa dirigida per la
Gran Bretanya al Japó es redactada en
tal forma que fins podria ésser que no
calgués una resposta.
La Gran Bretanya no atribueix de
cap manera al Japó la intenció de trencar el Tractat ,d u les nou potencies.
per tant, no es proposa. de mornent,
consultar els altres signants del Traetat.
Explotadora de l'argcnt
Els japoneses han fet una declaració
Washington. 24. - El senyor Mor- indicara
Ilurs aprensions respecte a resgenthau ha trames al Senas una relamió devenidor de la Xina, i el gcvern anen la qual van consignats els nonas de gles desitja fer, de moment, una deitaerses centenar; de persones que es
/-10-9e-Ooe.
-:iluen a l'explotaciö de l'arzent en ei
Nova York.
REUNIÓ

E! general Vicente Panamá, 25. - Per primera cegada des que loa inauguras el
que és ahir
quedé ranear al tràfic comercial
per vint-i-quatee horca, temps necesperqué les lit unitats de la flopartidari de Solazar sari
ta nord-americana del Pacdic peguesT

canal,

YreitaS OW

Lisboa, 24. - El general Vicenc
i rcitas. ex-president del Consell i ex-

president de la Municipalitat de Lisboa. publica unes declaracions en un
diari d'aquesta capital, en les qual;
desment cenes afirmacions fetes per
un periòdic de Madrid.
En aquestes deciaracions din, entre altres coses. que no es cert que
ell hagi demanat a ningú que parti(jada en un moviment per ensorrar
actual Gavera presidir pel senyor
Salazar.
Din que encara que ell tingués
un carácter de lluitador, (apae d' o rganitaar una revolució. ROIlléS 1.p i istar que sent pel president senyor
Carmona seria suficient per impedir], qualsevol acre en aquest sentir.
Aquest sentiment-afegeix- és el
que /tila animal quan he anat a visitar-lo per tal de manifestar-li el
meta més patriòtic desig que fos reelegir en les properes eleccions presidencials.

7.ARTINE.7.. BARRIO DONA
UMA CONFERENCIA
A TANGER
Tänger, 25. - L'ex-ministre
espanyol senynr Martínez Barrio
ha donat una conferCncia al
Teatre Cervantes, i hi han assislit un miler ;le concurrents.
Ha elogiat el rágimen republiea i 4ta dit que essent Espanya
un país de liberalisme no podra
e sser domina, per l'espera do
CPPICS polftiques actualtnent
boga. Als ulls del m611, Espanya
representa la universalital.
L'orador ha eslat objete de
Irans ovarions en acabar la ,;eva
dissertnció,

sin surtir a l'Atlánl . a El gran cuirassat "Milwauke - , que hacia sortit
de Balboa a les cinc i vint minuta,
ariibá al port de Colom a les tretze.
Balboa, 24. - L'Associated Press
anuncia que en despuntar el dia cl
pas dels t ti vaixells de la ilota
americana que efectuen maniobres es
realitzava febrilment.
1....objectiu perseguit consistia en
que tots els vaixells passessin el canal en vint-i-quatre bares, és a dir,
els vuitanta-un quilemetres que separen el Paciiic de l'Atläntie.
Aquest objertia no ha pogut ésser
aconseguit, peró es creo probable que
el pas de la flota quedara acabas
abans del vespre.

JOSE GIL ROBLES EXPOSA
EL SEU PROGRAMA
Budapest, 24. - senyor
Gil flohles. cap del partid d'Aeehl
Popular. d'Espanva. declara /in
una informar ió que publica 4.1
perindic "Neemzeti 'ysag", que
110 pensa de cap manera en un
cop d'Estat.
Vol realitzar una reforma de
la Constilicri& en primer ltoc ten
el terreny religiös, i preconitia
la fi de la Ittila de desees miljançant nna politica essencialinent entidiea, anib un sistema
de rorporarions, salari familiar.
restriceions del dret de vaga i
itrbitralge obligatori per als conDictes del 'rebatí.
VsI esl:tbtit suttst Cambra alta
amh represenatils de carporarions, perrs no es proposa
,n/p si?erara est:ranger.

reunio de la _Ilesa de la Conferén. qa el
3 5 del careen,. i l a de la Courissió gent ,a1 el ZQ de Inerit. dem ostra que el
retnett a Gine , ra ,us definitirr.

París. 24. - Aquesta tarda s'afirmaea que la Mesa de la Conferencia del
Desarreament no es remira el 3n del
corrent a Ginebra.
Semilla que s'estudia la data del 29
de maje proper. i en el cas de celebrar-se aquest flia. la Mesa es renniria al mati, i la CCTZli5SiÓ general a la
Suvich a Londres ::
Un-1*es. - Segons un comunica'
pule ha estar farilitat, (lumias les entrevistes celebrades pel senyer Suvich atols
Sir John Simo n al Foreign Ofíice en
preséntia de l'amhaixad a r i dels
semen Eden Vansittart i Stanbnpe, es
fa notar que solarnent es Jineta de pu s
-blemsdcahtgnrl,estrar en detall, d'aquests.
'De fet el sots-secretari liana no ha
conve p ent els seus interdocutors de la
prssibilitat u.e proposar el pla de liiva'acia siels armaments.
Del problema de les parasoles eeNeCIIcii, no s'In tractat en detall. perqué el
Govern na ha decidit encara la seca
test.
La disrussij, es reprendrit denla.
Un comentar suec
EstesmIna 24. - L'"Stockhom Goetu:botas Handels Tidning que és
un dels periódics 11/15 importants de
Suecia, dita ocupant-se del problema
del dcsannament, que "tosa !a mentalitat hisleriana constitueix una amenaea per a la pan del talón".
"El deure exigeix declarar -a:eque la torea i la independencia de França són d'importancia vital per a l'existencia de les llibertats
estropees, de les que el tercer Reich,
amb les seus concepcions medievals.
és enemic jurar."
França, forra i Iliure, es la muralla
de les dernocracata d'Europa, i, en
assegurar la scra iorea militar, defensa la civiiització europea.
Es proiundamcnt lamentable veure la causa del desarrnament perillar, però seria encara més lamentable que valors contra els quals el
nazi,dne alemany predica una croada
es vegin compromesos a causa de.
defalliment de França.
Tots aquells per al; quals la Ilierial humana i la civilització signiiiquin alguna cosa, han d'estar reconeguts a França per conservar el seu
sistema dc de:'ens a.
-••n•

DEL COM1TE

Consell de ministres francés

CONTRA EL TRAFIC

Trotsky fa gestions
per tornar a Turquia

Uesquadra nora-

La dictadura portuguesa americana travessa
el canal de Panama

Suvich reprendrit
&mil les seves converses ami, els dele-

DE BLANQUES
Ginebra, 24. - El Comité del tràfic
de Manques i infants, en el qual figuren representar; dotze paises, entre
ells Espanya, s'ha reunir sota la presidencia del comte Canten de Viart.
L'informe del secretari sobre l'any
transcorregut indica que el Brasil ha
ratificar el Conveni de 1921 sobre el
träfic de blanquea i iniants, i que Guatemala i el Paraguai han ratificar igualment el Conveni de 1923 sobre la supressió del tráfic de publicacions perno'
grafiques

24. - En el Consell de ministres celebrar avui han estar examinarles en primer tenue diverses
Miestions d'ordre interior.
Després cl senyor Doumergue ha
donar compre de la conversa celebrada amb el secretari d'Estar d'Afers
Estrangers
senyor Suvitch,
continuaciú el ministre de Comen; ha
informar el Censen de les condicions
de racord económic franco-italiä, i ha
posat de renco' la satisfacciú (me li
ha produït el seu viatge a
En terminar el Censen el ministre
de l'Interior, parlant amb el; periodistes, els ha manifestat que el senyor
Trotzki efectua actives gestions prop
del Govern turc a fi que li sigui
concedida la necessària autorització
per a resistir novament a irurquia.

Per altra banda. el Convela' de 1933
sobre la repressió internacional exi
trafic de blanquea ha estat signat lier
27 paises.
1:1 Comité ha quedar assahentat dels
informes anual; presentats per 36 paises, alai com (l'un informe sobre les
experiencies realitzades a cinc ciutats
estropees, on han estat suprimirles les
cases de tolerancia.
En el seu informe al Censen, el Comité insisteix sobre les mesures profilactiques que s'han de prendre, aixi cona
d'altres mesures enearninades a aconsepule la rehabilitar/s", moral de les dones
de les cases de telerancia.
Ei Cerniré s'ha pronunciat a favor de
Berlín, 24. - Coulräriament
l'ahondó de les dites cases, així com
de l'adora-lis d'altres mesures de remes- les insimuteions tendencioses
bliendes per diversos perMdics
siö del viri.
de l'estranger, segons les ion&
un a:ton/en:ti i!01'011P1
eomprova a les Dorsos calva nVAGUISTES
MIL
TRENTA
ueves hui...Manis quutilitals. de
¡Ilotas tiltonanys d'elevada eolits
A ROMBAI
zariö, os d u dara (dielithitent que
en Cap imanen', tu el lts'uuttr'lst tul;
Bonibai, 25.-Es calcula que els ni cap 1/epa/lamen' ale/mi/1y han
vaguistes del rasas de les filatures lingut res a veure tutu el tal
passen de 30.000. En una collisin que Norris, el qual da Ull 111111%1(1u
hi ha llagan anal) la policia, dotze scspitAs
que havia eonverlit 11vaguistes han resultar seriosamein
legalment cumples de re ichslesionats.
Londres. 24.-Comuniquen de ROM• nia res bleitiejados
reialistriares
bai a l'Ag q iicia Reuter qua els vagui•tes de la indtistria textil han orAiiitt aqueal molits s'Ita n'atouna
manifeataci...
eranitzat aquest matí
nal que s'obri una
Puper a la ottal no liara estar j/rnada le :fiel:fi //cidra el 1111, subjeele.
corresponent autent:-acto.
Es igitalment insonsal
La noticia s'ha vis. obligada a do- quo haet pi-omita ro dono' sutiles
nar (Lsteraes arreaste . Der a dissolii
ininisteri de l'ropagantla del
dre-la aa resultat ferits dotze vaReich.
guistes.

Les estronyes transaccions del coronel

Norris

Noves deelaraeions
Pressard
Paris, 21.-EI senyor Sarraul
ha pronunciat aquesta nit till
discurs en un banquet celebro:
pels C01111.55111*Ili 1 inspeet//rs de
policía, en el qual s'Int referit
ala CMTS del gnisst po I le
respecte a la. Seguretat general,
les iniperieccions de la qua] 11111
eslat posades en evidimeia per
la frr SI avishy.
Iln alega quo, en ronvi, es
deixavit l'onibra la tasca immensa realil zuda per la Segnret a I general per a la defensa fle•
la societat i el nuinteniment de
1 . 4irdre, a pesar de la insuficiencia dels initnins ;11111) eIs quals
compla, especial/n(9n de »alijan.
finaneers, perruid InamCs te un
preu'ssIpnSl cjs -47 milinns por a
tot Franca, mentre quo la Prefectura de l'olida, nomCs per a
;liendre el servei de París, cumpla andi InnIts mes.
Ila parlat lambí , de la insilII/Unirla de Eautnrital moral de
la Seguret a' general, la qual cnsa
es degttda als freqiionts canvi.s
dels eleinents direelius.
Ha afirmal, finalment, que. toles aquestes imperfeccions restaran rerneiades miljançant deerets que es publicaran en data
propera.
Noves declaracions de
Pressard
ris, 2i. - lItt la seva nova
compareixença davalit la Comisparlamentäria que entimi e//
els afers Stavisky, el senyor
Pressard ha reconegut que Intvia
soferl. error en fixar la data de
31 de gener per a l'entrevista
que. segons els testimonis senyors Dreyfus i Dona' Guigue, se
celebrä el 8 de gener, i durant la
qual només es traelä de l'assumple Coussin.
El lestimArli los fet sois coincidir la conversa del senyor
Fonlaine amb ol diiileg que es
cretiä entre ell i el arnyor Prince
a propòsit de l'informe Grimpoes.

La persecució
dels catòlics
alemanys
Bernia 24. - El cap de les jovenbits hit:erianes de l'Estas d'Alemanya, Aminerlahn, Isa posar en guardia, en el curs d'una mandestacia
nazi, la joventut sota el seu comandament -contra les provocacions d'adversaris politics - . Ha declarar:
-Una perita banda de polítics de
centre, tan ansias con/ dissimulats,
busca per negrea designis politics.
servir-se de la joventut católica que
no ha estat incorporada a la Joventut haleriana. Cercana per provocacions inaudites, que la joventut hitleriana es Ilanci a acres irreflexius,
hom espera fer, d'una manera art.Cc/al, martirs, El que cedeix a lea
provocacions ¿'adversario !tontica sto
fa cap scrvei al moviment nacionalsocialista sin() aLs seus adversaria. De
tote; maneres, l'enernic no es pas el
jove creient católic, incluir a error,
aquesta petita banda de politics
fanätics del centre, que es mantenen
en segon pla amb tanta oportunitat
com covardia.
1.a proclama d'Annuerlahn ha estat
¡jalada co cartells a BeHia
Pel retorn al paganismo
germanio
Lea inquietuds dolo medis catälics
alemanys es refereixen actualment,
sobretot, a la Miestió de l'educació i
la iormacin de la joventut Ititleriana.
Lorientació de la joventut hitleriatia
els sembla absolutament inconciliable
amb eta principia essencials del catolicisme. Un burilen catón.: citases, el
diumenge passat, el periinlic oficial
de les Joventuts hitlerianes que preslica obertament la tornada al paganisme germanio
-Quan escoltaven Odi passar amb
el seu mantel' blau voleiant, quan
seguien andt els ulls la cavalcada salvatge dels déus a través dels aires
o que portaven lt ir sacrifici al deu
Duna el déu campero!, aqueats antics
germanics havien guardar, fins al dia
que Carlemany els corba sota la
(aten la pau de radana, la !libertar
(le formar Ilur fe i llar NAluntat d'acord mol les proftmditats de Faninia racial.

A HONOR DE L'AMBAIXADOR CARDENAS
Washington, 25. -- Lii Unid.)
Pan-Ainermana ha insular per id
din 14 de mana l'andtaixatIttr espanyol ,
/111
i'bInos'mt u' ui lodo( te set!.
Es la primera %estada que la
Vid() rel limnetialge a tina
personablal d'un pais de fora el
Continent.

EL PERFUM

DELIC10/
QUE MAI NO
ACABA ,
D' LVAPORAP-f E

L'alinea franco-polonesa
de

la r,i. altra pagina)

Per altra banda. l'acerd que es va
firmar el darrer gener arnh Alemanya
assenyala una milloria sensible entre
Bernia i Varsevia, amase comprometre
de can manera la independencia politica de PolOnia,
Id viatge del senyor Barthou a
Cracóvia. on passarà en companyia
del senyor Beck el ¿arree da d'estada a Polemia, donara als dos ministres l'oeasiO de prosseguir les seves
zonverses en la mateixa atmosfera
rordialitat, i és possible que en les
dites converses es tracti de la miestió
l'Austria i de l'eventualitat de l'entrada dels Soviets a la Societat
Nacions.
Comentarla soviética
M , SZ,11. 24. - El viatee ,!ei ministre francés d'Afers estrangers a Polonia ha estas seguir amb viu intere;
a Moscou, on s'esta (Lacord de considerar-lo un esdeveniment de gran
importancia. El Govern sovietic nn
ha cUssimulat les reSerVes j les apeen.
stans llavors de la firma del pacte
germano-polonés i la premsa ha marras el perill joe de báscula inaugurar per la diplomacia polonesa. Tot
aixO vol dir que s'espera una ociensan/li clara de Varsòvia amb motiu
de les converses amb Barthou.
Els cerdea que tenen la responsabilitat de la politica estrangera de
;a Unió Soviètica veurien amh gust
el millorament de les relaciona franco-poloneses a conseqüencia d'aquestes entrevistes. Cal, en efecte, subratllar que els nialentesos entre París i Varsóvia i rafebliment de l'alianea no servirien en res els interesaos de la Unió Soviética. Si és
veritat, com !Delta afirmen, que Polònia es troba a !a cruïlla de dos
camins, l'elecció que faci no pot
tleixar indiferent Moscou. Per la seva posiciú geográfica, PolOnia pot
servir per a la defensa de la Unió
Sovietica o de punt de partida per
a un atae. Es un peO de gran importancia en l'escaquer sovietic. La
Unió Soviética te, dones, tot ¡'interés
que can 'mientes Ilanci Palónia
als bra. ços d'Alemanya. La consolidació de les proposicions franceses. a
Europa i el reiermament de les retado/as franco-poloneses no pot desplante ad.
Les "Izvestia", comentant la visita de Barthou a Varsóvia, escriuen
que una conversa franco-polonesa ha
esdevingut necessària, "cae l'acostament germano-polonés podria, en el
seu desenvoluparnent lógie, portar
canvis profunds en la relació de forces a l'Europa central. Del costar
francés, hom veuria amb gust respostes ciares de Polònia a diversas
qiiestions, en particular sobre l'actitud davant els armainents aletuanys,
l'Anschluss, el projecte francés de
convenció de desarmament, i saber
en quina mesura Polónia és encara
un dels elements del freist antirevisionista, Polònia, pel seu costar, pre-

imponent
manifestació nazi
a Salzburg
Una

La nova Constitució austriaca será proclamada el
primer de maig
Viena. - L'enterament del
sols-cap de la seeeiti d'assalt de!
parla nacional-socialista
senyor Vinkler, que D'asile
lloc a Salzburg, donä lloc a gratis
inanifeslations contra el Govern
Dolltuss. Sis mil assistents a la
fúnebre vomitiva cantaren
no nacional-socialista alemany.
Aleshores t'oren atacals per la
gendarmeria, por?) resistirett. La
I oniba del senyor N'inkler fou
eoherta de creus gaintuades, a
despit de la resistánria que ciposit la polieia que vigilava la 0cl/1'11,111i:t.
La nova Constitució

Viena. 25. - Segons anunda
la prenisa (raques' matt. novit
Conslituriö federal d'Austria se1 a proclamada asutls Iota soleinnit ;4 t. el dia primer de maig.
L'assemblea nacional sera con5 . 555/aila després del primer de
maig per tal iraprovar ulteriorment els decreta d'urgánria que
ha d'Ha' taus ara el riovern.

Satisfacci6 a Londres ::

•
[Andres. 24. - Avié s'ha concedit a
Londres la major atenció a les noticies
\pzem
den
iuots
de le
Ple
osrnet ioqnUse poiunnoitz
raen
anca
coslevaques.
Alguns informes deixen preveure que
Txecoslovaquia fans mott aviat una declaració de bona voluntat amb respecte
a la seva minnria polonesa.
Lina iniciativa d'aquesta ;Mote seria
considerada a Londres con, a susceptible
de fer desapareixer un element d'incertesa a l'Europa central, nerque hom
ti la impressi6 que Polória experimentarla una gran satisfacciá davant un
grst d'aquesta dasse.

Atencló alemanya
Berlin, 23. - El corresponsal del
-Berliner Boersen Zeitung" comunica
des de Varsòvia que sembia confirmarse que els resultats politics de la visita
del ministre francas de N. E. Sr. tarthou ja t'oren minuciosament preparas!
a l'ario, abans de la seva sertida. El dit
corresponsal creu saber ene Poli:mía
aprova l'actitud de Franca en la niestió
del desaranament i ‚ne s'ha arribat a un
acord sobre la futura polit/ca comuna
respecte a Rüssia, aixi com sobre l'entrada d'aquesta en la 5. de les N. T bé diu que Franca intervé c raitjanadora per a posar fi a les divergenCieS que existeixen entre Varsenda i Praga i acaba assegurant que França esta
disposada a concedir crédito a robinia 1
L
a 'a
Rt:a
nia
danil'a Praga ::
Praga. 24. - E dijous al tuati arloará en aquesta capital el ministre
francés d'Ajes estrangers. senyor
Barthou, el qual será rebut a l'estació
per la majar part dels membres del
Govern i representants de la municipalitat.
A les onze visitara el senyor Benes,
després será re/nit pe! senyor Masaevck, que donara a honor seu
dinar, al qual assistiran els membres
del Govern, els alts funcionaris de la
cancelleria i del Ministeri d'Afers estrangers, ami com el personal de la
Legació francesa.
A la tarda el senyor Barthou celebrarä una conferencia amb el president del Consell.
El ministre francés sera rebut a
l'Ajuntament per ¡'alcaide de Praga
i el general Sirorew. inspector de
l'exèrcit txecoslovac.
A la nit el senyor Benes donari
un banquet a honor del senyor
Barthou, i al dia següent conferenciara amb ell a la Legació de França.

DETENCIÓ D'UN DIPUTAT

JAPONES
Toqui;'. 1. - La policia ha
detingut l'ex-diputat pertanyent
nf partit seiyukai, senyor Cazinn
Okamoto, aeusat de fals testimoni.
Aquesta acusació obeeix al fet
que l'esmentat ex-dtpulat havia
acusat el passat mes de febrer
el ministre de Justicia d'estar.
COIIII I I'0111
(.11 un escandsil.

CONDEMNES PER LA
NIFESTACIÓ DE PARIS
París, 24. -Davant el Tribunal
correccional han comparegut 30 persones que van ésser detingudes durant les manifestacions efectuades el
divendres darrer a les immed:acens
de l'Hotel de Vine.
Han estat ccmdemnades a penes
qua oseillen entre multes de ;o franca
i uit mes de pres3.

ELS COMUNISTES XINESOS
OBTENEN UNA VICTORIA
SOBRE L'EXERCIT DE
NANQUIN
Londres. 24. - Comuniquen de
Houg Kong al "Times" que un exèrcit compost per 20.000 COMUnistes
infligit una gran derrota a les tras
pes regulara (lel Govern de Nanquín.
Els toma:listes, després d'una serie
de rcbmbats i escaramusses, han aconsegun voltar 7.oro soldats molara,
als quals han fet presoners.

1

1
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CENT NOU MORTS A LA

Un representant • Trieste
Viena, 25. - Noticies particu1a r ''
Uno el Govt'll1
n o titenarit un criusol general a
Ti leble !MI 1131/11, cont
o sigui 0191,1'1111)a )11 11 , 1141

sentara una Mata de demandes. Exigirá restabliment de la igualtat en
les relaciona franco-poloneses. Leo
Ilicono de Locarno i del pacte dels
guante no han estar perdudes a PoIhnia. Demanaran de no essen amenaçats en l'esdevenidor per decisions
inesperades, que no solament no corresponen ala interessos polonesos,
sinii que els poden perjudicar (breetament.

.11111-

MINA KAKANJ
roturad, lis, -- Les darrereä
tui d fries diuen que Van retirats
t 151) cadiners de la catástrofe dc
la mina de Kalianj, prop de Sarajevo. Continuen els treballs d'ex.
ploraritS a l'interior do la nnne
sinistrada. El l'e i. ha obert gnu&

ria prevista en tquell port.
Arpies1 ehrree serà r011forjt a
tuut importan, personalitat do In
politica austriaca,
subscripcld nacional,

1
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BARCELONA
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
El senyor Mari( [aleve, a Madrid. — Ahir a la n it, en Texpras de Madrid sort1 el conseller
de iinaneee, rsenyor Martí Estere. Segons nuanifeste, te el propbeit de tornar ei diNendres Ninent.

dentinlIenta. — La Junta reguladora de contingents de fru í lee i verdures ha distribuit, per
present tercera desena d'abril,
el cupus de certificacions titopatológiques d'origen a Murar
dilas d'aqueeta deserta per les
fruites i verdures per a exportar a Frenen sotmeses a contingent, de la següent forma;
Secció agronómica de Barcelona, 930,500 quilue de verdures
j 50.000 de fruites.
Secció agroninnica de Girona:
15.000 quilos de verdures.
Secció agronómica de Lleida:
25.000 de verdures.
Seccjó agronómica de Tarragona: 50.000 quilos de verdures.
Les autoritzacions corresponents podran esser recollides
pels seus inlereseals a partir del
dia 27 del mes que 60111, a les
Seccione Agronerniques de Catalunya.
El SUtileti Oficial de la Generalitat. — En el seu número
d'abir publica el segtient bumari:
Justicia i Dret, — Anunci de
concurs per a la provisió de les
places de jutge de primera instancia m instrucció dels partits
de Montblanc, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Sort i Viella.
Governació. — Decret nemenant agent de tercera classe del
Ces d'Investigacid i %Silencia de
Catalunya, com a premi a la seva
memòria, el que fou agent auxiliar senyor Josep Duran j Estruge, mort en compliment del delire el die 14 del present Pies
d:abeil.
Deeret ascendint a agen t de
terna ciaste del Cos erInveetipació 1 Vigilancia de Catalunya
el senyor Jaurne Batee j Bulo,
ferit en compliment del deure el
dia 14 del present mes d'abril.
Economia j Agricultura.—Ordre autoritzant i inscrivint en la
zarza aèria de Catalunya, ruin a
aeròdrom particular i Privat

l'anomenat "Rosanes", de La
Garriga, propietat (lel senyor
Esteve Fernandez Seyneve.
Departament de Sanitat i Assistència Social. — Direcció dels
Serveis de Sanitat: Circular relativa al compliment de l'art. • 9
del Reglament d'inspeccions
mi

ùziee.

Denartainent de Treball i
Obres Públiques.—Jurats Mixtos
de Trehall en les Mdústries
tils i de la Confecciú, de Barcelona: Bases de•treball del ruin
de Contecciens, Camiseriu i Corbateria a l'engrós, dels Jurats
Mixt
de Treball en les indüsIrles textils i de la Confecció.
aprovades pel Ple celebral el din
4 d'abril de 1934.
Recaptació de Contribuinons
de 'Tarragona. — Edicles del recardador de la zona de Gantiesa.
Secció Administrativa de Primer Ensenyament de Girena. —
Anunci.

Direcció d'Obres Públiques de
Girona. — Porta: Animal.
Direcció d'Ubres Públiques de
Tarragona. — Expropiacions:
Anunci.
Delegticiti dels Serveis HidratiNos del Pireneu Oriental. — Projecte d'estació d'aforaments del
rin Fresser al tenue de Campdevano!.
Juntes Municmpals del Cena
electoral de Liitalunyit.--lielacio

deis ciutadans que conetiluiran
les Juntes mumeipals del Ceno
electoral de Catalunya durant el
hienni 1.334-1035.
Adtninistracia Municipal. —
Edi c tes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Sentencies i edictes.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir t'oren posats en llibertat
els onze individue que van ésser
detinguts el dia ahans al Bar La
Tranquillital, per suposada reunió clandestina.
* Ahir al vespre. desprAs de
la sessió celebrada a l'fnstitut
d'Estudis Calalans. sorti eap a
Madrid el Conseller de Cultura.
eenyer Ventura Gassol. L'objecte

del viatge s trailer amb el ministre d'InstruciO Pública del Govern de la República de diversos
assumptes relacionals anth el
seu departarnent.
'fambe marearen cap a Madrid el Conseller de Finalices de
la Generalitat, eenyor Mart1 Enleve. Vex-ininistre senyor Chapan/jeta f els senyors Trias de
Bes i Portele.

AJUNTAMENT
E1 problema del Patronat de
l'Habitació. — L'alcalde isenyor
i Sunyer fou visitat nhir pel
senyor Josep Aragón Menteln,
delegat del Ministeri del 'Treball,
Sanitat i Previsió, per tal de posar-se rracced per a la constilució de la Junta d'Ordenarió
Financera del Patronal de l'Habitació de Barcelona.

Els dies de visita a Assistència. — El Cunsoller delega( d'As-

•n•

Servei Meteorològic
de Cataltutya
SITUACIO MINERAL ATMOIIFERICA
D'IUROPA A LES 7 MONIS OIL DIA
24 WAIBRIt. Di 1534
Mi he dos Importante centre, d•
bel... prevalen' situaba e Anplatorre I • Yun ga, que pertorben notablement si lempo • oren part d'Europa, prInclpalment a le. Idee Sritiniques, • Franca I ale Nao.
•
on es registren plugo, 1 vente
orto.
A la Península IbtrIca el tempi
5. v•rleble I fred, ame eel mtg nuvelie al vemunt rnedltarran1 I 00.
bort a la meltat occidental.

AL

Notes de preu. — Degut a !nivel d'adquirir per Fi diversos
serveis niunicipals els adietes
que a ci .untitinaciii es detallen.
es fa públie a fi que tots els Industrial:e ala quals puuni interessar preeentlit ofertes de preu
al Negociat de Compres de l'Ajuntament (tercer pis de la Cana
i le la Ciutal) bans del dia primer de mnig propvinent.
Arlieles que sian d'adquirir:
Instruments de manyeria: estany
en barres; objectes de lampisteria (aixeles, claus (le pas, etc.):
"floreo", rodó
imadrat; objectius de projecció.

Subhasta. — Presidida pele
senyors Consellers regidors senyors Eetanislau Duran-Reinals
4177A7 Oil. Mapa
i Antoni VentOs i Casadevall, ha
A CATALUNYA. A LEA VUIT
estnt celebrada la anblinslit reHI ha boires matinal. a Vic, a llalativa a la ennmtriitrió de clavegas I • la Elednirra.
gneres. alhellons imbornals per
A la resta 4. Catalunya fa ben
temple, amb col palmee sera, pare
um l'aigua de pluja 1 nitres obres
en conJunt Se de pece eatabliltat,
emb tendancla a •stablIr-se vente
.teress¿tries ;As carrers de Sant
forte de ponent I • registrar-se *INostra Dona dels Reis,
gun• turbonads I•elada.
Passeig de la Font lEim Fargnes,
Temperture
minim. d'avul, •I
Port de la Conalgua I a filúrla, 10
carrers de Magdalenes, Jocs Flograos 40111 :aro, respectivament.
r als, Prolongació de Daoiz i Velarde
Torrent ile Vallvidrera,
mes omervartons del temes a
Barcelona, a lea set, van a la ensola el pressupost de 172.470'55
umera de la primera otatnaa
pesseles. han @sial adjudicarles
provisionaluent a la caaa "Filia
i nett de gu.st. Deepree els visi
Imite recorregueren les prinri de Josep Miarnau Navas, S. A.",
pals sales de la Casa de la per la quantitat de 142.61630
Ciutat.
pessetes.

atalancia 'Municipal posa a coneixement dels interessals que
únicament per aquesta set mana
sera traslladada al dijeus, dia 20,
de (lotee a una del migdia, la
visita pública dels dimecres.
Visites a l'alcaide. — L'alcalde. eenyer Carlee Pi i
va rebre a lun, 'tu tie altres, les
visites segiients: senyor Jean
Citja j Teixider, representant de
la Companyia Arendataria
'robare; senyor Ferran Ferri i
Vicente, director de la revista
"Va letwia-AlltrmsAvor: el sertyr
E. Frasser Lawton, president
"llega i Força de l'Ebre. S. A.".
MI% Eddy, cap del Depar(muleta coniereial de la maleta:1 CAUSES VISTES AHIR
Companyia; els eenyors ru:1
Marquina i Duran, acompanyat
A la Serci n', Primera cempareguedel Conseller regidor eeny n-,r ren Joan Manllahé i Virtor Lamer.
Massip, i el senyor Josep Roe
acusats d'un delicte de temptativa
furt. Es conformaren ainb la pena %ir
— L'alcalde senyor Pi i Sunyer mil pessetes de multa %me el fiscal
l'enha esta( romplimental per
va solicitar de la Sala.
ginyer industrial senyor Manuel
A la Secció Segona es ve j é una
•
Ferrandis, al Ti lt a entupa rlya va causa
contra Antoni Pumot. acusat
el director del Metro Transver- d'haver atropellat al carrer de COnsal. senyor
cepciO Arenal un nen. al nmal produi
:a mort. El fiscal sollicite que li fas
Ei cor romants. — Ahir
imposada la pena d'un any i un dia
itmuti sa visitar TAjuntament un
de presa, car la indemnització corgrup de la masa coral "Cantarea responent ja la tenia pagada.
Romanier. Despees d'eeser re4,, A la Secó Tercera va compabulo per l'alcalde e e nyor Pi i Suriixer Andreu Pasqual, el qual s'apooyen , el qual els va Saludar l'II dera d'una quantitat de mitges de
nom propi i de l'Apintarnent,
la casa on treballava com a dependen:.
expressaren Ilur
fur al aprecia en el fet un delicte
desig de cantar una caneó popu- de furt, amb alias de confianea,
lar al Saló de Cent, i el senyor dernanä que li fos imposada la pena
Pi i Sunyer els el concedi anib de dos anya de presa. El Iletrat de-

Tribunals

i jutjats
fen s er, senyor Cues as, dental/a que el
fet fos consideras com un mancament.
•
A la secció Quarta es seid una
causa contra Juli Marfil/ i Pai, de
vint-i-dos anys, el qual s'apodera
d'una bicicleta cine va veure al portal
d'una casa del carrer de Salmeran.
Li bou aplicada la pena de dos meres
i un da de preso.
TRIBUNAL D'URGENCIA
/fi va compareixer Juli Pérez unsat d'un delicte de resistencia. per la
qual cosa li fou imposada la pena de
do s meses d arrest i cinc-centes pessetes tic multa.
VARIA

El jutiat rsUenero deu ha dictat
aute de processainent ¡ pre s ó seise
fianca contra Francesc Reynaldes i
Soter Prades i Martínez, acusats des'er els autors de rincendi d'un auto1:1S al Cal- 1'er de Sant Andreu.
• La policía va posar al/ir a dioposicia del Jutjat de guardia Salvador Martinez, aeusat d'excedr coseions contra Jean Soler remire Ireella en una ca s a no. segens senada.
els conductars d'ames tenen algun
c a nflicte pendent. Al detin g ut se
l'acusa d'haver amenaeat de mort el
denuncias/t.

Presenta Ò nous models de refrigeradors
elèctrics 1934
mozonsuannik
AGENCIES OFICIALS:
Pelayo Radio
Pelayo, 9
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Pres t atge plegable potent
CROSLLY.

Eatabilments Luciereis, 8. L
Corta Catalanes, 598

Plorenel Caivera
Roseelló, 241

Palau de la Rädlo

50 per 100 mes de capa.
citat útil.

Rambla dele Estudie, 8
Mío Canaletes
Rambla de Canaletes. 6
V. ~lata
Rambla dele Estudis,
V. &Mate

Porta anib prestatges patent
CROSLEY.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

Balmem, 53

Ricito galeote
Passeig de Orkeia,

Vicenç Martínez de la Hora
Rambla de les Flors, 26

El refrigerador sense prestatges a les perlas no es
un refrigerador modern.

Establiments Lutetla
Amó. 598
Unid Mueles, Casa Werner
Passeig de Grecia. 54

* Pel fiscal de guardia ha estat
denunciat el settnanari "Guian" per
considerar injuriosas per a les autoritat: alguna articles que publica. Per
ardre del jutge de guardia la estar
ordenada la recoll:cla del dit acunanari.
* El jutjat número I2 ala inhibit
a favor del de Madrid del sumari que
instruia amb motiu d'haver publizat
el diari "Inferí-naciones". de Madrid.
un article el dia za de novembre darrer que f011 censiderat injurian' per al
comandant general de la guatea divisie.
* Reclamat pel jutjat número 6
fria detingut Max w esser. El delinee( rebana maletes de les cases en
catara rellogat i ion sorpris quaa
abandonava el producte (l'un deis
seus robatoris.
* Uns quants :volees apallissaren ahir un control de circulada, al
carrer de Provenea. L'agredit,
s'anomena Antoni Llexar i Caserres.
denuncia el fet al jutge dc guardia.
* Acusat d'haver agrdlit un
guärdia de cguretat al carrer Nou
de la Darnbla ton detineut el sliodit
estrariger Knut Eric Pranielt.

Cistell

enreixat

patent

CROSLEY.

mennennemor
VENDES AL COMPTAT I A TERMINIS

des de 1.490 pessetes
Més capacitat :: Mis modern
Més econòmic Més garantia

DIA

Bernat, Antoni Peral i Antoni Cuevas, respectivament
Secció quarta. — 1:11 divorel: Africa Fernandez contra Alfred MasSarda.

Conferencia del doctor Ber g6s

EDICTO

COm ja tuviera amuunciat, l'Institut
Merlico-Farmaceutic va celebrar la
sesfiö pública extraordinaria, en 'a

En

de lu dispuestu por el lene filez ce Kunera insLailesa
Llisu Un iriS ct/..ad, es' pruviazae,a ir
esta techa, dictana en el proceuirmemo
ruleta suman iu segUld0 puf Un Agapite l'arrea ballet centra Don Domingo Oliva aug, pur el prestare se anunvirtud

cia primera subasta de las tincas oyecialineica: hipotecadas en la esaatura
ne préstamo, base del pructunmenta,
con5.Clentes en:
Primera: Toda aauella porcian cle
terreno para edificar, sita en el termina
municipal de esta ciudad, calle de Saa
Jaime, barriada de San Manir! de Provensals de superficie 7034 palmos, equivalentes a »e Metros r. aecimetrot cuadrados: litdante, per el frente, Oeste,
con dicha calle de San Jaime: por la
izquierda, saliendo, Sud, parte con Don
Pedro a iruró, parte con Don Antonio
Casas y parte con Don J'ase Galopa;
por la derecha Norte, crin propiedad de
Don Jacinto Carreras Passas;; y por
la espalda. Este, con finca de Dobla
Magdalena Stili Piaol y su hijo Don
Pedro Duicet y Sute
y Seatinda: Toda aquela porción de
terreno para edificar, situada en csta
ciudad, barrio de San Martin de Provensals, y paraje conocido por "La Sagrera - , con frente a una calle llama.
da de San Jaime: abraza una superficie de 4n1 metros 21 decímetros oó centImetros, oa miiimetros, regún el Registro de la Propiedad, pero según plano levantado por el Arquitecto Don Enrique Cali, la superficie de esta finca
es de 436 metros 18 decímetros cuadrados, equivalentes a traaO palmos ro décimas de paime cuadeado; y linda por
cl frente, Sur, cen la calle de San Jaime: vr la derecha, saliendo, Oeste, con
Dqn Juan Oliva; por la izquierda, Este,
parte con La Pedro Rornani y parte con
Dona María Valles; y por la espalda,
Norte, con un camino de carros.
Se ha señalado para el remate de
dirimas fincas. el dia veintiséis de Ma' o
proximo y hora de las once, en la Sala Audiencia de dicho Juzgado, sita en
los bajos del Palacio de Justicia, ala
derecha, primer patio; previniéndose a
les licita:eres, que no se admitirá pastura que no cubra la cantidad de treinta y tres ni:1 pesetas para las dos fincas ,
WC es el importe de las responsabiliaades Nadas en la escritura per capital, dos alias de intereses al seis por
j'ente y cOitat y a lx. que no Preceda
el derasilo ea la mese- 6i Juzgada o
en el establecimiento destinado al efecto de una cantidad igual por lo cienos
al diez por ciento de dicha suma de
cuya consignacian se halla únicamente
exento el acreedor ejecutante: que los
autos y la certifieaci a n del Registro de
la Fropiedad del Distrite del Nardo, a
que 5e refiere la regla cuarta del articule, 131 de la Ley Ilipmecaria, estarán
de manifiesto en Secretaria entendidodese que Inda licitador acepta como
bastante la titulacian: y que las careas
gravamenes anteriores, y los preferentes, si lo' hubiere, al crédito del eJecotante. continuaran subsistentes, entendiendese que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad
t'e los mismos, sin destinarse a su exila: l a/1 C preeie del remate.
e"ona, veinticuat ro de abril de
teil lana tientos treinta y cuatro.

arrea

qual el doctor Francesc d'A. Bergds
Ribalta disserta sobre "Els serveis
sanitaria en campanya (escalonament,
evacuació i hospitalització) i la reeducació dele invalids de guerra".
La conferina molt documentada clarament exposada pel dissertant.
es completú arnb la projecció de qua.
tre iilms cedits pel Govern frances
exclusivament per a tal fi, en el;
quals es dernostrava l'organització
de tan important servei en la guerra
muralla! el primer d'ells dedicat a
l'eacalonament, l'ordre que segueixes
els diferents organisnies dedicats a la
cura dels ferias, refugis. llocs de socates, ambulancies i hospitals O uirUr
del front: el segon, als diferents-gics
mitjans de transport; el cocierenciant remarca renginyositat de tuolts
aprofitant teto eh elements
possibles, com $im autornbbils, motos, milis, canoes, barcasses, adhue
un transbordador aeri, aprobitant
cable de mines i explotacions aura.
coles: el tercer. detallada exposició
dels edificis públics i privan. aprofitant,e per Ilurs hospitals centrals.
constitueix una de les Ultimes etapes
Ichs serveis d'escalonament, i el quart,
a la reeducació d'invalids, fisicament
primer. i proiessionalment despees.
El mis petit detall bou aclarit pel
dissertant. que va fer un hon recull
dels sein contixements i de la prepararla del tema.
Assistiren a lacte el doctor Pumarola, per l'alcalde; el coronel Castellvi. amb el seo ajudant doctor ViIlarrubia, en representada del general
Batet: el secretari del director de
serveis sanitaris de la Generalitat, vice-rector de la Universitat, doctor
Deulobiti; cansol de França: presidermis de l'Institut Francés i de la
Societat Anlics França; comandants metges doctors Cotulla i Montserrat, representante de les entitats
nièrliques i del Sindical i Collegi de
Metres, així com un gran nombre
de metges amb les seres respective'
fa ro
L'acte es clogué amb paraules
d'agraiment a la nado vena i al nos
de Sanitat itiililar, tant francés com
espanyol.
CONFERÉNCIA CLUB

L'historiador Waldemar Deonna
a Barcelona
Ilustrada per mitjä de nombra.es
proieccions, el professor Waldemar
Leona, director del Musco: d'Art i
d'Histaria, de Ginebra, donara una
conferencia per als associats de Conferancia Clu kt en la qual parlará'. ;obre "Refleaions sur le costume:
mode 4 la cour du rd Minos euelmies 18e0 ans avant notre
Aquest tema permetra al proiessor
Dimana tractar de le; modes en el
vestir, ben curieees. que ioren un
temas usades a la Creta pre-hellemea,
pena que precisament presenten rares
coincidencies amb la moda dels nostres dies.
Aquesta linea aessia de Conferencia Club tindra lec a la Sala Studium
(narren de Bailén. 721 , denla passat,
Fi Secretario
divendrts. i començarà a les set e-.
Por D. BIENVENID O PASCO punt de la tarda.
ANTONIO BURES

PER A AVUI

EXPOSICIONS D'ART

Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. — A les deu, al servei de Patologia Digestiva tpavelba del Carrnel,
Pintura
VILA CINCA
el doctor Joan AntersI Collazo disELVIrA HON18
Feriara sobre "Ei beige elanaula vitaRICARD FERRER I TURMA.
010uleoe
D. SANTSALVADOR
minopixica i vitaminocrina".
Fina 11 28 del terrera
Academia i Laboratcri de Ciéneies
redigan de Catalunya. — A les te,
sessi6
científica. en la natal seran preLA PINACOTECA
sentarles les seguents comunicacions:
PASSEIG DI GRACIA. 84
EXPOSICI OSANTA8U5AGNA
Doctors Josep NI. Ramentol i 11. Co.
Pina al 4 de melb
raehan-Llord: "Consideracions clinimies i hiatolbgiques de tres casos
sarcoma retreperiteneals - . Doctor
SALA BUSQUETS cíe
Agustf .amell: "Consideracions sobre
PASMO DI GRACIA, 88
ei diagnastic diferencial entre el eänMobles 1 oblectim d'art
Pintura
ere i la tuberculosi pulmonar".
MIMI YRALLE • 0
MERCADEA
JAUME
Fine al 27
Institució Cultural Pedagagium
(Balines, 292 1 . ._ A In, conferencia aci doctor B. Oliver i Sunyer.
SYRA
Tetaron 18710 Tema: "Fls origen% de l'alpinisme.
DIPUTACID. 2E12
•
APT I ORNAMENTACIO
la seva evoluci6 i el seu estat actual
Mauleo.
JO8FP AMAT
Catatunya".
Pintura
PRIM
O.
JADIARA
.101111.
Francas (Provenea. 325). -Institut
Fine al 27
\ les lo, conferencia de M. Georges
Gaillard, sobre "Lee calor.; de prirtSALA PARES ture pendant la menarchie de juillet tatua projeccions'.
PETRITECIL
•pst,s:ra
J052P PUJOL
Sta-ti Club (Laietana. 37 1. — A les
LLUIIB M. GUELL
madame Segret, professera de
/In. 41 4 de Malg
l' Aniance Française. donara una conDesenrotlark el tema "GraSALA GASPAR ferincia.
phologie", ama demostracions gritaDE CIENT, OSO - Tal 120E0

GALERIES LAIETANES

U:4114 •

contra lee

A L'INSTITUT MEDICOFARMACtUTIC

ANUNCIS JUDICIALS

AUDIENCIA TERRITORI NL
Sa;a primera. — ha:alerte: Carme
Carrillo contra J. Ruiz Menor 41150tia: P. Munt contra E. Sanjuan. Divena: Cul p e Garcia Cubero miura
51 ama Iferrera i el miniateri
fiscal.
Sala segona. — Incident: Joan Vicarisses i Vila contra Demente Gar- CO N SALL
DIbulxoe el peetell
ci Viniera. Pobre-a: Miguel Galo- CAMAS VAEQUEZ
Fina el 6 de malo
h ar t columna J o an Vergara i Torrents
l'advocat de l'Estat. Menor einantia:
Rosa Martí i Pousich contra Jsume
GALERIES VALENCIANO
Olieeres i Ventura.
PLACA MACIA, 10
PIntur•
EXPOSICIO (m'actea
AUDIENCIA PROVINCIAL
Inaudureele el 1 de mala'
SecciO primera. — Ire, oral. per
danys, robatori i M'enea d'armes; .:onRENART
tra Josep Illanola, Didac C,ómez
Telele,' 18117
ol e, 171
Unís Pérez, respectivament. Un di. FinaDIalPUte
414 117 d'abrIl ;era expe gtst a lit
lord; J. Cerda contra M. Juan.
Matelea Cele Reme un galeote reoull de
011•111111 Sal sella XIX,
Secció segena. — Tres e ral; per dIbisiatu d'artistas
dl tare
pweeu
oallacolona
estafa, imprudencia robatori contra Ate lema oo
laarti Tona, Josep Toledano i Enric
López, respectivament.
Seccia tercera. — Quatre orals per
LLISRESII
AutO 44444 , dibuixos, *querelles
estafa. fuel, lesions i M'enea d'arma
el mr. tip itIl 16eUrlIsnels1
contra Wolfgang Gustavo, Marta
(l'uvate ar tairetamin
asta/meta 1 %elida a predi I

NAFTALINA

ursos 1 Conforto eles

METROPOLITANA
LLI•RERIA VELLA I DOEX
Camufla al. animes de la Sato Mofen'

que,.

Associació d'Alumnes de l'Escola
de Bellas Arts (I...lotja). Ale s mato
- Ncuellea i novelistes . a conterenria
per _loan Puig i Eerreter.
Foment Autonomista Catalis (Saló
Garcia Hernande,, 113 1 . — A les 32.
conferencia pel director oeda gbg i c de
l'Escola Catalana Mossen Cinto, senyer Jnsep Farunella. Terna: "Comentari sobre l'Expesieja retrnspeetira de l'Escota Catalana Ifosska
Cinto".

Unió Democratice de Catalunya.
Gracia. A les 22, e n nierencia pel ne.
ruar J0311 B. Roca i Terna:
"Política, Ciutactania. Fatriotistre".
Ateneu Enciclopedle Popular. —
.A
2i. Sessi,i pij :s1I:a de critica
d'art. a carrec d'Angel Lapez Obrera, que dissertarà sobre el tema -El
aobrerealiszne i l'art proletari",

zgre,r'r

S.J... Le laae

LA PUILIOITAT •

ARCELON'A
Vida
villa Corporativa La Mar i l'Aire Bullid Pedagògic Noticies Soltes
3questa seunana tindran lloc les
mblees de les diverses seccions
eAteneu Popular de Gracia, que
:enneixen el mínimum d'inscrits
determinen els estatuts de l'enLa Secció d'Are es reunirà avui.
erres a dos quarts de N uit del
pea La SecciO d'Educació InfanavM. a dos quarts de nou. La
ciO d'Educació i Instruccia, dema,
a, a dos quarts de salta La Sec., d'Estudia Política, Económica
eials. dijous. a dos quarts de nou.
Secció de Literatur-a, divendres,
!.,ss Quarts de vuit. La Secció d'Exonisme, divendres, a dos quarts
nota La Seceiä de Cinema Fe ¡a amateur. diesabtc, a dos
is de vuit, i la SecciO de Ved a
dissabte. a dos Quarts de non ,
esta assemblets de Secció ele st les seves Juntes respectives.
seas presidenta. d'acord amb els
as de l'Ateneu. passaran a fort par: del Consell Directiu de
eltat.
diumenge passat es reuní a
otel Majestie Anglaterra, en asb:ea general. l'Associació de Pestes Estrangers de Barcelona.
disset SOCiS. Com a nous
rs selegiren els senyors Arne Palie dels diaris de Varsavia; August
on, dels diaris alemanys; René
rees de Villegas, de "L'Iraforr.on'', de Palas: E. Manuel
esahnecker, -Nene Freie Presse.
Vena. Narcis Masferrer i Sala,
_auto". de París; Màrius
-La Prensa", de Buenos Aires.
u reelegida lantiga Junta, campospels següents senyors: 1-awrence
Fernsworth. president; Jean Cai Al:red Giorga, vice-pres:dents:
rar Chichos. aezretara
El

superiora a 6.012 pessetes anuals i la
desgravació sobre els salaris compresos entre 6.013 i @lo e neesetes . Se
-gon.Oraitzunmígostre al qual serien invitats a prendrehi part els diputats per Catalunya al
Parlament de la República que han
recolzat la catnpanya. Encara no ala
Crac la data de la celebració, si he
hom creu que poda anunciar-se oportunament.

SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions meteorológicos':
A sol ixenl vent al N. O. tresc,
cel amb eelatges i horitzons bolrasos; al migdia S. S. 0. molt

lees,-, cel amb eirrua stratua
horitzons clars, i a sol ponen'.
S. u. amb la mateixa força, mar
marejada del S. 0. 1, el cerele
queda cobert.
.Bartunetre, 749. - TermameEl Patronat Obrer de Sant Miguel
del Pon, de la Barceloneta, celebra- tre. 13.
ra denla, dijous, a les deu de la nit,
MovIment de vaixella a posta
reunió general extraarclinäria al seil
estarse. Marqués de la Quadra, 1. de sol. - Demoren a l'E. un
bergantí goleta i un pailebot,
principal.
que van en popa, i dos pailebots
Tal com s'anuncia dissabte al set- a motor que paseen a 10. Pel
pro, al local social de la Cambra del S. una balandra que va vers
Viatjant. Corredor i Representant la inateixa direcció i una polas'iniciaren la serie de converses or- cra goleta que passa a ponent, i
ganitzades entre els socis que tracten II S. 0. un berganti goleta, una
sobre orientacions professionals que goleta i dos pailebots que van
afectin la vida activa i el millorament
bolina; un berganti goleta i
de la classe. S'acorda en principi in- de
tensificar l'actuació en benefici col- una goleta que venen en popa i
lectiu, i s'esbossaren projectes inte- un pailebot a motor de tres pals
ressantissima entre e:5 quals desta- que ve al port; de vela tialina
quen per la seva importancia els de dos falutxos vers diverses dila borsa de treball. l'atur forgós, l'in- recc¡ons i un cap a aquest port.
tru5i5me, l'impost d'utilitats, informeció i estadistiques professionals,
cooperativisme, qüestió deis quilornaMOVIMENT DEL PORT
trine i reducció de les tarifes de transports, concursos i exposicions cultuVaixells entrats. - De Bilbao
rals i econamiques. tente rencie s, i escales, arnb carrega general.
cultura general, vellesa, invalidesa i
el
motor "Altube Mendi", ale la
orfenesa. E5 crearan distintes poneneles i comissions per a l'estudi i exe- Cia. Navilera Sula i Aznar; ele
Tampa i escales, amb carrega
cució de les citades trateries.
general, el vaixell nord.america
La Cambra de Comete. Indústria i "Sapinero", de l'Ag è ncia MarítiNavegada Hispano-Brasilera a Es- ma Hispano Americana; de Capanya, constituida a Barcelona en sablanca i escales, amb cerrege
1926, ha quedat constituida pe! bien- general i de transit, el vaixell
ni 1934-36 en la forma següent: Ere- italiä “Gliovinezza", del senyor
sieent. doctor Francesc Condemines; Tornas Mallol ¡ Bosch; de Patina,
vice-president. Antönt Guimaraes: se- amb corren, mercaderies i 170
cretar:. Germa d*Erausquin; tresorer, passatgers, la rnotonau postal
Enric Margalet: comptador, Gaspar
( oll. i vocals: Amat Carreres, Emili "Ciudad de Barcelona"; de CarBerger, R. López de Heredia. Gaie- tagena, arnb carrega general
tà Freixes. Josep Vila. Huc Machado 29 passatgers, el vaixell "SegunNene,. Josep Sagaz,. Gandara i Haz, lo", tots dos de la Companyia
Carbonell i Co. i J. A. Lamaignere. Transmediterränia; de Brema i
La Cambra facilita tota mena din - Anvers, amb carrega general, el
formacions sobre el Brasil i les seres vaixell alemany "Plutó", de la
relacions amb Espanya.
Cral. Combaba Sagrera; de Las
Palmas i escales, amb càrrega
general, el vaixell espanyol "P.ela Aradas", de la Cia. :Transmediterrania.

mateix dia a lee 12 horas, amb
UNIVERSITAT AUTONOMA
corren i mereaderies.
Asrddrom de l'Aerenintioa NaCura d'Escultura romänica. - Orval. - .Procedent de Madrid, a
les 1225 arriba l'avió "FOK.- ganitzat per la Facultat de Filosofía,
KER 10 NC -AMA" amb corren, Lletres i Perlagogia, u al seu Semidonara el protessor Geormercaderies i 8 passatgers.
A les 930 sortI l'avió "FOKKER 11 EC-PPA" cap a Madrid
amb corren mercaderies j 7 passatgers.
Procedent d'Estutgard, amb
escales a Ginebra i Marsella, a
les 18 arriba l'avió "ROHRBACH
D-1297" anib corren, mercaderies i 4 passatgers.
Procedent de Cap Jubi, a les
1530 arriba l'avió postal d'Amèrica del Sud "HEINKEL D-2537"
amb corren, mercaderies i 1 passatger.
A les 810 sarti l'avió "JUNKERS D-1089" cap a Estutgard,
ami) escales a Marsella i Ginebra, aunb corren, rnercaderies i
2 passatgers.
A les 1542 sorti l'avió "HEINREL D-2537" cap a Estutgard
amh corren, mercaderies 1 1 passatger.

nari d'Art,
ges Gaillard, de l'Institut Francais,
a comptar d'asan, dimecres, dia
25, un curs dr quatre lliçons sobre "L'esCultura romanica del migdia de Franca en relació amb la de
Catalunya i la del canti de Compostela". Les esmentades lliçons se celebraran els dies 25, 27 i 30 d'abril
i 2 de maig, a les sis de la tarda.

ELS MESTRES

J'Asociada! Nacional de Professors
Particulars. - El diumenge dia 29
aquesta Associació realitzari una excursió a Reus, amb motín de donarse a la dita població una conversa
sota el següent programa: Primer:
"L'Aritmetica i la Geometria a les
escoles primäries"; ponent, senyor
Eduard Fortuny, de Manresa. Segon:
"L'educació dintre i fora de l'escota.
Ensenyament del llenguatge"; ponent, senyor Isidre J. Pagani,
questa capital. L'acre. al qual han
Base Aeronaval. - A les '7 estat invitats el conseller de Cultura
sorti l'hidroavió "I-RUDO" cap senyor Gassol i les autoritats locals,
a Marsella, Genova j liorna ansia tinda lloc a les onze del mata a la
corren, mercaderies i 5 passal- sala d'actes de l'Institut de Reus.
La Cennissió dessignada per la Digers.
rectiva i presidida pel senyor Aubä,
junt amb els socis que desitgin assisnr-hi, poden inscriure's tots els dies
uns divendres, al lloc social, de sis
a den del vespre.
L'hora de sortida sera amb el räpid
del =ti, i hauran de trobar-se reunits
a dos quarts de vuit del mati de
SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES diumenge al vatibul de l'estació de
DE BARCELONA
França. A Reus seran rebuts pels
companys d'allí. La tornada sea per
El primer de 111111g vinent
Tarragona el mateix dia.
de
les
Obli54
el cuma número
gacions 6 serie C. A partit
de l'esmentat dia el pagara el
Passeig de
Banc
Gracia, número 9.
Barcelona, 24 d'abril de 193 1.

La Serció d'Excursionisme i FotoA petició de socis i aimpatitzants
de la Cooperativa "La Ciutat de Re- grafia "Els Segadors", de l'Orfeó de
i de Vacances", el seu Consell Sants, té projectada per al dia 29 una
directiu organitza un servei d'auto- visita matinal al Pare Giren. Lloc de
ómnibus que des de les set del mati reunió, daaant fOrfeó, a les deu del
fin: a les onze del dia primer de
niaig (festa del Treballa portara al
lloc d'emplaearnent amb intervals de
cinc o deu minuta Els excursionistes seran recollits pel mateix servei cte guatee a set de la tarda arnb
iguals intervals. No se sap encara
fermainent el preu del trasllat, que
es procurara que sigui el mínimum,
donat el caire popular de l'organització. Per als socia s'establia una
reducció maxima. Per tant, e: noble
de Barcelona podri admirar, encara
que pareialment, la bellesa de la zona
afectada pel projecte que patrocina
la dita Cooperativa.

La setrnana passada s'efectuaren a
la dependencia central i les sis sucursals de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat de Barcelona les segiients
operacions: 4.099 imposicions, per
1.294.87390 pessetes; 2.704 reintegramenas, per n24.366'45 pessetes; 14
compres de valors, per 43 .33770 P ea seres. Nous imponente, 258.

matí. Per al dia 6 de maig, aquesta
Secció ha organitzat una excursió
collectiva atril) autocar a l'Histórie
Monestir ile Poblet, sota el següent
itinerari: Costes de Garrea Sitges,
Vilanova i Geltrú. el Vendrell, Valls.
Picamoixons. la Riba, Montblanc i
l'Espluga a Poblet. Per tornar a Barcelona. pel Coll de Lilla i Ordal.
Lloc de reunió, davant l'Orfeó, a les
cinc del mata
Ahir, a les vuit del vesPre , el se
general de la Unió de Ra--cretad
bassaites i diputat a Corta senyor
Amadeu Aragai va parlar des del micraion de Radio Barcelona, instillat
al Casal d'Esquerra Estat Catali, carrer de les Corts Catalanes, 627, sobre la concentració de iorces antliefxistes que tinda lloc a Barcelona el
diurnenge vinent, dia 29. a res deu
del mata Va encarir Fassistencia a
l'acre de tots aquells que simpatitzin
amb ele ideal; antifeixistes.

Els Fets Diversos
A la casa número 679 del carrer de les Corts Catalanes, i en
el magatzern que és propielat de
la Casa Suchard, In entraren Iladres ¡ se n'emportaren una maquina d'escriure i generes per
valor d'unes 3.1)00 pessetes.
laautrannibil B - '2 82û8 topa amb un arbre nrolt gros al
carrer de la Marina, davant la
Plaea de Toros Monumental, i el
va arrencar de socarrel. L'auto
resulta amb seriosos desperfec-

nuel Pomar Castren, de 45 any %
natural ele aloneó (Osca) i
rniciliat al carrer d'Ali-Bei, 20,
quart, primera, d'aquesta ciutat.
Denies, se li trobaren d'altres
documents i objectes d'lls personal.
El cadàver tau traslladat
Di Pd at t judicial de EHnspifal
Clinic.
Prosseguint la sera campanya, el
- Per presentar ferides de
:te Catala Pro-supreseiö de 11mpronòstic reservat, produïdes per
drtilitats en la darrera sessió
mossegades de gossos, foren
.
'tbrada ha acordat: Primer.-Intes
auxiliats Cristòfor • Ruiz Villassar totes les entitats de CataProvenea,
Al
carrer
de
afectades per !impost perque
nueva, de vuit anye;'Just Llical,
oturin que tots Mt viatjants en
xamfra al Passeig de la Repli- de set, i Lluís Planell, de 14.
a en el periode des del 15 al 25 de
blica, toparen ahir dos camins
vinent enviin telegrames al preresultant fans els ocupanta del
ter del Consell de ministres i al
cotx.e. S'anornenen Josefina FeEl Director, RAISON
ertre de Finances sollicitant la
MERCAT LLIURE
nollosa, Manuel Flor, Manuel
ressió de l' impon .. sobre els salaris
En les reunions de borsa hi Castells i Joaquirn Rubinat.
ots els empleats que no siguin
COMPANYIA GENERAL
ELS OBRERS
va haver quelcom de nerviosisme, degut Aquest darrer era el que attiava
DE TRAMVIES
al malestar politic. i si bé durant la seo- el cotxe.
Un manifest del Ram d'AllEls dos primers resulta: en mentaeld afiliat al C. A. D. C. I.
Es convoca els senyors pas- Sió del mati i a l'obertura de borsa de
seidors d'Obligacions d'aque:ta la tarda, les cotitzacions mostraren mol- arnb ferides de pronòstic, aten, i El Ram d'Alimentació afiliar al
la
fruixedat,
però
a
mesura
que
va
els dos darrers amb ferides Pons. Centre Autonomista de Depen.Companyia a la Junta prescrita
Vela. - De Palma, el pailebot per l'article 26 deis Estatuts, transcórrer la sessió es refermaren les
Un dels camions va quedar denla del C,onsere ¡ de la Indiasi per les normes complementarias "Cala Contesa", amb cerina que tindrä Itne el dia 9 del vinent cotitzacions arnb sentit de millora.
completament destroeal.
Catalana Republicana ue donara
Irle ha publicat un manifest
Tarta
fixada
pel
Mercat
Lliure
de
el
Consell
Executiu.
q
general; de Valóncia, amb (lar- mes de maig, a dos quarts d'onze Valors en la reunió de borsa:
Al carrer de Floridablan- adreçat a tots els empleats del
raga general, el pailebOr "Mal- del metí. al local social. Ronda
ca, 132, tercer, primera, Fran- ram en el qual s'hi especifica la
111111i111111110011.11101111101101111001111111
N'arrasa"; de Gandia, amb carre- de Sant Pan. 43, ami) l'únic ob- Valer:
cesa Lahoz, de 39 anys, donä una situada, en que es traben anib
Dia 24 Ta ftCLI Aka
Mort d'un radical
ACCIÓ CATALANA DE LA
ga general, ei pailebot "Cala joete de designar els senyors
da/criar boira formidable pallissa a la seca do- els patrono arran
BARCELONETA
Ha mort a Madrid el senyor Joan Murta".
na, Margarida Solana, de 32 del Pacte, el qual ja és Ilei
.atiligacianiretes que han d'esser
•anclor radial de
Jordi
Vinaixa,
ex-r
anys. i Ii produi ferides de pro- partir del dia 31 de desembre
Dijous, dia u6, nit, a les deu.
Vaixells sortlts. - Distancia pi: N:Úsale a la Junta general or- Nord
Barcelona que gaudi duna notòria
-605
5,2'15
5230
per als ar- Alacant
+0.35 ndslic reservat al cap i a diver- de 1933, i que no ha estat compopularitat en l'época que el lerrou- navegada dels vaixells que han dinärd d'enguany
46.05
Conversa pública, a la qual han
46.35
xisme imperava a la nostra ciutat sortit: fora d'horitzó es troben rees de Consellers que els Esta- Andalüs
1 3.50
1400
-050 ses parte del cos, de les quals pleta per part deis patrons. Re70n:es ur ass:stencia e:s cense d'Oblials
teniders
tuts
reserven
R.
E.
P.
SI.
Rif
61'25
61'25
- fou curada al Dispensari de la corneta als seus afilfats que es
els
espanyols
"Ricardo
R.",
ella!
hort l'Ajuntament de Saraga clon s.
Explosius
iseas iscino
+025 Universitat.
donin compte de les conseqüèncärrega
general,
cap
a
CasaCatalunya
Acció Republicana a
ara, senyors Fumarola i HurLes designacions que faci la Colonial
+615
5635
5625
Pels voltants de l'estacha cies que l'incompliment del dit
blanca , del senyor Fill de Ramon
56'ca
55'oo
-f-l'oo de 31. S. A. un individu fractura Pacte representa, especialment
tado.
El Centre del Districte VII, en A. Ramos; "Betis", arnb càrrega Junta que es convoca no seran Hulleres
-015
675
660
reunió celebrada el d:umenge passat. general, cap a Vinaròs, de la Termes fins que signin ratifica- Petrolets
un vagó i s'apodera d'un paquet. en respecte económic 1 en les
+0'75
%carda dirigir el següent telegrama:
des per la Junta general ordinä- Trarnvies 0. 36'503575
comote
tempnrades de gratis festes, cm,
• NFERZNCIA DEL SENYOR "Comité Nacional d'Esquerra Repu- alrla. Sera, de P. Garcias i Se- ria d'enguany. El nombre d'abli- Trarnvies P. 3723
57.00-1425 Las empleat es dona
FERRAN BOTER
23.75
23'25
+050 la sostracció ¡ sortí en la seva per exemple, Nadal, Pesque.
blicana. Madrid. - Junta Directiva guí; l'holande$ "Vulcanus", ami) gacions necessari per a assistir Transversal
les gneis
càrrega general, de tranait, cap
- •-• persecució. En veure l'empleel. Tots-Sants, durant
23 2' Bons Or
Ara:. dimecres, a les deu del ves- antic Centre Districte VII Accia Rea la Junta és de den.
ro85o rotr50 - - una parella de guàrdies civils, l'incompliment del repetit Pacte
Gas E
.. tindra lloc 3 l'estatge del Centre p ublicana comunica armes: Comise. a Genova, dels senyors Talavera
per
d'obligacions
dipòsits
Els
+3'0o aquests donareis l'alto per tres representa una notable disrninu156'oo 153'oo
Ford
alanista Republia de Terrassa una acorda adherir-se Partit Nacional Es- i Fills; el danes "Dagmar", en
cancórrer a la Junta s'edil-1e- - vegades al Iladre, peral com que ció en els guanys dels depen172'ferancia pública a arree de: con - guerra Republicana amb cinquanta llast, cap a Burlarme, de l'Agen- tren fins guarra dies abans del Aigiies
ailliats, subjectant-se disciplina del cia Marítima Willy; lilaIlA "Gioaquest no s'aturava, un dels denle.
. er de l'Ajuntament senyor i'erran
celebraseva
per
a
la
designat
AL
COMPTAT
Esta
BORSA
i
acceptant
integrarnent
Partit
guärdies disparà i el ferf lleuter i Meise.
vinezza", amb cärrega general.
mm. Visa la Reeebhca.-President, de transit, cap a Marsella, del ció, a la Caixa social, Banca
El rotlle de deutes de l'Estat no es va mea?, a la nsä dreta. Un cop deArnüs, S. A., Arnüs-Gari i Crédit manife s tar amb tanta fermesacom en tingut fou concluir a la Cornissa- Excursionismo
JOVENTUT CATALANISTA
Serra; secretari, Bona".
senyor Tomas Mallol i Bosch; Lyonnais.
REPUBLICANA
o El niateix Centre convoca els l'espanyol
sessiems anteriors. i es nota la pèrPolicia de la Parceloneta.
"Cabo Carvoeiro", amb
Barcelona, 24 d'abril de 1034. dua d'alguns cèntims a la majoria de ria- de Ahir a la tarda dues doRAID A LA VALL DE CANT
Den/a, dijous. timara lloc l'onzena afiliats i simpatitzants amb el Partir càrrega general de trànsit, cap
a
MAURICI 1 ENCANTATS.-La SecNacional
Esquerra
Republicana
LA
DIRE0010
les
seres
series.
zierencia pública organitzada per
una
acalorada
sostingueren
eses
i
senyor
ció d'Esports de Muntanya del Club
Les obligacions de Tresoreria GeneJoventut Catalanista Republicana 'assemblea que se celebrara al local a Bilbao escales, del
que degenera en ba- Muntanyenc Barcelonés, comeneant la
ralitat de Catalunya, mole sostingudes discussió,
gal anirá a arree del senyor social, Entenea, 66, principal, denla. Fill de Rannui Bosch; el corren
GENERAL
de
la
casa
COMPANYIA
porteria
ralla,
a
la
temporada d'excursions d'alta muntadia
26,
a
les
deu
de
la
vetlla.
-Ciudad
de
Barcelona",
Diputacions
i
Provincials,
amb
pasa la part. Les
Bisbal sobre el terna "Esquer- d ijous ,
D'ASFALTS I PORTLAND
acuse negad; els Deutes Municipals, número 42 del carrer de Burgos. nya, organitza una surtida amb autocar
surge i carrega general, cap a
"ASLAND"
quelcom mes fluixos: 191%6 serie B de i Matilde Conesa i Esteve, de 30 Mis al poble d'Espot per recórrer la
Palma, de la Cia. TransmediterASSEMBLEA GENERAL OR64'oo a 6355 (-0'Sc); emi5M6 se28 al anys, resulta. amb erosions a les magnifica regió de Sant Nlaurici i
rania.
'SÁRIA D'ACCIÓ CATALANA PUBLICACIONS REBUDES
Cantats eis dies 19 (tardal, 20 i 21 de
El aupó número 14 de les 5 per 100 de 6850 a 6675 (--1'75 1; mans.
REPUBLICANA
Vela. - El "María Dolores", Obligneions Hipotecarles 6 ea etnissió 1921 al 6 per ton de 82'5o a
maig proper, testes de Pasqua.
al
'naif,
;clavara
el
Ahir
Tots els interessats en aquesta sortien llast, cap a Vinaròs.
Córdoba d'apesta Societat, era is- 8175 per 100 (-0751.
dan estar cureades a les entitats
23 del carrer de la Creu da, que sera summament económica,
número
IV, núm. 28, Bar"CeratMcaa
any
Del
sector
d'obligacions
ferroviaries
ajó 23 d'octubre de 1930, es pat:egacions d'AcciO Catalana les celona. febrer de 1934. - "ConcorNord pri- Coberta, l'auto B - 28480 atro- poden pasear qualsevol da de la setel
perdent
terreny
han
segun
garlo des del dia primer de maig
za ocatiaries ofkials a l'Assemblea dia", any VII, núm. 75, Barcelona,
573)0 a 56'25 (-0:75); pella Laura Brotrin j Cerda, de mana, fins al dia to. en que restara
MOVIMENT D'AVIONS
-al del Paran que tindri Iloc els
vinent, data del san venchnent, mera serie de
mar a de 1934 . - "Industria CorcheNord segona serie de 56 a 54 (-urea; 82 anye, la qual resulta amb una closa la inscripció, de set a dos quarts
ents dies 5 de inaig a les quatre de ra
a
les
Oficines de la Societat Pamplones de 5575 a 5350 (-2'75 );
- , any 11, núm. 16, Palafrugell,
ABUR
ferida contusa a la regia occipi- de nou del vespre, pel local social aptatarda i a les deu del matí del cha abril de /934. - "Catalunya Radio'',
Anhnirna Arnús-Garl. Passeig de Nord 6 per roo de 8625 a SS per 100
ea Macià, 3, primer), on sels donara
uerl.
Aeròdrom de l'Alr Franco. - Gräcia, núm. 9, en es facilitaran (-1'251; Alacant primera Hipoteca de tal i erOsions al costat dret,
núm. lida. Barcelona, 14 abril 1034.tota inena de dudes.
pronbstic reservat.
'acte se celebrara a la Sala d'acta "Portantveu del Club Femení 1'E- Procedent de 'l'alosa, a les 632 lee oportunes factures. L'import
6375
de
Alacant
B
32
(-1'73);
EXCURSIO A LA PICA D'ES93'75 a
Foment Autonomista Català, Saló porte", any V, Barcelona, abril de
Al Dispensari de la . Uni- TATS. -La Seccia d'Esports de Muts; Alacant C de 6ri per
arriba
l'aviG
amb
corren,
raerenrió
es
de
)
liquid
de
l'esmentat
660c,
(-3'75
a
García Hernandez, ti 3, es desAlaant
D
(-2'aol;
auxiliada
a
primera
- "Cultura'', any IV, mim. 27, caderies i 2 paseatgera.
versitat tou
tanca del Club Muntanyenc Bareeloees
Ptes. 7'20.
roo a s8 per roo
adellari d'acord amb tI següent /934.
les Obliga- hora de la tarda d'ahir, Calarle organitta una excursió collectiva a la
Barcelona, abril d e 1934. - -Vida
Procedent de Marsella, a les
Aixf maleta, a partir de la in- tIc 63'on' a 6050 (-2'.5,65;
re del da:
sea- Vallet i Bandelban, de 17 anys, Pica d'Estats, ensems que l'ascensió i
Electricitat,
Tortosina",
any
VIII,
núm.
346,
Tan'
Gas
1
d'Aigua,
s
o
n
D issabte. dia 5 de mag, a les quatre
729 arriba l'avió amb corren, dicada data del primer de malg ci
les indústries di- la qual, treballant en una fähri- el descens ser la Vall Ferrera, a Ichtosa, la abril de /934. - "Butlleti
:a tarda.
vinent, es procedirà al pagament tingudes, igual que
de la Cambra Mercantil", any XIII, usereaderies i 2 paasalgers.
ca de capses de (mutó, Situada jecte de tenir una idea de la importaaPrucedent de Casablanca, a les del cupó número 17 de lea Ac. Verses.
I- Presentació de credencials de núm. 145. Barcelona. abril de 1934- !hure que l'estiu denal earrer de Sepúlveda, 105, es cia delsarefugi
egats i constitució de l'Assemblett "L'Fiaerit", any III, núm. So, Bar- 1323 anille l'avió amb corren, tinos Preferente 7 d'aquesta
a construir-hi el Comite CaguanY
produi una ferida a la mli dreta. tala
I.- Lectura i aprovació de l'acta celona. 15 abril de 1934. - "Ati- mercaderies i 4 passatgers.
Societat, emissió 16 de inaig
de Refugia.
l'Assemblea general anterior.
A primeras hores d'ahir
A les 1330 sortí l'avió cap a 1925, a les oficints d'aquesta
La data d'aquesta excursió ha estat
nas ans I. núm. I. Barcelona, ra
111.- Memória del Cdansell Execut abril de 1934. - "Crónica", any VI. Toluca amh corren, mercaderies Companyia, Passeig de Gracia,
la tarda l'auto B. 51612 al car- (izada per a la se g ona Pasqua . dies 19
núm. 23t, Madrid, 1s abril Me 1934 . - i 5 paasatgers.
rer de Muntaner, ramfra al d'A. oarda), s.s i 21 de Jale vinent, sernúmero 45, pral., on es facilitaIV - Report sobre l'actuació del "España Bancaria". any III, núm. 32,
Dolors Ferrer i tint-se a les dues de la tarda del priA les 1239 sortí l'avió Cap a ran les oportunas factures. L'imd'ahir en ragú, atropella
la
Besaba
esser
Va
"ta a l'Ajuntarteat de aarcelona Barcelona, t abril de 1934. - "Remer dia en autocar fins al poble d'Aren.
Marsella amb correu, mercade- port l'Unid del cupó t'S de pu- aquest mercat torea eoncorregu. Diriman, de 50 anys.
ene senyor E. rearan-Reynalt.
vista Financiera Banco de Vizcaya'',
El dia 2o, ascensió a la Pica d'Estats
:Bates
a
lea1750.
treballava
Menina
1
pasealger.
ries
transaccions
D:umenge, die 6 de maig. a les deu any III, núm. 22, Bilbaó, mere de
i campament al Pla de Bisel. El cha 21,
24 d'abril de 1034. da, si be les
Barcelona.
Gabriel
Diez
¡
Olil'avió
cap
a
Nord
tac
ó
h
del
735
bOrif
les
A
a
la
degut
metí.
Barcelona,
"Teatre",
nans.
5,
1934. poca importancia,
tornada per la Vall Ferrera a Arcu
El Secretari General,
38 anys, es produi la Barcelona.
ver,
de
existeix
que
V. - Report relatiu a la collabora- abril ele 1534. - "Sanitat Catalana", Casablanca amb corren, mercad'acceptació
Blollni I Crasis manea
4'Acció Catalana Republicana al any 111, núm. t6. Barcelona, mere de deries ¡ 1 passatger.
La ilista quedara talluda el <bielas
per a la mejor part de generes. fractura del peroné esquerre,
, Foti auxiliat
acre de la Generalitat. Ponent, se- 1934 , - Catalunya", Muna 40-41,
El corren aeriposral que 60I'll
....MUMIIM110.1.10110.1111.•
dia 3 de maig , a la tila peden -se fina
Lata: No varien de com hem pronòstic reservat
y
Cinede
Secarrer
"Arte
Dispensari
del
Mach í Esteve.
Buenos Aires, 1934. al
el dia 13 del mes que som a
a aquell dia inscriure's al club aplaza
exprebea t aquests darrers dies,
Discusaió de la Memòria del matografia". ailY XXV, liarais. 39t• les 753 eu destinació a l'Amepassä a Ellos- de Nfaciä, 3. primer).
tot. el que es registra ahir fou púlveda, i despees
3°2, Barcelona, gener-febrer de . 1934. rica del Sud, arriba a Rio Janeii Conclusiona
PROJECCIO DE FOTOGRAFIES
piral
de
San(
Pan.
en parlide$ de pnra importän"El Viajero", any XXXIII, núm. 34 ro el die 21 a lee 10 hores,
Preposición!.
Al usuree de la Verge de .3.1. C. M. 13.-Demi, a les deu de la
a
eia,
procedents
d'Orligosa,
1934.
"Rittno",
de
vedla. rindrì, lloc al Club Muntanyenc
A tiuesta Assemblea es regin per 8220010111, 1212rÇ
7i4'25 pesaeles, 1 Sahagún, a l'Empar, inentre descarregava Barcelonés tPl. de Sucia, 3, Primen/
n.lsposicinns compreses a l'Estatut revista musical. any VI, núm. 84, Buenos Aires el dia 22 a lea 4
hores 1 a Santiago de Xile
3250, posal darnunt vagó origen. lea verdures que «melasen en el una projecció de vistes de Mallorcl
Partil trapito! TV. Arríeles 15 a Madrid, 15 abril de 1934.
Moroso: Van esgotant-ce lee Temió de la matricula de Girona, original ' del su; senyor Joan Martorell.
Pel gran nombre d'obres que iban
exlstancies i, per tant, ele presta número 2338 es lesiOna el soler
se %ostenta igualment entre 58 Francese Bertran 1 L'aveno!, de presentat per al Coneurs fotograbe que
una
organitza la Secció de Fotograba del
i 62 pessetee, dainnnt carro Bar- 32 anys, el qual resulta ainb
celona. Per lea impialesions re- ferida contusa al antebrae dret. Club Muntanyenc Barcelones, promet
éster el mis brillant dels celebrats fins
Totant
al
tener
de
la
Macollides d'aquests negociante i
ronsurnIdnrs, hnns veu pie hi ha rina fon 'gafa f entre ele topalle ara.
Es fa avinent que el dia 20 del corrent
manca d'Interee a apressar al- dun e anona del ferrocarril da iineix el termini d'adruissia de fcaoaraguna Importació, la qual cosa la Companyia del Nord un Sutil- fies, 1 per abra seria malt convenient
perjudica 011 gran manera la vidu que resulta mort de l'arel- que els que no les han lliurades se a a
dent.
riostra ramaderia.
veixia fer-ho com mes aviar millor a
Sanitaria
sqn1
En una de les hulxaques se
Els nitres generes no oferei
ii de facilitar la bona orgarútració del
a
nota
de
troba
una
cédula
cap
canvi.
311de
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CINE RAMBLAS
Rambla del Sute%

IM Talt. 1 5571

ame» I

Avul

Programes d'avui

GRAN TEATRE DEL LICEU
•

ruta.

Temporada oficial de primas era
Compa ny la de BALLETS RUSSOS
MONTECARLO. Queda obert l'abonament

CALVO

1

grandi ó s exittis al Teatro Calde-

Mntildt Värquet, Atarla Teresa Planee, Ricard Mayra., Cwori• Llanos,
V. Ruiz Paria, Antoni Palacios, i
Y
111140.1 Tejada 1 Joan Baraja
g randiosa pre•entacIO
Despatx a rompladorta
•n•n•••n••n••••n•••••••••••n••••n•

TEATRE BARCELONA

TIERRA DE PASION
I Clark Gable

I tota ele nene, durant el desean.,

es passejaran per la pista
del Circ muntant en els
cavallets nans amb els seus

Heno López Heredia

25 CAVALLS ARABS
l'ORQUESTRA DE SIMIS

Cavaeis nans

POR TIERRA DE HIDALGOS
IrtrmIllorab le crea c tó d'acinesia ..nmpanyia. Denla. /Mons. tarda: PON
TIERRA DE HIDALGOS. nit . tunli0
a beneriel d e l'Empar Matrona]: EL
NIDO AJENO. Divendres, larda I tut:
benerirl ni'lrene Ldpez Heredia. es .

TEATRE COMIC

ELS

PATINADO/Re., etc., etc .

I els saladlisime clown.

13 01 1.lue. a

N'u

de

la

tromoraia

tercera selmana de la grandiosa
produerló
LA REINA CRISTINA DE SUECIA
por Greta Garbo, John Gilbert, Le« is
8tone 1 len Keith
Producen) Metro Gol.' wyn Mayer

Es despatzen torantais amb

diez

d'anticipactd
Aquesla pelllruirt no es projectara a cap mes 011.1 dc Barrelona
doran/ la present temporada
Avul estrena del nou Notirlari LO<
amb les darreres notlries mundial,
Nota:

rrierNOR LL

COLIJA»

PEPONAS

Axil!, larda, a les 4. 1 nit. a les 10.

flema, tarda J nit: LAS PEPONAS

4551.015.15

i

Companyla catalana
Primera surlu: ASSUMPCK> CASALS
Primer actor.1 director: JOSEP CLAPERA
Aval, dimerres, a les 5 tarda:
EL PUBILL
N/', 1 cada n11)

1.'exit drrlolthi

P tas . ; general, una pta.

Cinemas

?Mil, /arda. a tel 5: LA CAMISA DE LA
POMPADOUR. lett, a les 1015:

APOL.L0
TEATRE CATALA

tpeuingon4

Germans Diaz

REVISTES

LAS

lean Hariow

1.16ria. 115 - Tele' on 51721
Avut, dImerres, farda. 50 3310 continua
de 4 a 8, I MI, a les 10,
Estrena de la produrcid en espanyol

Una vida por otra
ter Nan cy Torres 1 Julio Villarrca/

REVISTA PARAMOUNT. PARAMOUNT
GRAMO. BETTY SE DIVIERTE (dibulzos) 1 AGUA EN EL SUELO, pellicula ellstribulla per C. 1. F. E. S. A.
amb argument de:s germana QuIntiro

SALONS C1NAES
TIVOLI
tarda 1 in n11: DItintxos 1 Viatge. "El
zarewltsch", Maria Eggerib
CAPITOL
4 tarda I 10 MI: "El frente invisible",
Trude von Molz. C.:migues
CATALUNYA

4 tarda I 10 nil: "Di p lomanlas", Sera
Wheeler 1 Robert Woolsey.
"Damas en
la prensa", France Dee

Actualltate. - Reportarte, n'artualltat.
Arnau. - "Una cliente Ideal". "lia entrado un fotógrafo", 'La casa en seria" 1 Gala Nicke'.
AMierles. - "Papa se tasa", "El caserón de las sornbras" 1 -El gran domador".

Arena, - "Susana llene un secreto",

t....J...

VALORS

1 D.n,,, Prw..4...

VALORS

VALORS

DOMAS 11111TRANOEREI
71011. .... BtIfICK P.. 35130. - E101"

l'operad() d'afaitar-set

si mateix temps un produck
d'higiene per a la pell.

111.16 Vlotdria. - Dijous. 25r "Duro de
pelar" 1 "N'uelan mls ranrinnes".
Splendid cinema. - "1'n perro ron pupila", "Cadetes" 1 "La máscara de Fu

Usant la Pasta

álanrhil"

Ylilla. - "A /ncla Wdoridad" . "Toda por
el amor" 1 "El ramo del rutsellor".
Tiren. - "El zarewitseh".
Trianon. - "VIrla azarosa", "AM
Broadway" 1 -Su único pecado", en

NIX

s'eviten tots els perills de cta.
tag, no sols per la naturales'
de la Pasta en st, sine lambe
per que s'eliminen sab"
bronces, vasos 1 tota esatx

es panyol.
Telomf. - "Un ladrón en la aleaba", en
r e panvol. "TOpaze" 1 "Gangslers del

Oeste".
Uroulnaona, - rriellna de Sor.
Volt). - "Ins agullas humanas" (Ma lrament tardad "Por el mar viene la
Ilusión" I "El poder y la giorla".
XII,. - "Tres cerillos", "El demoledor"

-

d'objectes porta-microk
'

Usant la Pasta NIX
simplificara l'operació. d'afea.
tar-se, hi empleara tres 0
quatre rainuts, no sentina despres cap irritacie ni molesta
a la pell i, si la tenia abez

MUSIC-HALLS

d'afaitar-se, 11 desapareism
perque, cal no oblidat-bi
LA •PASTA NIX. F.S;
ABANS DE 701, UN PRODIlt.
TE PER A L'EPIDERMIS
LMANI-HO EN DROOUERIES PEZ/131
ETC. AL PREU DE g50 PES-5E1E5M

I COmIca

COMPAN A TRASMED ITER RAN EA

MONUMENTAL

MADRID: P and i t le a Ce.stellana. 16. - BARCELONA: Vla Laletana.
LIMA RAPIDA De GRAN LUXE BARCELONA-CAD1Z-CANARIAB
seLmanaie eis dissablea 5 les 19. Efectuaran ei set vele Ins -.oto
• C I UDAD 01 SEVILLA" 1 « VILLA DE MADRID.

F.
PC.

TAL

Continua 315 tarda: "Samarang". "E:
duro de la parroquia". ..e u t'In put pelea"

VALORS

opa, P., 90712. - llalla, P., 12200. - ruega, P., 350. - Suecia, P., 101. NOTA: Eis eanvis senb II
Sulssa, F., 49052. - DInatnarel, P., Praga, P., 6300.
acera L. corresponsal a Londree
14150. - limallas. P., 109525. - NOI d:11 de la lleva P. a Parta_

DIW

LINIA !AMA DE GRAN LUXE BARCELORA-PAL1A UE MALLORCA
sumes cada illa (mute ele dlulnetaffee). de BurelOns 1 Mina, a Rt of
¡Ores. per les molo•nard

CIUDAD DE BARCELONA" 1 "CIUDAD al
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT 1

De

BARCELONA-MAA a EARCELOAUI-EIVISIA
LINIA COMERCIAL AME ESCALES A TOTS ELS PuRTS DI LA NEDITERRANLA,
00110 D'AFIIICA 1 CANARIES. - SortIcle. q uina...nata de Barcelona el. CilJoue
LIN1A Lo 1ERCIAL BILBAO CAD1Z CANAP 1 ES. AMb EeCALA A TOCS iLS
PORTS DEL NORD D'ESPANTA. - SertIcles quInzenals de Bilbao eta dijous
1.1111A RAPIDA IIEGULAP ENTRE ESPOSO?. 1 TERRI T. /1U- 1 . E LA Id SO5
ESPAIVIOLA (FERNANDO P00). Sorticles ei ala 17 de cada mes, amb escales a
',maneta, Macan( (faculiallval, Cartagena (factdtallval, C4d1z. LAG Palmas,
Canta Cruz de Tenerife, Rio de Oro (facultativa). Nonrbvia o Freelown (facultaUva). SUR Isabel da Fernando FOI), Bata tracultativa), g ofo I Rio 3enito
MALLORCA.

PARIS

(facultalival, pela ‚apure
« PLUS ULTRA . 1 ••
1.
LINIA KAPIDA REGULAN ENTRE EARCELJNA 1 VALENCIA
8Ortidel de Barcelona els dinuns 1 dlimia, a les co nores
5 C1UDAD De VALENCIA"
Pila a oebertai 7130 gnu. MUR j rauda i tomada e Grau. 'adulta
1 QUINZENAL IIIEDITERRANIA-CANTAIRICA
gmb escala a Mg ele porta de la PenInsula, sornas, de Barcelona els dlMeeret
UN/A REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA • VILLA
ALHUCEMAS • CEUTA t V ICE - VERSA
SOrtidei de Barcelona Cada Momentos, a ‚ei 8 nores; d'Alacant ele enfurta
d'Oreo dis anneeres, doran cap
A'ateCni els (Murta I d'Aleen t cap a
Barcelona els dunecres
E
le d....
entre 111n 1•04 • Melilla, - larval. 11gliclraa-Clitita. OUMI sortices
eaCla 11111 ara da cada port. - fiera« Aigeeiraa-Tinue. D'AM - laesel blutmanal
Almeeia-11•1111a. Su». et1 i0 U Ctdia-Lareala •
I eetrunal IlarceiOnt - Cartagerie
Delegac10 de la Consia a ntla • 1011 ale Porta
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PCE a

rament larda). "Labios sellados" 1
"Chandil".

TIATRE COBITAL
Continua 345 tarda: "50
una vIda"
-El adivino", en espanyol. "Melodia en
azul" 1 CC/migues
ORAN

51arle Bell en

Dom. Premio.

doncs, 1111 factor preclen

de la prensa".
Capitel. - -El frente Invisible".
Coliseum. - "Agua en el muelo".
"Mairleula 33".
Cotal. ... "Una vida", "El adivino", en
e s oanyol. 1 "Slelodla en arili".
Comadla.
"Lab/os sellados", "Arturlto safarrancho" 1 "Anbei de tragedia".
Diorama. ... "(Mi g as tal vez", "Suerte Apolo. - Parietal! 1 Mercedes FUI.
de marino" I "Bajo el cielo de Cuba". Be - Te - Clan. - V trietalt. Rosita Valles
EmIlln Domtngo".
Ultima pelea" 1 "Paprika",
Esplai. ... "Enemigos Inseparables", ..Su Pompeya. - maulearan') de la temporada
de primavera Gran . atraeclons
Euelelor. - rulo de los cielos", Eden
Comen. - Varletais 1 Angellti
(Unicament tardad "La virtud quebrantada" I . Su único pecado", en esEsealshoe. - Varletats 1 Lina d'Acosta.
panyol.
Mullo Ruga. - no artistas. 50. Ronde
Fernma. - "Tierra de pasión".
fia 1 An g elitl MRrtIn
Pantalla. - "Las sorpresas del coche

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 24 d'abril de 1934
o

NIX

La Pasta

Mine&

Concerts

VALORS

mor derecho de un hijo".
"Una aventura en Unes" 1
"A toda hellre".
"Sam3rang". "El rhlro de /a
Nora ! .
parroquia" 1 -311 Ultima pelea".
Select Cinema. - icarns amigos- 1001-

Rambla.. ...

4 taras I 930 nit: "50 5 una Ola".
Mamo'', en espanyol. "Melodia en azul"

Illbuizos
Sessió continua de 3 tarda a 1 mallnada.
BOHEMIA I PEDRO
Su Alteza la Vendedora COntinua 345
Seient, 1 pta. Alud, a les 4, cana) de protarda: "En dIsparo al ama.
grama. Ela senyors espectadora de les 3 amb Albert Prejean. Claudeite Colbert
LA GLORIOSA poden,
nacer". 'Millo en el Cairo". "Barrio
pel matetx proa. veure el pro.
I Frederich March en
chino", en espanyol. Dibulzos
de Miguel Poal-Aregall
gima d'estrena. CURIOSITATS MUNDIALS, interessants reportatges Fox Mo.
Duna, dijous. tarda 1 tul:
REINA EL AMOR
vietone. AUS DEL NORD, dorumental DIllons, Charles Lati g thon, Gnry Cooper 1
LA GLORIOSA
U. F. A. NOTICIAR! FOX SONOR, noti- Gary Grant en ENTRE LA ESPADA Y LA
cies d'Espanya; e/ segon Gran Premi In1 DOÑA FRANCISQUITA
ternacional de Barcelona; a Madrid. l'escOrla presidencial rep una nova senyera;
la
flra
de
Sevilla;
una
cursa
de
braus
a
TEATRE NOU dondrIll I un guardia floral, 1 altres.
Companyla d'A. 11
Nit. a les 1015: NOTICIAR! FOX SONOR internacional.
un paord, l'arenal destruelx al lapa la
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de Ilakodate: els reis d'Italia Inati• SPLENDID CINEMA
(no apta per a senyoretes
Orquestra Pau Casals
guren la cosa clutat de Satatuna; el
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HOTEL MONT-THABOR
4, rus Mont-Thabor
Molt cèntric - Prop de l'Opn
Ampliat en 1932
180 habitacional :: 100 barlia
Hi trobareu tota mena
de facilitats, per toser

Gerència catalana
PROPAGUEU-L01
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Dia 24 d'abril de 1934

Oct.

5.77

6.13

5.75
5.77
5.78

5.78
5.76

5.71

5.5i

5.82
5.83
5.85

5.8.1
5.52
5.61
5.85

5.78 5.77
5.77 Norn.
5.7e

5.7,

SAKELLAA011

UPPER

ILGIPTE
6.13

MUR

smerMt
)14nart

1,, It o .

0.3.
6.37
0.42

fases
s'enea

Oct.

Malg

6, 40 o 41
8.39 Sons
6.43

7.97

7.95
1.95
8.03

7.50 50/8.05

Olga

LII

e

e•I a.

.......

Ralla

All•MIOUND
11107 hiel. Des

1110VA YORK
ALEXANDRIA

f alca 'atanor ... 11.65 11.00 2.0. 11 43 11.51 11.7 a 11.4a
41Ier Isla
11.00 11.90 Non, 11.56 1 1 .71 11.51
Sesee 14N5runa
11.85 11.97
I1.5P 11.72 11,53
ante
11.35 11.63 11 7.. 11.17 11.32 11.51 11.60

fasta ultra? ....
olerlift
anta

'uta

' ' va

20

fiala•

Si

cl

os

2.

5, I 5

Balee

taltrItt
11.63 11.84 11.93
11.5.. trr`blides 515 pool,
Obeettln ......
1'12'4 11.70
/1.50 11.79 dele Loteas Don.
Nom.
Seeros tallgyeama
!uy amarme
Tanta
11.31 11.63 11.71 11.20 11.31 11.49 11.55 Den de l'1 d'Ir0111
1 n4 &Menor

Transferencia

21

29

tu'
sae

.

Zalea

tICI

1

o

1/.35 1/.13 11.51 11.57 14.7. 11.'i
11.35 11.10 11.49 115. 14.62 11.'"
11 34 li la 11.50 14.57 14.7i

ROYA «LIMO

nadas

-Ft
m'Os

,1 op en p laca 1

10

re.

thaea Roe.
u hartar 1
7.032 1E1 18 111/16
7.766
Jemes
5.15 1,0 4NY-PUNT

MERCAT Di LLOTJA Dia 24 d'abril de 1934
CIRIAL% l'ARMIS I DE S PUL L ES
111113
lowli mgr. dom.
SR«. IL
.

C.11.

16. .

Istreaddo.
Urg411

FUDIU
55 a 59
.54'5 a 55
52 a 345

miar
MM•MI

a.. euro

.46 priva)

MOILKOIDI I C11111/

N__. Pew.119•41.
ardi Ut=diru

OMS

Ihwi•teheau• .
11.whe
3•••31
. . .
Plorw.
Sima
»Mi Ripm
Mi. •
-bar
Poin Aula . .

.
Gua C..118 . .
Gel* Gula. .
Arel .4,44 claro
1140 Id. 41.-

80 11 tnn
'4 a 75
l'5 a 725
74 a 70
72 a 72'3
72 a 77
71 a 72

(Przaa as peuctr:
Ao qu3n. azob .4‘
Barceloo,I

(1144.3 te peuett.
seo qsti nno gät d.
ami

Peno
hin

DISPIAJJ3
27 a 2.
Mateo 3
28 a 27
50 5 40 Mimen e
2t a 23
37'5 a 38 lema
19 a 20
37 1 38 (memo
18'5 a 19
as a 60 eamme
(Pnm. 01 ~eta alo
4. qvI l e4 .44 45.
't5 a lit rae. aura Ilm•ben)
118 a 110
42 a 611 1.554451m).
. 155 a 1
50 a 51 kiwi
15 a 155
SI 5 51 le
11'5 a t
50 I 511
45 a CO Le .6 th.
¡O

ig

LLEGUMS, PARRATOES I ALTRES

rif/S, TECES, En
I 1.111:11tS

75 a
Aaddlddh 5054
70 I :!
M '0
OS a e'
11 06.
YA...«
St a
lavo Sagra. u AadaIdia
70
48 a 17 P al a
46 a 47
45 a 47 ( P.e. en mute a al.
Ya".
zoo quilos
ase
Y... Estrdarm
29 a 295 amt carro Bartelou )
In 5..
87 a 375
%MIS
Getzu
45 8 46
PO411 rumien
90 a 95
tur44
415
1 5 46.541....ed
115 a 150 Neri
' • III ß
%va
.
90 4 100
Ileadat a.
39 a
Saja

se a :!
41;

110001125

131 a 135
1/8 a 120 (Pm«
Lude
. .
relt el, os
Irme.
60 t 105 q.loo.us a., lisamaz
80 a 51
Ea«.
TAbleia Impu4A445. . 85 a 100 carro Ser. lou)
•• • 14

031111115
170 tte
%ir. opa. Ama. . 195 e 11111
Eme. upa are . .
Wad. 446 . . VIS
lA
4014. . . .
II a 90
t.

Ad. rimo. .

:n

i ii
1

PA.
(Free. e.
oc 4,n1e.

19

pmetuo ele
erre

eso

