7

Any 56.-Núm. 18.632.-Preu: 15 e¡ntims

Divendres, 27 d'abril de 1934

"131151n2111121181211,

PUBLICIT

ABONAMENTS
cataiunya

1

3.0 Pies.

senitorn de II Retsdblles.

10.-12.18'-

Amerlts Harma 1 Porturst. trunestre...
p aises convrni postal, Id
*urea pelaos, Id.
DIARI o-avlsos 1 noricits

ANU/IC1S t REciAMS FEGONS TARIFES

BARCELONA

EL TEMPS Pressió al rayen de la mar: 756'9

mIllimeIres. Temperatura actual, 117

•

gnus. Manual relativa: 71 per mut. VelocItat del
vean: ealrna. Vlsrbilitat horltrOntal. en prOMedl, Un
gullórnetre. Estar del eei: sers. En les darreres 24
20tei, Temperatura maximai 16'8 gran!. Temperatura
mlnlma, to-0 gratis. Reeortetur Set vent, 289 quilomenees. Preelpltse16, entIlO. InsOlael6 en el dta d'ar./r,
t rimes nr mlnuts

REDSCCIO 1 ADMINISTRACIO: ConT5 CATALANES, 549, t er - TELEFON 11430
TALLEN! D'IMPRENTA: CARRER DE BARBAR..., 11 I 13. - TELEFON 19403

MM•fd••n•n•

No s'endevina quina pot ésser Han estat desigBarret
de
l'assassinat
De
crisi
Una ofensiva
la solució de la
nats el s primers
Tribunal de Cassació

Lerroux candidat de les

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

dretes

Robles-Cambó contra el President de la
contra el Pre- Una coneira
República, que fracassa
sident de la
República ¿Rico Abello intentarà una acció de fardeig per
Hem paesat la primera jornada de
la crisi. sense que a través de les

consultes es pugui endevinar la solucia que tindrä. Avui, amb l'entrevista que el President de la República celebrara amb e:s senyors Mar-

tinez Barrio i Rico Avello, quedara
dos el periode previ d'explorada, i
és d'esperar que inunediatament sen
encomanada a rnissia de formar Govern a alguna de les personalitats
constatades. ;a primera de les quals
be podria ésser la segona de les dues
que hem citar més amunt. tal con,
anunciävem en la ncta del nostre correeponsal a Madrid. publicada a;i:r. El
praces de la crasa donas. es descabdella
normalment. i es pot térner que donada la coneideració excepcional de les
causes que l'han provocada no será,
de faca resaludó.
Tot l'intere_s de la jornada ha convergit en el docutnent presidencial.
que ha produit veritable sensació a
tot arreo. D'ahir enea, conegudes les
intimitats que precediren el plantejament de la casi, intimitats que
ja explicavem en l'edicia anterior.
- quan encara no eren conegudes
del públic-. s'ha produit una reacció sensible favorable al President de la República. Tots els veritables republicans reconeixen que la
resistencia del senyor Aleara Zamora
a signar la llei d'amnistia tal com ha
estar votada era perfectament justificada, i que :a negativa del Govern a refrendar el document roonat del President, el col/lb:a en l'exeralai de la seva facultat del veto.
Alma també vol dir que ropinió
republicana en general sentia una
repugnancia instintiva per una Hei
que de tan benigna per a alguns
dels amnistiare era nociva a la República. I aquesta reacció favorable
al President, que en aquesta ocasió,
com en altres -d'interiors, ha defensat
amb serena energia :a intangibilitat
de la Constitució, ha posat al descobert la conjura de les dretes per
sacrificar el President de la República. com un deis promotors mis
significats del regim nota Quart les
Constituents forera dissoltes i caigué
el Govern que aleshores ocupava el
banc blau, digueren que si les esquerres perdien podien arrossegarien
en la seca desfeta altres rep a esentacions mis altea. El nostre vaticini ha
perillat de complir-se, perquè, com suposävem, el zonflicte s'entaularia, coni
realment ha passat, entre les dretes i
el President de la República, que per
a elles ha comes el pecar imperdonable de defensa!. la Constitucai i la
República contra els Seas atacs estaaixats.
Aquesta es la veritable situació. Per
aixa, les dretes i la Lliga sostenen
que no hi ha altre Govern viable sinó
el que pugui presidir el senyor Lerroca; j aixe, no per les virtuts politiquee del cap radical, sinó perquè
en aquesta lluita el jan seriar de
pa;anca per fer caure el President de
la República, al qual volen castigar
per la seca lleialtat republicana cri
declarar públicament els detectes
constitucionals que vicien l a d'arnilist:a, que els serví de plataforma en
les eleccions d'octubre. La jugada ha
estat descoberta oportunament, i el
joc s'ha aciarit, pera) tambe s'ha fet
més apassionat i mis violent, fins
a l'extrem que :a gent impressionable ha admès la possibilitat de temptatives gens tranquiHitzadores.
No creiem que aquestes inquietuds
tinguin cap fonament eólid. tant mes
quant la transcendencia del moment
ha cohesionat al volt del President
de la República totes les forces republicares esauerrisres. No trabarle:11
acceptable ua govern cense Parlament, i si el Pres:clent no el dissol
ha de buscar un govern parlamentan
No és pas en solucione de violencia
que cal pensar, sina en altres de més
raonables i profitoses per a la República i per a tothorn. 1 entre aquestes
solucione, la que ens semblaria mes
saludable fóra la formada d'un Covern de treva republicana, en el qual
s'articulessin tates les torees parlanientäries addictes a la República,
presidir per una personalitat de reconeguda solvencia republicana . Es
possible que les primeres gestione
s'orientin en aquest sentir, que per
a no5eltres és que en aquests
moments reintegrar:a la República
en el seu plori i satisfaria els anhele
de la democracia, tot restablint la

tranquillitat amenaçada per les ambicione i els egoismes dels que tot i
proclamar-se repreeentants de la niajoria del país no es veuen anth mor de
governar. El sea enemic és la República , i per a combatre-la e:s semblen
bona to p,: els recursos. i la caitauda
del President. ei la podien provocar,
fos cont fos, els aplanarla la me:tat
del cama
A la päglna 3:

"L'EDAT MITMINA",
FERENCIA DE NICOLAU
D'OLVVER A LA UNIVER•ITnT.

arribar a la solució definitiva?

(Del nostre corresponsal especial)
Madrid, 25.
El dia d'avui ha estar d'una intensa
agitada en els arnbients radaice, ter be
que no ha transcendit naire al carrer
Mentre al Palau Nacional s'anava descabacllant el curs de les con5ultes, ama
un ritme alentit per esperar l'arribada
dels senvors Rico Abello Martínez
Barrio, que cenen cridats de Tetuan. la
curiositat de la cent es ccmplaia en el
camemari dcls rttmors de rota mena que
s'han fct córner sobre els més inversemblante csdeveniments.
Pera de roza aguzas rumore cal meco
que és alguna cosa més que-Ihrnetu
un rumor. segons asseguren persones her
informales. les ouals han vist confirmar el que explicaren per indiscrecions d'alguns dele compromeses. Es
tracta d'una veritable conjura contra e;
President de la República. Sembla que
en una reunió a la qual assistien el5
semors Gil Robles i Camhó entre eraltres, tense raquie5cencia del Sr. Maniere de Velasco. sala narlat de demanar
la destitució del President veis tramas
constitucional,. neril s'ha desista del Propasas aerque. fet el recompte de vots
no retrnien els q ue es necessitaven. Aleshose; s'ha substituir el projecte per un
altre tue consisteix a exigir el normenament d'un nou Govern Lerroux, al cual
es donaria un vot de confiança redaetat en tala termes que signifiauessin una
censura directa al cap de l'Estat. Se
sap que esta o estava designat per a detentar aque5t vot de antillano el diputar senyor Alcalä Espinosa, promovent
un deaat en el aval seria examinada l'actitud del President de la República durant la . darrera crisi, prenent peu del
missatge adreçat Per aquest a les Corts.
La divulgació d'a quest pla ha desean-

vehemente protestes de fidelitat al Pre- que els despenan l'espetec d'algun deson transcendental. Molts ciutadans absident.
El cert és Que l'autoritat moral de: negats es passaran la nit al carrer vigiSr . Álcali Zamora s'ha enrobustit molt lant alguns Ilota que es consideren sosen conixer avui e) públic el text de la pitosos buscant personatges misteriosos
nota adrecacia per en al President de la que se euposa que han vingut d'arnagat
Cambra. S'ha vist que no es tractava de per fer-ne una de grossa. Pena san mult5
cap intriga contra el Govern, sind dc mis els qui arenen que cap d'aquestes
&tensar una pasició sincerament re pu- aventures que s'anuncien no passarà de la
blicana i d'abeoluta lleialtat al regim. imaginació dels temorencs, encara que
Pera el que ha contribuir més a aguce- tothom desitja i espera que s'arribarà a
ta reacció favorable és el saber que el la solució abatas de la data del Primer
motiu de la nota del Can de l'Estar és el de maig, que pot coinci di r amb la situana hacer aconeernat del Gaveta, que re- da terap ia de Valencia i d'altres llocs.

Martínez de Velasco, cap de la mina ria Aataa-ia, parla arnb els periodistes
en entrar al Congrio

frendes amb la signatura d'un ministre
responsable el seu veto a la Ilei d'amnistia.
Per aquest motiu, el senyor Guerra del
Río ha fet pública una declaració des- EL SENYOR MARTMEZ DE
VELASCO ACONSELLA UN
mentint aquesta suposada actitud del Gorociarais (Me s'han arressat vern; però. en general, la gent ha donat GOVERN D'AMPLA CONCENCeatal
TRACI9 PARLAMENTARIA
mea crédit a la referencia presidencial
que a l'exalicació del sepyor Guerra , que
Mataricf,' sA. Ales 105 del mati ha
té tot l'aspecte d'una excusa.
arr i bar el President de la República al
Com deiern ahir, es confirma que s'ha Palau Nacional. A les onze ha arribar
pensat en el senyor Rico Abello com a el senyor Martínez de Velasco, i seguifutur president del Consell , el anal ja dament ha passat a la cambra presidenha arribar a Madrid acompanyat del se- cial per evacuar la sena consulta amb
nyor Martínez Barrio; pera, tothon, el cap de l'Estar. A la sortida ha man i
creu que es tracta d'una sollició de tan-festarlnyoMízdeVascl
teig per a preparar el carni a la solu- que segueix:
cid definitiva. Potser la combinació Rice
- He dit a S. E. que considero absoAbello no sigui rúnica que iracassi. si- lutament necessari prolongar la vida
nd que n'hi hagi alguna altra semblant d'aquestes Corts, i per aconseguir aquesde preparada: pena ningU no enden ma e' ta finalitat cal realitzar tots els estordarrer resultar.
c 0 5, i això no s'aconseguin Si no es
Els republicans continuen pensant en forma un Govern d'àmplia concentrada
la formada' d'un Govern autènticament parlamentaria que pugui realitzar la
republici, perä ja no es parla d'una dis- labor que cal amb rota dignitat en el
solució immediata de Corts, sinó de go- Parlament i governar. Per això cal la
vernar una temporada amb les Corts tan- cooperada de les torees que ,permetien
cades, fins cine es presenti l'oportunitat viure amb dignitat al que s'encarregui
de consonar-les en un ambient diferent d'exercir aquesta funda. En aquest ordre
del d'ara o de dissoldre-les sense el, de consideracions, crec que el presiperills que en aquests moments es ere- dent d'aquest govern pot éste:- el seremen.
nyor Lerrou, i si circumstancies espe1 per ara això dt /0/ . Demà potoa- cials no pernietessin conferir-li el arno sera un dia definitiu. pena es creo ree, hauria de racaure en persona que
que s'haura avançat molt en l'orienta- Migues les condicione que calen per a
ció que avui manca, i no sembla del va convenir-lo en realitat.
impassible un intent de tres-a que per-Sen ä 'larga la tramitació de la crisi?
meti de descabdellar tina política repu-Demä - ha cuntestat - espero que
bli c ana serenament constructiva.
quedará resolta.
Com es natural. no falten en aqueste'
part el Partir agrari del
Marmita Barrio que, arribar de
darreres hores de la nit els mala auguTetuan, avui sera consultat pel ris que san propis de jornades d'agitada govern que es forma en aquestes condiciona?
president de la República
com la das-ui. Alguns centenars de ma- Caldria coneixem la seca composició
a desmentir les indiscrecions dele seus drilenys aniran tard a dormir pensant i canviar irnpressions amb la minoria
companys. El senyor Martinen de Veper resoldre el convenient en vistes a
l'interés d'Espanya.
lasco ha estar molt enèrgic a rebutjar
rota solidaritat aria) el q ue ell en diu
preguntat al President sobre
maniobres subterranies, i tothom li ha
Si te el propòsit de consultar persones
fet l'honor de creure que no tenia res a
extraparlamentaries?
reune amb la conjura. Pera, es molt n os limitat-ha dit-a evacuar la
A la pàgina 11 publi- meya
tibie que, cas de voler-se Por tar enda
consulta, que ha estat com lotes
ordre. torsaria-vantuPropòsid'qe
quem el text definitiu les que celebra el senyor Álcali Zaamb restat d'inhibida, que es habitual
cordialissima, i no li he preguntar
del document lliurat pel mora,
en el eenyor Lerroux el qual encara
res sobre els seus propasas.
President de la Repú- EL SR. BARCIA CREU QUE UNA
no s'ha alanat ben bé del que ha fusta'
i del que ha fet i <me siegurament
blica a les Corts.
CONCENTRACIÓ REPUBLICAun cop restituir al Govern, feria les Més
NA POT PLANTAR CARA
A LES DIFICULTATS
A les dotze menys vint minuts ha sortit del Palau el senyor Barcia, el qual
ha manifestar als periodistes:
- Després d'examinar les dificultats
que crea la situació i la complexitat de
la crisi, cree que mitjançant una concentració republicana es pot plantar cara a les dificultara. He fet observar al
President de la República la necessitat
d'ateivire, no solament els problemes
d'ordre politic, sine) també els econimics
i financers, que poden portar les mateixes dificultats.
Un periodista li -ha preguntar si ereia necessària la dissolució de les Corts,
i el senyor Barcia ha contestan
- En ras que la força d'un Govern
d'aquestes condiciona no pogués arribar
a la normalitat constitucional, sf. La
crisi es" profunda i la mis difícil de les
plantejades d'eneä de la instauració de
la República. El rigim no está en crisi. Potser ealdrä - ha acabar. dient ampliar les consultes,
EL SR. MELQUIADES ALVAREZ
ACONSELLA UN GOVERN
IGUAL QUE L'ANTERIOR
A les doten menys cinc minuts ha ami ba al l'alaa Nacional el senyor Melquiales Alvarez, i a m'unta hora tainha arribar el senyor CiI Robles. A
les dotze i den minuts ha sortit el senyor Melquiarles Alvarez del Palau, el
periodistes:
--¡Que ans has dat, Lerrouset del nostre cor, que cense tu no podem qua] ha <lit als
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a Martínez Anido

sis magistrats

per JOSEP MARIA PLANES

Ahir, despris de la reunió que pels
volts de les cinc va celebrar el Consell
Executiu de la Generalitat, el conseller

Si be s'ha acordar aseenyalar el
de Justicia, senyor Lluhl, va facilitar començament de la gran epoca deis
la Nieta dels magistrats elegits pol Go- atemptate .socials amb rassassmat del
vern. entre les Ternes que va confeccio- parro Josep Albert Barret, ocornar l'Assemblea que va celebrar-se al regut el dia 8 de gener de 1918, cal
Palau del Parlament e) dia 20 del mes tenir en compre que, des del 1910
fina al 1917, el conjunt d'agressions
que son,.
Els nous magistrats elegits són els de carácter anarquista realitzades a
Barcelona contra patrons, encaneVíctor
de
Echevarsegiients senyors:
ri; Pere Comes i Calvet; J. Marti i Mi- gate, capo de secció, obrera i agents
ralles ; Francesa de P. Pujol i Germä; de l'autoritat és de 459. D'aquests
Eduard Mica i Busquets, i Ricard de atemptats resultaren 20 morts, 199
feeits i 240 iIlesos.
Rabassa i Prat.
A continuad() iarem el resum dels
El senyor Gonzalez de Echavarri figurara en la primera terna. El senyor atemptats i jets importante ocorreguts
des del 1918 fina a la vinguda
Pere Comes, en primer lloc de la segona. EI senyor Martí Miralles, en segon de la Dictadura. Aquesta simple
enumeració sera més eloquent que
lloc de la tercera. El senyor Pujol
Germa. en segon lloc de la guarra. El cap comentari de l'articulista.
Miró,
en
tercer
lloc
de
Eduard
senyor
la cinquena, i el senyor Rabassa i Any 1918
Prat en primer !loa de la sisena.
En el mes de gener Si ha atempLA PERSONALITAT DELS NOUS tats els dies 3 i 8, dele quals resulta
un
parró mort.
MAGISTRATS
Pel febrer, un sol atemptat, el dia
El senyor Víctor González de Echa- 24, contra un parró, ales.
sann i és l'actual president laten de l'AuPel juny, quatre ate:tetare, els dies
diencia Territorial de Barcelona i pres:- 4, 17, 26 i 28: un parró mort i tres
dent de la Sala primera civil. Fa molt ferits. El 28 d'aquest mes s'inaugura a.
de temps que resideix a Barcelona, i tot Belles Arts el Congres de la Coni tenir en la carrera judicial categoria iederació Regional del Treball, en el
de magistrat del T. S., ha refusat di- qual s'organitza definitivament el Sinversos oferiments d'ocupar un lloc en dicar 1:n'e, anib iinalitat declaradaaquell Tribunal per continuar exercint ment revolucionaria.
a la nostra Audiencia.
Pel juliol, tres atemptats, els dies
El senyor Pere Comes i Calvet ha 5, o i 18, contra altres tants obren,
estat passant del senyor Lluhi i Ries- que resulten /ente.
Per Vagost, sis atemptats, els dies
sech, i és ex-conseller de Justicia de
la Generalitat i ex-regidor de l'Ajunta- 13, 20 005), 24, 25' i 26: un encarrement de Barcelona, en el qual ocupa la gat znort, dos patrons i dos obrers
presidencia de la Comissió de Cultura. ferits.
Setembre, vuit atemptats, els dies
En l'actualitat es diputar del Parlament
4, 5, II, 15, 16, 19, 22 1 23: dos obrera
Català.
El senyor J. Marti i Miralles, un morts, tres de ferits i dos patrons fedels membres de la Comissió que va re- rits.
Octubre, deu atemptats, els dies 3
dactar l'Apèndix de Dret Catalä al Codi civil espanyol, és una de les repu- (dos), 8, ir, 12, 17, 1 9, 15, 28 1 29:
tacions de jurista mes destacades de la un obrer, un parró i un encarregat
nostra terra, i autor de nombrosí5simes de fábrica morts, i deu obrers fenilo.
Novembre, nou atemptats, els dies
publicacions. Ha estat també president
de l'Academia de Legislada i Juris- 3, 15, 21, 22, 26 (dos), 29 (dos) i 3o.
Tres
obrers i un parró morts, i tretze,
prudencia.
El senyor Francesa de P. Pajel i obrers i un parró ferits.
Dese/libre, quatre atemptats, els
Germà exceda en l'actualitat el càrrec
de cap de la Secció d'Hisenda de l'A- dies 7, 9, 16 i 2. Moren el fill d'un
patró
i un encarregat de fabrica, i
Es
persona
juntament de Barcelona.
molt competent en Dret Administratiu I quatre obrero ferits.
molt conegut per les seves activitats
musicals, les quals l'han portat a pre- Any 1919
sidir algunes entitats musicals de MúEl 03 de gener, davant la creixent
sica de Cambra.
agitada sindical, san suspeses les
El senyor Eduard Micó i Busquets. garanties constitucionals.
•
ex-diputat provincial reformista en
El mes de febrer, quatre atemptemps de la Mancomunitat, i germà po- tats. els dies 1, 12, 13 i 2t: un conlitic del senyor Companys, és un juris- trarnestre i un cobrador, mansa i un
ta destacar. En l'actualitat era l'advocat contractista i un obrer, ierits. El
secretari de la Companyia de Pavimente dia 5 contenga a la Canadenca la vaga
i Construccions.
de hraços caiguts, vaga que es conFinalment , ei senyor Ricard de Ra- vertirá en total el dia 21; queda senbasta i Prat ha estat passant durant se torea i Ilurn la major part de la
molt de temps de l'advocat senyor Ba- capital, es paralitzen les fabriques.
rolla. i Ira exercit amb multa intensitat els tramvies, i gairebé tota la poblala seva professió.
da queda a les fosques. El dia 26,
• ••
vaga s'estén a les Companyies d'aiTal com es recordara, els sis magis- orles. Catalana del Gas i Electricitat
trats dele guata acabem de parlar han i Companyia del Gas Lebon. L'Estat
estat elegits pel Govern entre les ternes rs i' tiniecan uta dels serveis, que es militafacilitades per l'Assemblea que va reunir-se el dia 20 d'abril del que som.
El 7 de mere els anarquistes imQueden encara per nomenar sis nous planten la censura reja a la Premsa
quals
ha
sanan
pel
dels
magistrats tres
de Barcelona. El t3, vaga de tramGovern de la Generalitat en terna de rae- vies i declaració de l'estar de guerra
Mal Tribunal de Cassaeid, n sigui del (Milans del Bosch és el capita genepresident arnb els sis magistrats. Els ral). L'endemi arriba el nou governador Carlos Montañés, que ve a
altres tres, per concurs.
substituir González Rothvos. Arriba
tainbi el sots-secretari de la Presidencia, senvor Morote, encarregat de
resoldre ela conflictes. El dia 17 s'aproven les bases de solucia, i el dia
19, en el famós miting de les Arenes, els obrera, a proposta de Salvador Segui, acorden tornar al treball. El rnateix dia s'aixeca l'estat
de guerra... pena per pocs dies, perGibraltar, 26. - A bord d'un trans- que el 24 CO declara la vaga general
atlàntic holandès ha embarcar aquest a Barcelona, motivada perqué no han
mati cap a Portugal l'ex-general San- estat posats en hibertat tots els prejurjo, acompanyat deis seus ¡ami- sos socials L'atur és absolut, actinia
en els serveis de pompes fúnebres,
llara.

Saujurjo ha sortit
cap a Portugal
Cortesia 1

propaganda

forners i neteja pública. Altra regada

l'estat de guerra, que no será aixecat fins al 2 de setembre. El 25 el
Sometent de Barcelona ta la seva
comentada aparició al curen El dia 7
d'abril els obrers reprenen el treball i
es dóna per acabada la vaga general, que ha durat quinze dies.
Pel mes d'abril, dos atemptats, els
dies 24 i 30: resulten ferits el president dels patrons rajolers i un encar-

regat. El dia 9 del mateix mes surt
el primer manifest signan per la. Federada Patronal de Barcelona, i el 23
és nomenat governador civil el Marqués de Retiraos
Pel maig, dos atemptats, els dies 8
i 30: resulta jerit un contractista d'obres.

Milans del Basch, que era capita
general de Catalunya ela anys 1919
i cornençamerda de nao
Pel juny, tres atemptats, ela dies
4, 7 / 27: moren Un pateó i un tran-

serint, i resulten renta un obrer i un
encarregat.
Juliol, sis atemptats, els dies 1, 9,
12, 15, 19 i 22, dels quals resulten
tres ferits i quatre morts: dos patrons, un encarregat i un obrera
Aquest obrer, Pau Sabater (el " Te-

ro"), president del Sindicar d'Obren
Tintaren., és la primera víctima de
la banda Bravo Portillo, organitzada
per la Patronal.
El 19 d'agost pren possessió cl nota
governador civil Julio Amado, El 25
comenta el "locaut- del Ram de la
Construcció. Els dies 20 i 26 hi hasuenen dos atemptats contra eis
obrera de la fundicid Girona, que no
estaven sindicats a l'Unic; el primer
consisti en emmetzinar l'aigua d'un
canti, que produi dues morra, i el
segon en una agressió a tres.
El dia 5 de setembre mori assassinat Bravo Poritllo. Quatre alares
atemptats hi //agité durant el ma.
reiX mes els dies 4, lb, 17 i 3 0: dos
obrers morts i un parró feria El 9
de setembre s'acord,i un arrnistici entre la Patronal i la Coniederacie; so
suspengueren toles les vagues, s'ai-

seca el locaut i bu nomenada una,
Comisen:, mixta patronal-obrera.
El dia primer d'octubre s'implan.
ti per R. D. la jornada de yuit
res a tot Espanya. El dia lt un alee
R. D. crea la Conüssiä Mixta del
Treball a Barcelona i disposa la formació del cens patronal i obrer. Els
sindicalistes s'oposen a que els obrers
signin els fulls del ccns. Del 20 al 215
al o celebrar el segon Congres de la
Federaciä Patronal, a Barcelona.
Durant aquest mes d'octubre hi ha
hagut dos atemptats, els dies 18 i 24.
contra dos obrera, que han resultat
irrita.
El mes de novernbre debuta (dia 3)
amb el locaut parcial decretar per la
Patronal a causa de la persistencia de
les vagues i boicots. El dia 5 és nomenada la Comissia Mixta, que presideix l'alcalde, senyor Martínez Domingo; es reuneix el dia 6, i el dia 12
es signen les bases d'un acord
fou merament iHusori. El dia 14 CO
reprengué el treball, perd esclataren
al mateix centenars de conflictes i reclamacions per ambdues
parts. Al cap de pocs die: un grup
ile sindicalistes dissolia violentament
la Comissia Mixta. Durant el mes,
cinc atemptats, els dies 19, 21, 23,
24 l 27: un obrer mort i dos de fe-

rits.
El primer de desernbre, locaut general decretar per la Federacid Patronal a totes les indústries de Cara-

lunya, llevar de les alimentarles i dele
serveis público. Deis ches ro al 17, el
Congres de la C. N. T. a Madrid declara que la finalitat que persegueix
és el comunisme !libertan i acorda
que el Comité Confedcral resideixi a
Barcelona. Durant el mes, treta*
atemptats, els dies 6, 9, to, la, 13, r9
(tres), 24, 27, 20. 30 i 31: guarra

morts: un obrer, un patri, un vararregat i el xofer del patra

contra el qual anava ratemptat; resulten nou obrero ferite, das d'ella
confidente de la Miela El dia 22
pren possessió del càrrec dn governador civil Maestre Laborde, conne
de Salvatierra. An da aquest sin cic.c
els governadors que hi ha Kgut 11
Barcelona durant l'any sois/.
Azuay Ondea i achinen( dorsal la nema visita

d 'ahir • la Generali tat

(tsurtinno a la pàg. 6)

La: s'a :a
-¡ase
Primavera".- Núm. 293: "El plot de
les empanes". Lema: "Ell pajas* al
Canig6..." - Núm. 131. De la concede.
"Arpegis en to d'amor". Lema: "El
cant dicroie". El poema "Vindré",
Premi Fastenrath! "Terres de l'Ebrea de S. Jesn-Arltó.
Premi Coneepci6 Rabell: "Estampa,"•
dosificades 1 «set/anadea de la técnica
pereonal, poden sovint bastar per a
DesprZs de renquesta
d'Alfons Maseres.
En España y en los actuales moComentarla de la erial
i tendencies mes modernes.
deixar salvats tota mena d'escrúpols. mentos, no hay más Poder altera
Barcelona, as d'abril de 1334.
1 una observada, sobresea hom ti<
LA
HUM.4NITAT
L'amor a les institucions ¡ un viu prete, reivindicador de la Constata.
Per acord del, afanteneaors. — El
por deixar de fer . a les narracions nue
Preaident Pompen l'abra; el secretari,
Rovira 4 Virgili din quo el qualitice - desig de consolidar-les, a si calgués, ci6n y revocador de leyes parietales/.
aplega aquest volum. I és g le st en lee J.
M.
Rovira
defensar-les,
havia d'imposar un mi- tarjas que el llamado y constituida
i
Artigues.
UN
que
titft
cocan
aquesta
crisi
a
el
seres narracions-anteriers fs havia !ed" estranya". Es una roca insblita — xim tacte, una maxima eontencie, Tribunal de Garantías.
vita una tendencia mórbida. cana si "attlaut
per
tal
d'evitar
salts en l'abis, con•
ri
giln
constitucional
i
j' 3 es esto lo que estableció y liafi r mo—en
tar es complagués • destinar verins. a
(Publict el restan de farero, hem re- siCié en el teltIpS Ii ia sempre més
flicte, de solució dificil. s Qué ha pas- bremente mantiene la República?
but reSpOsies 110VeS, les primeres de les portant que la que adopti envers França procurar-se una serreta i terbola re- El primer número de reapa- demorrótic fit comerció d'una 1/ei
eas Itle des de dalt de tot no s'ha- Elles todo otro Poder que se le cruce
decret:
jan Cant
quals rproclutm a continuarió):
Per tant. el ¡ove caseta ha d'enfoca' venia, en aquestes, en canvi. el t era l er
"Una amnistia per decret no es guis pogut preveure, i. en preveure- e interponga, es Poder personal."
obertament, irancament, el problema de metzines hi san ?m'altiva...a per una rició de la "Revista de Cataho,
prevenir-ne anal temps les con.Del Sr. EDL'ARD FERRER I TOR- Catalunya, perque resolent-lo resol tots
posaible. Ha d'ésser per hei. Pero
franca correntia de tendresa. afismel
DIARIO DE BARCELONA
lunya" exhaurit
RENTS (18 anys. Estudiant de Dret. els altres. I si l'enfoza ehertament ha de alar la obre mes el ron i esde ce mat
la Constitució espanyola —1 en aix6 leqiiencies?
Escriu tat editorial mnarg. Diu que el
Pero les instinseiona politiquea que
Barcelona).
segueix
la
regla
general
—
no
excepdonar a aqueo emblema una enlució ex- generaa en el seu eate sa n-e. Par s er e n
goverrs «sigui compilo cavallerivo!a•
Com sigui que el primer número de la
Sr. Director: Tase una fe absoluta plícita, clara. concreta: Catalunya nació que una mejor comnrenai6 de la vida l'ha "Revista de Catallmya" (argolla epoca) tua paa les amilanes dels tramita i poden =ir enemics han d'esser con- menr el: ¡rus compromisos orne les :iraen l'espera de Catalunya, que es quel- sense mediatitzacions Que poeuessin min emenyat a &asee mea Per. que va sortir per la Diada del Llibre condiciona de les altres lleis. No les duides amb la mejor prudencia. I tes; que s'anava—ja es veia!---vers la
com mes enlairat s'esta més aha de
com de mes fort que les baixeses dels rar el sentit totalitart d'aquesta exis. ser t,s tetaba ritte t .:orar de "L'ereie
s'ha exhaurit completament. els editors exceptua del referindUnt eventual, ni dominar tat el panorama, i
Pacificaciú dels esperits. I vet
veient
catalans d'una epoca. L'esrerit d'una Pä- tencia, sense interpretacions nue pegues- desert a masa per une; hoces mes sere- d'aquesta publicació, que ha posat la Ge- del ves suspensiu del President.
vean
de lluny el; perills, s'ha d'evi- elama—qme tot p otser no haiseci retal
nes
que l'autor de lea narrarions anlega- neralitat sota el seu patronatge, preguen
Era natural, dones, que la dispatria és el que la moure una Nació al sin desviar aquest sentó. I per a la resitió
un breas paréntesi j m'e hom torna.
tar que esclatin. Provocar-los sense
través dele segles. deis règims i deis saluda i ralitració d'aquest concepte dr aes. per exemele. en "l'Amauta da da- als qui valguin ésser-ne subscriptora i ritat del paree presidencial seguis
rd a la silitació anterior:
motiu
fundadissim,
pot
asee!.
terneami
que
marca
farticle
83
de
la
Coashomes, envers unes finalitats permanents Catalunya nació-estat, el jove que penn; or
assegurar- se. per a la collecció completa
"La situación de contraste es da
rara
d'imperi i de cultura. - Catalunya ti
hi vea mes que dos camina cense aquest primer número, que comuniquin titució, o sia que dins un termini de
Altrament, la dimiasia presentada mo sigue: cuando el Gobierno Azaña
també la seis missió històrica . Peri, de guinda l'un de l'altre: afirmada de:
repidament
el
seit floras a I'dministracia guasee dies el Pre:ident de la Repú- pel Govern que tus ara baria presi- fue revolcado por el cuerpo electora',
"Selecta de lectures"
segles enea que els catalans dirigenh. seu valor de jove. blasmant d'aculens
(Tapineria, to. Telefon 24 .800). El fet blica ha de tornar al Parlament la
el pais respiró ampliamente, porque
per desviada) ideológica ¡ desnacionalit- que no ho han sabut éster i no he Cc!. II: "LA MAR, LA PLANA d'haver-se exhaurit en dos dies aquest Ilei atula la qual no estigui prou da- da el senyor Leeroux era lógica,
vic ió Pri me r . Per interés personal o in- san. ¡ organitzar-se cana una Mesa ce- LA MUNTANYA". Se/meció i notes primer número vol die que els lectora curd, tot assenyalant i raonant les nalga no podre fer-li'n cap arree.. estimaba como una fundada esperanAjase és tan clar com és fosca la so- za la solución natural de la crisis,
capacitat despees. rolen ignorar-la. Ei herent. dirigida, arria soitició nacional a
catalana han volgut reconéixer com era neceo objeccions. En aqueas cas, si lució
per .4. MARTORELL I BUBA!.
Possible d'aqueata situada in- cualquiera que ella fuese, alas ahora,
Poble ni tan sola la pressent. - Pera tots els problemes nostres.
d'imprescindible aquesta revista, que ha els diputats troben que les objeccions versemblant.
atoas en fan auguras, i en presencia de la dalia del Gabinete
(Barcelona,
t934. Ed. Gustau Gil).)
reaperit de Catalunya es retrobará ant
d'ésser és ja des d'ara la nostra pu- viii jilsten, les arenen, i la hei resta
el neu poble el cha que una joventut
degudament modificada. Si el teas algú, per casualitat. encestara. Pera Lerroux, sucede todo lo contrario, na
blicada nacional.
idealista i a-partidista en el sentit que
primitiu es mantingut amb el "quó- nosaltres no voleen deixar-nos por- tanto por lo que se va, como por lo
En aquest segon volum de "Selecta de
arta entenem el cartidisme. concreti Els
rum - suficient, el Cap de l'Estat ha tar per la ló g ica, perque ternem que que puede venir, que no se divisa con
nous lectures Artur Martorell ens dóna viaqueas espera davant del poble. Cenarede promulgar la Ilei sense mis tris sigui massa greu la conclusió a que francas garantiaa de optimismo, ya
sions totals distribtedes en els tres tipus
ció en ideal de Nacionalisme totalitari
EL CORREU D'AVU1
gallea. I aleshores el President — que ens durien les deduccions lògiques que son ahora las derechas las que
caracteratics del paisatge de la nostra
aparecen preocupadas por la grave
Independencia de Catalunya taspecte pa"L'oreig al desert"
no cal pas que dimiteixi — deixa sal- del que esta passant."
terra: "la mar. la plana, la muntanya".
-daelsitucón.yeambio,sn
Desaparició
triótica
d ei s oaehts 1 de Le,
*
(barre tomt,dies de Mali,,re so- vats el seit parer i la seca personal
.Yo tan antic deis ettlemismes ron rcCon, déiem quan aparegué el primer enper
LLOR
/os
fracasado, del bienio los que, sin
dances, per deixar lloc al cataiä-total
bre
els
',topes i la 3Iedicina. — El vo- responsabilitat.
clitorialista, diu mes contlendenfolent el
l
um, Mart -re!!. amb les anotacions
(Llibreria Cataldnial
dejar de intrigar, anclan pimpantes y
(aspecte palitico-social). Tornada de rhoa des de Madrid:
El procediment que no figura en senyor Pb,
glossea exegesis que posa a cadascun lum cinqtre de les "Obres Completes de
alborozados con la esperanza de res
me als sentiments d'honor i didealisme;
d'aquests textos, es propoaa de fer com. Moliere" (cnze de la collecció "Els la Constitució espanyola ni en cap
laúnic element dar d'aquest nao- cobrar antiguos poderes, que es conto
tornada a la Natura i a les virtuts priLa noca producció de Miguel Llor prendre als escolars els valors deis mots claesics del Món", de l'Editorial Bar- altea, es el que ara sala seguit a E s ment es ropinió flels partas eme han
mitives faspeete moral). No cree avui er! és escrita sota el signe del relativisme. — sobretot en ea 3entits fieurats
adelantarle el Desame al Pais."
cino) conté les comedies que Moliere
p
a
n
y
:
e
s
m
r
d
l
u
arnb
hei
la joventut que no té altre titol q ue la mantingut per alontaigne. Hom no pot de les ¡matees. del ritme de la rima dedica als eeise enemics els metges: el decreta i amb derreta simultznis a la sostingur aqueas darrer Govern i que
EL DEBATE
defensen francament el fue parlamenseva edat. Catalunya per a la Invento- fer certament, sobre els borres ¡lidieis i oferir- l os alhora una Mecí de correa- lector hi trabara algunes de les farsea
hs que Alcalá Zamora ti inte- tara D'una manera visible, aquests
Escriu , amb vehemencia , que ',atad
Catalana! Un crit i una tasca.
mis
divertides
que
s'Ilegal
escrit
mai
definitius. Inconstants. llurs careasen ció gramatical i de pureza idiemätica
res a fer coneixer al púlale la podria elements s'han posat al darrera del Si n ) el senyor Lerr011X »O pot gotyrnge:
canvien segons les passions eme els agi- Tot l'esfera de l'amar ha tendit a fa- Aquestes oamedies, traduides ner Alfons seva, preciearnent per a explicar senyer Lerroux , 1 si aixa no los pos"De cara, pues, a la realidad esten. Miguel Llor ens presenta aixf uns cilitar al uní una le-tara nerfecta. pes- alasseres, aón le. segiients: "El semor aquesta ¡ cifres estranyeses dels re- tibie, no cedirien saló davant un poli- pañola, decimos al Gobierno que tiene
De JORDI JOU I JOU (18 anys carácter; ondulants: llora veu eis el transde Pourceaugnac", '-E1 metge per Ion- cents fets política i demostrar que
qué
vence
ella
no
es
possible
water
r'
tic
situat
mis
cap
a
la
dreta
que
l'exen
sus manos la solución del proEstudiant).
curs de la seca obra sasaament matisad a. s-entable ocie de la lectura. Interesaa de ça', "L'Amor metge" i "El malalt ima- ell no h¡ te cap culpa?
President. La impressia general és b:enia, y que sólo el puede llevar
"Sr. Director: La realitat preaent és enamorar-se, estimar-se, oblidar... las fer remarcar, com ja varn dir al primer ginad".
En aquests rnoments, la crisi total que no hi ha a Espanya un politic esa solución a termino feliz. ¡De que
rnolt triste per a Cataiunya; per a al- protagonistes han cregut comprendre's achina que el nreaent llibre no pretér
* Gausachs. del (mal feia temas que planteja el problema total. ES una conacient capaç d'avalar, des del banc modo? No dejándose envolver por la
guna intellectuals que l'abandonen traut- arribar a com penetrar-se. Despees, gai- ésser una antalogia d'autors. Les com.
veritable totalitat aixó que hi ha en
la seca esaincia rnateixa — l'idioma — sebe sense saber com es traben anta ;xssieinns triades aan aquelles que en- no se'n sabia res. ha revelat el secret litigi al Palau presidencial, al Parla- blau, ei document darrer del Presi- táctica de ion conjurados que ya el
seu silenci. Per tal de treballar mes
dent da la República. Si això es man- sábado se descubrierem en Barcelona ,
posant-se a escriure en un idioma i laa ts . es repelleixen, es fan nosa. Hi ha , tren nitre els aertmatricalts Que rata« del
ment.
als Ministeris i al narren. Hi tingut, i en aquest moment no lii tia evitando con un poco de serenidad
!record
amb
el
seo !tensa independent
odiós, en tant que representa ropressia en tota l'obra. cona a flosant, aquest ha fet en planejar la tntalitat de l'obra de l'art, era
ha en litigi la República, tota la Re- cap element per creure el centrara la los obstaculos que se han colocado
absent
del
Talón
de
la
rela.
exterior; d'altea para les Iluites fra. eacepticiarne sobre la duració no ia de Com a ea ra ntia de l'excellencia del mepública espanyola.
cria¡ presidencial es produirä gairebé en nu earilin0 r lanzándose deciditricides entre esquerres i dretes. que no- les paaeians, ana dels afectes. 11¡ ha ada valuna pedem consignar que s'hi ria local. Ha fet una !larga estada a
En aquesta hora dramatice de les
damente a gobernar. Decididamente.
mas poden portar la ruina de Catalunya ; també com una recame secreta i dolo- troben acohlata nems del prestlei de ala- Eivissa. don ha dut admirables olis que flamee en l'ombra, Catalunya ha de iatalment."
es:posara
molt
aviar
a
can
Valenciano:
EL MATI
Para ello tiene el Gobierno del señor
també les amargues veritats de lense- rida que les relacions humanes no si- regala Costa i La-ibera. Oliver. Rtisaa Patea Macla, to.
tenir un gran paper."
L'actitud del settyor Aleala Zamora Lerroux todas las confianzas que
nyanea que, encara que els política hc guin altrament; que hom no pugui fun- Segarra. Verdeguee. Pla, Carnea Guisar
L'OPINIO
*
A can Re ptaré. — Demà. a les sia
vulguin amagar. esta constituint una de dar sobre els hnmes uns sentiments mes 1 tanta d'altres les esarnixseicien3 dels
al—df leasits¡darsee,neishlant que la solueM constitucionalmente necesita y toda
les traiciona mis grosses a la Patria. sòlids i durables.
de la tarda. K. Goussov hi capotará
Dcmana, per resoldre la crisi, una am- de la crisi sigid sola rehabilitarle, de 1a la asistencia social y parlamentaria
nuals san analitzades i explicarle,
Volem dir tota aquesta joventut que
plia concentració republicana, i die que sit u acid eaiguda. Creta, altrament, que es que pueda requerir.
Aquest estudi psicolisgic abasta essen- infanta de manera que el s faci gustar un conjunt de flora i Paisatges.
El sefior Lerroux no puede vacilar
Institutos
dr
s'esta corrompent en els
cialment tres personatges. En primer la costra literatura.
* Valls Quer. — E, 4/101t esperada Ji 10I tal govern no fas Possible
segunda enser:ce:O que hi ha a casa 1],:, una dana singular en aparença, molt
-La manca d'autoritat i d'energia ahora. Durante das años el patriotisGER reapasisia que denla. dissabte, inaugura (Prestes Corta, raldrio dissoldre-les:
mo y las legitimas ambiciones del jefe
nostra. Es una cosa que revolta el fet seductora i una mica enigmática. pecó
aquest artista a le, Laietanes. Es tracta
"Dissoldre-les, senzillament, per. del Govern ara dimita sin innega- del Gobierno soportaron una
que deu o onze mil infants rebin t i - amb un fons molt femení — i àdhuc molt
d'uns paaatges oleteas, diverse, suturen que no sena repuhlicanes, i el menys bles. La situad ó angoixosa en que dificil. Su política fui dirigidaprueba
a reensenyament completament estsanyol i, el barceloni — de casalanisme: artista que
al ertes 1 unes guantes vistes del nostre que ea pos exigir és que l'instrument ja fa setrnanea es traben ciutats tan
que es pitjor, espanyolista. En aquests enmig dels scus trionif; cosmopolites, Consistori dels Jocs Florals rara
impórtalas cont Valencia ¡ Saragossa, hacer la nación, a buscar las masas
legislatiu
del
regirla
li
sigui
afecte
i
centres hom no hi ensenya la nostra s'enyora de no tetar una llar. Els altres
¡ la mateixa paralització violenta de ingentes de espafioles que el sectade Barcelona
* Pellicer exhibira més de cent di- mereisa tota la confiança deis cimallengua. afavorint aixi Fanal fabetisms san dos dels seus enamorats: un. gaila vida ciutadana que soiri Madrid rismo religioso y social arrojaba Inhuixoa a la pasma, denla. di s sahte, al da i:5.
nacional que fa segles venim patint rebé adolescent. atte llama estimada
diumenge
pasmas. sense que les auto- cluso fuera de la convivencia civil.
El
que
no
pot
éster,
de
cap
maVEREDICTE
Casal del Dibu j a (Placa Madi, so).
¿Cosa sera aquesta joventut educada en cona a un miratge, pera que l'absencia
Recuerde el sehor Lerroux la historia
nera, és que, com en les últimes ch- ritats pervinguessin a evitat-ho, pos reciente. Mientras mantuvo esa acPrents ordinaris
anti-Cataluns a? Dones, si fa o no fa. li fa oblidat per una altea amor mis
* Roeamora inaugura denla. a la SyLerroux substitueixi Lerroux. sen cruament en evidencia que te- titud elevada, de comprensión geneigual que els hornea actuals. amb el me- (enferme amb la seta' natura. El s eFlor natural: Núm. 278. " Tu" (els re, una exposició de pintures. integrada ata,
un Govern que pi-apianadas no
re j a desinterés de les nostres coses — gen és l'heme ¡a fet, l'home d'una vida ele, primera poemes). Lenas;"Sicur li - per dibuit obres tpaisatges, suburbis "El Debate - d'ahir publica un arta Mena
rosa; mientras se acercó al pais con
ele deseaperat, en el qual se Ii diu a governava; no tenia Cl centro/ cier- las promesas de gobernar para todos,
seves i altas la mateixa ¡grial-anda de interior una mira complexa, lacean de mm inter apinas".
impressions de Nora York).tas
de
la.vida pública, no pervenia a
Lerroux que 1,2 de governar, que ara
Ilurs história i llengua. - ¡ Heu capit posar d'acord els SellS somnis i la reas
de
restahar las heridas que los han/.
Englantina dos': Núm. ao4. "A la
* Benigani inaugurara també den,) mes que mai té la coa/anea absoluta dominar-la. I ara cal urgentment un bres del bienio inferían de continuo
rnai aquesta tragèdia Que és la joventul litat; l'home ple de recen, inviolables. llengua de la Patria". Lema: "ExcelGovern que, sense eixir-se de la le- en el espíritu y el cuerpo
de
la
gent
del
Gil
Robles,
que
ell
és
diasabte
tina
colleccia
de
les
sevea
la'catalana? És una joventut que no rar que no ea china mai, tarat rotser d'un sa-ir".
de la nal'heme de les dretes ¡ que tiri al dret. galitat, säpiga governar amb fermesa ción, le rodeó por todas partes el
ben bé quina és la seca Patria, tue secret narcisisme. armat per tots cosViola d'nr i d'argent: úm. 19. "Res- ques. A la Syra.
mantenir innexiblement el principi aplauso, la
Precisament per això Lerroux ja no
no 3ap quina és la seva llengua i que no tats de ¿rientes de la seva personali- sons de Den" (al poema "Iesucrist en
simpatia
y
la
adhesión
de
*
J. Soler i Dif feo tumbé cerosa.
d'autoritat."
sap quina és la seva histaria. Voleu tat; defenses qu !asolen i que l'esteri- mi"). Lema: "Invocacions i preeincies rä, demä, dissabte, les seves obres. Ocu- pot governar mes. Perquè ja es troba
los españoles. Sólo se debilitaron esos
a
l'ultra
banda
de
la
República
—ell
LA
VANGUARDIA
.
res de mes triat q ue una joventut ten- litzen. que el fan esdevenir /napa: de espirituals".
sentimientos al surgir las transigenpara la sala del lora de la Syra.
shi ha pesar —. 1 si fin, ara la sera ro,0,xbs rt
se Puna. sense llengua i sense hista- cap gran acte cordial. de fondre's amb
o .aeraquealleela gr
cias con la politice sectaria; Mas nas
ol a rnqudiel..Seg.
Premis extraordinaris
nn•••• presencia al cap del Govern era una
ria? - De veradee. quan hi penso. vol- els se Itre5.
ene: die duda del servicio que preató a la
otij
Copa artí s tica: Núm. 82. "Ernest
inquietud, ara la seva continuada en pom per deisar pas a lea dretas. Ara el nación y al régimen.
dria haver mames en un altre pais on
Aqueas personatge, eta de la nos-ella,
!loa de tanta importancia seria una polis :la enfensrat abano qwe les dretes
poeuésaim parlar de la nostra Nade constitueix un bon estudi psicolagie; tots Lema: "Eabes reicolineic". Prerni Do.
Y hoy se le presenta una ocasian
loes
afontaercla:
Núm.
279.
"Sant
Fabrica de
Josep
imprudencia temeraria adnietre-la."
tenint realment una Nació com les al- aquella als
nueva de prestar a Espata un sers'hagin decida a passar-lo:
guata un desengany senti- Oriol" (de la coHeccia Poemes"). Lema
tres Nacions del min. tense limitacions mental, una tara moral o física fa in
vicio
eminente, capaz de iluminar una
Jgierio
i
Argente
ra
L.4
VEU
"Por
eso,
en
medio
de
la
espanDE
CATALUNYA
"Dena dominas fortitudo snea". - Preni tras-es, en els bornes estimessin la
d'una aiecció amorosa normal-capços
Din que el que pasta sembla extracons- tosa confusión del momento, y aun historia política y de merecer :a graNecia perque acuesta Nació tingues una i durable s'hi veuran una mica reflec- mia extranalineris: Núm. 67. De le coltitud
de sus compatriotas. No debe
titucianal , i procura ti, ressaltar la rcs- cuando loa escollos sean considerallengua. una bistaria i una cultura, i els tits. I potser la tristesa que plana, so- leeció "Formes de i a rd i". Lama: "IdilA
bles, nosotros encantos que la erial& ceder; no debe dejarse arrastrar pea
ponsabilitat
lis
Els
P
del
President
de
la
Repúoemes
"
e
Hi
ha
un
N
Viernes sentissin goitz °asee fills date bretot al final de la narració, seis fans
planteada es clara, en alls lineas ge- el ambiente que a porfia y a placer
blica:
Rondo de la UniYeritot, 22
pea que caminas, el ritme del mar: més profunda, vom a aleada a la ma- ralló d'or i llum". "La palmera estén
abscurecen los adversarios del Goles mana" i "Entra l'espesa al !ardí". "Unes simples afemaries per a la nerales, y que la norma directriz para hieran actual. Ya lo hemos dicho.
sense suneditacions ni hunaliacions. Al- tease essencia de la natura humana.
princiRol
Núm. 21e. ".alleluies". Lema; "A la
Histeria, amb expressions de criteri su solución se ofrece también diá- Tiene todas las confianzas que constres momenta sentim una gran rabia que
fanamente. La experiencia demuestra
Pena la tristesa en te menor, tan ma
tot aixa ryt sieui realitat. i voldr : enque los gobiernos-puente no son, no titucionalmente son necesarias para
-teix.L'adjcuqrlfve"gi••n
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destruir tot el que ens avassalla. ner po
pueden
ser duraderos. Pues bien: o gobernar; constan ya en la "Gaceta"
sa"
la
primera
"Histeria"
de
Miguel
-derbastiClunycomepaís
la mayoría parlamentaria se decide a las leyes que debían s er promulgadas.
Llor, segueix definint la seva producció.
on voldriem haver nascut. - Aquesta es
dar
el
pecho
y a gobernar plenamen- Puede gobernar; debe gebernar."
Els seus personatges sin els anti-herois.
la realitat de la vida de la castra inte, por sus propios medios, con sus
ventas. q ue viti sense nerannalitat Pea- Representen una reacció contra el rohombres representativos y cargando
pia i tense ese hi hagi ningú amb ga- manticisme, contra els otomana, contra
con la debida responsab • idad, de.iinnes de fer-li agafar aquesta persona- remfaai dels grans mots i l'èmfasi de
dose
de puentes, pasarelas y cirineos EXPOSICIONS D'ART
les
grans
passiens
i
deis
grana
gestos.
brea El provincianisme (q uan ja el
n tarde o temprano no habrá más
exiiern superat) actual d'alguna dels nos- Adhuc als personatges que, com aquella
remedio que ir a la disolución de las GALERIES LA1ETANES
tres intellectuals, encara ha desorien- dona artista, són d'aparences tan soecesCortes, después de haberse demosVILA CINCA
tat mis la joventut catalana. Potser tices i seductores, es complau a llevarPintura
los
les
vestidures
brillants.
¡
a
mostrarELVIRA HOMS
trado excesivamente que los elemenelle no se n'adentra o no v olen. Pera
RICARD FERRER 5 TURULL
on
un
fons
de
seny,
de
conformitat
tos
componentes
de
su
mayoría
no
estem fent uta retrocés de tot el cataD. IIANTSALVADOR
Dibulates
una vida ordenada, d'aspiració
quieren gobernar ni dejar gobernar."
Pina al 23 del corrent
lanisme de trenta anys. Per ello (aran! ambfelicitas
mediocre.
per nosaltres ja san ben mortsl - Potser tma
EL CORREO CA TALAN
L'autor ha volgut prestar a la aeva
direu que tot el que he dit és molt Pes
Publica una velada acusació centra LA PINACOTECA
-aimstdecorj,ihague narrara", un aire raras manda. Seetieix
Or ae11110 114' (Macla 34
el President de la República, de t'oler
perdut la fe en Catalurya. No. no, tot la reacció iniciada temps ha en la nosIMPOSICI OSANTASUSAGNA
exercir un poder personal:
Fina ai 4 d• mald
al contrari: encara tinc confianaa en tra novella centra el ritralisme i adhuc
''Mas, s¡ es en esta donde pretenuna part de la joventut que está dispo- contra el popularieme. Alai no selament
de
imponerse
aquel
Poder,
desvirtuar
rada a anar a la Iluita com nies aviat ha triat pers onatees refinats. ans clic
una Ley exigida por la opinión en SALA BUSQUETS
anillos. De quina manera? Dones amh camplagut a fer senaible el refinament
mayoría inmensa, votada en Cortes
PASSEIG Ot GRACIA. 38
d'ea i amb acció. La joventut nacional lima vides. el refinament de rambieni
y por "quórum" holgado, además de
Nieblas I obJeelea d'art
catalana té l'obligada. si no volem pas- que els volta. Es posaihle que aquesta
MIMI TRALLI . 0
Pintura
por
un
revolucionasólo
combatida
ear per mesells, d'afrontar, si el cas ar- actitud eixampli el radi deis aeus
JAIME MERCADER
sismo
callejero
de
ínfima
minoría,
cite
Ii
faca
!sobresea,
aumentar
el
Fffil al 27
riba, l'Estas eapanyol, perque ens torni
entonces adquiere caracteres gravisin
la independencia. ¡Que, trobeu que aixe nombre de lectores. Sembla. en efecte
mes e intolerables en todo pueblo
no s'edita amb el seny tradicional nue al- que les novelles de Miguel Llar pialar
SYRA
consciente
de
su
dignidad
y
de
sus
ben
especialment
al
ferneni.
Cal
r' senyors rolen que tingui Catalu- de ja. pera, eseatir ací, encara, ai agaes.
EME
Teitten 18710
derechos chama O se trata de un 01PUTACK).
nya? Pera es que la ioventut nacional
ART I ORNAMEFITACIO
Poder antejadizo que busca en los
J. SOLER DIFFENT
Plmtu,IS
catalana ja n'esta tipa d'aquest sen y. ta prefereneia no is fleguda. mes eta
['MIQUETA IIENIGANI
Laques
a
aquesta
diguem-ne
mundanitat,
a
le
recovecos
de
cualquier
Constitucian
pesque sota el seny s'hi amaga la rore ROCAMORA
Pintura.
diacrepancias,
que
nunca
faltan,
para
simpatia
per
l'ararla
i
es
pecial
aensibi•
Fina al dla 11 de "'tale
vardia i que, graciea al seny ovni Cacimentar sobre ellas el despotismo
talunya es una caricatura de pahle tense liras de l'auter. Altrament, aquesta aepersonal, de partido o secta, o. lo
pena ni glaria. - Per Catalunya Iliure titud de narrador mundà II fa eliluir
en
yenes
frivolitats
e,
que
es peor, tratase de un Poder SALA PARES
estudi
Palaelagi
tan sois han d'obrar les joventuts cata- r
mediatizado y débil.
lanes, tara si són de dreta com ai són erl entretenimente decoratiu, nue. mi.,
IITTRITX01..
Va no es un Poder simplemente
d'esquerra. pub( que el que era estera suite aiudar a l'ambient, lleven densitat a
JOIMP PUJOL
LLUIS M. GUELL
mandatario de un régimen. moderajug ant és la Ilibertat d'un poble. Heu, l'estudi psicoltairic. Hem pat. per con.
Fina ar 4 da n'ele
dor e irreaponsable de ajenos desad. dome. el que penan. Prou farsa tradir-nos. retreure l'exemtsle de Premia:
afueroa, sima su camplice y aun ejepolítica! Peen jugar a dretes i esquer- neta en Prisma la Hicé del nual es meils
dierendre
en be la Mea ero mcutor contra la nación que en Certes
res. a casetas i a taj e s, i tots a la feina
rltxitat, hi ha una fusa6 entre l'elele ha presentado a rencilln refrendo SALA GASPAR
per Catalunya lliure I"
tONSELL
mete decoratiu i el Nimba/le que ne
so voluntad. Ya tan es democracia, CARLEE DE CENT. RO - Tei 12064
VAZQUE2
Dibujase al pealen
s'acaba de reelitrar emmeletement en
snlo autocracia y violencia a la ConaFine al 5 de reata
aquesta produedó de Miguel Llor.
titucian 'Mama cuya defenaa se inDel Sr. JOAN F1GULS (no anys.
"L'oreigt al desert" Es tegvit de sin
voca y en cuyo articulado sa pre Barcelona).
t ende apayar la recusación a lo vo- GALERIES VALENCIANO
narracions mis breus, les quals superer
"Sr. Director: Em plau enviar la meya en inteneitat, la primera; la su peren PMtarlo en Cortee.
PLACA MACIA, 10
EXPOIIICIO OAUSACNS
resposta a la costra enauesta, davant la ser precisament perque ito hi ha tan,
Pintura
Es un contrasentido evidente, pues
Inauguració el 5 da rnalg
vastra invitada. — en el diari d'abans- de decorativisme. Mimé no hi ha, mi.
la Constaucian iniama no admite mas
d'alair —. a la segada Que amito mnl- llar dit, res de superflu. No hi he tasis.
interprete que las Cortes demosritissim no haver-ho fet en el temis, or- poC en ele eeraonatges cae refinamen1
tires y a lo mas el TrI b unal et (-ARENART
dinaria Així que el jove cemenea 2 recato. Sin gent mis ¡vial hurnil
mara superior a que ellas mismas
Dleuteele. 271 - Talaron 141217
pensar , o sigui: aixi que comeneä des- Un populista — i el t'eminente a Parit
hayan confiado su interpretación, y Fina si g ia 27 d'abril eerb 'metal a la
ser jove, es trole plantejats davant set is avui la moda del du — eadrie remaulea SeD Aman un g alleta ',culi de
aun la revocarinn de Eng acuerdos.
dlbulam d'animes catalana del tea XIX,
dos problemeg d'una magnitud que nemee clamar com un del, seas l'autor
gas flduren en el
eolleeelone
ell copsa. Dos problernes nue en podriens nuesteo menciona, 1 hi ha to arpaste,
particular,
dir d'estrategia. de situaci6. Primer: la narraelerne el millor Minitel Ller: ue
seva situada en el lloe. Segon: la seta Miguel Lles' oerferent. lúcid i melle
EIPOSICia
fiCHIPECTIO
posició en el temps. Al jove català la amh Uni 1033 cemnrenai6 sobretet de Iltr
seva posició de loe Ii is tan interes- doler, callad... Hi momea altramen,
Autedarals L L
e Ileutl
a es•1quereties
Ell 1
1 LES SUMES L1Z1NES
. el nos anportant assorfirnent de
sant, el preocupa tant, que és a tra- una donsitil admirable de l'art ele narran
graveM de
vés de la solució que hi doni que rein da (0r00aa extrajudicial d'una
l'art de fer riure ele peasenatees
Expesteta u Venda a Bareelooa
preua Invente/5'aldea o no tots els altres problemes
111 fem , eeleetleamerit. en el eeu art. le
[0Mo au
eran partida de quadres maritissinia
IIII ITROPOL I TANA
test ordre. Ea ben a l'inrevis del jove Ii-20 dele grane novellietes i narrador,
a preus inversemblants a partir del
LLOIRIMA VffLLA e NOVA
francès, per exemple, al qual la seva po- del dinou, amh aportacions operantes
dissabte nrdxitn. Veritable i indiscue.anuda. 31 balseS .1 n la xal.
111n041...1•n••••nn•nnn•11.1y.
letnert
tible ocasia, no deixeu de visitat-la.
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El President de la
leneralitat parla amb
conferencia de els periodistes de la
a la
Agració politica

La diada del Primer de Mais

!icoldentada estro- Es vol que la manifestació de L'atur serà total Interessant
Nicolau d'olwer
la de la sarsuela diumenge constitueixi una gran a Barcelona
Universitat
La Chulapoua".•. afirmació del liberalisme del
El Pie del jurel Iliat de Traesporta Terrestres de la provincia de
Barcelona lia acordes que el personal
de les secciona de Tramvies, Autohusos urbans, Autóbusos de
Tracció a sana, Rentacotxes, Contractes ferroviaris. Taxis i Mercarleries (camions), de qué consta resmentas Juras Mixt. celebri la Festa
ilel Treball del primer de rnaig cagui
reintentas dia, amb les segiients excepcions:
Sclament queden exceptuats
ratur eis cotxes particulars que vagin
conduits pele seus propietaris i que
no prestin servei retribuit a terceres
persones; exceptuats també quaranta-vuit taxis, que es distribuiran equis
tativament entre les diferents entitats
que presten els dits serveis, els quals
llame de dedicar-se únicament i exclusivament a serveis d'urgencia; q u e
exceptuats de l'atur els serveis-darn
d'ambaläncies sanitäries i pompes fúnebres. i dos cotxes dels destinats
per l'empresa contractista als serveis
d'estarions ferroviáries.
Es permeträ únicament circular els
autobuses de linia que efectuin el
servei de torreta
S'exceptuaran de latur els treballs
de lliurament de carbó a locomotores
aquells que són imprescindibles per
la sera naturalesa especial a les estacions ferroviario.
Quedaran autoritzats per a circular els vehicles destinats al proveimear de mercats i repartiment crartieles de primera necessitat fins a les
dotze del dia.
El president del Juras Mixt queda
autoritzat per a concedir aquelles ex(-encimes que consideri oportunes en
casos d'urgència notòria i que se sollicitin del Juras.

Ahir al migdia. luan els periodistes
que fan in: prendó a la Generalitat estigueren a saludar el serryee CoespanYs,
aquest va dir-lín que so tenia gran cosa
per comunicar-los.
—Unic.anaent—ea ¿ir —que he rebut diverses visites de comissions i de politics. També he parlas per teiefon amb
el senyor Santaló, el qual misa comunicas que la minoria d'Esquerra està en
aguests mccricnts redactares una nota, que
em será Iteet4s aini que estigui
sida.
I ara —afegí'--a esperar la solueió
la crisi. jo ern Denso que será resolta
avui mateix o demä. Per airea, no rata
els cansellers que es traben a Madrid
tornaran a Barcelona immediatament.
El conseller de Finances. senyor Martí
Esteve, ini quedará encara algUna dies,
car prosseguirà amb el nou Gavera que
ei forera la gestas deis aierS que el Do,'
taren a ;Madrid.
Ad el President donä P e r acabada la
sena conversa amb els periodistes. Adonant-se el senyor Companys de La presencia del diputas senyor Canturri, arria
qual els reporters feia pocs momeas
havien discutit llargament de la crisi,
va dir-hi
—Passeu, passeu, sentar Canturri;
aquests senyors ir.tentarien fer-vos parlar.
Seguidament el senyor Carnpanys
Passa r a reunir -se a la Presidencia erais
els setayors Seinen i Lluhi. Mes tard va
entrar-hi el comissari general d'Ordra
senyor Col! ¡ Llach, i Inés tard,
encara, el doctor Dencis.
A la sortida de la reunió no va ferse manifestació de can' neta, Seedle
les nostres informacions, sembla que la
primera part fou dedicada al comentari
de la situació pOlitias ele Madrid.
A la segona part de la reunió va par.
lar-se. possiblement, de qüestions d'Ora
¿re póbbe relacionades arnb els =vis
que fa temps s'anuncien en els alta
cirrecs.

Amb un ixit extraordinari el senyor acdons particulini. La primera pan i
Nicolau d'Olwer pronuncia la treva de Deu que es contire—per la nasse va anunciada conferencia 'obre el tema Sra henra—restahll l'abat Oliva, bisbe
L'Edat Mitjana", tercera del cicle er- de Ripoll, l ' any 1027, en un dels Sta°.
paternitat de fa música
anima t per l'Associació Catalana pro- des del Concili de Touloujes.
A mesura que va apropant-sc la tament el 'loe en cenan fetes, ele comDe mica en mica la pau trena es
S
ocietat dc Nacions, a la Universitat
panys
de
Tarragona.
Mera
la
Nava
ardata de celebrar:O dels importants
de l'himne feixista
Dalt, souvstla
A utónoma de Barcelona.
y a COrmer tin e ami> una veritable instites antifeig iates anuncias' per als dies Sohona, Vilassar de
el
dissertució.
A Catalunya, enCara fins a l'éDavant au, nadrit auditori
Ana. amb el teatre pie, s'estrena al zS i 29, va creixent l'interns i Ven- Darben. Pirra, Santa Coloma de Queant comença an11) una salutació a rAs- poca de Felip V, es condemnava per
nutre Novetats robra de Romero i tusiasine que la seva convocatòria ha calt, Sevilla, Sarna Rixafort, Valiociació Universitaria Catalana pro-So- infracció pau i treva. Era un primer
dara, Conesa, Valliogona de Rhicarb
Ferná ndez Shaw amb música del mes- desvetliat arrea de Catainnya.
Wat de Nacions, lag ¡ remercianelos pes per a la conquesta de la ',sui coopeDescartada la hipòtesi d'una eus- Lierag, Les Piles. Matutea i Calad,
a, Moreno Torroba La ciudluponas es
'obra
empresa per tal d'eatendre els raciO universal. Es alar que rumia era
pornogueren seriosos aldarulls a cansa pensiO de u manifestació, car no hi
MANIFESTACIO
onceptes de cooperació i pau universal, efectiva allä on s'havia aixecat una auLA
se :a versió que dies carera circula su- ha cap motiu per temer a Cataiunya
Immediatament el senyor Nicolau tornar prou ferrna per imisCSar aquesta
te, que l'alludit rrestre havia escrit alteracions d'ordre púfilie, cona les
DE DIUMENGE
'Olwer entra de ple en rassumpte de pata Per aixòl'Esglisia tractava que
Sliirnne feixista que hacia decaer cantar que &han registras darrerament a dia
conferencia. L'Edat Mitjana—va dit- anión refermada per la noluntat sohirena
per primera cegada en raplea del diu- versos Hans cle la Pennsula, ska tres
La manifestació es formará al pasa fina de Roma i de l'Estriésia. Roma dels arincePs.
bailar es continua treballart per tal seig de Colom i al punt de dos mutis
aenee passat a l'Escoria:.
Peris d'aquest principi al de la eones
ii aria realltrat dins les seres fronteres
reper les RamDurant la representació del primer que la manitestacie de diumenge
un ideal de pau : donar a aquesta pau titució d'una sobirania única bi ha un
l'esperit donze del //latí pujara
te no hi hagué cap protesta sericsa. sulti una gran afirmació de
sles, vorejára la placa de Catalunya
eshorane. Aferrar-se a ell era
veritable
ampla
significació,
un
cateas
contingut
en direcció a la Telefónica i d'alli
al final, la presencia dels autors a res- liberal del nostre poble.
no poder resoldre jamai el problema.
de justicia, era l'ideal cristiä.
El Comise que té cura de Verga. entrara cap al nassei g de Gracia dins
anar; fou rebuda amb aleuns rebufe,
L'Unica figura que reeixi fou la de
La doctrina de Jesucrist condenma
eeró on la protesta contra el músic nitzacie segueix rebent nambrosissi- al carrer de Preverlo, on hi batirá
°Mora lino de la forsa. La pan ha d'és- Ramon Llull, també al Rianluerna. Parmes comunicacions assahentant-lo
instalada
la
tribuna
des
don
els
recos
fou
durant
rintermedi.
.erengue
ser fundada damunt d'Una base de justi- la de la manera d'establir la pau i asa Barcelona de gran nom- presentants deis partits eaaligats si:elgutaS grupo de len:rada general s'en- la vinguda
cia, no de forera. Les idee s d e pau i co- sensata la necessitat que cada cimas
aislaren vis-es discussians que culminaren bre de ciutadans de tetes les centra- e:rail la paraula a la mulsitud ja tot
operaria parteixen, dones, dr la mema- nn menes un delegas. els m 'al, es retmeida:, de la costra terca que es propo- el Ilarg, del passeig de Gracia hi !mie crits de: "Mar: e: mestre Torroba
ala una cegada a l'any tracsin deis
su de la unita t moral de ¿'borne.
sen assistir a la manifestació.
ran instaHats potents altaveus).
s alori el Feix!".
Aquesta concepció és exposada per problemes comuns i pertinents, i S'irs1:30Am.b referencia a aquests actes,
començat
el
aegon
acte,
just
Tal
tots els tractadistes medieval,: des de sin sancione de carácter económic als
ahir al migdia, a la Generalitat, va
NOTES VARIES
prengué proporcions majors, fins celebrar-se una reunió a la qual asSant Agrusti iins a Suarez. El genere que infringeixin els preceptes pau.
humà, encara que dividit en diversos poAixis pel seu temps, conclou el confel extrem que cagué La intervenció de sistiren. ultra el senyar Companys,
palicia per apaivagar els anims de els senyors Selves Coll i Llach. En D'INTERIS PER ALS EXPEDIbles i reptes, conté una unitat moral de renciant, era cerament una utopia, perb
'versos espectadors que anaren a bufo- aquesta reunió va estudiar-se el manl'home.
si
les realitats del món fossin sempre
CIONARIS
traes. Llavors, aturant la representa- teniment de ford7e públic durant la
Aquesta concepció és expasada per les mateixes, l'heme no prog-ressaria
aparegué al prosceni rempresari se- manifestació i les ceses derivacions
Ultra els trens especials que han
tots els tractadistes medievals: des de mai, i encara asna titulen la vida prisant Agusti fine a Suárez. El genere mitiva de les tenebres.
rrar Lluis Calvo, el qual digué, entre en relació a la cura de la circulació estat organitzats, per a beneficiar-se
interrupcions dels avalotadors, que no pels carrers i llocs immediats al sea de la rebaixa caldrà tan sols que el
huir-si, encara que dividit en diversos
La dissertaeió del aenyer Nicolau
representant dels grups integrare per
robles i reelles, conté una minas no so- d'Olwer, beillantissima, looentusiásticaca cert que el rnestre Moreno Toreaba recOrregUt.
mes de deu clatgers, (teman: el full
agués escrit cap himne feixista, cosa
lament especifica, sinó fins i tot moral. ment aplaudida.
de rebalsa de les tarifes ferroviáries
2 ja havia desmentís per maja de la
L'ORGANITZACIÓ
Peras aquesta premissa pugna amb un
al cap de l'estació respectiva. Es pogansa, i que e:5 que sostenien el tonaltre principi que [arribe reculen els
DELS
ACTES
drá utilitzar tumbé tota mena de ve.
car: tren rebentadors d'ofiai que amb
tractadistes: el de la diversitat de LenLa Joventut d'Esquerra Estat hieles (autocars, camions, etc.), ja
ELS MERCATS
gües. Principi que pesa feixugament da'excusa de la política volien malmatre
'San de l'estrena. Afirma, a crits. i ner- Català. organitzado r a de la mandes. que han estas fetes les gestione neAmb monte crésser dia festiu el munt tosa l'Edat Mitjana. El sent el
:ós que el mestre Tornaba no e poli- tació antifeixista, ens comunica els cessaries per a fer possible el despla- primer
de niaig, el conseller regidor nostre Ramon Llull i l •exposa en l'obra
eament
de
la
major
euantitat
de
mamúLei
que acerds adeptats unànimement. amb
'r, ainó que nerniS era
de Proveiments, senyor Hurtado. fa magna, "El Blanquerna -, visió sintétiliaba en la (rallad y ea la cortesía del assistencia dels delegats de la Unió nifestants 1 ha estas concedida la cor- pliblic que els mercats d'aquesta chi- ca de la societat cristiana, no pas, pera,
inteligente 1.1;b1ieo de Bareelond. de Rabaseaires. Esquerra Republica- respenent autorització.
tas romandran tancats durant tot tal com era, si nó corte idealment creia
Des del cap de l'orquestra, el mes- na de Catalunya. Acció Catalana ReAhir al vespre es presenta a
aquel dia, i que, com a compensacie que hauria d'esser: "...per la qual diPARLAMENT
ORGANITZAT
e Toreaba anava feas que si amb el publicarla. Unió Socialista de Cataperquè el públic pugui realitzar les versitat de llenguatge—diu el mestre— la Cornissaria GenIrt'. dOrdte
PER
LES
JOVENTUTS
D'ACCIO
lunya
i
Partit
Nacionalista
Catalä,
guerregen
els
uns
contra
anees".
Ea
els
i el pUblic I¡ tributa una larga
Públic un xofer, el quid denuneeves compres, romandran oberts el
CATALANA
-asió. Des de Lavare, la representació els quals acords són els següents:
dilluns, dia 3 0 de l'actual, durant tos per alzó que creia necessari fixar
cia que dos subjectes havien
Ilati
com
a
única
lenguas
altres
incise
sen
seguí
arte
el
dia,
amb
el
mateix
horari
fixat
segon
Avui. a les vuit de la nit, Rafe
Sigui corn es vulgui, és el cera que llogat l'auto per efectuar un
LES FOGUERES
dente i amb un mit rernarcable.
Tasis i Marca, president de les Jo- per als dissabtes.
aquesta consideració va dur ele autor, viatge a la Pobla de Montorna.
DE DISSABTE AL VESPRE vensuts d'Acció Catalana, parlara
En arribar-hi, els dos passata la consequencia que l'Estat Universal
ELS TRANSPORTS
la manifestació des del micra:don de
és rsinic cansí de la pau. El descrivolu- gers es tragueren 5 n5 pistoles de
Dissabte, a les deu de la tu i amb Rad.io Barcelona.
Ahir al rnati el senyor Cornpanys va
El Ple del jurar Mixt dels Trans- pament de/ principi es pos veme prin- la butxaca l'arnenaearen amh
l'assiseenc i a de l'honorable Presiden:
de la Generalitat de Catalunya, el HOM PREVÉ ELS CIUTADANS ports Terrestres de la "provincia" de cipalment en un llibre, De Monarquía, que el raatarien si no els Uhu- rehre a la Presidencia Anny Oudra i
Barcelona ctlebrat el dia 24 del tres del Dant. El fi de la aumaritat—diu—no- nava els diners nu e p artaca da- el ser marit el boxador Schmeliaa.
Comise, des del cim de la muntanya
CONTRA ELS FALSOS
Després de ea/aviar les salutacions de
que som va acordar que el personal de mes es pot assolir dins la tranquillitat
del Tibidabo, engegar tres coets Lules seccions de "Tramvies". "Autonnn- (Ie la pau: la pau nornes és factible dins rnunt. A niCs, s'apra;uaren de rigor, Sahme.ing va dir al senyor aunMANIFESTOS
minosos, i será el tercer coca que
l'auto.
Li'
de
nibus Urbans", "Autdamnibus
panys:
caldea encendre les fogueres. De maTenim noticia que alguns elements lis". "Tracció de Sang". "Renta-cat- d'una sala sibirania de l'Estat absolut.
De la manera que va poder, el
—Quan vaig arribar a Barcelona per
La mateixa concepció anima frs.
Abans-d. ahir va morir Jaume Mas- nera que el primer i segon serviran interessats en que la manifestació an- neo", Contractes Ferroviaris", "Taxis"
el
,
i
torna
a
Barcelona
xofer
primera vegada—digué—no vaig poder
ene i Camarasa, una gran figura per a preparar els Ilumine, benzina, tifeixista del diumenge vinent no as- i "Mercaderies" (camions), de qui cons- Francesa Eiximen;s en el Regiment de
primer que va fer va esser de- tenir l'honor de saludar-vos, car eso
r
soleixi l'èxit que está descomptat es ta rexpressat Jurat Mixt, fes la Fes- princes.
e: catalanisme que ha prestas graos etcétera.
Per tant , els ideals de Pa ra cooperació nunciar el que 1¡ havia sureett. digueren que estàveu salan.
preposen fer circular uns manifestos ta del Treball del primer de maig
erveis a Catalunya sota molts aspecFaceciosament el President Ira resno es basen dainunt del pacte, sine, de Aixf, almenys, ereptin el fet.
LLOCS ON S'ENCENDRAN
falsos. Arnb aquest objecte nosaltres
es i que no hacia estar visible per al
quest any , deixant de treballar ralla- la unitat. A l'Edat Moderna sha partit
Com sigui, pera, que va ineór- pondre:
.os públic, degut a la seva modestia
posean sobre avis tots els catalans.
FOGUERES
da dia. amb les següents excepcions:
—Em temo que hauré de perdonard'una realitat que s'imposa: la coexisvcessiva.
a) Queen exclosos de lanar els cot- tencia de la sobirania. Per aix6 avui rer en algunes contradiccions, la
Fins ara, el Comité organitzador té
policia treballa per tal de saber
Maspona 1 Camarasa va néixer projectades per a la nit de dissabte
xes particulars que siguin concilias pels ames el pacte és la solució.
Acre seguit, després d'impressionar
sny iSaz a Granollers.
o no és corta. unes plagues i haver-se acomiadas
seus propietario i que no prestin servei
les següents fogueres:
Ara he: la teoria medieval ca arrelar si la denúncia és
D'estudiant s'incorpora al movide
Vilana,
Mons.
retribuit terceres persones.
Barcelona.—Turó
president, eis visitants es retiraren.
en l'organitzarin política. En certs mo:era catalanista en el periode que jale, Turó d'En Coro, Sant Pere
a) Queden exclosos de l'atur els rot- ments, si. Aquesta realització és la del
I sempre seguits de bon nombre de
sa ho era ningú, i presidí el Centre Mártir, Muntanya Pelada, Turó de
vis que hom distribuirá equitativament Sacre Imperi Roma: la restauració de
curiosos, recorregueren les dependen Escolar Catalanista, de gloriosa me- la Font Groga, Muntanya del Carentre les diferents entitats que prestin l'Imperi d'Occident suposi la represeneles del Palma.
7.bria. A lacte inaugural de cure mel (Can Toda), Turó de la Roel susdit servei públic, els quals hauran tació de l'ideal de la monarquia unift un discurs de molla transcendin- vira, Turó Blau, Taró de les Rode dedicar-se únicament i exclusivament versal.
ta.
a serveis imprescindibles d'urgència
quetes, Turó de Vaildaura.
Es conserven alguns textos litúrgies
Forma. part de la Redacció de "La
Queden exceptuats, sial mateix, de de l'època carolingia que ens donen una
Cornella. — Sant Ramon.
Veo de Catalunya", setmanari, que
la
Mor.
Ca
l'atur
els
serveis
d'ambulancies
sanitaa.
—
Muntanya
de
y
Ga
Clara vine. d'aquesta concepció: rondó
'ou origen del diari actual.
El dilluns passat, al vespre. rio i pompes fúnebres.
Vic. — Turó del Mas d'En Planes.
per l'emperador i Per rim Peri i on es
Bartomeu Balcells 1 Parnies,
A la propaganda de l'esperit de les
Sananja. — Turó de la Canaleta. Guelau Aren g o, de nacionalitat
cl S'exceptuen també dos cotices dele demana a Déu que cedeixi el Primer que viu al carrer d'Olzinelles, núBases de Manre s a, prociamades l'any
Tarragona — Muntanya del Llo- Paliarla, va denunciar a la poli- destinats per l'empresa contractista als pou poder per a sotmetre tetes les namero
96, tercer pis, sembla que
ISaa, es Ilanea ardidament Maspone i rito.
cia que a la casa número 9 bis , serveis d'estacions ferróviäries.
eions no cristianes.
es dedicava al trafec d'estupeCamarasa, j formant dintre els renPalafrugell. — Turó de les Ro- del carr e r del Peu de la Creu,
dl Horn pes-mera únicament circu- Aleas sei que la qüestió de la paU
ales de la Unió Catalanista, recorre- quetes, Cap de Sant Sebastiá.
que facin pren un sentit d'assimilaciä. Sigui la faents. La policia va anar a
Es el einqué
OS presentaren dos individus els lar els autoómnibus de Linia
gué Catalunya amb la paraula, usenSant Sadurni d'Anela. — Serral
practicar un eseorcoll al sen
els serveis de corren.
pau
¡corrieres
endins
;
fronteres
eniora,
ma,
Ii
exigiren
quals,
pistola
en
ce a la cintas, den del diar: 1 el set- d'En Pujol, Serral d'En Fontanals,
trobadomicili creient-se que
traquesta setmana
el Tarnbe s'exclouen de ra par els
:aunara propagava la bona nora. Se Serral d'En Piells, Serral de Can que els ensenyés fliabilaeid del trehalls de Iliurament de carba a ma- guerra.
va resultar que
l'en) l'Imperi no sempre com Pli e s - ria
caporal de guàrdies d'aasalt quines de tren i aquello que són imprescelebraren rnitings i aplecs, organis- Benet.
en
A la Placa Macla estafaren
Fraucesc Viejo Roldan, que hi cindibles per la seva naturalesa especial trictament anib el sistema ideológic me- aquests s'havien convertit
ta:a per el, i Jocs Florals i concurMataró, "Turó", "En Dori".
dieval; s'oblidà la guerra forana, i pel una pistola, la qual tenia curo- ahir uns desconeguts la elans5s, i l'acompanyaven tot un neguit
sin cona a rellogal, i s'apodera- en les estacione ferroviario.
Idem, "Sardanyola".
contrata esclati violenta la interna. sament amagada dins un /noble; titat de i.000 pessetes a Conde monis que després han tingut resren de la seca pistola, d'una maCaldeo d'Estrac, "Torre Nova".
.11 Estacan autoritzats per circular Aqueas fet va ocórrer, per exemple, dessoranca a Catalunya en la sera vida
El Masnou, "Turó Mona".
quina de retratar, un anell i al- els vehicles destinas% a proveir els mer- pres de la mort de Carlemagne entre els era de la marca Star, del cali- cepcid Fuster ¡ Carreres. Ho
raa7S:sa. Prengué part en el célebre
Vilassar de Mar, "Mont Cabree".
Ires objectes. Del l'Id en donà- car% i repartiment d'articles de primera seus nets. Aixii no ca passar desaper- bre 6'35, anda el seu carrogador feren pel procediment de lea
rooreS9cMent, i aquest ple de misses.
raent electoral de primero de 1898
Llevancres, "Turó je Mont-Alt".
vern una informarid extensa en neceseitat fino a les dotze del migdia.
celaularnent dele tractadistes, ¡ l'autor
Vi:afranca, en el qual fou derrotat
de
Cera".
Alela, "Font
Queda autoritzat el president del de l'obra De divisione intrerii, en alu capsules. Naturalment, no posAmb aquesta ja se n'han reala nostra edició de dimarts.
g)
ti patrici Joan J. Permanyer.
Cabrera de Mataró, "Burriac".
per cnncedir unirles caces>
aquella nació, diu que resales:a-dir seia la Iliebneia que cal per a litzat quatre, aquesta setmana,
Gustan Arezzo, en presentar la Turat Mixt
Premia de Mar, "Sant Mateu".
Tumbe fou un dels organitzadors
einns que consideri oportunes en casos prega a Deu perque els cristians sot- poder usar-la. Va dir que nema
• ••
denUncia, va explicar el id d'una
Montgat, "Les Bateries".
:a nostra pagesia, i en aquest asd'urgència notòria i que se soliciten del metin els bärbara, no pas els bárbaro l'havia comprada a un descolas,Al carrer de Trafalgar
pecte és un dels fundadora de la
Arenys de Mar "Turó del Mal manera tan térbola i va incór- juma
els cristians.
gul per den pesseles.
rer en tal serie ele roniradic[saltea Agrícola del Valles. "La Temps".
En vista, dones, que resglisia no las
disposi- taren dos desconeguts a Pera
Ele compresos en el primer par:taral
Balcells fou posat
eions que va fer snapilar la maTiana, "La Conreria",
Vea de Catalunya" pubEca cada diBosch i Miró i it propasaren que
en
el
d)
slauran
de
hia conservar la sena unitat ni aturar la ció del Jutjat de guardia.
l'apartat
b)
i
de
"Les
Torretes".
Calella,
:ms un Full Agrícola durant molts
licia. Fou delingut i va ingres- fornir de les corresponents autoritza- força cristiana contra els harbars, ;lass'encarregués del repartiment de
ldem, "Can Carreres".
ny j alasponc i Camarasa era el
sar als ealabossos de la Comis- cions que es filmaran pel jurat Mixt qué una nora idea de l'llaperi, la de
la quantitat siE 50.000 pessetes
Teiá, "Turó d'En Baidiri".
que la confeccionava amb una assid'Ordre
Públic.
sporta domiciliat al cartee de l'imperi exercit pel Pontificas. Diu Eia les cases de beneficencia, mitde Tran
Terrassa, "Sant Isa.rene del Munt". Sarta
duitat i un zel de benedictins.
els
segona,
segon,
I2,
seria
la
senyoria
única
ximenis que la
Mentrestant la policia va con- Pelavo, número
Un altre proeessat amb mo- janeant el lliurament per part
Sabadell, "Pla de Can Camps".
L'any 1906 es fundà la Federació
de Bosch d'una quantitat en conhallar les seves investigaeions, dies Linera, de quatre a vuit de la tarda. millor, i que si un inateix regia el món,
Ideen, "Pa de Can Bergunya".
Agrícola Catalano-Balear, i en fou
així en el temporal dan en l'espiritual, tiu del tiroteig del Parat-id cepte de garantia. Aquest s'ho
Idem, "Pla de Can Vila".
les quals anaven enctiminailes a
secretara
l'ideal de pau seria perfectament rel¡. .-attprovar si era cert tot
creure i els dona dues-centes
Ideas, "Pla de la Sziut".
Quan la cultura catalana tenia harlitzahle. Ara be: aquesta autoritat suEl Jutjat número 16 va dictar pessetes. En aquell precis moSanta Coloma de Grarnanet, "Turó que lluvia explirat Areno en el
tada la Universitat i les corporacions,
prema
is
el
Papa.
de
processament
auto
do
ahir
acudí pensar que podia
ras:es a roposació de monarquics, del Pollo".
nioment de presentar la denúnNo es tractava pas de la pugna fea- presó cense fianea contra Juli ment se li
Sant Adrii de Besòs, "Al Besos". da a la policia. I ha resultat
:Obra dels "Estudia Universitaris
sen detalls esporàdics el que Mas Martí, germanastre del essen víctima d'una estafa. Va
Roc",
Bague,
"abultarle&
de
Sant
Catalana" posara els fonarnents de
cridar utas agents de policia. els
quo frs trobat Einoll a poder del
Ii dóna tota la seva valor; és que sota
Manteada, "Tintó. de alorncada".
haxer-li quals procedrien a la detencid
'a tasca cultural que després es poaquesta aparenea es debatia el proble- "Centini", detingut per
Idern, "Pie de les Tres Corones". detingut, el qual sembla que va
fue realitzar i expandir. Maspone
una
pistola
al
set).
di,trohat
autores
deis dos estafadora. S'anomenen
ma de la lluita per la suprema
Montblanc, "Punta dels Plana", inventar la novena que va expliexerci durant anys una cátedra arntat dins l'organittació politica de l'Estat. tii j u' j fi. _ti inateix temps el sil Marta Santos i Tricio Aracar a la pulida anda el propòsit
Sis,
van
b alant que anä difonent els ensenya- damunt de l'Ermita.
del
Jutjat
tiluneero
Davant
Realment, durant un !tare renio le, Juljat va treure un lestimoni del s& Portaven al damunt !imita
Lilla, "Coll de Lila", punta Mi- de quedar-se definitivainent atad) declarar
stents a g ríenles i llur organitzacia
abir diversos tesamonis
ramar.
els objectes que eren propietat monte del sumad que instrueix a con- des de (,regen i VII a InnoCent I, es lant de rulisa, el quid estat retalls de diari f bittlets de Peno
Per tot Catalunya.
Belltall, "Coll fe Belltall".
Id l caporal de guardies d'ussalt. seqüència ile l'atrarament a l'automb- va establir aquesta plenitud de sobira- trarnés al Jutjat m'uslero 13 per d'anunci. Ingressaren als cala,
Actualmeat era secretad de rInsnia. Es el poder eclesiàstic el qui or- si de ces el detingut llagues pres bossos del Palau de Justicia,
Prenafeta, "Pu:ita Gorra Eigis".
Ahir al mal( Gustan Arezzo, bil recaptador de l'empresa Cintes.
titut Agricola Catala de Sant Isidre
dena la guerra exterior amb les Crol- purt en els fets sagnants ocorhades, "aluntanyes de Prades".
havia
truc
es del gener de 1926.
no
li
vejen(
que
el
dita
testimonis
sha
familiars
Els
des.
Esphiga. de Francolí, "Baleó dels
Parallel la nit del disEntre les seves obres recordem les Pireneus".
eortit be, s'empassä dues pasti- dels prcseessats. Marín i Graells, van
La concepció de l'Estat únic, de l'Irn- reguts al
agüen la:
vespre va peri, havia fracassat, pecó, des de pri- sable dia 14 de l'actual.
dir,
el
primer,
que
aquell
es
produf
una
subliniat
¡
de
lles
"Taró
de
Secan".
Senan,
L'any roo° publica "Assaig per a
intoxicaci6 de pronóelic reservat, anar al teatre amb la familia, i el mer. De fet, els monarques eren teriFores, "El Tallat".
la estudi sociológic de tiranollers";
"Serra Llarga de Poblet". de la qual bou assistit pels inet- segon, que no !savia sortit de casa tablea sobirans arnb el mateix poder que
de
la
a sy 1 e 0 2, "Francesc de S. Maspons
-Puig
l'emperador. I no sois aixa, saló que
Castellar del Valles,
aes del díspensari del districte. Sena.
• Lahrós"; rany 1906, ".sgrerniaeió Creu".
'l'arribé va declarar el cambrer d'un ¿iris de cada Estas es produeix tumbé El sumari pel mort de la
Agrícola" i "Notes Histisriques de
cafè del Parallel, el qual va di:- que una serie de fragmentacions, facus ve- Banca Arnús ha estat dos
Sant Feliu de Codines, "Muntanya
,Gr ancllers", i, mis tard, "El ball de ele Solanes".
el processat Alfons Palacios va ro- ritaliks de guerra i elsrmistat:
Par al dia 22 del mes etttramt,
la
Tossa".
mandre a restabliment fins a dure- pribliC era del tot impossible. El que rnés
gitanes de! Valles" i
de
"Turd
Igualada,
El Juljat número 1 3 ha ihrtat ha estat assenyalada a la Seccio
.ts autor també d'un "Trastat
res la Tes de la nit. Manquen encara estralls feia ereis les guerrea entre cls
Portbou. "Al Garrota".
el sumari tereera de l'Audlencia, a chivata
deelarant
clos
ante
.to rlográlic de l'Agricultura a Cataunes guantes declaracions. Després, graos senyors o entre les chitan. A
I elern, -Les Tres Crestes".
de la inort del sereno el Tribunal de jurats, la vista de
el sumad será trames a l'Audiència.
as aa", que forma part de la Ge n Font-Rubi, "Als Castellots".
por a poc, penó, la situació es va asar amb motiu
Martí
Sarroca,
"Castell
de
de
que
dirigí
el
estabilitzant, especialinent per efectes de de la Banca Armis Valenti la causa que se segueli contra
Catalun
ya,
Sant
tafia
44.4119-40.
k nyor Francesc Cantees i Candi.
Sarroca".
la institució de la Pass i Treta de Déu. Blanch, essent contilderat el fel Vicenc Tejedor i Pnsfsl Ginesta,
Sant Pene de Riudevitlles, "Serra
Aval al mati será enterrar el sen
stficieli.
No es el mateix un i altre concepte. nom
acusats del delicte de tinença
ta daver. Catalunya perd vn dels seus Puig Cugull".
a
"Solidaridad
escorcoll
Un
Pau de Déu era la deelaració termiPer hacer afirma la paraula
d'explosius.
est. a morats, i el Vahee un des bel»
Idem, "Can Ros".
O
persones
coses
totes
aquelles
nant
de
al públitt rennit abans-d'abir a
Obrera"
El dia 3 de juttnt de flny
h'IS Mes amorosos. L'organitzacid
Sant Joan de Mediona, "Serra de
que
queslaven
al
maree
de
l'arde
guerla Plata ile Catalunya, per nepasatit. • al domicili del primer,
agr ícola perd també un dele seus la Ginesta".
una
pau
adven:'Tierra
y
Libertad"
Treva
s'entenia
rera.
gil:tedies
1
per
els
gar-se a obeir
tr ans puntada.
Idem. "Serra de la Cometa".
tots trobada per la policia tina
La fit (farrera la polieia va ticia. de cena dies de la sennana o de
recollida
(tiima, "Muntanya dels Angels''. liaver pronunciat paraules que
E. P. R. ¡ rehi la eieva familia l'exmaleta dins la qual 111 11Ivia
escorcoll
al local on rally, en quit la guerra es declaran, ¡Ipracticar
un
t'oren
considerarles
con)
a
injuBarca".
Ident, "La
P' essló del nostre coarto!.
legal mitre els partieulars. Se sepa,
vuit bombes. Vicenç Teje41or va
Idem, "Muntanya Roca Corba".
riosas per a les auloritate, fou a islan ¡nettallats la Ilediteeit; 1 Ta- dones, un procedinient, que és el mateix
Allit bou recollIda l'edleió de; declarar que les h¡ basitt Mu"Moatjuic".
Ist Maui tibie. Manuel Maui in, llen' de "Solidaridad Obrera", i que avui ha emprat la Societat de les
LIIIIIIIII11111111111111111111111!IIIIIIMINI11191111Mil
detingué dos individlla que :oren Nacions en la Conferencia de La Haii. - Tierra y Libertad'', per portar y/idea Rafel Ginesta.
Idem: "Sant Guerau".
grrme del Ifiler comunista.
El fiera l sollielta la pene di
una data que no
litern. "Les Pedreres".
El delinglit va ingressnr al> posals en llibertat un cop sels
A remarcar que de fisch antuvi no es els exemplars
de Cainellera".
era la del eja de la seva ¡Jtiblica- eis anys di posó per ale gail
Llegiu LA PUBLIC1TAT Mena Turons
a guerra.
isó
s
l
Ge- Migué inlerrogat. L'escorcoll no t'adata P as de suprimir
de
la
Carnissarin
calabommos
s
faso,
processats,
Ena anunci en tarnbé grati
d'anar estrenyent només el camp de les ció.
dona resultat.
sts, eueare que no ens han dit exac- nerui d'Ordre Públic.
Propagueu-la!.

.,per atribuir-se a l'autor

nostre poble

luis

Un atracament que
es veu poc clar

Anny Ondra i
Schmeling visiten la
Generalitat

Ha mort el senyor
Masponç i Camarassa

El timo de l'atraca-

ment o la fantasia
d'un !ladre

Tòxics que es transformen en pistoles

El timo de les misses,
encara

L'atracament del cotxe
de la "Cinms".

Vista d'una causa per
tinença d'explosius

Detingut per insolentar-se amb la policia
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ADEIL
EL CINE • A_
LES ESTRENES
"Sierra de Ronda"
Kursaal

Prod. Portaoo

1E1 PEC

Cinc primeres figures de
Un altre gran triomf
Bertha Thiele, l'artista dels Broadway protagonitzen
n aoa ce'rga oarob
"Noche tras noche"

lit 'IEGUNDLI

JUVENgT3

ha resolt, a base d'etres, a la manera
de les escenes de "La aldea maldiat".
tlorian Rey, perä, hauria pogut com- HERTHATH1411
paginar iácilment les dues coses ientne un tot, escampant només, per tot el
mamá croa
film, aquella capa d'ironia amarga de
les altres escenes. Demés. Florian Rey
sha entretingut, encara, teta mica massa en la fotograba (ens referim a la
duració de les helles fotografies no
destinades a fer marxar aixa
perjudica el ritme. Cal tenir en comple,
i no oblidar-ho mai, que el ritme dan:
film te rnolt de coniú amb la puntuacta
de la P rosa i pensar que un capital
de novella seria tan insuportable setas:
comes com amb nut eces com si aqueo
tes basta convertides en punta suspenIr
etao-u.
sius. En fer el muntatge d'un film,
realitzador de
mes val pensar-hi ja en el decoupage, cal
tenir sempre P resent que cl ritme cine
"Noies d'uniforme"
el de la prosa, han-matogràfic,
d'esser paraliels dcl ritme de la respi
ració; que el poden modificar amb suspenamos més o menys Ilargues per pro- ACTUALITATS FILMADES
duir rangaixa; pera que co poden mal
arribar a ruta Mirada equivalent a l'oteo
Publi Cinema
perqué tenen el risc de provocar e..

UN FILM D'ESTELS

LA MUSIC4
AUDICIONS INTIMES

A les taules novoiorquines devem
en part, el talent artístic dels cinc
arriates que encapçalen el repartiment
del film Paramount "Noche tras noche", adaptació cinematográfica de
l'obra de Lonis Bronfield "Single
Night".

Sessió de quintets pel Quartet Ibèric i la pianista Isabel
por

Martí-Colin

Conferència del P. Donóstia
a la Universitat
Patrocinada pel Rector de la
versitat Autónoma de Barcelona, pa
Degà de la Facultar de Faosola
Lletres i Petlagogia i per la Delega.
ció de la Societat crEstudis Baste
dona el P. Donóstia una conferen¿t
al Saló de Consell de la Universite,
sobre !a música basca "da cantera'
del segle divuite. Un tema que en,
vetllà vivíssim interés, per ésser
cara poc conegut i per ésser traca;
per persona tan competent com
lustre compositor 1 musicòleg bar,
El P. Donóstia park d'obres que
avui
eren aasaaaaaaaas 1 q u e ell o
trobat i estudiat amorosament
seus comentarla inteHigentassims fa.
ren seguits amb la mis gran coz.
plaenga per l'auditori, que dedica 112
llarga ovació al conferenciant.
Les illustracions musicals de 'a
dissertació foren a cárrec dels oar.certistes senyors Gibert-Camins (pia.
no), Eduard Bocquet (violi) i Qua.
tet Català, els quals feren escolus
Impecables execucions d'obres de:s
compositors bascos Oxinaga, Pez.
bida, Larrailaga. Sostoa, Adana,
sos 1 d'autor ananim.
Abano de la conferencia del P. Dt.
mastia, el Rector de la Universal.,
doctor Bosch i Gimpera, parla se
la significació de lacte que se eela
brava, i el doctor Apraiz féu tanai
im substanciós discurs sobre la culta
na basca i la seva evolució.

A la sala del Casal del Metge tin6E0R0E RAFT
g ué lloc una interessant sessió de
CONSTAK(Ueltilte
música de cambra a càrrec del QuarWYNNE-61BSON
'Set Ibéric, que formen els coneguts
NIAE >/EST
concertistes Ferran Guerin i Josep
Doncel (vielins), Gracia Tarragó
ALISOtiSKIPURRIS£STRELLee
(viola) i Ferran Pérez 1 Frió (violoncel), amb els qua; collabora la
Interessant i veritable com pianista
Isabel Martí-Colin.
la realitat en qué s'inspira Al programa d'aquest concert hi
liarla una important novetat; un dels
El proper èxit del
sis Quintets per a instrumenta d'arc
Si cada regada que be ni parlat
i orgue o clave obligat, originals del
produccions de les anomenades nadonostre compositor setcentista P. Annals ens hem hagut de referir a la mantoni Soler, Aquests Quintets han esca quasi absoluta d'un argument cinetat publicats suara pel Departament
matogrific escrit, avui podem parlar-ne
de Música de l'Institut d'Estudis CaWYNNE GIBSON
deixant aquest defecte recluir, si no a
talans, a cura de aln. Higini Anglas
la sera mínima expressiä, almenys
i Robert Gerhard, i és, doncs, oporGeorge Raft, el jove actor que herr,
constatant l'absència d'aquella falta, i
tunissima la revelació al públic
vist en "Alias la Condesa", "Si yo
per tant la Presencia del que tant cus
questes obres de rillustre religiós de
tuviera un millón", "Unidas en la
Preocupa i es veu que tan poc sol prel'Escorial,
que cal posar al primer
ciegas'',
etc.;
venganza", "Bailando a
ocupar els :lastres productors.
rengle entre els compositors del seu
Constance Cummings, rencisadora es"Sierra de Ronda" te, doncs, un artemps. El Quintet executat consta de
trella de "Cinemania"; Wynne Gisgument, i aquest, cosa importantíssinia,
son, la singular "dona de la vida" de LES ESTRENES tres rnoviments: Andante, Minuetto
is l'objecte principal del film, que és
i
Rondó, desenrotHats amb bella fan"Si
yo
tuviera
un
minan";
M'esa
Man
el que cal; és a dir, que el film comença
"Noticiari Fox Movietone". — Des- la interpret de "Lady Lou", que. oraI quan hi ha acció suficient, com en
tasia i escrits amb un estil cieganexplicant la historia, i quan s'acaba la
el film de qué parlera, aquesta negli- taquen entre les diverses noticies cica al seu debut en "Noche tras notissina El diàleg del clave arnb els
història s'acaba el film. De mes a mes, gencia és encara mes censurable. No l'arribada de l'aviador italià Renato
Poliorama : "Escaleras in.struments d'arc crea, sobretot en
aquest argument és materia cinemato- obstant, creiem que Florian
Donati despres dhaver batut el réRey
supeel primer temps. els mis expressius
gràfica, o sigui que hi ha acció.
abajo", de J. Serrano
rará aquests defectes, i ens agradaria cord d'alçada en 14.500 rnetres. Les
contrastos amb roposició de sonoriAixa vol dir que "Sierra de Ronda" de retire "Sierra de Ronda" rciet, anth mores d'un non naracaigudes a Latats, que es destaquen com uns fans
Anguita
hauria pogut ésser un beta film, i fet els actora més entrenats (cal entrenar kehurst i el vol d'una esquadreta
matisos de color, i tota l'estructura
d'una manera perfecta un film perfecte, terriblement els actor; que hi /arenen d'avions arnericans sobre les illes
NOTICIARI
"Escaleras abajo", és un nou epi- de la composició és admirablement
cosa que no succeeix amb molts que parta amb el decorat erwellit tels nos- Filipines ens proporcionen j 'Iteressodi de la descomposició que sofreix equilibrada i palesa una perfecta mesEl darrer concert de l'Orquesto
essent perfectes de realització no són tres decoradas haurien d'aprendre a aanta presea de vistes. Entre les notiavui l'aristocracia. L'autor hi ruetc)a tria.
Pan Casals. — Demä passat. Oturner.
uns films ni bons ni perfectes permiè presentar-nos interiors que donessin la cies d'esport, ultra dues curses de
les pretensions socials ionarnentades
Els artistes esmentats interpreta- ge , a la tarda, l'Orquestra Pan Casa
els manca la substancia. Aixä ens diu impressió d'haver estat usats de temps cavalls iniprescindibles en un notinones en eis blasons; ens fa veure nett aquesta obra amb complet en- donará el sen darrer concert de a
la importancia relativa d'alba que en pela personatges i no nous de trinca, ciari. hi ha un repertatge de les aunels pèssims resultats que, sobretot en cert, ben identificats amb el seu am- present temporada, que serà dirigr.
diuen técnica cinematográfica, que no con: solen fe:, i demanar a la Junta ses internacionals de motos al circuir
resdevenidor de la vida dels filio, pot bient i caràcter, i trobaren tothora pel tnestre Pan Casals. Com a cm:::
és mis que pur art culinari en relacita de Museus per a envellir una mica de Montjuic efectuades el Mi:merme
tenir una educació basada només en el to just d'expressió i els aubtils alta confeccionat un programa co
amb el fons del film; pera, aquesta aquella horribles carrera del Poble Es- passat, i cl partit de futbol Athletic
tan vans i irivols fona ments, i ens matisos que escauen a aquesta música traordinari en el qual tornará a o.
importancia, per be que relativa, no dei- panyol, que en la fotografia sentblen de Bilbao 1 Madrid, que degut a rernafirma a la fi que avui no hi ha tan pura de linies 1 tan serena. l'aire toar la celebre violinista hongareu
xa d'ésser importancia per tal com
pintats clarmant paper) i pertant-lo en piaeament de la cambra — massa a
altres
biasons que rhonradesa, la ge- encara deis neguits 1 les aspiracions Jelly d'Aranjai, que tants triomfs
fono del film, la qualita t de l'argument, una direcció netament satirica. Creiem prop del camp de joc —sala de desnerositat i la bondat
que estimulen, injectant-li una insa- obtingut amb la mateixa Orquesto
no es pot revelar mes que a través que fent-ho aixi, Florian Rey i Auto- plaçar continuament a la recerca dels
WESJ
MAr:
Es, dones, en sintesi, una satira ciable ambició, la clásica de:a segles Pau Casals en temporades antericra
d'una coma, o sigui d'una técnica.
Mo Portago ens donarien un film mal', jugadora; aquest movanent tan se.Aquesta vegada interpretara dos CC7.•
En "Sierra de Ronda" ens trübem nífic, comparable ja, per l'acció i els guit i busc resulta molest; només cal che", ha aconseguit ésser elevada a la escrita amb desimboltura, defensant posteriors.
Fas mateixos artistes ens feren ad- certs de Mozart i Beethoven,
amb un argument i amb una técnica moviments, als que cus vénen de fora. tecar present els noticiaris que vénen categoria d'estrella en el seu segou un punt de vista honest i honorable;
per explicar-lo. Tots dos, ben encaixats, Pel que fa a la fotografia, especialment de l'estranger sobre partits de futbol, film, o sigui, eit ranterionnent neme- una lliçó que avui convé de repetir. mirar una magnífica tasca en inter- ocuparan la primera 1 tercera plO
ens podrien donar un bon film; perä als exteriors, Porchet no té pas res a exempts de moriment de cambra, ja nat; i Alisen Skipworth, la protago- Llastima, perú, que l'autor avui no pretar el Quintet de Schumann i el del programa. Una aura imporaa
coHaboració sera la de la nostra
hagi explotar millar el tema, que
tala falla, potser petita, una mena de aprendre.
que generalment no usen altre pla nista de "Alias la Condesa", tots van s'hagi acontentat arnb una acció que de Brahms, op. 44, que completaren prano Concepció Badia d'Agusti, laa
full o d'esquerda, els priva de donar el
que el general.
assolir nonis a les taules, ala prin- no té gaire gruix dramatic; que l'ha- el programa del concert. Una regada amb el seu art exquisit interpre:ara
dring que caldria.
Entre les noticies de Fox Mas-le- cipals teatres de Broadway, abano de gi tractada amb un partit prcs rnassa mes, dones, hern d'aplaudir l'obra diverses Aries de Mozart.
"Tenorio de sleeping"
exemplarment abnegada i meritíssima
Pel que fa a l'argurnent es yeti tot
trine internacional cal conectar la
prorar fortuna al Ileng.
Per últim tindrà lloc, en el mates
exagerar, cosa que perjudica la ma- que realitzen les nostres agrupacions
segun que fluctua entre el film satín:, Kursaal
Atlantic sortida del poto de Tol6 cle l'esquadra
teixa
eficiencia
de
la
sátira.
"da cantera", que, com aquest ex- concert, l'estrena de dues obres
et drama social i la comedia sentimental
francesa;
la
inauguració
de
la
ciutat
compositor;
catalans, una del mean
Això fa, altrament, que els perso- cellent Quartet Iberic, palesen rares
Film annKs dirigit per Anotol Litsense decidir-se mal per cap dels tres
de Sabanilla. i "sleeping", que
natges mes ben vistos i mes ben virtuts que bona no lloarà mai prou Ricard Larnote de Grignon i una a.generes, ans alternant-los tots tres, pecó z .ak, amb Madeleine Carral l i lvor No- són els mateixos metres del "Paratraçats de la comedia no siguin ¡ representen un alt exponent de ira del pianista afompou, instrumendesgraciadament sense fondre'ls com fu- vello de protagonistes.
mount News" «aquesta setmana.
tada per aquel!. i dirigides ambdtia
els aristacrates, ans els populars. Aixi cultura.
ria. per exemple, un René Clair.
En les "Curiositats rnundials a acierta
pel mateix, i es retrà d'aquesta ma.
aquella portera a la vega -la generosa
L'auditori que acudí al Casal del nera el degut tribut a mestres com.
Ens trobem amb un presidari conalguns namer a s de rirc. els preparai impulsiva que ens descriu Serrano Metge
L'humor
anglès
té,
portar
al
cinema,
ovaciona
durant
tota
la
retdemnat a vint anys que, després d'hatius
d'un
domador
de
llenes
per
a
positors. Es d'esperar, dones, que
Anguita, es un boa personatge de
un carácter que el distingeix essencialver-li dit i repetit que la justicia no ment de ramerica, que sembla mes cine- la pròxima temporada: una nena de
comedia; encarna les nüllors virtuts Hada el Quartet Iberic i la senyoreta anda tan interessants atraccions
s'equivoca, Iban de deixar anar al cap matografic, degut potser al majar tema sis anys dontadora d'elefants, i un
del poble, amb la seva bondat ins- Marti-Colin amb la més gran efusió. final craquesta brillant serie de cero
de deu perque el crim de que se Vacu- que l'humor america respira rambient nen de quatre perfecte jugador de
tintiva i el seu sentiment de revolta
B. S. certs constituirá un veritable cadera
nava no havia existir.
niment.
contra les injustícies i les vanes
cinematogràfic. En canvi l'humor anales golf. Finalment mis mostra una cursa
•
•
La noticia en arribar al poble care- és mes Í,i com que és, enserns — i, na- d'autonióbils antics tipus de rany
injustificades pretensions.
ra la gent, perquè es tem que, com que turalment sols cinematogràficament
1 SO li i min concurs de bombees a AnLa segona sessió sobre "La ala.
La companyia del Poli.orarna trau
nlaterra.
tothom lhavia acusat i se li havien re- mes nou, té un gran esdevenidor.
l'obra amb força entusiasme. Shi LES ESTRENES D'AVUI sida i la Revolució Francesa' . va ta
partit les propietats, neme es venjarà.
sin lloc el dimana pausat, i hi
"Tenorio de sleeping" es una cantadestaca especialment la senyora Cor"Aus del Nord". — U. F. A. ens
Pena el secretari imagina fer-lo fill pre- r:1a molt graciosa. en la qual un cam- presenta un d e cumental de Kauffboraren Antoinette Buge, Josep Mea
tes, en el seu papen d'aristócrata troCONSTANCE
CUMMINGS
dilecte i Ii organitza una rebuda trioni- brer de sleeping acaba per casar-se, pu- mann, que anteriorment n'ha produit
tres i Lluis Molins, els quals internada, al qual 1:resta una gran coma
"CONGO", "KONGO"
fal amb músiques, cants, flors i discur- rarnent per salvar un expedient, amb d'altres ,com "L'emigrada dcas pripretaren amb justesa "Les carmeno-.
M. G. M. ens presenta un film diriRaft va ésser el ballarí principal citar. 1,a senyora Rivas Cacho, que
sos que na Ii faran cap efecte. Surt del una senyora de l'aristocracia anglesa. mas", i un altre, tumbé molt inteLa propera 1 darrera sessió seri
encarna el principal paper de la copoble, i la seca fugida coincideix amb Naturalment, per arribar al final ven- ressant, ,ehre els rius de Suecia: el d'obres musicals tan notables com media, és a dir, el de portera, el tran git per alliana Comen, segons argu- dedicada a "Els himnes", 1 ultra e'.5
Paree",
"alanhat"City
Chap",
"Gav
Ehesten
Sonde
i
Kilban
Gormear
de
dos assassinats i una Mista d'amenaçats. cent la resistencia de l'amor propi dels d'avui do dirigit pel doctor Ulrich,
esmentats solistes, hl prendra part
ters", i en la revista de Ziegield "No lambe a consciencia 1, sobretot amb
El pànic s'estén, i els amenaçats voleo protagonistes i convertir-lo en amor mu- i ens nmstra la vida de les diverses Foolin", • abatas de sentir la crida un simpätic clesig d'agradar al pú- dota, adaptada cinematográfica de Lean l'Orfeó Barcelonés.
Gardain, amb fotogrfia de Harold Ros•
• •
abandonar la població venent-ho tot a tu les iacidencies han d'ésser nornhroses ans que es troben al nord d'Europa,
(dic.
Caldria,
però,
que
vigiles,
en
de Hollywood. Constance Cumming es
san.
baix veta Perra una xicota de casa bona i complicades,
presentar arnh la cura a qué ens té va fer famosa en "Little Show" i els momeara cómics, sobretot, de no
a
resultat
de la renovoat
VéCom
En
el
repartirnent
trobem
Lupe
que admira lev -presidan i s'assabenta
acostumats.
"Nune Moret", abans de sortir cap a fer aquella veu retallada, de gorja, lez, que darrerament hern vis t cii -Ame_ aneal reglamentaria de la meitat deis
que els crims no són d'ell sinó de l
ni aquello moviments dures, de ti"El Zarewitzch"
Caliiareia.
Wynne
Gibson
havia
procauces del Consell directiu, el ée
"Melodía del Sud". — Realitzat per
rninistrador de casa d'ella, que per quetella mecánica. No s'adiuen anib la ricart Bluff", \N'alter Huston,
Primaton Film Rudolf Perak. alas que un docu- vat amb èxit el drama i la comedia vitalitat, la impulsivitat, la genero- pret de "El monstrua de la ciudad" i Sindicat Musical de Catalunya
dar-se amb les finques dels altres els Tívoli
musical abans d'olatenir el rol d'esquedat constituir de la seguent gat
mental
es
un
viatge
pe]
llar
Maggioe
del
darrer
film
de
Richard
Boleslavski
aterroritza. Aleshores va i ho explica al
Adaptació de t'opereta de Eran,
trella davant Richard Bennett, en la sitat, la mateixa noblesa del personatge
suposat bandoler, i aquest mata racimo Lehar del Inatrix tito!, segons escenari re, que, rom altres que liem vist dels grandiesa obra teatral "Jarnegah", que ha volgut crear Serrano Anguila. "Tempestad al amanecer", Conrad N a nera:
President, Jaurne Brusco i Ciara
-gel,VirnaBuctoqeipa
nistradcm. .Aleshores si que ha de fugir de Georg Zoch, diriMt per Viktor Jan- Ilacs d'Italia, és abundant en fotoi au hom fa an i aquestes observaVice-president primer, Ermensal
a la serra, per ò abans una dona entre son; fotografia de Karl Puth i Bruno grafies excellents. pera mancat d'un
cions, potser no massa agradables. ens sön desconeguts, aún els principal:,
interès documental. No obstant es fa
es precisament porqué en la senyora protagonistes, junt amb C. Henr y Gor- Xercavins i Alces.
santa, bruta& i curandera, que havia Timam; direccM música t d'Alfred
Vice-president segon, Ramon Eau
Rivas Cacho hi ha un ericlent -reno don, .Mitchell Lewis, Forrester Hartan.
estat causa de la seca primera presó, se ser, i interpreiat per Martha Eggerth, interessant, especialment pels trossos
i Castells.
sacrificará i es farà matar perquè el llano Raster, Ida N'Ud, Georg Ale- de la vida deis pescadors.
perament Mactriu, una sal i una gracia i Curtis Nero.
Secretara general, Antoni Terrena
Aquesta
pellicula
s'estrena avui en e:
M. M.
personals que per força han de danar
protagonista fuig, seguir, naturalment, zander i Otto Wallburg.
doble programa del Capital junt ama i alaimir.
un bon rendiment en la camedia.
de la noia que se riba enamorat.
Va:e-secretara Jaurne Volart i Pos;
D. G. "De última hara", dirigit P er George
Aquest ar g ument hau r ia Pogut fer un
Tresorer, Vicene Morales i Alberola
Hill i interpretar per Benet Hume Unä
magnific film satiric i hi ha escenes
Les operetes de Franz Leitar, o be Altra vegada Enric VIII
Comptador, Josep Maria Pedrol t
Merkel
i
Lee
Tracy,
que
veiérem
per
que hi van decididament. Pena no se semblen fetes per al cinema o bé els
primera vegada en rexcellent film de Pedro!.
Alexandre Korda prepara amb gran
sap per qué, segurament per no haver- adaptadora en saben prou per fer-ne maBibliotecari, Eliseu Marti 1 Candela.
Gregorio La Cava, "American Bluff
ho vist l'autor, trenca sabtadament cap teria cinematografica. Naturalment que activitat una nova pellicula, que recolltra
Vocals: Emili Valdés i Blaha
darrerament Ehem rist cml a Dinner at
al camp social-seriós (la part social del no cal cercar en una opereta d'aquesta noto i interessants aspectes de la vida
eight a , jura anila diverses estels d'a- Rala i Trepat i Josep Maria Navaga
film hanria pogut igualment entrar ea mena cap transcendencia, 1 els alenianys, privada d'Ende VIII; sense ocupar-se
i Porcel.
nomenada.
la sátira), o be en un sentimentalisme sabent-ho, quan no fan coses absoluta- aquesta negada dels conflictes amorosos
••••
Per al diumenge, a tres qUdrtS (le deu
sense conseqüencia. El protagonista, ment transcendentals les fan absoluta- del rei Barba Blati. el gran director
nnn•nnn••••••.••• ••nn•n••n••nn•••
es proposa für un "film" tan admirable
de la nit, la Junta Directiva de la Cool anome condemnat Per un error judicial, rnent intranscendents.
i
suggestiu
alnienys
com
el
que
tan
ALISON SKIPWORTH
perativa Obrera "La Lleialtat" ha orLa confusió d'una noia periodista, que
és, durant tot el film, un infeliç de cap
ganitzat, a honor i benefici de l'actor
a peus. De la mateixa manera que e, rolent fer un interviu amb el oarevitx unanimes aplaudiments li ha valgut. Nc
troba a la presó sense culpa, es troba que es troba a Niea es triaba arnb ell cal que diguem que Charles Laughtcm que va atraure sobre ella l'interès deis i soci de l'entitat en Joaquim Vicenç.
a la serra sense motiu, l'espolien sense sense coneixer-lo i se n'enamora, és el Huirá novament la seva caracteritzacia directius de Hollywood, i, per conse- una vetllada de Teatre Catala, pasmo
meravellosa. Merk Oberon encarnará güent, el seu actual contracte amb en escena l'obra en quatre actes de Fino
Dues grans produccions en un sol programa
raó, li fan un homenatge ple de gro- oto principal de l'argument. Darnunt
test per por i a rúltim rutilitzen, sense d'aixà, l'acció es me, i es complica de la figura d'Arma Baletra Pera la sarpre- Parar/muna De la singular protago- niortal Santiago Rossinyol "La mare" ,
sa explosiva radica en una altres dos nista de "Lady Lou", res de nou po- 1 II assistira el conseller-delegat del dismanera
agradable,
unes
vegades
camica,
per
penjar-li
uns
sàpiga,
que ell ho
acaba papera de sin g ular relleu histaric: Fran- der dir, perquè tot está dit. Va debu- tricte, Benet Mora al qual rhomenatjat
crims i fer-lo servir de promotor d'un d'altres sentimental, fins que
cesc I de França i rem peralor Carles V:
baixa de valor dels bens immobles. amb la marxa del primera //entre la segons s'afirma en els media cinernato- tar a la pantalla en un paper secun- dedica harte, i per deferencia al heneTot aixa, portat amb contmuitat té una aria, que ja ha descobert la sera per- grafics londinencs, els dits Personatges dari de "Noche tras noche", amb el ficiat, el conseller de Cultura. Ventura
força d'un ciamic-amarg irresistible. sonalitat i iba fet un reportat g e. es secan encarnats respectivamente... fi de provar si servirla, si rata la Gassol, dissertara sobre el Teatre CaL'autor, peró (que creiem que és el se- queda molt trista. Alguna detalls molt per afaurice Cheralier i per Douglas pena intemptar una carrera cinemato- tala.
gráfica 1, "Ladi Lou", el seu segon
nyor Portago, protagonista ¡ financer al ben trobats, a remarcar, la circumstän- Fairbanks fill!
— El diumenge vinent. a des quarts
film ha estat la contestació a això.
mateix temps), no ho ha sabut vence cia per la qual al príncep el deixa el
Alison Skipworth, per la seva part. de cinc de la tarda. tindra llar, al teaen la sena totalitat, encara que en el tren, i d.spres, pel mateix procediment.
baria actuar en mes de cent obres tre de l'Orfeó de Santo. l'estrena de la
gima moments ens ho doni amb una es queda en terna el mariscal de la
comedia en tres actea "S'ha ate casar la
cort. Bona fotografia; música Ileagera, Greta Garbo en els timbres teatrals a Nova York al:ans de sortir
forma singular.
nena'', original de Llorenç Ventosa, dil)
a
Hllywood.
ca
una
mica
teatral
en
la
manera
d'interAquests moments, que són els millors
de correus de Suècia
rigida per Miguel Estere.
de l'argument, vénen alternats per uns calar-1n el rant. Agradable, encara que
— El gruta artistic ‚jr l " Association
Segurament el retrat de Greta Garbo
altres que podem dir que són els mi- potser no prou mogut.
des Anciens Eleves des Ecoles Françaifigurará en un segell de corren que prollors de la realització, i sin els de caNoves produccions
ses de Barcelone" celebrará una ¡esta
A. FERRAN perament s'editara a Suecia; traquesta
ràcter purament social. Florian Rey els
teatral denla, dissabte, a tres quarts de
manera entrará en el grua de personades de la vetlla, al Fonient AutonomisaVallace
i
Clark
Gable
amoirai
Mata inimortals.
Aquesta decisió obeeix al fet d'haver junta en una pellicula inspirada en la ta Català (passei g de Sant Juan, 1131,
del célebre campió de basquetbol posant en escena les tres obres d'un acMARII4A [GGGRILI rehut el govern suec un veritable diluvi vida
tea "'retal, res", "Canal& de taverna" i
4.
de peticiona Finalment. ha arribat a ar- John alacCraw.
ca. W ALTER NE N TO N
— Quan Will Rogcrs acabara el seti "Lune rousse" (francesa). Finaba:cm.
cedir a retnissi6 de segells ose hom deLUPE VELEZ, CONRAD
mana, amb el retrat de la celebre "ve- treball en "Mena- Al:km". pellícula er un Iluit ball doma aquesta vetllada.
N IGEL, VI ISI GEV IA
la qual té per campanya Peg g y Wood
dette".
•11 11.1-1
Un especialista de segells ha estat actuara clavan, In cambra i el micrafon
enviat a Hollyn. oil. on ha repta:aun en "Whe am I Bird?"
— FI director Frank Borzage ha en- Llegiu LA PUBLIC1TAT
amb gran fidelitat Greta Garbo. Els
Film Metro Golwyn Mayer
ILXIT — al — TIVOLI
nous segells portaran el noni re Ilegtit nona cinta "No Greater
••••••n••""0
Propagueu-la!
Glorv",
la part inferior.
Film esPanyol rodat als estudis dc l'Orpista i a Andaiusia, dirigit per Fiarte, Rey, fotografiat per Porche t i
amb música de Jesús Leo; interprete per Antonio Portago, Posita Días,
Marino Torres, Fuensama Lorente,
Alfredo Hurtado, Leo de Córdoba t
abres. Producció Portago, dis!ribuda
Per Seleeeions Capitolio.
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ES TR ANGE
Suv ich arriba
a Brussel-les, Barthou

és objecte d'una
de tornada de entusiasta rebucla a Praga
Londres. on les
seves negocia- Benes i Barthou afirmen la inalterable
amistat i aliança franco-txeca
cions no han
fingid exit
Bruszielles , 26. - Aquesta nit
ha marxat d'aquesta capital el
sots-secretart de Negocis Estrangers Haba. senyor Suvitch.
Abans d'acomiadar-se de les
autoritats a l'estada declara als
representants de la prentsa que
la seva visita no tenia nWs objecte que efectuar un canvi d'impressions sobre la situad') actual.
El fracs de lea negocia-

cions de Suvich
Brusselles. 26. - Segun; informacions oficioses que arriben
de Londres, eembla que el viatge
de Suvich a Anglaterra no ha
donat els resultats que Roma
n'esperava.
Et delegat del Duce ida a Mac
Donald j Johtt Sinion una visita
de cortesia, peró havia destudiar amb els seus interlocutots
la qüestiö del desarniament, i
rendemä del -non poasumus" de
París proviir de (robar una solució a aquest irritant problema. Suvich mostra molt de zel
per ter veure als tlirigents de la
politira anglesa els avantalg_.es
del Pla mussoliniä: limitació
dels armaments. al nivell actual
idtsb un Iletiger rearmament del
Reich. Per75 aquesta fórmula no
ha plagut gatee al primer ministre ni al ministre d'Afers Estrangers britänics.
El Govern de Londres, d'aeord
aquesta vegada atnb la seva opinió pública, s'inquiela de les
idees bel-In : oses W.Ilentanya. Grau
que a Ehora actual. sobretot des
del punt de vista de Eaviaeki, la
Gran Bretanya es troba dir..ant
de certes potencies, especialment
lisl Reich, en un eistat d'inferiorttat italiana es ben Iluity d'aporInr-ii les satisfaccions que ella
(losa ja.
Davant el fracäs del seu delega!. Mussolini es trobarä obligat
a renunciar el seu projecte, malgrat que no hi renunciara amb
goig. Esperava Ter el paper d'arbitre no solament entre Paris i
Berlin sinó lambe i sobretot entre Paris i Londres. Una vegada mes la Conferencia del desarmament es troba en
un carrer sense sorlida. Per
Artur Hemlerson, que la presi-

deis, ha deeidit de suprimir purament i Simplement la reunió
de l'oficina, fixada per al 29 de
maig. Encara que prop d'un mes
ella separa de la represa dels
treballs, hotn es demana st la
Contereneia rindra lenir lloc ami)
alguna utililat, . Però sembla.
tanmateix. que despres de dos
anys ¡ miar de deliberarles, de
diactiasió sense fi, EAssemblea
PS trobar en la neeessitat de
prendre una deeisiö. El Govern
britanir busca p iteara una soluCió su scept ible de donar una
ronelusid nonada a aquests
llargs trehalls de Ginebra.
Sembla, pero, que res no serà
Tel de tangible en tant que no
haura aprovat en gros la fórmula francesa. D'autuvi un control international deis mes severs hatira d • esser inslatirat sen>e relard per establir l'esta t
actual del rearinanient del Reich.
després la Conferencia mandittäria de la Societat de Nacions
batirá de declarar a la unanintilid si les potencies >igualarles
del Tractat de Versalles poden
ésser rellevades de llurs diel s
juridies, i. (. 11 fi, si els perl any
a elles tnaleises de fixar a ta
finar:imita ,. per Cada Estat les
rnodalit al s sea desarmament
qualitatiu i quantitat in. Frativa
está. artualnient en posicions
partida.. Espera la resnosta
la Gran Bretanya j d'llälia, Cona tan ini%entiiia que el sen Pb.
perfeele cont pugui sser, es

La visita de-Rarshon a Praga rezeSteir
iii étrrdéler diferent, potser, de la secta
visita a l'arsevia, pera is mes inti-(cssan! per a l'Europa ddmoeratica i
j ata. En l'entrevista del ministrc
/ranas amb da yovernants Ixecoslotaes
sha vist Iln jltç st!cc eS P er a in de mocr ac i a i la pa n. Eis dos paises sembla
que J 'hagin fos CH imitar esPiritual.
La ,Societat de les NaCtons , mis o
04.1 33 recordada en (Apsestcs reenions
internacional:, ha fi n gid a Praga aquel!
lloe d'honor que li pertoca. Bart/tou segueix aquella política iniciada per Deleassé i continuada per Briand i
que is emes:es:abrirla pacifista. P er)
alhora set:se negligir les ',recusa-jai:s.
Tant Erario cofa Tse:asile:aguja voten
que la pan sigui mantinando a tata costa. Pera en esa d'agressia subridi defensor-se salidariamcnt.
En Un SOpdr celebrat ahir, hi ha Jingla
diversos discursos. El printer ha estat de
Bencs, i sé .11 tren que la Petita Entesa
segiscir partidaria del state quo" i fidel a rarganitz,aei,; ginebrina. .41.ra H.,
sorpren Si es considera que el jure sllinistre dc l'Es-tes-1;1es tsecoslovacm t un deis
mgiors constructors de la S. de les
En el scu discurs. &trame 1;a retut
homenatge al tolaie i al aoven; trecoslotee.
Berilios, en el sets viatge a Praga, td
un Programa politic consistent a facilitar racostament entre Praga i Varsinia
i el reconeixement ulels Soviets Per tal
que Rsissia pegui ¡infrar a la S. de les N.
Col recondiser que Reste: no ha
planyut res Per a maractrir ¡Pitada ramisia t auch polánia, i esperen: que e!
n'eco snalenti-s podrá isser chininaf,
q u e es de ( r eti r e que a Varsòvia ltattran
prOntéS a Berilios esta política mes
atstistosa enz-crs Praga. Pera que fa a!
reces:ciernen, deis Soviets, ds de suposar que Benes i Barthou shastran teabat cracord.
.4 Ginebra is seguil ansb siHzatia el
viatge d: Bartheu. En canvi. a Rossm
(den dissimular el deseen:enramen',
la premsa italiana no s'ocuPes tragstcst

entesa és particularment necessària sabre les qüestions de l'Europa Central,
manifestara que en el canvi de punts
de vista actual ella demostrat novament
la comunitat de dos putas de vista i
desigs de França i Taccoslovaquia, s e
totes les qüestions de caràcter unter--bre
nacional plantejades en l'actualitat.
Acaba afirmant la seca ccaiianaa
l'esdeveni dnr i la voluntat del seus paus
en pro de la pau i de la prosperitat general d'Europa.
Respecte d'aquest particular, Franca,
amiga i afillada, dóna un gran exernpie.
El ministre irances expressà la sera enlodó pel calcinas acolliment que
li ha estat dispensat a Praga, en el
qual veié la marca d'una. sólida amistat i garantia d'un feliç desenvolupament de les relacione entre teta dos
paisos.
Després exalta les qualitats
laboriositat i tenacitat del
poble txecoslovac, al qual han bastat
alguns anys per a formar els semi
quadres d'existencia nacional. Els seus
bornes d'Estat laboren incansablement
a favor de la pau.
El senyor Barthou feu després un
elogi calorós dels senyors Masaryck
i Bencs , i afirma. que Franela i 'Fuecoslovaquia tenen ele mateixos
Eis seus nobles estan units per
una amistat scnse núvols, consagrada
per una labor pacifica i són rebels
tota idea dlegemonia: no admeten
altra Ilei que la del Dret i la Raer n ,
la qua l estimen per damunt de les
cicissituds de la vida inte.rnacional;
é; el principi que solament té valor.
Ambdós països reivindiquen per a
les intimes generacions la saleaguaeda de la Ilibertat i la conservado del
seu patrimoni, i desitgen que tots els
poblé; gaudeixin de la pau en la seca
vida nacional.
Ha aiegit que la Societat de Nacions és per a elle un dele minore
instrumente de la civilitzacin, i
minat aplaudint Eacció de la Petita
Entesa, que solament es preecupa 1.1.2
conso l idar la pau.
L'estada a Cracóvla

viene, cosa que es simples:u:Inca. La
treinta alccranya fa Es acostuntaiks confederes, que no cal remarcar.
El que arareis cvi evident s que BarCracéivta, 20. - Eaicalde de la ciu!bou ha jet una gran obra Pacifista re- tat ha donat un dinar a honor del
civil!' en el seu intent.
ministre francés de Negocie EstranParis, 26. - Telegrafien de Praga cero. M. Barthou, i del seu collega ei
donara compte que aquest mati ha nrinistre de N egocis Estrangers poarribat a aquella capital el ministre lonés senyor Beck. En surtir cap a
francés d'Afers Estrangers, senyor Txecoslovàquia ha declarat el senyor
Barthou, el qua l ha estat reina a Barthou que hi havia motiu per a mosl'estació pel senyor Benes i altres trar-se altament satisfet del resultar
membres del Goverta el primer alcal- de les converses amb Polònia.
de de Praga i nottibrosos paKamenTambé en arribar a la fro n tera ha
taris ¡ personalitats txecoslovaques.
dant el poble polonés i agraint les
També es trobaven a l'andana ei atencions de que hacia estat ohjecte.
seit' or Osuski, ministre de Txecosloväquia a Paris, i els ministres de Comentarle polonesos
lugoslävia, Romania ¡ Polònia acreVarsävia. 26. -La premsa polonesa
ditats a Praga. aixi com el personal
de la Legació francesa i molts mern- expressa viva satisfaccin pel viatge
del
senyor Barthou a Polónia, que ha
bree de la colònia francesa.
servit per aclarir les relacione franco.
El ministre d'Afers estrangers tue- poloneses, en un sentit netament
coslovac ha agratt a: ministre f pances la avantatjós per als interessos dels dos
sena primera visita oficial a Praga, re- parsos i per a la pau d'Europa.
cordant els acatarnents de profunda i
El -Kurier Poranny - aHudeix
insuperable simpatia de Txecosloviginia neta declaració feta pel senyor Barrespecte a França,
thou respecte al Pacte dels Quatre
Da evocat el ministre txec la coopecomprova amb satisface:ó l'analogta
ració de tras dos paisos, subratllant
tite hi ha entre les posicions tic Franseva perfecta intelligencia respecte a ç a i Polbnia. que fa que l'alianca adtoles les qüestions internacional,.
quireixi neva puixanea.
Després ha declara t que parlava en
l'arribé expressa la seca satisfacek;
nom de la Petita Entesa.
pel fet que el senyor Barthou hagi
En alludir a la ce-mereció i amistat expressat l'opintn que Polnnia ha d'ohte Franea, ha dit que la sincera i amis- tentr un lloc permanent al Consell de
tosa collaboració de TxecosInväquia no la Societat ute Nacions.
6 faltara mal, afirmara que cl sen país,
Per la seva pan ligan governacom Franca, roman inalterablement mental dita entre altres coses:
adherit a la Societat de Nacions, pecó
"L'aliança franco-polonesr no é5
que en tot cas deiensara amb iota ene r - solament mautinguda, sinó que ha esgia la seca llibertat i la seca seguretat. tat reforeada i an'tetarla per un nou
L'amistat i aliaac,a franco-txecoslo- esperit, que es dedueix del reconeivaca són constructives, ¡ el senyor lle- xement per França de Polónia, con, a
nes ha expressat la creença que aquesta gran potencia".
4. 11-11. • 4-1

Apedreguen el cotxe de
Gandhi

ell amenaça
amb fer peni-

tencia

Deogbar (India), 26. - L'autontail
en que anava Gandhi ha resultat arnb
els vidres 'retinte a couseqiiincia de
l'agressi4 de que ha estat objecte per
Part dels seus contraris en efectuar la
campanya a favor dels "intocables" per
part dele hindús ortodoxos.
Per be que Gandhi ha resultat ales,
tres dels seas ecompanyants voluntaris
verament el sol que poi man- han resultas greument ferits.
?m'ir la pau del inón.
El mahat. molt apenar per les eseenee de violencia que s'han descabdellat
Entrevistes de Norman
davant la ser s. vista, ha dit que si els
seus partidaris adopten una actitud conDavls
demnatiaia es retirara a fer penitencia.
Washington, 26. - El senyor
_
Norman E/avis ha celebrat una
conferencia sobre la situarin EL PRESIDENT DE LA
europea atril) els senyors Hull i

'La sublevacifi
deis cadets
bolivians
1.a Paz, 26. - Ea relació amb les nolides d'origen xile que han circulat sobre la sublevació dels cadets, el govern
bolivià ha dirigit als seus representants
diplotnät
ics a l'estranger el següent cablegrama:
- Una fraccia del Collegi militar,
buriant la vigiläncia de la caserna,
aconsegui introduir-se el dia 6 del corrent al local de lv noticia central, i un
altre petit grua Un, el mateix al local
de la policía militar, i teten foc fine a
les onze del man, sense obtenir cap tesultat.

Amb el fi des itar cessament de nng,
sels intimida la rendició, i s'aconsegui
que els amotinats es donessin. En crinsequencia, la situació quedã dominada
pel Govern räpidament.
Tots els caps i nficials de la guarrarió, des del primer montent, es posaren
a les ordres del president de la República.
En cap montera eis esdeveniments no
REPUBLICA GRECA NO ES adquiriren
Philips.
la fama de comhat. ni In
llagué
el nombre de morts que es pro.
El senyor Norman Davis ha deVOL PRESENTAR A LA
pata'
clarat que rontandrii alguns dies
a Washington i que conferenciaREELECCIÓ
ra atnh els alts funcionaria resAtenes. 26. - llont confirma que el MACHADO ES ACUSAT DE
pecte la qüestió del desarma- President de la República, senyor ZaiDISSET ASSASSINATS
ment.
mis, té la intenció de no presentar-se
candidat en les properes eleccions de diputats, puix que desitja, una segada
L'Ilavana, 25. - Ha estat (Imanada
acabi el seit mandat, retirar-se a la vida l'extradició de Machado, ex-president
CANVIS MINISTERIALS privada per tal d'atendre el restabliment la ReptIblica: ex-comandara rar
de la seca salut.
de l'exercit; Orestes l'errara, ex-se «re
ALS ESTATS UNITS
No obstant ei senyor Zaimis es pre- iari d'Estat. i fzutnerdo i Avena% Con
sentada candidat a diputas en el cas tra Machado pesen t7 acusacions d'assa,
Washit4ton, 25. - El President que tota la població, sense distincin de sinat. Ha estat detinuut Erassee DelgaRoosevelt ha nomenat Tomas Coolid- partits tintines, es mnstrés disposada a do. que fou censor durant la dictadura
ge sots-secretari del Tresor, i Rexford concedir-li els seta volt, i això amb ob- de Machado, i enntra el (mal hi ha
tambe Pacusació d'assassinat.
Tugé.111, sots-secretari d'Agricultura. jede de facilitar la eituació política,

Després de fer les
Es rumoreja que paus amb Stalin,
Starhemberg serà Rakovsky serà
L'afer Stavisky
a
vice-canceller
Renoult, ex-minis- ll'arxiduc Eugeni nomenat per a un
d'Habsburg - Lorena alt càrrec diplotre
de
Justicia,
dimätic
dóna compte de la candidat a President
Austria la nova Constitució

Japó demana

Xilla d'entaular
llegociacions
rectes seva gestió com

El Ja/ti mantd el see Pent de viga
d ' ingerir-se en la política interior .rinesa
impedir que les nou nacions firmants
del conveni de Nan q uín pugnin desenpu g nar nortnahnent llurs re/adons.
n'aterra i els Estas Cuita no Poden ;lesCites-es:u-ir-se de la giiestid, dones els
sees probables compromisos amb Xina.
La siteacis. acuse assumir un cardeter alarmant. és gran prraue ratt
Uns altres documents sennon (osos sinnatils dél Pacte Pat satinetre's, ni des del hect de vista economic
sacionals d'Henriot
ni des del Pela j e, a les es-jai-sities <fungido.
Quanf als prolsasits de Hirma d'obreParís, 26. - Davard la Comisni, ridliesió de Xina a la Sera tes i . s'ha
sil partamentäria que caten en
de considerar o (out utt optimisuse
cessiu, o ron: rantinrC de novas candi- rafe]. Slavisky luti leetarat el se»vor Rettould, ex-ministre de
,ions gnus seraus imposadrs a Xina.
Justicia, contestan t los pregunI es que li han fel diversos
Tbquio, 26. - Es crea cite les rela- diptitals.
Ila donat alguns detalls sobre
cions sino-japoneses van a entrar en
la seva actuació com a advocat
una nota fase. a partir d'aval.
Aquesta creença es fonamenta en el i ha dit que no era estrany que
fet que el ministre de Ne gocis Estram el principal aeusat, Stavisky, reacre japonés ha informat al 'Ministre d, corregu t s a nitres advocats dels
Nina a Täquio q ue el Govern ni p ó de- que havien assumit la seva de,itja entaular ne-ciaci5ns directes ana fensa, i subratlla que les sevas
Nina, ocr a resoldre els Problemes
inlervencions consistiren, per
es troben pendents entre antbdós pal una p tt r!. en una conferintota
SOS.
que dura dues horca amb els adL'esmentat ministre lapones menté la vocats de la part adversa, i
recent cleclaracin feta pel portantveu una gestió que va fer prop del
del ministeri de Negocis Estrangers
ami/ respecte a Xina, encara aire ad- Procurador de la República.
lt tu indicat que la seva 111i111.1131
metent nute certs nunts de la susdita
satisfeta per Hayette i que
nleclaracia estaven exnasats en termes
u
asmindia
a 50.000 frailes.
:latee IIfl xic fort . i espera nute c'
.cable N inée cooperara' amb el Tapó al
Després de la deelaració del
desennallament d'anuesta Portica. rarix setiyor Renould, tut l'amarre di.
ene els dos paisos eón responsables de la Comissió ha demanat que fos
la pau a l'Extrem Orient.
tramesa al ministre de Justicia _
per a la seva tramesa ulterior al
Un Informe a John Simon
Consell de l'Urde d'Advocats, la
Londres. 26. - L'amblixarlor d'An- declararle, del senyor !1 chau
claterra a Tóquio ha enviar a Sir john
la Comissió ha deddit ajorSimon un informe sobre la conversa cm
ha celelirat ande ministre de Ne go- ciar el debat sobre aquest afer
cis Estrangers nipó. re specte a la poli- fins flema a la tarda. es a dir.
despres que hagi prestnt
t ira japonesa am b relació a Nina.
Al Fereign Of rice s'examina actual- raen:1 el ministre senyor Ilesse.
ment, d'una manera minuciosa, el dit el qual ha de donar explieacton
infnrme, sobre el cual no ella donat lambe sobre les seres in t er v e n fin:, ara cap referencia.
' ' tus coas a advocat en algun
dels assuniptes Stavisky.

a advocat de
l'estafador

El Japó molestat porque
Xina adqu;reix avions

itItirzUL
te Xina.1\
pe l tagi'andcejauirn'
T
La6gnuoic;ici2a6.(eze avions a It:dia i tue dos italians
aculen com a nroiessors a l'Escota d'Aciaciii de Nanchang, ocupa serinsament
ratenció dets centre s oficia% del Jap.'e
sohretot timba en rompte que tumbe s'atrihtteix al; alemanes la intenció de construir una fabrica d'avirms, al trateix districte.

Un important Consell
de ministres francés
Paris, 26. - EIn ministres slan
reun i t aquesta tarda en Consell de
Gabinet.
EI senyor Doumergue ha posas els
seins collegues al corrent del viatge
del senyor Barthou ¡ de les converse; que el ministre continua celebrara
a l'estranger.
El Consell ha deciiiit la coustitacia
de quatre Comités, que estacan presidas, respectivament, pels senyors
Queuille, Ilerriot, Tardien i Sartal'.
Aquests Comités tenen per objatcte
assegurar requitilmi dels mercats i
aconseguir una disminució en el preu
de la vida.
El primer s'ocupara del liba farina
i pa; el segon, de la carry, el tercer,
dels productes bici a, i el (luan, de
les imites i Ilegums.
El ministre de Justicia ha donat
compte als serie companys de Ilestat
deis assumptes Stavisky.
El senyor Sarraut, ministre de l'Interior, ha donas compte al Consell
de les mesures a d op t ade s P er al P ri
els estrangers fi ne pren--nierdmag:
guin part en les manifestacions seran immediatament expulsats.
El ministre de Finances ha donat
compte al Gabinet de les gestions
que elan continuat per tal d'aseegurar el sanejament rle les organitzacions cooperatives de consum i la
persistencia de la seva activitat.
Finalment, el senyors Sarraut, Marquet i Flandin han examinar el programa d'Obres públiques que sita
efescornetre, i han anunciat que presentarien les seves eonclusions la setmana entrant.

Documents de PA. Honriot
Pdris, 26. -- El dipulat senyor
Henrbyt ha lliurat aquest mati
jutge trinstrueeid alguus docunimils ii»portanls.
El perindic -Lit Liberte" din
que aquests documents proven
11110 un empleat d'un agent de
que estava ett contsete amb
1 . 1 nrinisteri de '1'reball i espe.ialment amb els negociats d'Assegurances Socials. per mitja
d'un metiere de la Confederaebi
Nado/tal del Treball aeonsegui
que fossin adquirits Botts del
31unieipal tlo Baiona per
iniguttPs Companyiea trAsseguV;IIICCS per un total de 120 milions de frailes.
"I,n Liberte" afegeix que el
lienriot ha ti si' ;II
ministeri del Trehall aigunes
pi eguntes escrites sobre els fels
eatitenlats.

Els fets

del

6

de

febrer

l'aria, 26. - La Comissi. n parlamentaria que entén en ele fels
del 6 de febrer 1 t tilgt ni pes•
I 6 vots contra 1 una mocidi
presentada per im diputa! 5(1' lilista perquè sigui trameses al
ministeri de Justfoia les eridli:
t'eles per maja I te lit p:ernsa i
'artells que puguin
delides de provocació a ra

UN CONVENI ENTRE ELS
ESTATS UNITS I MEXIC
alexic, 25. - lla esta/ firmat un coa%TM de collaboracin entre els EE. UU. i
alexic de deu anys de datada. Ila estat
convingut el paganient d'una suma que
liquidi globalment les reclamacions pea«lelas des de l'any tgee.
nnn•nn••n•

Federal

Viena, 26. - En els cercles politice
es din que, accedint ale desigs capeessets pel canceller Dolliuss i el doctor
Li d er,, autor de la tova Constitució, el
Govern convocan amb tota probabilitat
el Parlament cristiano-social per al dia
3.1 del corrent mes.
Com sigui que el president de l'Assemblea, que era el social-demócrata
Reiner. es troba tecle); en un camp
concentració, la sessió será celebrada
sota la presidencia del diputat cristia
serial doctor Ramek.
En l'ordre del dia figaren l'aprovadó
de tote els decrete d'urgència dictats pel
gahinet Dollfuss des de marc de 5933.
ratiiicació del Concordat i autorització
al Govern per a decretar la nova Cons!inició federal.
S'admet com a cosa segura l'entrarla
del princep Stahremberg en el gabtnet
amb caräcter de vice-canceller sense
cartera.
El scnyor Fey continuarb exercint el
càrrec de ministre de Seguretat, i no
es confirmen. per consegüent. els rumore
segons els quals seria designat ministre
d'Austria a Roma. Fins ara es deseoneix qui sera qui proclaman el primer
de malta la noca Constitució: s'Ita rumorejat que l'arxiduc Eugenio d'Hahsburg-Lnrena, que fina ara ha residit a
Basilea i qtta ha estat autoritzat a fixer
la sera residencia a Austria, serà el
candidat principal per al arree de president federal.

L'activltat

nazi

Viena, 25. - Noticies rehudes de

Linz dinen que la paseada nit diversos
centenars d'obrers comunistes i 'nazis"
organitzaren en una petita població de
l'Alta Austria una manifestatin que es
dirigí al domicili del director d'una fährica, contra el miel edifici els manifestante encegaren nombrosos dispars.
Avisada la {oree pública del que gassana, hi acudí räpidament. i per tal de
dissoldre els manifestants, bague de donar repetirles càrregues, i per fi aconsegui restablir rordre.
Foren practicarles nombroses detencions. i hom creu que no hi ha hagut
can ferit.
Durant la nit passada es registra un
atemptat terrorista contra .el pont del
ferrocarril que hi ha prop de l'estad.;
d'Aig Schaegel, a la provincia de l'Alta Austria.
En efecte, al da Use fea explosió un

artefacte de gran potencia que causa
grans danys materials al pont.
Fins ara es desconeixen detalls. i hom
espera el resultas de la inveetigaci .; que
113 obert la policia. per tal creshninar
quins han eetat els autors del fet.

La 66

reunió del

Consell d'Administraci6 de

Ginebra, 26. - El Consell d'Administració de l'Oficina Internacional
del Trehall ha corneneat les tasques
de la sera tati reunió, sota la presidencia del senyor Bramsnaes.
Assisteixeu a la relni3 en qualitat
de delegat governamental espanyol
el senyor Manen, i de delegat obren
el senyor Carrillo.
naveta de usar-se amb dos anys
iranticiparid les qiiestions que han
d'in s crinre's a l'ordre del dia de la
Conferencia, i davant de les dificultats que aisló presenta, la Comissió
limitat a suggerir la inscripció
en rordre del dia de l'any 1930 els
tres punts següents:
Seguretat dele treballadors en el
ram de la construccin. - Treball deis
nene en la indlistria cinematograiica. - Contractes
FI delegat obrr francés, snyor Jou/tafia, i els delegats governamentals
pidones i italiä, han demanat que sigui afegida a l'ordre del dia de ia
Conferencia de 1936 la qüestió de les
emigracions.
En discutir-se l'informe del Comite sobre l'article 08, el senyor Manén ha demanat la rectificació d'un
error reierent a l'apliracin a Espanva
de la Ilei s obre accidente de treba'll.
Amb aquest motius s'ha entaulat
una discussió sobre la manera de fer
més eficaç receló del Comité en allée
que es refereix a raplicacie de l'article 408.
••n•••••-_

MACHADO ES REFUGIA

ha concedit el suplintori demanat contra el cap del legitimistes, el diputat
Id argrave Pallastcsii, pels conceptes injuriosos sontra l'oficialitat de l'Exércit
; l oe pronuncia en un diacurs.
En el seu descarrec, els entice «le
l'encartat, diu 1 tie l'OrallOr eStaVa S01:1
els eiectes ule l'alcohol i que les seves
paraules foren hähilment desfigurada
! tele seus atleta-serie,

S'ESTEN LA VAGA TEXTIL
DE BOMBA)

AL CHACO

Moscou, 26. - Per a darrers
de maig es esperat a Moscou l'exainhaixador de la U. R. S. S. a
Londres i Paris, senyor Rakowski, el quid baria estat desterrat
per la sea-a participació en les
activitats de l'oposició que acabd'Ha Trotzky. Darrerament Rakowski feu pública abjuració
dels seus errors, i es compromete a seguir la política de Stalin.
Es considera molt possible que
Rakowski se li confereixi de
non un alt càrrec diplontätic.
L'anancia Tasa comunica aquests dies
per segona vegada en el eurs del mes la
capinulació de Rakovsky dazunt
S'bo dit de fan: a'uolutament as/artcada que les coses s'llast produit de la
mane r a que s'ancla--; En el comeneanreitt de 1928 l'antic P residen t del Can
-se!di
comissaris del poble d'Ueraina
i ambaixador de la U. R. S. S'. a París,
ton deportat al centre d'Asia i ti resta
mis de cinc anys. La G. P. U renvolfa
d'im tercie cada dia mis tancat. Durani
eis dos darrers anys la seva 'trailer, que
casseartia re.rili amb el marit, no tenia
la possibilitat de eosminicar-se amb el
seis fill, sin savi ¡ove que treballa a Paris.
.4 fi de 1032 el :en revolucionari fin
una temptativa audaç d'evasid. i,
grat una vigilancia sense precedents, vet
reeisir a arri b ar a la frontera. on fcns
frrit pela guárclics soviátics,

remsa munFas llavero que tata
dial comunica la n'Aida fin: i tot la
matt de Rakovsky. En veritaf,
ferir,
traslladat a l'hospital de! KremEn,
/rayen de Sofrir. ultra att tractament serids, uno me:sic! moral formidable.
Rakovsky, perd, no cofia.
la seva ferida o penes guarida, fas
enviat de nois a Barre:cid, i eollocat sota
una zigi/aecia doblada. 'rota perspectiva era dribli1Cranrent tapada. Desmaralitzat pel fraeas de la sera (farrero
temptativa, malalt. moralment aclarare,
aquest honre de 6t anys Li signa! el docuesco de la caPitulació. Tant que Rakovsky resta a Barnaoul els seus um ir:
du'

restranger, dels medis "troskistesn

no han volaste divulaar aquests fets pee
no Perjudicar el deportat.
Azud, que la capitulacid esta mis-untada el: mateiros medis han eregut necessari de fer con3iser Im veritable
sificaci,t de la capilidacid de Rakurrsky.
Aquests desmentimcnts :eran polser
imposats denla per les autoritats soriáligues al matéis. Rakovsky. De totes
»unieres minad no s'emrietecard de rente
eis ets procedintents mamas eOntra Rakovsey els procediments acastumats PM

Stalin.

ro. 1. T. Trotsliy

UN DIPUTAT LEGITIMISTA HONGARES AMIC DE
A MONTREAL
L'ALCOHOL
Non York, 26. - A consequeeja ch.
LEXERCIT ITALIA ADQUIBudapest, 26. - 1 ,11 i. muté Tintina- la gestió diplomatica del secretad de
REIX ARMES NOVES
nitat de la Cambra de Diputats ongaresa Relacions Exteriors cubä nron del seRoma, 2 $. - Les armes mes modernes. :ruindades per l'exercit italiä, i que
secan amarles molt aviat ett sen ei, han
estat presentarles avui al cap del Go.
veril. El Sr. Mussolini amb el tni»istrr
de Guerra ha visitat el Doligon militar
de Neta on s'Ita interessat pel fundonament de totes les armes que li lau
estat presentades. Ila presenciat

Com ha capitulat l'amic
de Trotsky

cretari d'Estat ttord-america, demanant
que ion detingut el Se. Machado menten
es tramitava l'extradició a aquell pais
on ha de resina:Mi-e de l'acusacid Que
Contra ell pesa de te assassinats.
cuba sortf can a Montreal.
Alai es dedneix de la contesta donada
vals seta familiar, als aee n t s de Pol icia (luan citan presentas al seu domicili
on seis ha dit nue se n'havia astas a
Montreal. don tornada dintre d'uns
imante dies.
---nnnn•••-n»-

torna-

rla, a Turquia
1.ondres, 2o. - Segons noticies reliudes de Stambul, el Govern tare
ha concedit al senyor Trotzky la seva autoranció que ha sollicitat per a
residir altes vegada a Prinkipo.

GOEBBELS TAMBE VOL
PACIFICAR ELS ESPERITS
Dusseldorf, 26. - El ministre de
Propaganda del Reich, senyor Goebbels, parlant en una reunió de nacional-socialistes, afirmâ que el nacional-aocialisme es basa en els fonaments del cristianisme, dintre l'esperit del qual desitjaria el poble mire actuar les Esglesies, en comptes
dinteressar-se en Iluites interiors.
Aiirmä que Alemanya desitja viure
en pau, pus que li sOn neceesaris
diversos anys per poder realitzar els
obiectius de la seva politica interior.
Referint-se a la qüestin del decaemal/seas digui que si altres PaiSOS
posseeixen armes ofensives, Alemanya té dret indiscutible a posseir armes per a deiensar les seves traute.
res.

Estem disposats-acabä dient-a
destruir el darrer fusell si les altres
:ladeas obren de la mateixa manera.

HULL PARTIDARI DELS
PLENS PODERS DE ROOSEVELT PER NEGOCIAR
TRACTATS COMERCIALS
Washingtnn. 2o - El semor Hull ha
insistir datara la Comissió financera
del Senat en la necessitat que sigui
aprosat el projecte de Ilei pel qual sinvestirla al Presiden t senyor Roosevelt
de més amplis Poders, per tal de negociar la conclusivi d'acords comercials reciprocs.
El senyor Heil ha fet ressaltar que
les condicions extraordinàries actuals
exigeixen bis de mètodes lambe eatraordinaris i que l'adopció d'aquesta mesura es veritablement urgent, puix que
els Estats Units no s'han trobat mai
davant una crisi económica mes gneis.'

Asunción, 26. - Un comunicat ofi- UN PERIODIC RUS REDACRombai, 25, - La vaga ttxtil es va
estenent gradualment. Avui afecta cial diu que continua l'avene metädic «le les trepes paraguaies sobre
Pinito obrers.
EL BANC DE BELG1CA
TAT EN FRANCES
La milicia sIa vist obligada a car. Eta liv alt E5 refusa per inexacta la
REDUEIX EL TIPUS
regiir en diverses ocasione per tal de vertió procedent «le la Paz sobre
dispesiar els grups fli ha hagut nom- l'U:: de gasos asfixiants per pass del
Moscon, 2te. - Avui Ita comeneat
DE DESCOMPTE
Paraguai en la campanya del Chaco.
brosos trets i cops de pedres.
a publicar-se un nou periódie que
Brusselies,
Vals ara s'ignora si hi lu hagut (e- Les forces no necessiten d'aqueste
- El Banc de Bèlgitit01
"Journal
de
lilasporta
per
ca ha reduit /a seta tasca de descotó>,
ras; nomás se sap que elan efectuat elements per al desenrotIlament
Hura operadora' atildan.
al tres per cent.
nombroses detenciono.
cou,,.
- 1

BARCELONA AL DIA
e.

Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Presidencia.—EI senyor Cornpanys va rebre ahir, entre altres,
les següents visites:
Alcalde de Terrassa; diputa
senyor Sauret; alcalde de Badalona, senyor Deutofeti; diputat
senyor Bilbeny; coronel d'Intendencia senyor Jiménez i el comandant senyor Fernandez; se-

nyor Eduard Mied; diputats se-

nyors Dot i Bru i Jardf; Comitè
executiu de la l'ira de Barcelona:
David Ferrer, president; Josep
Rodergues, comptador; Magl Vilardell, tresorer; Franeese Departos, cap del personal; diputat senyor Aragay; diputats senyors Companys j Canturri; delegats del Comité del 1 Congres
Nacional de Sanitat que se celebrara a Madrid: doctor Acosta.
director de Sanitat exterior; doctor Garcia Torne'. president del
Consell de Cotlegis crEspanya.
Quotes per tinença
— Durant la primera quinzena del mes de maig vinent tindrà lloc el cobrament en període
voluntari de les quotes per tinença d'autornóbils motos, de
la zona de la capital, corresponents als vehicles donats de
balas en el segon semestre de
1933, a raó del 25 per 100 de
l'import de la respectiva patent
semestral. Transcorregut el dia
15 de inaig vinent, les quotes no
satisfetes pasearan a l'Agimcia
ejecutiva per al seu cobrament
per via d'aprerni.
Oficina recaptadora: Anbau,
número 230.
El Butlletí Oficial de la Ge-

neralitat. — En el seu número
d'abir publica el següent sumar):
Presidencia. — Ordre disposant que cada Departament de la
Generalitat trameti al de Presidencia una retad() del personal
que hi presta servei sense pertànyer a la plantilla pròpia, i del
que tot i forrnant-ne part, serveix en altres Departaments, amb
l'objecte de fixar la situad() de
cada funcionari.
Justicia i Dret. — Decret nomenant president del Tribunal de
Cassaci6 de Catalunya el senyor
Jaume Gubern 1, Fàbregues.
Economia j Agricultura.—Decret nomenant, en virtut de concura, enginyers subalterns dels
Serveis d'Indústria de Catalunya
els senyors Josep Maria Salva'dores, Josep Maria Segarra
Aureli Sol.
Decret designant les persones
que han de constituir el Jurat del
concurs per a la provisió del
càrrec de cap dels Serveis tècnics
d'Agricultura, convocat pel decret del 1 0 de marc d'enguany.
Ordre dissolent la Ponencia
d'estructuraci6 j ordenad() dels
Serveis d'Indústria, per haver
acabat la sena comesa 1 reconeixent la competencia que han demostrat els seus components en
la realització de l'anteprojecte
que han redactat.
Departament de Governació.—
Comissaria delegada d'Ordre Públic a Lleida: Anunci d'exämens
d'operad -ore de cinema.
Departament de Treball 1
Obres Públiques. — Edictes
Jurats Mixtos de Catalunya.
Comissaria delegada a Girona. — Anunci als efectes de reclarnaci6, del retorn de la fiança
constituida pel contracti.st a de

les obres de construcció del
pont-bao damunt la alega . en el
camt veinal de Figueres a Espolla per Peraleda i
Comissaria Delegada a Lleida.
—Circular advertint que el dia
30 del mes que semi acabara, a
les zones que Compren la Comissaria, el periode volutitart de
recaplaciö de l'impost de cèdules
personals.
Contissaria Delegada ti Tarragona. — Subliasta de les obres
de construcció del cami
d'Alcover a Vilallonga.
Administració de Rendes PúMigues de Tarragona. — Anunci.
Direcció d'Obres Públiques de
Lleida.—Expropiacions: Anunci.
Delegad() Marítima de la provincia de Valencia. — Anulad.
Administració Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. -Sentencies i edictes.
Anca Unir. — Extractes dels
acorde presos pels Ajuntaments
de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Per la Brigada d'Investigaciö
Criminal ha eslat detingut Antoni Mercader i Martínez, que es
dedicava a rifar bitllets de la
Rifa.
* Ha estat detinght Mariano
Francisco Jos,"2 (a; "El Prim",
que ha estat reconegut per Laura
Quintana corn l'individu que
estafä dies enrera, al Passeig

Gracia, 2.500 pessetes.
* També han estat detinguts
Alonso Galpe i Eduard Caaado
Garcia, als quals serà apli-

cada la llei de vagabunda malfact ors.
* En l'expr6s de Madrid Na
sortir ahir a la nit cap a la capital de la República Fea-ministre d'Agricultura senyor Marcelli
Domingo.

AJUNTAMENT
Els acorde de la sessió de la Comissió de Govern. — A la sessió de
la Comissió de Govern de data 25
d'abril de 1934 foren presos els següents acords:
Aprovar el projecte d'emplaeament
del monurnent al que lau alcalde accis
deatal de Barcelona En Francesc
Layret. a la plaça de Goya. i acordar
que l'Ajuntament assisteixi en corporació a l'acte de collocació de la
primera pedra, que tindra efecte el dia
primer de maig.
Proposar al Ple consistorial que
d'acord amb la invitada feta per la
Comissió encarregacla d'aixecar un
monument a Prat de la Riba a Castelltersol, designi dos representants
per a formar-ne part.
Aprovar les Bases de Concurs Per
a la utilització del Palau de Missions
de Montjuic ara!) l'objecte de fomentar la implantació de la indústria cinematográfica a Barcelona i autoritzar els consellers regidora de Pressupostos, Credits i Tresoreria ¡ Ingressos, Despeses u Patrimoni, parque les presentin a la Comiesió consistorial per tal de sotmetre-les a
l'aprovació de l'Ajuntament Ple.
Dictamens del Negociat de Patrimoni Municipal referents a sentencies del Tribunal Econòmic Administratiu, aprofltarnent de les aigües
de la Sèquia Comtal, peticione dels
ocupante de tocata de l'antic Hospital de la Santa Creu sollicituds
compres de solare.
Acord sobre :es bonificacions a con-

cedir als contribuents que paguin en
un termini fixat els rebuts endarrerits i els de l'any actual de l'arbitri
sobre el valor dels solana estiguin
o no edificats.
Resclutions de devolució de quotes
indegudament percebudes en diferents
arhitris i desestimant ältres peticions
per infonamentades.
Altes ¡ baixes en el Padró de
Vejas.
Expedients de jubilacions de funcionaris, subsidie, 'licencies, pagues
de gràcia i pensions.
Aprovació del projecte d'obres per
habilitar un del' pavellons del Laboratori Municipal per a corrals, i
construir-hi un non pavellú per a guadal de sagnar i hospitalitzar cavalls
destinats a l'elaborarlo de sèrums.
DiCtälllens referents a la construcció de ninxols al Cementiri de Les
Corta i concurs per a l'adquisició de
les plagues de ferro esmaltades i lletres de metall per a posar en català
els rètols als cementiris.
Acordar que, com en anys anteriors, l'Ajuntament assisteixi en corporació a la testa dele Joco Florale
que se celebrará el primer dimitenge demaig.
Aprovació del projecte de Pressupost de les obres a realitzar en la
Tinencia d'Alcaldia del districte onza
per a iestallar -hl una biblioteca popular de la Generalitat de Catalunya
que portara el nom d'Ignasi Iglesics.
Aprovar el projecte de distribució
de les Colònies Escolars d'enguany,
que s'instalaran a les localitats de
Tossa, Bagur, Sant Hilara Vallvidrera, Santa Fe, Martorelles, Can
l'uig, Calafell. Villa-Joana, Arbúcies.
Besala, Santa Colonia de Fl amees i
Torta, i autoritzar el conseller regidor de Cultura perquè faci les gestions i prepari els contractes necessaris per a Forganització de les Colanies per a isser sotmesos a l'apearacia de la Comissió de Govern.
Obrir un concurs per a l'adjudicació de roba, espardenyes, capells i
matallle5 per a formar Yeguas dels
escolar, de les Colänies d'estiu, d'acord amb les bases que es fixen.
Designar ela consellers municipals
que substituiran ele regidors de l'Ajuntarnen t anterior que formaven
part del Tribunal per a la provisió
de la plaça de professor de Solfeig
de l'Escala Municipal de Música i de
la Direcció de la Colònia Permanent
de Berga.
Cedir a l'Associació Protectora de
l'Ensenyanea Catalana_ el pare de
Montjuic per a celebrar la Festa
d'Infante i Flors el día 3 de juny,
alias la cooperada de la Banda Municipal, i autoritzar el funcionament
de les fonts lluminoses.
Cedir el recinte de Montjuic per a
la celebració del Campionat Motociclista de Catalunya per carretera, el
vinent diumenge.
Destinar per a la celebració d'actes
palies la part del Palau d'Arts Decoratives formaia pel vesti'nul de la
porta del carrer de Lleida i sala adjacent a aquest.
Cedir el Palau de les Arts Decoratives a l'Aliança Obrera per a celebrar-In una reunia pública el dia
primer de maig.
Desestimar le: instàncies presentades per rAssociació d'Oriens dInfanteria i l'Agrupació de Mestre;
Laics Històrics, sollicitant el Palau
de Beles Arts el vinent diumenge,
per hacer de celebrar-se el maten(
dia cancera de la Banda Municipal.
Aprovar el fall del Tribunal designat per a l'adaptació provisional de
set places de sergent i set de caporal
de la Policia Urbana i de Tràfic.
Concurs per a cobrir una plaça vacant de espata; de segona entre els
individus del Cos de Bombers, en les
condicione que determinen.
Expediente de declaració de sobrante de via pública i sollicituds
cladquisició de les parceles resultante, cessió de terrenys i adjudicació de parceles.
Expediente ordenant la correcció
.d'obres que infringeixen les Ordenances municipals, enderroc daltres
canstruides sense permis i imposició
de penyores en casos d'incompliment.
.Aprovació del pressupost de coastrucció dele jardins projectats a la
Via Augusta i de projectes de construeca') de clavegueres en diversos
carrete.
Designar l'alcalde i et conseller delegat d'assistència Social perque, en
representació de l'Ajuntament, procedeixin a fortnalitzar la recepció de
l'erlifici de la Rambla de Santa Mata:ea que per part del Ram de Guerra
sala de cedir a l'Ajuntament.
Acordar la participació de l'Ajuntament en el primer Saló de Turisme
i dels Esports de la . Fira de Idostres de Barcelona, d'acord amb la petició feta pel Patronat de Turisme
de Catalunya, ¡ encarregar als Departaments ¡ Serveis que poden contribuir-hi que preparin la sena apeetaci6a
Mx Sehmeling I Anny Ondee
a l'AJuntament. — L'alcalde, senyor Carlees Pi i Sunyer, va mehre
ahir al migdia la visita del 120xador alemany Max Schrneling i

DENTS
JOVES
Les dents protegidos amb
Dons eón »mars ¡ovos.
Useu D•ns cada dio
1 visitou al dentista un
cap l'ony. Així tindreu la
dentadura neta i sana.
%no Os suavitat perfum,
joventut i bolles..

DE

la seva muller, l'actriu cinematografica Anny Ondra. la qual
fou Obsequiada amb rin rail') de
flors. Desprtes els visitants pasaaren a recórrer les sales principule de la Casa de la Ciutat.
Visites a l'alcalde. — L'alnable,
Silly01' Garles Pi i Sunyer, va
rebre la visita del senyor David
Ferrer, president de la Fira
Barcelona, a/ qual ncompanyanen
els mernbres de la Junta senyors
Magf Vilardll i Pernianyer, lose() Rodergnee í Calme!! i Fraucese Deporlds i Martí.

Servei Meteorològic
de Catalunya

CAUSES VISTES AHIR
SUSENAL ATAIOSPIERICA
D'EUROPA A SS 7 14011E8 DEL DIA
28 D'ABRIL DE 1954

EITUACIO

A Anglaterra es traba el centre
d'un Important cloI6 que (lana lloc
a •Iolente temporal. de ¡Muja i sant
al nord d'Espanye, • l'oest de Fronde, • les Illes BrItänIques 1 als Paises Bellos.
Un altre mfnlmum secundarl
tust a Mala també produels lampe
plupts a teta la mar Turren, i • le•
Mas da Sardenya I Sicilia, fine •
Tunis I Tripolt.
Al vessant mediterrani d'Aspan.a
persiste'e el bon lampa, amb cal seré o Mlg nuvolds I temperaturas
sassf.

LETAT DEL TEMPI
A CATALUNYA. A LEE VIII?
Exceptuant alguna nebuloaltat que
s'observa a lee comarques de Tarragona, el cel estä completament
seré a la resta de Catalunya, I dominen yente Rubios o moderass del
sector 'lord a la nit I marinadas du3ant les horca de sol.
Temperatura mlmnIrrui d'avui, •
Núrla, 8 graus Iota vtro.
(Les obiervaclons a p l lam p e •
Barcelona, e
Calera de la

lea set, van a la capprimera oteelnat

anys. 297; menors de setze anys.

15; hornee, 216; dones, 96. De
Barcelona, '72; de Catalunya, 58;
de la Península, 173; estran-

A la SecciO Primera es velé una
causa contra Jainue Portes i Alegri,
clac atropella un vianant al carrer
de Guardia. El fiscal solicita que li
fos aplicada la pena de dos mesos
i un dia de presa ultra la indemnitzacia corresponent.
*. A la Seccia Segona va comparèixer Enric Pérez i Claramunt. al
qua! bou Untada una máquina d'escriure perque l'adobes i ell, en comptes de fer-ho, l'empenyorä, perei desmes la rescata i anä a tornar-la al
sen propiciara El fiscal aprecia que
es tractava d'un delicte d'estafa, i
demana que li los aplicada la pena
de dos meens i un dia d'arrest.
A la Secciú Tercera Ce veje
una causa contra Rogelia Sanz, que
servia en tina casa. Se l'acusa dliaver
furtat més de dues Stil pessetes que
eren dele seus amos. El fiscal aprecia en el fet un delicte de furt anib
abas de confiança, ¡ (Imana que li
íos aplicada la pena de quatre anys,
dos MCSOS i un cha d'arrest. El seu
defensor, senyor Velilla, va solicitar
labsolució per manca de provea
.* A la Seccia Quarta se suenenasieren les vistes que hi baria anuonades.

TRIBUNAL D'URGENCIA

gers, 9; asSistits per primera vegada. 105: reincident S, 207; sortit s de la Gomissaria, 7a; ingressalo a l'Asil del Parc, 119; a
l'Asil de Port. 122; al Tribunal

* El Jutjat de guardia ha rebut
declaració a la criada Emilia alaea i
Serrat, la qual fou detinguda cona a
esposada autora del furt de les 34. 000
pessetes al senyor Ferrer del domicili
d'aquest de la Rambla de Cataluny a.
Eiseilia nega rodonarnent que llagues estat ella que va furtar aquella
quantitat; digné que no sabia de quina manera baria pogut anar a parar
a la familia que bou trarnesa, i menys
encara saber qui era el jove que haya
lliurat els diners. Per la seca balda
el Jutjat va ordenar que s'esbrinés
qui era aquest jove, i, al mateix
temps, que es presenti, per tal de
posar en clar la responsabili t at que
pugui recame sobre la detinguda arnb
motiu del furt.
Al carrer de Teafalgar, número cal, se suicida ahir Ilangant-se des
del terral a un pati interior la noia
de vint-i-sis alisa Sofia Fogar i Marcal. Per ordre del Jutjat cl cadäver
bu trasladas al Dipasit judicial.
.4 Al carrer d'Escudeners es harallaren cinc individus. A maja baralla va sortir a relluir una pistola, que
fou ocupada pcls guardies que acudiren a calmar els individus que es
barallaven.
Tots els detinguts negaren esser-ne
propietaris. l'oren pasats a disposició
del Jutjat de guardia, ja que l'arma
estigué a mane de tots elle. Els
cinc individus s'anornenen Jesús Larrea, Pompeu Ibarra, Josep Lluis, Ruiz
Arrazarnena, Enric Sarria Bilbao i
Guillem Garcia Valdés.
als. El Jutjat número dotze s'ha
inhibit a favor de fautoritat militar
per a entendre en el sumari sobre

La vista que havia de celebrar-se
alar al mati al saló darles de la Pm5,', Celular contra els vint-i-vuit individas que feren detinguts i processats arran de la reunió clandestina
a Santa Coloma de Granne- icrt de dues granades dartilleria C.iTutelar de Menors, 12; resum. sorpresa
net va esser suspesa per malaltia d'un positades en un vaga de lestació de
312. Vagabunda recollits per la deis lletrats defensora
Vilanova. El inateix Jutjat inhibit a favor del Deganat dels Jutjats
ronda durant el mes de mare. 1.
de
Madrid per a entendre en el sumaSueros d'urgencia, 2.473; perso- FELICITACIONS AL NOU
nes repalriades, 315; hornea, 185: PRESIDENT DEL TRIBUNAL ri in s trutt contra el periòdic "Ininr'naciones" per injúries al general
DE CASSACIO
Iones, 130; a Catalunya, U; a
Batet.
.ragi, 36; a Valencia, 40; a
Amb motiti d'haver estat nornenat
Mnrcia, 49; a Galic i a, 50; a An- president del Tribunal de Cassacia
dalasila, a Castalla la Nova, el senyor Jaume Gubern i Fabregues ASSENYALAMENTS
63; a Castella la l'ella, 5; a In rebut al seu dornicili particular
PER A AVUI
León, 10; a Bascönia. 13; a As- aombroses visites ¡ telicitacions de
tfiries. 3; a Navarra, 3; a Eiire- prestigioses personalitats, entre elles
AUDIENCIA
TERRITORIU.
/ci adura. 1. Fulls de ruta bagat- el senyor president accidental de
l'Audiència junt asid) el fiscal senyor
Sala primera. — Dos menor quanges, t itt. Ref.:u: m:11 oris: in g resBonilla i el secretari de 'Audiencia tia: Jaume Casanelles i Gener contra
a l'Asil Duran. í ; n l'Asil senyar Enríquez; el president de la Sindicas Agricola Cooperativa de Sant
del Bon Pastor, 3. Refutri de tic,- Sala Segona, senyor Lluís Empera- Quirze de Terrassa; J aall Doraerlec
rafott: nombre de recollit s. 885; dor, i el Comissari de la Generalitat i Altes contra Antoni Pona i Molins.
estades je nit, 3.974; refugis
Sala segona. — Incident: Antoni
inspector de Jutjats i Tribunals, semil: Befugi de Santa Caterina: nyor Ignasi de Lecea: els presidente Ribes i Freses contra Josep Perranombre d'acollides, 293; estadas de les Audiències de Girona i Tar- mon i Folcra. Incident: Francesc Gade nit, 1.408. Menjadors de l'Asil menas. senyars Vaciles i 'Ferrer; la llardo i Tuca contra "Prensa Gráfidel Pare: anide servils, 2.798; Junta del Collegi d'Advocats, amb el ca, S. A." i l'advocat de l'Estas. Dibornes, 556; dones, 52; infant s. seu dega, sen yor Ramon d'Abadal; vorci: Josefa Pueyo Gascón contra
3 1. Apafs servilen la Gnmissaria la Junta de l'Acadèmia de Jurispru- Antoni Chaparro Väzquez i el fiscal.
pel Restaurant de Sant .lerona dencia i Legislada, amb el seu preAUDIENCIA PROVINCIAL
608; tiquets del Restaurant Sant sident, senyor Roig i Bergada: el
cornissari cenen al d'Ordre
Seccia primera. — Dos orals per
no
Jeroni, 268. Certificals de
senvor Coll i Llach; els degans dele danys i furt contra August Burgos i
mendicitat, exlravials, 1. In- Collegis de Procuradors i Secretaria, Baltasar Soler, respectivarnent. Un
formacions beles per Assistència i una cemissió cle la qual formaren divarci: M. Mercader contra P. CoMunicipal, 110.
part tots els relatare de l'Audiència. bacho.
••••nn
Secció segona. — Dos orals per estafa contra Nativitat Trullols i Joan
•Forrents. Un oral per robatori conVARIA
VIDA
tra Ignasi Hiriera
.Ahir a la tarda foren alliberats els
Secció tercera. — Un oral per esLamelle Gremi de Mestres Sabaters vint-i-vuit individua que estaven tan- tafa contra Esteve Porta.
Confraria de Sant Marc Evangelista (ats a la Presa Celular amb motiu
Seccia quarta. — Dos orate per esde Barcelona, el diumenge que ve dele fets sediciosos de Terrassa. que tafa i furt contra Toses, López i Jecelebrará el seu especial Pata:, en la foren condemnats pel tribunal militar. se ta Tranes, respectivament. Un disera pròpia mella erigida a la Santa San els primers que han estat com- vorci: Obach Honda contra Francesca
Catedral Basilea, atub la celebració presos en l'amnistia.
lúlia Bertrand.
dain Ofici Solenme, a les onze. La
Capella de Música cantará la Missa
de Sant Agustí, sota la direcció del
mestre Sancho Marraco, acompanyada d'orquestra i orgue. Predicará el
doctor Vicene Qucra:t, S. al.

IIUPGRATIVA

Cursos i Conferèneies

La Junta de Govern de la Villa de
Salut "1:Alianca" participa abs detagala de les entltats federades que
daaord amb la convocatórla que ha
estas cursada, celebrará Assemblea
general ordinaria el proper diumenge
a les nou del mati, al seis Palau de
la alutualitat. Prega tambe a les entitats federades que de no haver rehut
l'oportuna convocateuna poden donarse per invitades i que per a assistir els
delegase a l'Assemblea esmentada han
de presentar el tito] de delegat amb
el corresponent retrat.
El proper dimeeres, dia 2 de maig
s'inaugurara el cure de primavera sl u.
l'Acadèmia de Tall que sosté la Societat de Mestres Sastres ele liareelima "la Confiança". Colaboraran a
la formació professional dele alumnas,
ultra competente professors especiacls minore sastres de Barcelona amb conferencies tearico-práctiques. En acabar el curs, que dura
uns quatre mesos, es procedira a
l'examen per un Jurat competent deis
alumnes matriculats, els guaje retaran
un diploma amb la qualificació
guda. Les persones que es avivan
inscriure a l'estnentat cure de tal,
poden dirigir-se de nou a una elel
inati o de quatre a set de la tarda al
doinicili social de "La Conlianea",
carrer de Sant Honorat, 1, pral.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS
Ele música. — La reunió general extraordinaria que havia
de celebrar FAssociaciú Musical
Hiepania el dia 29 del corrent,
per causes imprevistes queda
ajornada per al dia 6 de maig

Mena
Ele dependente de comerç. —
La Unió Professional de Dependents i Ernpleats del Comen: eeEle servele d'Amainen/Me Mu- lehrarit el diumenge vinent, al

nicipal. -- Servei,
Mute i'upeul 11111'illlt el mes de mary
proppuSfsal: Ganta ires recollit s
per la ronda, 283; MI/II:sisal:1s volunläriament, 29; mejore de alee

Tribunals i jutjats

seu estatge socia!, l'asseniblen
general ordinaria de soma, mm lee
‘ len del watt. de_ primera elniNocalória, i a dos quarts d'un g e de

segona.

ATENEU ENCICLOPEDIC
SEMPRE AVANT
Història i final:tat de la Premsa
La Secció d'Estudis Econämiet,
Politics i Socials da l'Ateneu
clopedic Sempre Anant ha coniec.
cionat un programa de canieraneles
que sota el tenia global de "La bistarja i finalitat de la Premsa de Barcelona" es donaran dintre ei prO:eh
cie. de maig.
La dita Secció ha cregut que una
exposicia detallada de la histaria i finalitat de cada un dels periadica aua
diiriament es publiquen a Barcelona
interessaria ampliament i profitosament totes les persones que miren de
ier-se una cultura digna.
Una prova palesa que així ha d é ser, la dóna la lista de conferencianteS
competents que representaran els diversos periódics que componen aqueo
cicle de conferencies: Frederic Montseny, per "Solidaridad Obrera"; Carles Casales-la, per LA PUBLICITAT ; Pere COI/les, per " L'Opinió";
losen ala Francés, per "La Huatanitat"; Eugeni Duch Salvat, per "El
Diluvio"; Octari Saltor, per "La Ven
de Catalunya". i Baptista Xuriguera.
per "Adelante".
Paulatinament anirem anunciant els
'lies i les llores en les quals han de
donar-5e.
CURSOS A L'ESCOLA D'INFERMERES
L'Escala 01e3.1 d'Infermeees de la
Generalitat de Catalunya, comeneara
els cursos per les alumnes que ingressin de bell nou, el da 10 del proper mala. Les aspirants hauran de teametre immediatament instancia al domiciii de l'Escota. correr Urgen. 21 6.
nn , de mes a més, poden desee demanades totes les informacions que conringuln.

PER A AVUI
Mútua Escolar Blanquerna. —A :es
17. 3o, el senyor Pau VIla donara una
conferencia sobre Imatgeria popular
al local de l'exposició. orgaratzada per
l'Escota Blanquerna, secció Academia
Elisenda. Lacte secà públic.

Centre Excursionista de Catalunya:
Club Alpí Catalä.—A les 19, cocieren. ja amb prajeccions organazada
per la Secció d'Arqueologia i Histäria, a càrrec de Pelegrí Casades i Gramatara Terna: "Nota agiograiica jordiana-.
Academia d'Higiene de Catalunya.—
A les 19, sessió científica en la qual
el catedrätic doctor Emili Mira i López, descabdellará el tema "Normes
generals d'higiene mental infantil".
Casal del Camp.—A les a l'Exposició turistico-aroueológica de Tarragona (soterrareis de la plasta de Le•
talunya), i organitzada pel
Canta, conferencia per A. Ros la.
Virgili sobre el tema: "Ituralles
Tarragona".

Societat Catalana de Ciencies.—A
les 19, a la Bildioteca de Catalunys.
reunió de les seccione I i II. "Conversa sobre el principi de causalitat a
la Fisica moderna'', pel doctor David
Garcia.
Escota Social de Barcelona (Amadeu Vives. 3. entresoll.— A les 10.3o
conferencia pel doctor Jaume SerraHunter, sobre al tema: "Re:igió i

Cultura".

Club Femeni i d'Esports.—A les
19'30, quarta conversa del curset So"Histbria anecdótica del min", a
córner del senyor Josep ala Francès
Tema: -Temps madera". (Exclusiu
Der a les associades.)
bre

CONFERENCIA CLUB

de la Carece archaique", París, 1930
Ateneu Enciclopedic Popular. —A
1931, 2 volums.—"Les lois et les les 20, ci inestre Lamote de Grigence
rvthmes dans l'art", PaTi5, 1914. B:- dissertarà sobre "La música simiaWaldemar Deonna
Una canferencia, sota un tenia ar- Miotheqne de Culture genérale. Tra- Mea a Farce-lana: 30 anys d'activitat
queologle interessantissina tindrá rice- ducció al grec madera. Athenes, 193o. musical".
le atan, divendres, a la Sala Studium
Societat de Radiologia i Electrolotcarrer Rallen, 72), destinada per als
contra
amestes gia de Catalunya. —A :es 22, sesi:O
associats de Conferencia Club. E:
clentitica al Casal del Metge. El clacpraiessar \\ aldemar Deonna, Mussre
director del Museu d'Art i d'Histó- LA VINGUDA DEL COMTE DE mor Ramon Torres-Carreres presentará el tema: "Tractament ner radioria, de Ginebra, parlará sobre la moKEYSERLING A ESPANYA
terapia profunda de la hipertrofia pada a la cort del rei Mings, uns i800
tológ:ra de les amigdale s ", Per haanys abans de la riostra era, i de :a
Sabern que diverses entitats cienti- ver elemanat la paraula alarune socia
relació que pot establir-se entre la
moda diquests temas i la d'avui dia. fiques i culturals de Catalunya i la tS M'en la nuntual assistència. A la
No cal ponderar la personalitat del resta d'Espanya. estan fent reiterades regada s'invita tots els metges.
proiesser Waldemar Deonna. El pro- gestions perque pugui venir al nostre
Agrupada, d'Esquerra Republicana
tessor Waldeinar Desama, nascut a País a datiar conferencies cientifiques del Poble NOU.— A les 23, conferir,
Cannes el 24 de setembre de 188o, és l'eminent filäsof alemany el comte r l a ant doctor lattestini, s obre el teun del; gratas prestigie de l'Arqueo- Hermana de Keyserling.
"Moment ealitic actual".
Com saben els nostres lectors, per
logia clàssica actual. Estudia a París
i a l'Escola francesa d'Atenes. Es un deplorable tul:entes el comte de
Unió Excursionista de Catalunya
licencia en Lletres en 1907 a Ge- Keyserling es veu privat de descab- (Riego. 2, pral.) —A ¡es 22, conferém
nebra: es doctora en 1907 a la ma- (telar la seva acció cultural lora cFA- cia amb projeccions a carnee de Joteixa Universitat suisea, de la qual lemanya. Pnacticament es troba en /a sep Buch, sobre el tenia "1 Congres
es docent d'Arqueología des de 1908. situaciei de presoner.
Internacional de Camping, a Huatahavent estat nomenat professor ordiS'atrilaueix la lamentable situacia ton-Court". amb diapositiva de Rosnari d'aquella disciplina en 1925. Es actual del cotnte de Keysealing a les send Pujo!.
cavaller de la Legió d'Honor i Co- tesis cantingudes en el 5Pll darrer
Club Excursionista de Gräcia.— A
manador de l'Orde del Fenix,
hre puhlicat en fi-anees "La Revolules 21, conierensla ge', 'raya N,Hs
Grecia.
non mondiale".
Valenti, sobre el tema
El proiessor Deonna ha viatjat reAixä Os me; de doldre parque esapetieles vegades per Italia, Grecia i dentment en aquesta obra l'ilustre viatge per Holanda". ilustrad ., le •l'Orient, Es també director del aluseu flhasof ha realitzat un esfara honest arojeccions.
d'Art i d'Histäria de Ginebra. Es i penetrant per ajudar a la comprenun dele grane especialistes en escul- siel dele fenbmens politits i socials
tura arcaica grega, i els problemes que s'han preduit darrerament a Ale' No podem publicar les notes
de metodología arqueológica i artís- Inan va i en airees paises.
tica han estat objecte de preferencia
Esperem que tindran bon resultat pregades que no vinguin
en els seus estudis: les seves obres les geation: ene ectan reartzant les
sobre aquestes matèries sim d'indis- entitats rulturals afludides perque el crites en crtalà i amb un
cutible autoritat en el alón cientific catute de KeyserUne pagui venir a
De la sera nornbrosa bibliagratia conferenciar a Espanya.
Imbre o
i de la sera collaboració activissima
en les principals recates d'arqueologiä i de la ciencia de Fantiquitat, destaquern les seves obres:
"Les Apollons archaiques". Estudi
sur le type masculin de Va statuaire
Kreatur au VI s. avant nutre ere.
1909 Geneve.—"L'archéologie, sa
Par. ses methodes". 3 volums. t912
París. — "L'Expression des sentiments
dans l'art París, i 91 4 , — " L'arIncubadores des de 75 pessetes
cheologie, son domailte. son but".
Paria 1922. Bibliotheque de ',M'oso.i'riadores
Pollets i material avícola
phie scientiiique.—"Lart en Grice",
París, 1924. Traduccions a l'aisles
CORTS CATALANES, 430. -- BARCELONA
espanyol. "El arte en Grecia'', Barce.

NAFTALINA

es-

signatura conegutla

Avícola Melina

lona, 1926.—"Dedate ou la statue

▪

Divendres, 27 d'abril de 1934
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LA PUILIOITAT.

BARCELONA
Butiletí Pedaüòeic
UNIVERSITAT AUTONOMA per a construir directament un edifici destinar a tres escotes unitàries:
-

Conferencia del professor Joaquim
Eirau. - La quarta conferencia del
cura sobre "Les idees de pan i cooperzció internacional cont a precedent
històric de la S. D. N." organitzat
per l'Associació Universitaria Catalana pro S. D. N. serä professada pel
dlctor Joaquim Nirau. sobre el tema
"El primer imperi espanyol". i tindrà lloc avui. divendres, dia 27. a les
szt del vespre. a l'aula de Química
general de la Universitat. L'entrada
serä pública.
Conferencia sobre "Tumors nerviosos". - DC/713. dissabte, dia
a les set de la tarda, a la sala de
conferencies de la Facultar de Medicina, el director del "Instituto Nacional del Cáncer" i illustre históleg
doctor Pius del Rio-Ortega. donará
la primera de les dues conferencies
sobre "Tumors nerviosos". La segona tindrà lloc, a la mateixa hora, el
dllluns dia 30.
Titols de Batxiller. - Pel Rectorat han c,:at signats els segi!ents
titols de Batxiller:
De l'Institut de Lleida: Entill Febo i Brufau, Rafael Pinyol i Flix,
Pere Trepat i Padró. Alfons Porta
i Vilalta.

Cursos d'estiu a Jaca. - Organitzats per la Universitat de Saragossa,
tindran Ilc durant e:s mcsos de jubol i agost vinents uns cursos d'estiu
a Jaca.
Aquests cursos comprendran l'ensenyanca dais idiomes francès, angles, alemany, gramática, traducció,
conversa i composició. 1-li haurà tres
cursets graduats per a cada idioma, a
càrrec de professorat espanycl per
als cursets diniciacid. i professorat
estranger per als cursets mitjä i superior.
També han estat organitzades conferencies de divulgaziä i ensenyances
especial i cursos per a estrangers de
¡len g ua, literatura i art. Alternaran
amb les ensenyances, festes, excursions artistiques, esportives, etc.
Es compta per a aquests cursos
amb una Residencia d'estudiants i els
necessaris allotjaments. Drets d'inscripció. 25 pessetes per a cada curset
i idioma.
Per a informació complementària
adreceu-vos a la Universitat de Saragossa, curs d'Estiu a Jaca.

diles per a nens i una per a nenes, a
la dita població.
De la rnateixa manera es concedeix la quantitat de 36. 000 pessetes
l'Ajuntament de Besalú (Girona)
per a sulivencionar la construcció
efectuada d'un edifici destinat a quatre esco:es unitäries: lues per a nens
i daca per a nenes, a la dita població.

considerin convenients en relació a
l'ordre del dia assenyalat.
• ••
L'Ateneu Catalanista Republici de
Sant Martí assistirà el diumenge vinent a la manifestació antifeixista.
Per tant, preguem a tots els socis de
l' Ateneu, als afiliats i simpatitzants
de l'ideart del Partir d'Acció Catalana Republicana, del Clot i Cansis
de l'Arpa, que vulguin concórrer a
l'esmentada manifestació, acucteixin a
l'estatge de ¡Atesten. Placa de Font
i Saguer, 3 pral. (Placa del Clot).
diumenge, de dos quarts de nou a
les nou del matí.

Un acord antipatriòtic de l'Ajuntament d'Alcoi
L'assemblea d'Estudiants AparellaUn gran nucli de valencianistes redors. - Es convoca tots els socis de sidents a la nostra ciutat ens tramet
l'Associació d'Estudianrs Aparelladors un document de protesta per l'arbia l'assemblea general ordinaria que traria i antipatriótica actitud adoptindrà lloc el dia 28 del present, a les tada per l'Ajuntament d'Alcoi (Alasis de :a tarda de primera convocató- cant), negant-se, per acord pres en
ria i a dos quarts de set de segona. ple Consistori, a accedir a la petició
a l'estatge social (Via Laietana, in
i 18. sise, LL).
Per la J. D., Joan Cantin i Valles,

ELS ESTUDIANTS

secretari.

El Butlletí de la F. A. E. E. T. Ha aparegut el Butlletí de la Eederacio d'Alumnes i Ex-Alumnes de
l'Escota del Treball correspor.ent al
mes de marc, número 35 de Tany IV.
Publica el segúent sumari: Editorial.
Tercer aniversari.- Ciencia.- Breus
notes de divulgació del concepte i
modalitats de la Propietat Industrial.
Pedagogia. - Concurs de Formularis
Vocabularis. - Cultura. - La
Guerra. - "Sistemas económicos de
bases opuestas - . - Josep Llimona.
Esport. - Cultura física. - Natacid: "El plongeon" i el viratge. Batecs de casa. - Concursos organitzats per la E. A. E. E. T. - Necrológica. - Seccions. - Teatre. - Estudia C1V1C5. - Cultura artística. Vol a vela. - Atletisme. - Furbo!.
Natació. - Basse-Ball. - Correu del
B u; ile ti.

•
d'enarborar la senyera sie les quatre viaitat l'alcalde per tal de canbarres al baleó de la Casa Consis- viar impressions.
torial al costat de la de la República.
Coro a resultat de les gestiona
realitzades pel Sindical, dilluns
Pro Monument Josep Moragues
arribit a Barcelona el senyor JoEn la reunió de la Comissió Pro set) Aragón Montejo, delegat del
Monument Josep Moragues, tinguda rninisteri de Treball per a foral Casal del Partit Nacionalista Ca- mar part de la Junta d'Ordenatalä, va prendre's per unaninntat l'a- rle', Financera, la qual es conocord de celebrar un acte patriòtic el
dia 13 de maig, a l'objecte de fer lituira (llama vinent. L'assumpconèixer la personalitat del malagua- le ha entrat, dones, en una fase
nyat patriota Josep Moragnes, sacri- irnport cc nl.
El senyor Aragón ha astat
ficar en defensa de la llibertat de
Catalunya . En notes successives la cornplimenlat pel Comité del SinComissió donará detalls de finitius de dicat.

Reaparició de "L'Hora"
Ei dia primer de maig reapareixerà
el sennanari "L'Hora'', que tant se
signifi ca per les seves propagandes
els /Ilesos inunediatament anteriors i
posterior; a l'adveniment de la República. Integren la seva redacció una
colla d'escriptors pertanyents a les
"ores promocions proletàries.

Eis Fets Diversos

La Gerencia de la rasa "Mobles i Decoració", del carrer de
les Corts Catalanes, ha dentinciat que hacia eslat victima d'un
robatori consistent en ganares ¡
efectes per valor d'unes tres mil
pessel es.
- Un cavall que anava desbocal per l'Avinguela de Gaudi
va envestir una dona i despeas
dc fer-la castre la va trepitjar.
Fou recollida i portada al dispensari de Gràcia. on fou curado
d'una ferida contusa a la regid
occipital. la fractura de la clavícula (treta i eommoció cerebral.
Després passä a Ellosp¡tal de

- En una barca - bar del
trencaones, propietat ds Pere
Garcia Gömez, hi anaren uns
ladres ¡ se n'emporlaren efectos

valorats en unes 1.000 pessetes.
Com a un dels presumptes autors
del fet fou detingut ahir el pescador Vicenç Albiol ¡ Arenes, al
qual t'oren trobats alguns deis
afectes robals. El detingut va
negar rodonament que hagués
esta', ell l'autor del robatori,
dieta que els havia trobat dainunt d'una roca del trencaones
abandoluits.

Moviment borsari

Sant Pau. Hrutt ignora la sena
filiació, perquó no pegué declarar a causa de la gravetat del
MERCAT LUCRE
ASSOCIACIO PROTECTORA seu estat.
L'aspecte de la borsa en els rotlles de
- D'una obra en construcció
DE L'ENSENYANÇA
situada al carrer de Sants. nú- fi de mes en la sessiO d'abir fou de
CATALANA
mero 15. va catire una pecina i molta mes serenitat i en sentir de puja,
toca.
la noia de 15 anys Rosa particularment les accions ferroviáries,
Per al diumenge vinent, al rnati,
que es veieren iorca sollicitades i amb ,
la Comissió Delegada dEsplugues ha Juan ¡ Hadia. que casimir-neta alguna compra important.
organitzat un in/portant festival a passava per allí. Portada al disEn el rotlle d'industrials, encara que
profit de les Escoles catalanes, en pensari d'Hostafrancs fou auxi- arnb menys negoci, també es va veure
al
cap
ferida
contusa
liada
d'una
el qual prendran part l'Esbart de
una millor tendencia.
Dansaires "La Falç" i la cobla "Em i a la cama esquerra, de proTanca finada pel Mercat Lliure de
pórium". Es pronunciaran diversos nöstie reservat.
Valors en la reunió de borsa:
parlamenta, a càrrec de destacats
- A la Ronda de Sant Antoni.
elements del Consell central de la cantonada al rarrer d'Urgen, van l'atoes
Dia 26 Tunca Alca O
Protectora, els quals efectuaran el barallar-se Josep Millan SanOnterior boira
ENSENYAMENT PRIM.AR!
repartiment de prernis entre els in- ‚-hez, de 3 1 anys. i Daniel Cerdà
fants que hauran pres part al concurs ¡ Roman, de 39. Aquest. amb un
Nord
+1'35
51.00
405
Subvencions de l'Estat a escoles. - d'escriptura de lleneua catalana orescometre el seu ad- Alacant
44.85
43 . 50+1'35
Pel ministeri d'Instrucció pública es ganitzat per l'esmentada Comissió ganivel, va
Andalus
1350
13'25
una
ferida
+0.23
Ii
produi
versara
i
coricedeix a l'Ajuntament de Sant Pe- delegada.
ál. Rif
60.30
59'35
+1'13
ce de les Preses (Girona) la quantitat
S'han adherit a la festa totes les punxant a 1 lana esquerre. El Explosius
138'50
137
:
00
-1-1.50
de 13.500 pessetes. import de la mei- entitats de la població i l'Ajunta- ferit foil (lira( al dispensari del
Colonial
4875
-1-0.90
49.65
i
l'agressor
carrer de Sepúlveda,
tat de !a sub ..-cnció que 5e ii concedi ment.
Petrolets
670
6'25
+045
posat a disposició de la policia. Gas
+t'a)
E
108.50
107'50
- En baixar d'un tramvia
-1-1'50
Aigiies
171'50 170'00
la línia 41. en marxa, en vigilant NIontserrat
64' .70
- 64'50
Pare Bofartill i Colmena. (1P
-o'25
Felgueres
4275
4250
anys, va catire i es produí diver- Ford
154'- 154'- - ses lesions de les quals foto rural Tranivies O. 36. 30 36'50 - 5725
-025
57'oo
CONVERSA PUBLICA A ACCIÓ convocatóries oficials a l'Assemblea al dispensari del Tentat. El fol Tramvies P.
230'- 232*general del Partir, que findrä lloc els tingué flor al t'arraz' de Wad-Ras. Besis Or
CATALANA REPUBLICANA
PER A DEMA, DISSABTE
- Al rarrer del Clet. Anteni
vinents dies 5 de maig, a les quatre
BORSA AL COMPTAT
Demà, dissabte, a les deu del ves- de la tarda, i a les deu del niti del BrItran Encarnacian, de 28 anys,
En els deutes de l'Estat en la sessio
pre, se celebrará una conversa pú- seettent. se celebrará a la sala d'actes va catire de la bicicIrta que
L'acte
muntava i es produí una ferida (Fallir es va notar certa desigualtat, peblica a l'estatge social d'Acció CaFoment Autonomista Catalä,
tallant al mentó i contusions al ro.) en general estaven forca mes ferms.
talana Republicana. La conversa tin- del
de García Hernändez, rz3, i es des- pirnuil dret i tuI pil.
Les obligacions de Tresoreria de la
drä un interés especialissim, puix que cabdellarà d'acord amb el següent
Al dispensari d'Horta fou Generalitat, sostingudes, igual que les
es elements mes destacar; del Condel dia:
Provincials; Diputacions, sense operasell directiu d'Acula Cata:ana Repu- ordre
Dissabte, dia 5 de maig. a les qua- auxiliat Josep Ehmenclat i Cali- cmns ; les Obligacions Municipals, enblicana parlaran extensament deis ei tre de la tarda.
Ilat, de 26 anys, el qual presen- calmades i quelcom fluixes, degut a la
-clevnitspod'aquei.
lava contusions de pronbstie re- manca de negoci a l'esmentat sector.
I. - Presentació de credencials de
AVIS
Obligacions ferroviäries es van codelegats i conatitució de l'Assemblea. servat. a causa d'havrr-la ;tiraII. - Lectura ¡ aprovació de l'acta pallat stn antorMibil que es va fer mençar a refer quelcom de la darrera
Es prega a tots els que formen
escapr.l.
desfeta coto era de presumir, la repart del Comitè Comarcal da Barre- de l'assemblea general anterior.
Consell Ene- Altir al mati. ist carrot. 1/Imitada fou de força importància, puix
III. - Memòria
lona-Ciutat que aro:. divendres, a les
el
de
que
el Nord primera serie va renunitar
‚('Anbau,
encrenoment
areb
vuit del vespre, passin per les ofici- lutiu.
)
nes central; d'Aceita Catalana (Corts
IV. - Report sobre l'actuació del Consell de Cent. tut crimbi va sie
1' 8
1 7('-ln t2.3P;
c1; únsie (4+3
950'50 ;5 1.1
r5a1
1. 5- p>t e55
Partit a l'Ajuntament de Barcelona. atropellar la toda de set/v-1 anys
Catalanes, 589, pral.,.
les
aitres o b l i
Ponent, senyor E. Duran-Reynals.
Isabel Manes, la qual resultä amb i així successivament
Ala--gacions,tdelr
JOVENTUT
Nord
com
Diumenge, dia 6 de rna:g. a les deu lesions a la canta i al Itrio':
D'ACCI6 CATALANA
cata.
del mati.
drets.
Les altres obligacions, amb poc neBiblioteca
- A la plaaa de les Glòries
V. - Report relatiu a la collaboraEl bibliotecari de :a Joventut Ca- ció d'Acció Catalana Republicana al Catalanes un gitano va agredir goci i sostingudes.
talanista Republicana es complau a Govern de la Generalitat. Ponent, se- Anteni Feliti i Benet, de (renta
agrair, en nom dels companys de nyor Martí Estere.
1 li produt tina vontsisió a
Junta directiva, eLs múltiples dona\'1. - Discussió de la Memoria del itt cama asquarra. L'agressor va
tius que, especialment aquests darrers Consell i Conclusions.
dies, s'han rebut per tai de destinarVII. - Proposicions.
Amb regular concurrencia (in- Ahir al madi, al carrer
los a la Biblioteca.
Aquesta Assemblea es regirá per
gua, Roe la sessiú (nihil' en
Al mateix temps fa avinent a tots les disposicions compreses a l'Esta- d'Espronceda, número 1 Is, segon,
aquella amics i consocis que desitgin tut del Partit (capitol IV. Articles 15 Júlia Sita i Esearpin, de divuil aqurst mercal., si lid les transactra:netre donatins que poden fer-ho di- a iq), i per les normes complemen- anys, va ingerir equivoradament cians ile poca imporläncia.
Blats: No ofereixen cap litorlgint-los al bibliotecari, i poden con- tarles que donara el Consell Exe- el contingut d'una ampolla de
sistir en metal& o en espCcie.
Ileixitt (pie Ii produf una intoxi- dificació, per ara, 1 les úniques
cutiu.
• •
carió de pronóst fe reservol. Des- N. 011thes portad e s a terma ho
L'Assemblea genera/ ordiRecordem a le entitats adherides pri , s d'ésser auxiliada al dispen- ren procedents cl'Adradas, a
que d'acord amb l'article re de l'Es- sari d'lloslafroncs. Ion n'asila- 52'50 pessetes, i Alinazan, st 52,
naria d'Acció Catalana
tatut del Partit cal que es reuneixin dada a l'Hospital ClInie.
posat t ot da11111111, Vagó origen.
Republicana
en junta general a l'objecte de noOrdi I Macla: p oca demanda,
- En caure-li una ampolla
menar
els
respectius
Delegats
a
l'AsHan estar cursades a le, entitats
i els preus quelcom mds febles.
qtle contenta äeid sulfúrie,
semblea
i
prendre
els
acords
que
es
i Delegacions d'Acció Catalana les
(alters de "Manufactures Metalls Per l'oral °tercia Castella a
Sanilaris, S. A.", Lluís Martí i 3250 pessetes, ¡ d'Urgen, segons
Tomás, de 36 so», es produí classe, entre 35 i 35 50 , Posal
crernades al peu dret. Fou auxi- tot estacions de sortida.
liat al dispensari de la UnivarLa civada d'Extremadura segueix a 2850, la vello, i 28 la
sitat.
SANT
PERE.
3
RONDA DE
- Ahir a la tarda fou iden- 110Va, titula posat origen, per?,
tificat el cadàver de la nnin qua per ara no da possible encarrilar
fou trobat a lit platja del Calle negoci.
de la Bota. Es deja Maria Flores
Despullas: Encara que els
Obra nova de gran èxit
Bru, de disset anys, i habitava preus se sostenen iguale, sembla
al t'arras de la Providanvia, 77, existir inas l'Iteras en vendre, i
de Badalona. S'im posat en ciar aixn' n podría donar lloc a qua
que sefria lrastorns inentals.
minvessin una mica do la (m'U- Al varrer del aligilia, un zacia actual.

L'Activitat Política

Mercat de Lloto

LLICILEILIA cATALerimA

Presons obertes
Novena

per
J. Roig i Raventós
Preu: 5 pessetes

individu eslava apunlant amb
una pistola un altre. Iii artidiren
11118 gnärdies de seguretat ¡ neonseguiren detenir-lo, pera l'amenaeat va fugir. El detingut declarä que es deja Jesús harren
Pompotio, de 39 anys, ¡ que el
q ue havia desaparegut es deia
Josep Estaque. Va afegir que na
tenia infancia de fer-li faip dany
¡ que la pistola que li fou o c - upada la hl havien n'airada uns
deaconeguts feia poca estulta.

Els representants del Sindical
en el Palronat, d'acord amb el
Comité del qual formen part.
vénen realitzant una intensa i
interessant tasca coordinada, els
resultats de la qual seran apreciats al seu dia.
El Comité es reuneix tals els
dissabtes a la tarda a l'estatge
social, Plaça de Francesc

DIA
La Mar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions meteorolbsloues:
A SU' ixent vent al S. finte, cercle

col
amb eirrus-nimulus j horitzons
boirosos, i a sol ponen S. O.
tainbé frase, mar marejada del S.
el carate queda boirós.
Barórnetre, 752, - Terrnbme-

ciar; ah nügdia S. S. O. fresc,

trefiolvdinte
. nt de valxells a posta

de sol. - Demoren a l'E. una

l'Agencia Mrta. Hispano Americana; l'alemany "Main", amb
eärrega general de trànsit, cap a
Manila i escales, deis senyorg
Baquera, Kusche i Martín; alpetrotar -Ophir", amb fuel-oil, cap
a Palma, de la C. A. M. P. S. A.;
el suec "Hiberhia", amb carrega
general, cap a Wasteras, del se-!
nyor Tomas Mallol i Bosch.
Vela. - El "Joven Amaba", en:
hast, cap a Sant Garles; el "Cala
Murta" u el "Cala Llonga", amb
carrega general, cap a Gandia;

una goleta i un bargantl goleta que van en popa. el "Carmen", amb eärrega
Pel S. un pailebot i una goleta riera!, cap a Palma. i el -Cara
que passen a Ilevant, j un ber- marmita", amb ciment, cap a Vaa
gantt goleta efe passa a ponent. narbs.
i al S. O. dos bergantins goleta
undgoleta que vénen en popa;

balandra,

dos pailebots a motor que vénen
número 12 (Cambra Mercantil', al port i tres que van vers la
en de quatre a sis de l'esmentat
mateixa direcció; de vela tialina
ella poden adreçar-se els obliga-

MOVIMENT D'AVIONS

AHIR
falutxos cap a diversas diAerbdrcm de l ' Alr Franca. cionistas per tal de dernanar les dos
informacions que els interessin. reccions i dos cap a aquest port. Procedent de Tolosa, a les 6.50
arribä l'avió amb correu, merca---7,--deries j 3 passatgers.
MOVIMENT DEL PORT
Procedent de Marsella, a leal
Vaixella entrata. - De Cardiff, 648 arriba l'avió arnb corre%
amb carbia mineral, el vaixell es- mercaderies i sense passatgers..
Procedent de Casablanca, a le%
panyot "Miraflores"; de CaratVII APLEC DE LA SARDANA
xi, Port-Said, Suez i Marsella, 1259 arribä l'avió amb correu
DE SANTA PERPETUA DE
amb càrrega general i de trànsit, mercaderies ¡ 5 passatgers.
LA MOGUDA
_A les 1308 sortí l'avió cap al
el vaixell anglas "Tarantia", tots
Ha estat fixada la data del dos de l'Agúncia Marítima Witty; Tolosa amb correu, mercaderied
13 de mala per a la celebrad() del Ferrol i Avilés, amb carbó i 4 passatgers.
tradicional d'aquest Aplec, que
A les 13'04 surtí l'avió cap g
mineral, e) vaixell espanyol
conjuntament organitzen les en"Claudio", del senyor J. Masi- Marsella amb correu, mercadeas
Wats Foment de la Sardana de ques; de Port-Talbot ¡ Tarrago- rica 1 2 passatgers.
Santa Perpatua de la al a guda i na, amb carbó mineral, el vaixell
A les 659 sortí l'avió cap a
Fament de la Sardana de Bar- danas "Estland", dels senvors Casablanca amb correu, raeraaa
celona, al Bose de la Torre de García i Cia.; de Trieste i
deries ¡ 5 passatgers.
Jaume Puna.
amb 6 passatgers per a aquest
A e rbd rom de l'Aeramitutlaa
La interpretació del programa
port i 5 de trànsit, amb càrrega Naval. - Procedent d'Estut ganó,
anirà a citrrec de les robles Bar- general
¡ de trànsit, la motonau amb escales a Ginebra i atarse-.
celona (oficial de la Generalitat)
italiana ''Paganini", del senyor Ila, a les 1705 arriba l'avid
i Empbrium.
Emili Carandini; ¿'Algeciras i
El Foment de la Sardana de escales, amb 19 passatgers car- "ROHRBACH D-1727" amb corh
reu, mercaderies i 2 passatgera,
Barcelona ha organitzo( utt serrega general, el vaixell espanyol
Procedent de Madrid, a lee
vei d'autocars per tal de trans"Roberto
R.",
del
senyor
Fill
de
11'45 arribis l'avió -FOKKER 10
portar córnodament des de BarRamon A. Ramos; de Palma, amb EC-AMA" amb correu, mercadecelona ele assistents a l'Aplec.
corren , mercaderies j 169 pas- r a i 8 passatgers.
Per a inscripcions tots els
satgers, la motonau postal "Ciu.a les 8 . 10 sortí l'avió • "Jil:Ndies (entera, de vuit a nou del
dad de Barcelona"; de Valancia, KERS D-9 .19" cap a Estutgard,
vespre a la secretaria del Foamb correu, mercaderies 1 126 arnb escales a Marsella i Ginemenl, carrer del Pi, 11, principassatgers, la motonau postal bra, anib correu, mercaderies a
pal.
"Ciudad de Valencia", tots dos 5 passatgers.
de la Cia. Transmediterränia; de
A les 930 sortí l'avió "FOKHamburg i escales, amb cärrega KER 11 EC-PPA" cap a HadricZ
general i de tränsit. el vaixell amb correu, mercaderies j 7 pas_e
alemany "Main", dels senyors satgers.
LA. E. Tagamanent assabenta als Baquera, Kusche t Martín; de
Base Aeronaval. - Al lea 7
concursants que en anys anteriors pren- Bilbao i escales,•tunb cärrega ge- sorbí l'hidroavia italiä "I-AZOW
gueren part en el Concurs "Masia Ca- neral ¡ de trànsit, el vaixell es- cap a Marsella, Gènova j Roma,
talana" i als que enguany desitgin fer- panyol "Cabo Esparta!", del se- amb correu, raercaderies ¡ 2 pa;ro que s'estan ultimare els Reglaments nyor Eilt- de Römul Bosch;
per qué es regira. el IV Concurs, que Ceuta i escales, amb cärrega ge- sah gens.

LES SARDANES

NOTICIES SOLTES

es diferenciaran heut poc dels anteriors neral i 52 passatgers, el vaixell
publicats i que sortiran en data ben propera. Per a rota mena de consultes di- " y . La Roda", de la Cia. Transrigir-se a l'estatge de l'Agrupad& Hos- mediterrània.
Vela. - El "Cala Gallota",
pital. lio, de vuit a nou de la vetlla.

d'Atinarla, amb càrrega general;
el Porto Colón", de Gamoha, arnb
càrrega general; el "Estela", de
Palma, amb cärrega general.
Vaixells sortits. - Distància
navegada deis vaixells que han
sortit: fora d'horneó es traben
els espanyols "Turia", amb Arroga general ¡ de tränsit, cap a
Casablanca i Las Palmas; l'alamany
"Pluto", amb carrega geL'Ateneu Popular de Gräcia ( S altne
) ha organitzat per a avui, a dos-riel,6 neral, cap a Brema i Anvers, tots
quarts de den del vespre, una sessie pú- dos de la Comereial Comblia
blica gratuita de cinema cultural.
Sagrera; -Cabo Bazo". amb . 6 'raga general, cap a Bilbao t es-

La Consissi, ,, organitzadora ute l ' Agru pació Fotográfica "Mossén Cinto", filial del Foment Autonomista Catalä,
prega als socis de l'esmentat Foment
que assisteixin a lacte de constituir la
dita Agrupació, que tindrä lloc el dia 3
de rnaig vinent. a les deu de la s'edil+,
al seu local del Saló cte Garcia Hernández, 113.

L'Agruparió Coral Cultural Obrera
convida totes les societats corals de
l'Associació Enterpensa dels Cors
Clavé a la festa de la inattguraciii de
l'estendard de la dita Agrupació, que
tindrà lloc denla, dissabte, a les deu de
la vetlla, a l'estatge social. Lledd, número 7, pral. Totes les societats corais
que assisteixin arnb llurs estendards seran obsequiades amb tust artistic diploma
recordatori de la sedita testa.

cales, del senyor Fill de Rómul

Roseta; "Sagunto", amb càrrega
general ¡ passatge. cap a Cartagena; "Poeta Arolas", amb cite-

rega general, cap a Las Palmas
i escales; els correus "Ciudad de
Barcelona", amb passatge i e hr rega general, cap a Palma; "Ciudad de Valencia", ami) passatge
i càrrega general, cap a Valancia, tots quatre de la Cia. Tralla-

Dicto invita per a dernä, dissabte, a medilerränia; el nord-ameriTä
les den de la vetlla, els socis i familics
d,1 Cercle Artratic de Sant Lluc a una "Sapinero", arob cärrega geneselecta sessió dels seus putxinellis per ra l , cap a Galveslon j escales, de
donar a conèixer algunes de les escede
que Inés han interessat el públic infantil
durant la present temporada,
EJ Cullegi Oficial de Practicants de
Catalunya celebrará aquesta nit, al sen
estat g e social (Unió, 8, pral.(. la inauguració oficial dels cursets de Psiquiaurja i Tisiologia, la direcció dels quals
:luirá a cärrec dels notables rnetges doctors Mira i Sayé. Han estat invitarles
l'acte les autoritats sanitäries de Catalunya, el president de la Generalitat
i els consellers de Cultura i Sanitat.
l'esnientat acte soin convocats tots els
practicants de Catalunya, collegiats e no
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De Catalunya. - Bisbe, 3 et t a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.Rambla de Santa Mònica, ag, segon.
(Oberta al públic tote els dies (ajuar.,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze • una del mati)
Academia de Ciencias I Arts. Rambla dele Estudia, a, pral.
Academia Catalana de Bolles Art.
Els restants ganares, sense de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art 1 Arqueonovetat.
logia.
Academia de Medicina i Cirurgia.•n•-n _._
Carme,
Acció
Social. - Amadeu Vives, 3.
d'ObligacioOficial
Sindicat
Academia de Rones Lletres. - Car
nistes del Patronat de
re, del Biaba Caçador,
D'Art Decoratiii. - Palau
l'Habitació
Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau de
El Cornil a del Sindical Oficial
itObligacioniales del Patronal les Arts Gràfiques del Parc de
de l'Habituad de Barcelona ha lilontjuic en cura d'jnstallació).

Excursionisme
CLUB EXCURSIONISTA DE
GRACIA. - El propvinent dimarts, dia
primer de maig. la Secció Fotográfica
del Club Excursionista de Gräcia efectuará una excursi3 en autocar a Santa Fe del Montseny.
Per a inscripcions cada dia de set a
nou de la vettla, a la Secretaria del
Club. Astúries. 33, primer.
El dia 4 del mateix mes de maig, a
les deu de la Tenla, a l'estatge social
Astúries. 33. primer), tindrä lloc la
primera Picó del Curset de Fotografia
que, a càrrec de l'expert iotógral Ea
Mateu Bausells i Brandia , ha organitzat l'esmentada Secció de Fotografía.
A l'assistencia, que es gratuita, sen invitats tots els aficionats a l'art de Huta
EL XALET D'ULL DE TER.-Essent en gran nombre els excursionistes
que. aproiitant la 'esta del primer de
rnaig, es proposen passar a fora el dinmenee, dilluns i dimarts vinents, per
tal de donar-los facilitats per a pernoctar al Xalet d'En de Ter, aquella que
pugui interessar-los, hom els fa present
que l'esmentat salet restará obert les
nits de diumenge i dilluns esmentats,
dies 29 i 30 del corrent. Cal retirar els
corresponenta tiquets a la Secretaria
del Centre Excursionista de Catalunya,
la qual cosa pot ier-se cada dia, de dos
quarts de sis a les nou del vespre.

•
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1 document del President de
a República que arompam a
la !leí d'amnistia
E, la transc r ipcic; telefbnica del te al
doeument amb el gua el president
Rep¡bjfea aonp3sya:
a 116
neistia, jacilitada o la gremsa bar-

LA FUELICI7AT

ración de criterio y sin apego al Poder, los de/mea que el ejercicie de
éste impone llevan a buscar loa medios de cumplirlos en una observación
leal. hecha con autoridad oficial y
republicana por quienes, recenociendo el fundamento de los reparos. juzgan niel menor la promulgación. Neu
llegando el convencimiento a esto,
admite, sin embargo, la creencia compartida y aun anticipada, de que calle
utilizar otros medios legales
de
Gobierno para conciliar la promul.
gación eon las garantías gut eviten
o aminoren en cuanto sea posible el
riesgo, para altoß intereses del Estado.
En el orden teóricamente más trastornado, tranquiliza la altisima autoridad experta, técnica y justiciera, a
cuyo almario se otorgan las facultades. y cuya ardua tarea pueden facilitar las medidas previstas en el apartado hl final de la ley de Amnistia.
También la brevedad del plazo permitid que pronto resurja, tras de
aquella interrupción, la normalidad
serena, legal, ordenada del enjuiciamiento.
En el otro orden, donde las consecuencias prácticas san mas importantes. tambén el conjunto de la ordenación legislativa, ans posibles complementos v, sobre todo, una acción
perseverante, atenta y celosa de los
Poderes públicos en el ejercicio de
sus respectivas atribuciones, ayudad, con el concurso y abnegación de
todos, a salvar, contra cualquier rießgo, la disciplina del Ejército, su adhesión fiel al régimen que la voluntad
nacional estableció y ha ratificado, y
el apartamiento indispensable, una
vez restituida la nación o por ella
reivindicada, su soberanía, del Ejército en las contiendas políticas para
bien de aquél y de España, ya que la
República, consolidada y fuerte. sólo
tiene que temer y evitar dos peligros:
la milicia en los partidos y los partidos en la milicia. A que en Eista
no reaparezcan contribuirán, en primer término, el patriotismo y el amor
a la profesión de todos los señores
generales, jefes y oficiales. Todos
ellos han prometido y demostrado al
abrazar y ejercer la profesión que,
al llamamiento del interés nacional,
tienen, en todo momento, dispuesto
el sacrificio de su vida. Menos dura,
pero tan necesaria y quizá mas difícil
y meritisinia, es la abnegación silenciosa y constante con la cual la victoria es segura y el servicio inapreciable, alejándose del apasionamiento
político: y si en algún caso la firmeza
de las convicciones planteara incompatibildad, y, con ella, riesgo, encontrarla la solución en recobrar, espontáneamente, la libertad de ciudadano
y liberarse de los deberes de militar.
Por cuantas razones quedan Micedas, el presidente de la República
se ve en la necesidad de dejar expedita la promulgación ile la ley sobre
amnistía. 24 abril 1934."

ntegradad
dad esencial y total del sistema de
Comprendidos de modo inequívoco, aunque no explícito, a continuass ian de los enjuiciamientos para los delitos coguardias civiles, cuya desgracia no exis- munes, sin excepciem ni limite, desde
te, dentro de la genérica y amplisinia las lesiones a la estala y desde la
/ser tes ',mires agencies correr excepción de militares. que abarca des- falsificación al secuestro. A pesarde
Ts n'e Madrid, s'U esrstaren. elegid de el soldado al teniente general, su ca- elle, todo nuestro sistema de enjuidificnitats duna tranamarsia tek/O- so es absclutamente distinto. Los mas. ciar queda temporalmente, pero de
,,n nombre cameors tan imbor'ant, entre los que puedan pretender acoger- cuajo, derogado. borrandose la natu,fcren del tot inintelligibk
se a la benevolencia, se hallan some- raleza de los recursos extraordinarios
tides a proceso constitualas en rebel- de casación y de revisión y contunFe' :aloa histdrir del rele , it den- dia. evadidas de los lugares en que de- dida la juriediccian del Tribunal Sutrensanel3neia
i la
que poi tenir bieran residir y apartadas de la slepea- premo a ello concerniente con la de
al bate de la Rehlbliea. el donctn dende de la autoridad desde liare mu- los Tribunales de instancia en el jui4 als 1103ffej lect or& corre?it
cho tiempo. Para estos casos. deberia cio oral. Más aún, la jurisdicción en
amb qnè eaareotas abir en el bastar y ser única la norma hoy esta- el penal deberá ejercerte con pleno
•
co,,, ea els cifres ele
blecida ea las letras D i Fi, sin peli- alhedrio al buen saber y entender,
i
sons els primer.: a lamen- gro de que pueda desvirtuarse el prin- sin sujción a normas legales, con cacipio fundamental del proyecto, párra- racteres todos del juicio de amigafos primero y segundo de la C, vean ales eomponedores, no practicado ni
A la Secretaria del Constas deis diconocido en el derecho procesal moas fas facilitas anit a la Prernsa el los,. cuales la amnistia no reintegra a los derno para lo penal y excluyente aún
multares en sus empleos ni carrera, de
eilt teas,
en lo civil de las cuestiones de late• Po • :a importancia del asunto y la los que seguirán definitivamente sepa- r é s pablico y de aquellas en que debe
procedenda del documento. a fin rados. ni les remite. para tales cargos raer parte el ministerio fiscal.
me los seheres diputados tengan la o emplees, la pena accesoria de inhabiLa autoridad de la cosa juzgada
litación.
lea información ames de que en la
Si contra todos los signos externos. que es, s'aleo el recurso de revisión,
asa se haya de dar lectura del que
cimiento
del orden social y jurídico,
aafia a la ley de Ami/isba con la tales como el fletamento de barcos, la queda también suspendida.
de S. E. e: senor presidente de la res.amicia en el extranjero y el alejaCon retroceso doctrinal de varios
abacá. se transcribe por la Mesa miento voluntario, existieran situado- siglos, al hacerse el acusador privaun ecouómicas difíciles, la República.
ontinuación:
d,. no ya personaje principal y árbiartículo 83 de la Conetisucian no jamás rencorosa y siempre liberal, Sa- tro, sino dispensador a su voluntad
le fórmula inalterable para autora bria extender el remedio adecuado a los de la propia jurisdicción del Tribunal
a promulgación de las leyes, y al impulsos de sus sentimientos signifi- Supremo, se vuelve en confusiones
aro de esa justificada holgura, no cacian. Pero siempre en relación con tearicae y en peligros prácticos al
ido siempre igual la que se ha em- !os Institutos armados, para bien y sa- sistema de la composición entre laß
as. Aluel precepto que exige el ra- lud oe los mismoe. y como necesidad partes, cuando se entendía el delito
imiento expreso cuando el presiden- ptitnoraial del régimen, ilebe limitarse como noción de interés y derecho prise la República se decida a pedir se. a penas y haberes la generosidad de la vado en vez de público.
_a deliberación a 125 Cortes, no ex- amnistia. Cualquier reincorporación al
Creyendo todo reo, por humano im• e parecida explicacien cuando el je- Ejército, sean los casos pocos o mu- pulso, que su condena es cuando no
¿el Estado se abstenga de ejercitar chos, porque no es cuestión de perso- totalmente injusta excesiva, se abre
prerrogativa. Permitida. por tanto, nas, sino de principios, no de núme- a tal propensión estimulada por el
explicacian, es canveniente en icis ca- ros y si de eiemplaridad, puede llevar, espectáculo de ver recobrar la liberarduos y conforme a la esencia del avivando añejas y dañosas tradiciones tad a millares de presos amnistiados
'mera ya que la República y la de- a socavar la disciplina y turbar la tran- el camino de una serie de recursos
suda, para ser renovación de cos- quilidad del país y el desenvolvimiento que, de no atajarse. también ¡nadie.
•bres y no sólo de textoa, suponen de los poderes legititr.o5. si a la inquie- ran ser millares, a agobiar al Tribua las Cortes aranero. a la opinión tud o el descontento, se le ofrece, como nal Supremo y retardar, sin fundapues. se les hable como tienen dere- estimulo el horizonte de victoria total mento ni esperanza. la normal ada ello. expresando la verdad ente- en caso de fortuna y roano seguro con- ministración de justicia.
en una
de los hechos y la sinceridad plena tra los riesgos de frustraciän
En comparación con la magnitud
intentona, la impunidad definitiva y la
:Te estados de conciencia.
de inconvenientes tales, parece pequetotal.
leintegración
La materia de Amnistía es, sin duda,
ñ a la justificación que pueda hacer
Segundo problema. El párrafo final, en lcis contados casos que por diauiar, a los efectos del articulo 53,
en modo alguno está exceptuada, añadido a los que acota la letra C. si no fíciles pudieran ser impares y aun
pedía estarlo sin gravisimo deseo de pugna oblicuamente con la eficacia y no llegar a tres determinantes del
potestad que aquel precepto reserva. sentido de los que lo preceden. rebasa, proyecto. Si existen, hubiera sido
verdad, que en la trabazón de los al menos. el contenido propio de una mejor atenderlos por nuevo ensanaras artículos constitucionales y er. :ey de Amnistia. desvirtuado y suspen- che en el cauce de los recurso,: exconfirmación y deslinde de atribu- diendo la aplicacian de otra que no es traordinarios o anticipando mediante
, cada una de las cuales supone penal y si orgänita del Estado Mayor el indulto y además por la ley esperesponsabilidad para los distintos general del Ejército. Pcr SU fecha. 9 cial la rehabilitación prevista en el
_deres, la potestad legislativa de las ele Mari() de 1932, no pudo querer, por- vigente Código penal.
irtes, establecida por el articulo st, que no podia preverla, sancionar la reEn lucran de las meditaciones cuya
a reconocida a las mismas por el pi- belión ocurrida tiempo después. Por sus indicación antecede procedía soliciO primero del 83. con novedad trat- propósitos y naturaleza responde a una
tar de las Cortes una deliberación
dental para sancionar las leyes, se necesidad permanente y a otra circuns- que el tecnicismo constitucional obli'serian de modo específico y singu- tancial en los Ejércitos. Es la primera ga a llamar segunda; pero, en rigor.
en el articulo toa, al decir que "las encontrar una solución decorosa para primera y única, ya que los preceptos
asistías sólo podrán ser acordadas por aquellos casos en que por cualquier mo- descartados, que no formaban parte
Parlamento - . Pero esta última dispria tivo, siempre de lamentar, los generales del proyecto de ley ni del dictamen,
se, cuya . trascendencia se limita a no continúen poseyendo las condiciones se incorporarán a éste sin el debate
sejar el uro restrictivo por e: pre- necesarias para el servicio. El segundo contradictorio que esclareciera un
te de la República, de una potes- motivo, planteado en casi todos los cam- voto meditado y, seguramente, sin
en si misma ya excepcional y mare- bios de régimen, cuando una República que el recto y generoso propósito de
ro estorba eue, con motivo grave y substituye a una Monarquía, cuya tradi- los autores midiera todas las conse-a amparar altos intereses, pudiera ción y relaciones modeló convencimien- cuencias de la iniciativa.
:une. Precisamente y bajo otro as- tos y creó afectos, difíciles de cambiar,
Mas por firme que sea el conveno, son las leyes de amnistia, aún en- en la cima de las jerarquias, que suelen cimiento, y en este caso lo es firadas en el estricto y adecuado con- serlo de la vida, obedece a que en tales mísimo, sobre los inconvenientes,
os de ésta, o sea perdón y olvido supuestos históricos se da muchas veces manifiestos o previstos de las tres
o delitos politicos. de las que en cima el siguiente caso: oficiales generales disposiciones, ni en la vida se puede
modo reclaman atención más deteni• con historia, en todos limpia, brillante hacer cuanto se quiere y se cree obliEfectivamente. todas las demás son, con frecuencia, incluso gloriosa, que gado, por alta que sea la posición
menos en principio. rectificables por sienten con fervor la nación constan- en que la fortura coloca, ni las con'as posteriores, en el error que corl- te. pero en el Estado nuevo, y a quie- sideraciones apuntadas son las únicas
ean o en el daño que causen; pero, nes inspiran reacciones sentimenatles. a tener en cuenta, ni el poder del
de amnistía er difica o imposible de- respetables, yero distintas y aún contraRe' jefe del Estado es, ni debe ser, ni
aria, porque el precepto posterior que puestas, la nación de Patria y la de
y , respe- P re t e nd e serio, omnímodo o indepenintentase, habria de saltar. en la aloc- ripie". En casos tales, la le
diente de la relación con los demás
a el escollo de la irretroactividad, tando conviccion es y sentimientos, re- que comparten la autoridad y aun
aseada contra el precepto penal ad- serva a las personas el honor, y al país, aconsejan el ejercicio de la suya; ni
-sa al reo, e incluso podría estrellar- l a cooperación de servirle en crisis de le permiten creerse infalible en sus
si no contra la letra, centra el mí- !m a gro t acional, pero aleja del mando apreciaciones y facultades para impara quien lo ejer.: del articulo aS ¿e la Constitucian, normal, desagrad able
á- ponerlas en todo caso.
viene a consignar esos principias. ce y no grato, por satisfacción tapo/as
Para la eficacia de la prerrogativa
consaieracioAtento el ánimo a esas
nea, para quien lo recuece.
de- reservada por el artículo 83 seria nelegales sin sustraerse a ninguno
No derogada, ni convenien te su
cesario,
según el texto del mismo, la
encuentra des:os imatils.as de piedad, no ha sentida rogación, la ley de 1932,
conformidad de las Cortes, ya que se
menor titubeo para respetar cuanto es pués de la amnistia mermas de su efiaspira, no a detener la ley, sino a
spiamente amnistía. sin extremar pa- cacia y dificultades para su aprobación.
modificarla en un sentido de colaboella la apreciación subjetiva acerca Si transcurrido nuevament e el plazo
ración, no de lucha. Ahora bien, la
si eran o no el concepto adecuado, la que fija, otros Gobiernos, y con distinprevisión fundada, lindando con la
ida colmada y el instante oportuno. ta apreciacian, volvieran a aplicarla a
pra evidencia, sin necesidad de explora2a mas grato que cantribuir a la ne- quienes se vieron a ella sometidos,
inclinacian de las
ri- ciones, patentiza la
aria pacificacian de les espíritus y dría recelarse acerca de si observaba
r ; y si, Cortes, en contacto inmediato y con
r para elles la esperanza en que los gurosamente el texto amnistiado
origen reciente, respecto de la opa
ctidos y tendencias de la sociedad es- por evitar tal suspicacia. la aplicación
prác- nian pública a mantener el texto
liola comprendan que una ley de esta de la ley organice se circunscribe
votado, y ello no por una explicable
lä
en
araieza debe recibirse y celebrarse de- ticamente a los demás generales,habría
i legitima defensa de potertad, que
sanao y emitiendo explesionee de pa- igualdad de la República se
CO
nadie discute ni combate, sino porque,
privilegio,
n. actos de violenci& alardes de fuer- constitui an un grupo de aahesión a al reflexionar sobre ello. estimaria
erganizacian y disciplina combativa. basado ciertamente en la
más cónveniente al interés nacional
e , a más de quebrantar la vitalidael aquella.
sustentarlo.
El precedente sentado en el páadmira del país, y destruir la paz pu podrá
A continuación del articulo 83 figu'a. 7.4rian llevar, de perpetuarse. al rrafo último del apartado c)
ra otro precepto. el 84, que, dejando
de plantear otra ulte. i nvocarse en tutoras aplicziciones de
s
al
presidente de la República la liberde Marzo de 1932, ale'I amnistía, guiri necesaria bajo alla ley de 9
tad de sisa opiniones, condiciona y
oa aspectos, pern impasible ante la gando 8 nte el Parlamento que para restringe las de sus determinaciones,
arma dei la República...
su benevolenci a existiría igual o tal
ante eventual i exigiendo para éstas, so pena de nuliExcluid% de reparo cuantos cancep- vez mayor masiva, y
-datl,uoriesGb- dad, el refrendo del Gobierno. Cuando
a sea cual fuere el parecer que majeel presidente decide promulgar una
en
no trascienden a la organización nos queda, co este punto, visiblem
ley, este requisito se cumple con dis-tecohibda.
s Institutos armadas, ni a la norintervalo en la unidad del
de la reintegración en tancia o
.ad de enjuiciamiento para delinSi desyues
a, to, ya gut un ministro refrenda, al
aro común, han suscitado honda activo se obtienen mansioa, su del-- cabo, el decreto de promulgación.
ciclo puede contrariar convencim ien
ocupación tres apartados de la ley
Para la determinaeiem, mucho mis
su ii ceros y licitas, respeta--tos,pr grave, sic no promulgar, tal cooperaque lleva el número 24 dentro de la
ra A , el párrafo último añadido a los bles, sin dar iacilidades al Gobierno. ción seria inicialmente indispensable,
rige la C y todo el penúltimo atar- Si para evitarlo se proveen los mana y en este caso no es posible sin graem G por la G.
uos en comisión, quedandu en el
ves trastornos, q ue, solare ter Pertdr"
Primer problema. Debe aclararse, an- 1 e o adecuado jerarcas disponib les , no bador, na seria efiraz. La sinceridad
ni
serva
io
ua s, , que en relación ron el aparta - ganan la normalidad del
de un parecer y la lealtad de un cona4. no ha surgido la menor duda ni las circunstanci as externas de que de. sejo advierten al jefe del Estado:
formad en cuanto a los que parece ben rodearse la autoridad. Si para no por una parte, que en el reflejo parim propósito y es su motivo senti- deformar la plantilla del generalato lamentario de aquella amitud se desal, o sea, la situación de les sucedes- ni recargar el presupuest o se ajusta venere, si la hubiera, cualquier proguardias civiles a quienes órdenes aquélla mediante amortizaciones, con babilidad de éxito al devolver la ley;
'ancas y obediencia exigible, lleva- los reintegrados, se perjudica el dere- por otro lado, que toda la eficacia,
termino
, sin peder impedirlo ni casi enterar- cho legítimo y el nierecido
de haber alguna, seria, en vez de
. a participar en la rebelian de e gos . de carrera para los que prefirieron mndificar el texto, la no deseable ni
seguir al servicio ile la República, deseada de entorpecer la promulga.
e
irme a casos tales, si quedara al' y si tal inconveniente se evita, la cidin anal de preceptos que, en su
aa par reparar. no puede haber co- plantilla será, durante años, suntua- conjunto principal, na flirteen reparo,
. de oposiciam por ser tan justifi- ria, recargada, en desacuerdo con la que aguardan Cia il anhelo millares de
iss en equidad y aún en ley, que ha- reforma total del Ejército y el ejem- familias y en que todos ponen, con
tiempo se le dia saludan generosa, plo ele ecanonila que la situación de
mayor o menor confianza, esperanzas
según los dar% oficiales, urca debe la Hacienda exige, sin que tampoco
de pacificación.
r nin[nn quareFa sometido a rigor esta excepción se justificara por neEn condiciones tales, quien no biena templanza se haga necesaria. El al- cesidades del régimen ni servicios
te la °listas/Leían en su criterio, aunee efectivo del precepto y la inquie- prestados al mismo.
1,
11.
de
que
no practique la oeultariAn de su
leyes
Ultima
cuestión.
Las
'ar e por ello masiva, refiéreme a
"mas rimadas en pcsaición muy dis- niatia parece natural tengan por cam- convencimiento, ha de ceder ante la
"ta es decir, a los señores jefes y po el Derecho penal sancionador, de demostración de que llevarlo adelanaislas cuyo ¡albees° inconfundible y fondo eubsitantiva en cuanto dentro ta temida resultado estéril o dañoso,
si ya no encontrara tina imposibilidad
alto en jerarq uía imponen mayor de aquél pueda deciase y referente
be y severidad. para sancionarlo, delitos políticos; pero no la integri- inicial o previa. Sin la menor rectifi.
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BAN QUERS
Rambla
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Estudia, 11 1 13, 1 Bonsuccés, 1 1 3
Apartat de Correus 535

TeIeton 11551 (5 línies)

Sucursal& MADRID • SANT SEBASTIA • VIC
Direcció telegràfica i telefänica: "SOLERTORRA"

Preu liquid a que negociem els cupons
venciment 1.'" de maig de 1934
LAMO

Paf ropo
Pagm•lel

Can,7

swonimass
set

ron 17
iba/

DEUTES DE L'ESTAT
(Venciment 15 de maig)
Amortitzable 5 %, E/ 1931 ...
Amortitzable 5 %, E/ 1927 ...
Amortitzable 5 (70, E/ 1928 ...

La T. S. F.
Programes europeus
selectes
DIVENDRES, 27 D'ABRIL
2016.-Grenoble. Canead sito'
fònic (n'amena fge a Durand
Boch.
2010.-Paris P. T. T. VPIlladit
lírica.
2030. - 'Mordeos Latagett4.
Concert sirntemic amb soljates i
oreicht en.
20'40. - Alontpoller. Vetllada
de música I cant.
20'45. - 111dIo Parta. "Albalia", immadia de Racine amb
música de Mendelsaohn.
21'00.-Londres regional.
sica canlemporania.
2100.-Tolosa. Comed simfbnie.

Noticies radiofòniques
EL CONGRES DELS RADIOBIOLECIS
Des de fa ja molt temps, la ciancía medica' santeresaa en la irradiació amb longituds d'ona rayas curtes,
a la qual atribueix, alrnenys per a
certes malalties, una acció curativa.
En el mes de setembre de l'any en
cura ße celebrará un Congrés la finalitat del qual Es afavorir el desenrotllament del dit ram de la ciencia
medica]. Prendran nart en el d i r Congris savis de tot el món. El Collares
estará sota la presidencia del ministre italià comte de Volpi Misurata,
de Venecia.
LES EMISSORES REGIONALS
VAN A REFORÇAR-SE
El 25 de juliol vinent, l'estació de
Daveniry, que celebrará en la dita
data el novè aniversari de la sera
posta en servei, será reemplaçada per
l'estació de Droitwich, la potencia de
la qual és de 200 lava A mis, les altres estacions, regional s veuran llur
potencia portada de 50 a 70 Kve, Cal
dir que des de llur fundació ja s'havia 5 iuugutt en compre la possibilitat

d'augmentar Ilur potancia.
LA VOLTA AL NON EN DUES
HORES
El diumenge ti de febrer les estacions alemanyes presentaren un
programa niolt intereesant, el qual
demostra uns vegada més les sorprenents possibilitats que ofereix la ras
dinfonia. De les tatue a les dotze i
cinc minuls es transmeteren successivament els programes de les estaciona segiiento: Bruseelles, Praga,
Efflemlm, Suissa, Copenhaguen, Halía, Holanda, Espanya, Hongria, Noruega, Anglaterra i Ingoslavia. De
les ta'an a les !s'y) es dmit un programa Molt encertat de les estacions
aegtienta tares elles fora d'Europa:
Brasil, Argentina, Paraguai, Egipte,
Jap6 i les Indita
IKOTALA seo KW.
Motala, l'eatació de radiodifusia
sueca, acaba de portar la uva potkncia a 150 KW., tal cont l'o havia anundo ja des de fa molt de tenme; no
obstina ha fet construir la lleva maquinaria de manera que pugui passar
molt fécilment a la potencia de
210 Kw., cae a'mpera que la dita potencia sera molt aviat neeemäria.

96.9L91.50

4.09
4.31
4.29

102.-

4.93

90.98.50
100.89.75.92.-

6.34
5.74
5.95
5.02
6.77
5.50

94.65.• 55.80.78.-

4.53
5.06
5.98
6.29
6.45

97.• 93.100.-

6.13
7.47
6.18

... 21'40 % descompte
... 21'40 % descompte
... 21'40 % descompte
OBLIGACIONS

Aigües de Barcelona 6 %, serie C
Enllumenat de Poblacions 5 %, sèrie II ...
Asland 6 %, 1930 . .
Bons Catalana de Gas 6 %
" Espanya Industrial 6 %
Energia Elèctrica de Catalunya 5 %, E 1913 ...
Ferrocarrils de Catalunya 6 %
Ferrocarril de Sarrià 6 %
Companyia General de Carbons 6 %
Companyia General de Carbona 7 %
Port de Sevilla 5 Calo, series D, E i F
Companyia General de Tramvies 4 %
Tramvies Barcelona, Eixampla i Gràcia 4 %
Tramvies Barcelona 6 %, E/ 1925 ...
Tramvies Barcelona 6 %, E/ 1930 ...
Tramvies de Sevilla 5 1/2 %

6.289
5.203
7.143
7.068
7.443
5.587
6.354
6.33
16.128
17.368
5.328
8.225
8.225
6.293
6.293
6.538

ACCIONS
Catalana de Gas 6 % preft., serie F, cupó 38 ...

Asland 7 Ci/fp preferents, cupó 18 ...
Electro-Metalergica de l'Ebre, cupé 24

14.887
17.368
30.922

Revisem curosament les amortitzacions
Els canvis senyalats ami) l'asterisc sóri

eis

darrers publicats.

PERMUTA D'OBLIGACIONS DEL TRESOR 5 h' PER 100
VENCIMENT 12 D'ABRIL DE 1934
Participem ala nostres dienta que havent de procedir-se a la permuta
de les esmentades Obligacions per les del 5 per 100, ens oferim per a
efectuar aquesta operació
PRINCIPALS OPERACIONS:,
Compra i venda de valora -- Negociació de cupons i títols amor«
Agregació de nous fulls de cupons, estampillatges i per.
titzats
Cartee de Crèdit i Gira
mutes - Canvi de monedes i bitllets
Comptes corrents
Ordres de Borsa
sobre Espanya i Estranger
Facilitem or
Subscripcions a emprèstits
Préstecs sobre valora
per a pagaments a Duanes
ADMETEM D1POSITS DE VALORS EN CUSTODIA

DRETS DE CUSTODIA
A

VALORS DE L'ESTAT

L 'A N Y

cada títol de 500 pessetes nominals o fracció, 10 cèntims
2 pessetes
mínimum,
Per cada resguard
Per

ALTRES VALORS
Per cada títol de 500 pessetes nominals o fracció,
Per cada resguard
mínimum,

Cambra cuirassada

15 cèntims
2 pessetes

C aixes de lloguer

Per a guardar va!ors, documents, lotes 1 altres °bledos de lator
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visitar-se tots els dies feiners, de nou a una i de dos quarts

de

quatre a sis

Compra - Venda i administració de finques
Agente de préstecs per al Banc Hipotecad d'Espan y

LA PUBLICITAT

12

Divendres, 27

d'abril

de leal

PECTACLES Concerts

Orquestra Pau Casals

Teatros

Chismas

GRAN TEATRE DEL LICEU

A, til, tarda, a les 4, I ult, a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. PARAISOUNT
GRAFICO. BETTY GE DIVIERTE ollbultos, I AGUA EN EL SUELO, pel•
)(dila distribuida per C. I. F. E. S. A.
amb argument dels germans Quintero

•••

o
; TEATRE NOVETATS 1
i'

Corn pan y la ilrica LLUIS CALVO
Tarda. 4*:*0, popular. 1, u t ique 1
de 2 pies.: NO FALTA NAIPE 1

i

: . ,, II
LA
PARRANDA
i
. p.n. Vila, Comi, Fabrerrat, Tejada,
! t'alados, Baraja. etc. Ni:. a les 10:
^

I

CINEMA ESPLAI

TIVOLI
3 tarda 1 in nil: Dibuloos 1 Viatge. "El
zarewitch" N'arta Eggerth

Companyta de Comedia
Heredia

Diversos

CAPITOL
4 tarda I 945 nit: "De última hora",
Una Merkel. "Congo" Conrad Nagel

Lupe Velez
GRANJA
CATALUNYA
4 tarda I 10 nit: "Diplomantas". Beet
Cada dla gran Axil dele
Wheeler I Robert Woolsey. "Damas en
10 CRAZY BOYE
la prensa", France Dee
Que aclaro co elt TES I SORTIDA DE
ItU AAAAA
TEATRES
4 larda 1 930 MI: "La amargura del
De 10 a 12. n11: EMIXTILT TOLDRA
general len" Oinicament larda/. "Un tenorio en sleeping". "Sierra de Ronda",
en espanyol, Rosita
AAAAA l'ALAC«
Continua 4 larda: "La ruta de los clelos". "Con nnislca y astucia". "Parece

ROYAL

PHO5C

que fin ayer"

EXCELSIOR

As III, da emires. benefici
López Heredia. Tarda, a un (juma
de sis, nit, a un quart (Fono.:
estrena de la meravellosa coinZ,Ra

IPaelleig d• Grieg a. 23 - Tal g . 13352
- Os u!, tarda, sessla continua de qiia•
VUll tarda, I MI, a les den:
i tic aDoble
1 selecto i programa
.
A MEDIE VOZ
I
produce].) \\ ' :!t ::er Pros.

de TOIlläS Born,!!

CUANDO ANGELICA
FUE HOMBRE

TIERRA DE PASION

insuperable crearla de la beneficiada.
nema. dissable. larda I Mi: CUANDO
ANGELICA Fe: HOMBRE

producen Metro Grildwyn Nlayer.
i protagotifizada Per la parella Ideal
lean Ilarlow 1 Clara nuble

TEATRE COMIC

4 tarda 1 030 tuil E "la secuestrada".
"Con música y astucia". "Parece que
fue ayer"
as I R111
4 tarda 1 930 nit: "Compaleros de fatigas". "La vida empieza". "Yo he sida

espia"

REVISTES

!flflflö.na
•.,

iat, a Lis 10:
Quarta setruatia de prajeccia de
lar la. a 1

PEPONAS

espla"

MONUMENTAL
Continua 345 tarda: "Marinos a la det'ira". -Amor, honor y camanduJas",
summerville. "El hoinbre Invisible", en
ROTAR.
Continua 1 • 45 larda:
"El gran n'Ir".
-Alud-, honor y carnandulas". Stil!! SurnmervIlle. "El hombre InvIsIble",

espanyol

BOHEMIA t PEDRO,
Continua
1,da: - El rey de la plsta". -Catalina de Rusia". Dougias Fuhr'
banks, Jr.. Còmica i una altea

EL

DE SUECIA
per Greta Garbo, John GlIbert
Lewle Mane
Producen Metro Guidayn Mayer
Es despanen localitats runb 5 Ult elles

1n17/1n111•Mii,

APOL.L0

SilliFOPROL

d'antIcIpacn

TEATRE CATALA
Companyia catalana
Primera actea.. ASSUMPCIO CASALS
Primer actor 1 director: JOSEP CLAPERA
Avul, dIvendres, larda, a les 5, a penen
Ol piibbc 1 darrera representachi

Nota: Aqnesta peilleuta no es projec.
tara a rap mes salé. de Barcelona
durant la present temporada

LA CORONA D'ESPINES
:),t, 1 cada u.1:

Remel cientific

LA GLORIOSA
de Miguel Poal-Aregall

11.1M1P01.-

contra la calvicie
113111111111111111111111111

M gLlene. 115 - Telefon 81222
divendres, tarda, Ses/id continua
de 4 a S, 1 nit, a les 10:
Estrella de la producció en espanyol

Poma, tarda, a dos quarts de cine,
representada extraordinaria de
LA GLORIOSA

GRAN TEATRE ESPANYOL

Anzait tots els calbs bo són per la seborG rea, aquesta hipersecreci6 del cap,

Una vida por otra

Companyla de JOSEP SANTPERE
.U1I11,

per Nancy TOrre5 I Julio VIllarreal

EL REI FA TREBALLS

que es mnnilesta amb Vaparició de la
caspa. La seborrea es e/ començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
• No es coneix altre específic contra la se-

FORÇATS

trAltona Roure t musica del niestre Sunyer
150 vestIts riOus de la rasa Carol and
Mary, 11 decoracions noves de Barde,
Lluls 1 Boyé, aniobles de Roberto. birlo,
jazz, pianos
Es den+ataa a lots els centres de locab7ets
Vaina. .V3,1.

TEATRE NOU
Companyla de comedia d'A. Herrero
Asan, tarda, a les 3. liutaqui s a 1 Ida.;
ge neral, o • 60 pies. Sensacional reposada
LA MUJER X. Nit, a les 1(515. /Maques
a cinc pessetes. L'evitas

Las niñas de Doña Santa

OLYMPI A
Te , efon 3 4540
FUNCIO UNICA EXTRAORDINARIA
laul , a les deu nit, presentant

Dos importantissims debuts
MIIIMMn11.1.n

Revista

borrea que el sofre. I no es coneix mis que
un medicament que penneti utilitzar aquestes
propietats del sobe: el SULFOPILOL, ara
de non otee al pelle
,. El SULFOPILOL no es, donci, un produde impfric, casolà, o de perfumería, preparat sensereponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en Id>
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es I'dnic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL
tarä la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demes, sempre
1 pertectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera 1 ,1i taci lleig
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Dibulaoe.

REINA EL AMOR
er316 anglesa

Su Alteza la Vendedora
rers16 francesa

A

Prnuris, erand, s proç,Inri E nary Coeper,
i Charle; Lauxhlon en ENTRE

(,Eure (Sr::!:!

LA ESPADA Y LA PARED l DOÑA

FRANCISQU1TA

(no apta per a senyordesi
de Vulal I Planes

SPLENDID CINEMA
Comen de Cent. 217 - Telefon sana
Asid, co1osia1
enerainfi:
REVISTA SONORA
LA MASCARA DE FU-MANCHU
per Boris Rarlort. Lemas >tenle 1 Mima
0, 31.
LOy. Estrella tf la p/,',P1r^16
A TODA VELOCIDAD
per Wiharn Ifaynes, Madge Frass

,

I eautrad Nagel
DIBUIXOS SONORS

UN

La magnifica produrrin musical,
BOLICHE
per Irusta, Fugazot i Dentare

APIUS

MIDI

la cebes d'especIfIctid ora de 7'50

CAM: I GELS I
ESPODIS

arenal

dresags
Inwmeiewee,
armeem.yeamm.
presentant
matéis les magnas
velabrItats do

l'Americain Cirque
TRIO STROICI
PETERS
2 HENSEN
TROUPE FIOCHI
SISTERS RUBIO

Rosselló, 257 (entre Paaaelg de Grecia
I Rambla de Catalunya)
Arul. divenli e s fundó a honor del "Patrona: de 'Protecch) a la Dona"

Serveis del mes de maig de 1934

El enemigo en la sangre

LINA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC

5.,neden despatxades lotes les localitals

El vapor HABANA sortIrd, sl no hl ha variad& de Bilbao 1 Santander
el 26 de inalg, de Gijón el 06 1 de La Corola el 27. cap a L'Havana 1
5'er/terliz, fent escala a Nora roca, de tornada.
Propera sortida, si no 01 ha 3.111/len el 25 de juny.

LINA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,

CINE RAMBLAS I

VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor MARQUES DE COMILLAS sortire, el no hl Si varlacid,
Bareelona el 20 de 01:1110, de alencla .10.51 el 21, de Mälaga (fra.) el 22,
de Lädlz el 21, CJI. a Las Painias San Juan A P Puerto Santo Do.
nilnen (tva 1, La imn ra, Puerto Cabello
'
Uva.). 1.Ura .ao d va. ). F11er10
Colombia Uta 1 I cris-Id/yo
Prop. ra surtida, el no hl ha varlarld. el 20 de 151 09' .

Rambla g el Centre, SS - Tele. 1111172
A, 41. NATURAL I COM1CA

y

EL DEMOLEDOR
1/0i
REINA EL' AMOR

Germans (haz

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON Retira, el no hl 11.1 verlarló. el 1A de
pm,y, cap a Tarragona (fea.), Valencia. Alacant (tva.l, Melga. CadIZ
I Bilbao (Pon «chaira el 25 riel m.115 , 1c mes cap a L'ilavana, Veracruz I
escales biternterlies.
LINlä DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA
El sopor MAGALLANES sodio), si no hl ha variarla, de Barcelona I
TarrAg011a 1 tva.1 el 16 de malta, da Taima de Mallorca (Ora ) el 17, de
Valencia I Alarant (Ira 1 el 16, dV Mälaga el 19, de Clibliz el . 0, de
Lisboa (fra.) el 21. de Vigo 1 rv...1 Cl 23, cap a Nova York, L'Ilevana,
Ptierto Bandos (hm 1. Pnerio Limón (fra 1 I Cris/Chal.
¡'ropera sorbida al no hl ha vallad:1, el 18 de Jullol.

I

I EL MAS MEAVEL.S
H
IX
LA MAXIMA NOVETAT
Butagues a treo Mes.; ceneral, une pto.

SALÓ VICTORIA

Valencia, 211-2111
Toleren 72111e
Avui, dli emires, larda. a l e s 445, I 1111,
a das quarts de deu:
REFLEJOS DE 11 5 510505, Califa 51agIca
DURO DE
Eran Companyla de Cornddles Camiones per lunes (agiler. Mary Orlan 1 Allen
LUPIA RIVAS CACHO
JrnkIns, I
APIOS. Unte, 1/4 de
EL EX.. NIL
1'44
ESCALERAS ABAJO. .FI
yema, tarda 101. P1/1/W frat . I I o::!! !
irlio‘' .1 opereta espertaru la r sentimentInal: Miguel berrull, Noel Romea, Alexan- tal, dialogada 1 cantada en alemany,
dre CaPFefell I Jora. »estilada la 105. alca do Frena lirlinbdri, mame rrearló
/11111Ine d'Arnim s I real d'un model de la eetnn e trella Merla Eggerth I de
Huna Jaray
entre el pillan; a elegir.
Denla, a dos quena de cinc, t'ancle
de gran moda

TEATRE POLIORAMA

VUELAN MIS CANCIONES
.

g

r

,

una gr in erearló do Clame/eme
Colbert 1 Frederic March en espanyol
iSessuó continua)

miwemm

val

INTIM CINEMA

•n••n••nn•n•••••••n••n•••nn••

I ele saladleslms clowns

g

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses ei
atalä i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.ez
Les d'esports, a Barbarä, 11

LA REINA CRISTINA

selecte Cl de testa per les senyoretes
Arenas, Breen, onasch 1 les ricetiples

fi h HMH ATIIIIEHE

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

MIAR TEATRE COSTAL
Continua 345 tarda: -Campaneros de fatigas". -La vida empieza". "Yo he sida

espanyol. Naticiart

Anal tarda. a 1, 5. Istitaqi:,•3 a 1 pla.:
geneg al, 060 pies.: estrena del salto,/
!irle en un tele El. TERROR DEL BARRIO
1 la. grandiosa revista LA CAMISA DE LA
POMPADOUR. Nil. a les 1015. extraerMar! prOgrarna per a la presentarla de
Miss Cómic

y

mala. Palio

Nbislca Catalana (Müslea Camera), dlIltins. 7. Casal del Metge (Audicions
Intimes). Feran valides les matelses InvItaclons deis concerts Plailgorsky. Di;
10 mala. : KFtEISLER. Dies 17, 18 I 19:
ALFRED CORTOT, concedo comentats

SALONS CINAES

TEATRE BARCELONA

. .

Raya
Garbusova
I lIndran efecte dissabte, 5

ILIINAES

Documental.
.
Actualitats mundial.
- Etc. - See.10 continua
Butaca UNA PESSETA

Vlatgea

••••n•••••n••n••n••n•••n••••

ame
carena use bailen,
salten I toquen
música

MOmpou

vloloncellIsta russa

PUBLI CINEMA

LA CHULAPONA I

REVUE HIPICA

El Phoscao constitueix l'aliment ideal,
el mateix en el desdejuni que en el berenar. El te i el café
no produeixen sitió
una fuetada a l'organisme, mentre que el
Phoscao nodreix, fortifica i estimula l'estómac sense fatigarlo. De gust agradable, còmode de preparar i amb una digestibilitat perfecta,
el Phoscao convé a
tots els temperaments

Audicions Intimes

de grandies exilas
Avul, tarda, de 4 a n; nit, a les 10:
Pe/meres figures del r,
Matilde Vezguez, Merla Teresa PlaGran esit de la deliciosa opereta
nes, Ricard h1ayral, Carme Llanos, I
Palacios,
Antonl
V. Ruiz Parle,
Lo
que sueñan las mujeres
Miguel Tejada I Joan Eara.la
eoper Gustar Froheitch
p. ma. tard gran p-oirraina:
HEMOS 1 LA PARRANDA; ult, 1 cada
Es desparva per a la sessi6 numerada
nIt, la nora produ5c15)
de diunienge, 6 tarda

COCK-TAIL
PICH

arnb la collaboracid de la violinista Son.
garesa Jelly d'Aranyl I la soprano Conmeció Radia d'Aquel., I el mestre Rioard
(mitote de CrIgnon. Obres de Mozart I
Beethoven. Eslrenes de 11. LaMOte I

Associació Música Camera

li CI1111AfONAiI

LAS

PAU CASALS

Per melaitla de Gregor Platigorsky, els
concerls rinenis seran conflals a la gran

NO FALTA NAIDE
segona representocul de l'obra ca l.
1j 1tres
artes deis celebradisslms autors I
1 Federico Romero i Guillermo FernenPez Shaw, mi/sir I do Fillustre mes- 1
tre T'arroba,

Irene LOpeZ

mestre

CORROA. entre Muntaner I Ariete
I EL ENCANTO DE I
• don:
1 mental. UN ROBO EN LA OPERA,
per Stalliey LUp1110 (UOMea a la tarda). 1 eis dos gratis exlis VUELAN
MIS CANCIONES, per Marta Eggerth,
mnsica de Schuhert. EL
DE LOS CANTARES en espanyol,
per Marine Dietrich

CO&11/1401A1

Temporada oficlal de primavera
Companyia de BALLETS RUSSOS DE
MONTECARLO. Queda obert l'abonament

PALAU RIUSICA CATALANA
Berna passat, diumenge, a dos quarts
de sis larda;
cenar% de primavera dlelglt pe!
o

1

Bernal DNA Gran lintel • T. F. F. - Clnema sonor . °muestra, etc.
Leo comoditets I Dicte pile galadela el passaige en mantenen a l'altura
tradicional de la Companyle.
També te estahlerta ;anima Companyis una zarza de serreta combinais
per als prinelpal, porto del inciti, ferrlis pm r [lides regulars.
Per a Informes, al SIM eellelanetarl, A. RIPOL, Vla Liliana, E

règim del PHOSCAO és recomanat als convalescents, als
anèmics, als anciano, a les dides, a tots aquells que pateixen de
l'estómac o digereixen amb dificultat els alirnents corrents
El

Dipäsif: FORTUNY, 5. A., Hospital, 32 -

1

BARCELONA
22O

Programs d'avui
TEATRES
— Tarda: "La corona d'espines";

-La gloriosa".
• itt:
i

Barcelona. — Tarda 1 nit, estrena de
-Cuando Angélica fue /mimbre".
Cómic. — Tarda: "1.0 camisa de la Pompadour"; OH: "Las peponas".
Espanyol. — rel fa treballs forems"
Nou. — Tarda: "La mujer X"; nit: "Las
hilas de dolla Santa" in santa Per a
senyoret es).
Novetets. — Tarda I nll: "La chulapona".
Olympia. — Amermain Cargue.
Pollorama. — Tarda: "El en ."; nit: -De
escalera abajo".

C 1 NEMES
Actualltate. — Reportat g es d'actualitat.
Acolo, — "Ondas musicales". "A la

sombra de los muelles" I "Ondulo".
Americe — "T'asís". -Es esto amor" I
"El beso ante el espejo".
Arenes. — "Las ocho golondrinas". "Nido de amor" en espanyol, I "Barrio
chino", en espanyol.
Arinqude. — -Los tres guapos del e5cuadran", "La llama eterna" 1 -Grato
suceso" (únicament tarda).
liElareauona. — "El si gno de la cruz",
-Ondas musicales" 1 "Central Park".
Bohemt. — .Queremos cerveza", "El
testamento del doctor alabuse", "La
casa es serle", en espanyol, I -La pro•

pia cuipa".

Bohemia. — "El rey de la plsta" I "Ce111:11 3 CP

.

Rusia".

Boa, — Cenruca. t115111X05. "El teniente
de los tesos" I "El Malo errante".
Broadway. — "Muchacha cara o cruz",
"Duro de pelar" 1 -Yo, DI y ella".
Catalunya. — .131plomantas" 1 -Darnos
de la prensa".
Canitoi. — "El frente Invisible".
Colleeum. — "Agua en e/ suelo".
Comtal. — "Camaleros de fatigas". "La
ida empieza" I "Yo he sidoespla".
Comedia. — "Gente viva", "alemorlas de
un billete de banco" 1 "El dlos del
mar".

y

"Ei gran bluff", "Amor,
y camandulas" I “El hambre Melle'
Select Cinema. — "El dios del mar'.
espanyol. "Un hombre de frar
"Abran= Lincoln".
Salo Victeria. — "Duro de pfor
"Vuelan mis canclOnes".
Etpländid Cinerna.—"La mascara de
Nlanchti" 1 - Bocee".
Taua. — "A toda ve/ornad", "Tolo 7
el amor" 1 "El canto dci ~Me".
TIvolL — .E/ zarewitsch".
Trianon. — "Catallna de Ansia",
últlma pelea" 1 "Cl rnanceto ule Sr
tira".
Trloint. — "Vuelan TM canelones",
rey de los fósforos" 1 "Crepiihr
rojo".
Uroulnaona. — "La reina EristIns le 1
Volea. — "Las eguilas humanas" Itt
comen/ larda). "Por el mar vea
Ilusión" 1 "El poder la gloria".
)(He. — "La consentida" "Vuelas
canelones" 1 "Las aventuras del
Royal.

Col".

MUSIC-HALLS
Apolo. — Varietats I Mercedes FItt

— N'arletats„ 1105111

EmIlla Domingo".
Pompeya. — tnausurvell de la tem
de primavera. Grans atrseclons.
Eden Concert. — Varletats 1 Aoje.
Madi,
Ercelsior. — Parietal! I Una d'Aren.
Moulln lbauge. — 50 ernstes. 50. leo:
Sa I Ange:Its Mueblo.
fitambel. — Ethel ?duren.

hombre invisible".
Mirla. — "Una vida", "El adivino'', en
espanyol. I "Melodla co azul".
Nou. ... **Esclavitud", en espanyol; "La
"La novela de una noche", en espa-

DIVERSOS
Maleen Doré.. — Ottple3113 arares
The Happl Jazz.
1416 Dore (Granja Royal). — 10 Ce

Y01, 1 "ROManCe".
Kürla. — -Lobos pastores" 1 "La mu•
lee que manda"
Parla. — "0. A. fa vendedora" I "Reina
01 amor".
Pathe Palana. — "La ruta de /o3 cielos".
"Con rmi0IC3 y astucia" 1 -Tarece que
fue ayer".
Pedró, — "El rey de la pista" 1 "Cataillia de Rus/a".
Pulan Conema. — Per:Onofre s d'actualltal
principal. — CamIca. Dibuixos. "El teniente de los besos'' 1 "El judio errante".
Ramblas. — "El Demoledor" 1 "Reina el

:iti

r o

4

fo rman un ejemplar completa

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA
(AMI/ •Eallliere -Mera)

Boys.

Triana. — Tiple eatt, rlamene.
Pepe Hurtado,
Casa 1.11bre. — AVUI I Cada Cibi. Vas Ch
sant.
Hotel RItz. — Aval 1 cada dio.. Tta

Llegiu LA PUBLICITAI
Propagueu-la!

s

de

pressa

Afaiti's
Com?
Vsant la PASTA NIX
safaitarä rilpidament, -neraclable•

MAIS DE 8.700 PAGINAS
MAS Of 3.500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

ment, perfectament.

SECCIÓN EXTRANJERA

No Ii queilari la cara irritada, no hl

e peludo Directoria Universal
—

sentiri cremor

estalle ¿si Comercie, Mutila, P rofnints,
de Es p ete I l' embol es

'irritació tlegeis

crafaitar4e.

Predio de un ejemplar complete,

CIEN PESETAS

Omeo ea Nortes ea tela Emana)

el salo6, a bronca, el, yo.
tets i tots els

IANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA Mur POCO r LE
UNIFICARA «CRISIS»

Enrique Granados, SS y IN • BARCELONA

y

"tiebelei".
Eaplal. — "l'n robo en la ópera", "Vuelan mis canelones" 1 "El cantar de les
cantares".
Excielsior.—"La secuestrada". "Con milska 1 astucia" I "Parece que fue
ayer'.
Femina. — "Tierra de pasión"'
Fantasio. — "Lo que suenan las mujeres"
FregolL — "Catalina de Rusia". "Su Ultima pelea" i "El mancebo de botica".
Goya. — "La noche del pecado", "El
preclo (le la Inocencia" 1"-it or el mar
viene la Ilusión".
Intim. ... "El enemigo en la sangre".
Irle Park. — "La mascara de Tu Manchó". "Hoy o nunca" I "El timen
arnargnra del general
Kureaal. —
5'en" 1 anIcamen1 larda,. "Un tenorio
en Sieep1ng" 1 -Sierra de Ronda".
Laietana. -'- "Fra D'avalo". "La brigada
móvil". "Tarzan y el potro salvaje"
I "La pista del rey".
MaJbatio. .. "La hila del regimiento"
.
golondrinas" 1 "Un chofer
-Las ocho
con faldas", en espanyol.
Marina. ... "Vuelan mrs canciones", "El
al
rey de los fósforos" I "Crepscuio
roto".
"Una vida por otra".
leetropol.
Mundial. — "Mi debilidad". "Una ve r en
la rida • ' I "Pasa el amor", en esnanvoi.
Monumental. — "Morimos a la deriva".
- Alune, honor y camanclulas" I -El

Afaiti t-s-InsiWicatnent

"1" 011/10s

Isuatios Raill!-Baillint 1 Rin&

Diorama. — "El rey de los gitanos", en
espan ol: "La hija del regimiento" 1

k

altres objectes

tan es-

posats a cultivar microbio.,
Dema ni- h o en perfumen«, Jr0sver.,..r,
„c., al rey de 9.5. peutte. tvlo.

