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Amb motiu del re:11:s presentan
Govern del senyor Saraper, a
,.•encia de la Lliga, centra la llei
Ce conreus aprovada al Parlament
;le Catalunya, sha creat una atritosde confueie que intenten explo:.: aquells qui només reuen els interessos de llar c/asse. Ens sembla que
per a eatendre'ns d'un cola no hi ha
com analitzar el problema que s'ha
creat i veme des del pum de vista
catale quin és el sen ahast j quines
conseqüencies pot dur per a la nostra
autonomia.

1
1

1
1

L'examen més elemental ens demestra que es debaten dues qüestions,
cadascuna de les quals no té res a
',cure ainle l'altra.
A) La bondat o maldat de la llei
de conreus.
E) La de si is (-porte i patribtic,
des don punt de vista ea:ala, donar
facilitats als Governs de :a República
perque intervinguin, i si a rnä ve
elin, d'una manera indirecta, les
eons del Parlament de Catee. ,.a.
Referent al primer punt és clar que
cada cata:à en pot creure el que vul;mi sense deixar d'ésser un català
com cal. En aquest aspecte no hi ha
mes problema.
Però pe! que fa referencia al sen•'• ratriinic crafavorir certes titanioque no tornen pas a honor ni
er5segi del Parlament de Catalunya,
es evident que sense caure en sofisma
es pot negar que és un acte d'antieeotisme, i dels mes tiples; es a
í -. que sempre que hom ha cercar
Ce minvar o de destruir rautonomia
o la independencia d'una terra sha
val g ut d'aquella mals ciutadans que
li han dut llurs plets dordre interior i l'han erigit en árbitre.
Concretan:. la Elige, ami) les seves
maniobres per Madrid, ha afavorit un
acre que no pot servir per a altra cosa
,,ue per a donar peu a :e els molts
enemics de la :lastre autonomia
aprenguin el ami denderrocar-la o
de fer-la irrisòria. Aixà no té tomb
de fulla. Tot el que sigui defensa/
aquest acta inqualificable amb arguraents referents a la convenieneia o
a inconveniencia de la Hei de conoes es raonar d'una manera capciosa.
, passades L'nions Monärquiques
é pretenien treballar pel be de
:m'ya i treballar per salvar la
-ca terra du es mals catalans. Es
aneó de sempre.
Totes les excuses caven per terra
si considerem que el dia que tothom
seguís aquest precedent l'autonomía
ssria inexistent.
els catalans no sahem discutir
eestres Miestions a casa nostra,
• ci sentit té l'autonomia?
Si els que avui tresquen per Ma- se,/ els mateixos desertors del
ment catalä, ¿com hern de creuaue tinguin prou autoritat moral
pe- a parlar en nona de Catalunyal
uns pollees. obligats a veure
politic de cadascun de llurs
gosen dir-se catalanistes i descometen errors que a ulls del
donen la illusió d'una guerra
e:cm-Madrid, • qui no els tindrá
uns encegats o per uns ximples?
ces hem de deixar arrossegar
'a discussió sobre la /leí de con.- - en si. Havien ve discutir-la dins
ariament català. Pensem noin,ls
izas rnals falls de Catalunya han

e rat po s ar la dignitat ale la mes
representarle de la nostra autoa mans d'un tribunal que ells
compost de Calvos Sotelos,
:es, etc., és a dir, dels pitjors
•ics. de Catalunya.
cap secret per a ningú
I na)
7' r, de pa s sada one discuteixen la
"Ilei, con-lomee ...en a ficar-se en
- s dismesicions dels nostres
Acallemos.
trobem davant el primer atar
es a la nostra autora-mea. I alle
ee salté ice l'obstrucriei radical-.ir-in-monárquica ho han 5abut
P r3v3, ar i Mime acolorir d'acte
...)rrior a la prosperfrat de Catalunya
eatalans. Els perteca aquest triar
es test que Sota els xartras
i tots eis partits de classe doren la mateixa Higa catalana prneed-ix anda tote !a deslleialtat
d'armella Vra.; Monernuica que loe
nullificada un d'a de "pediera indiz e
-ra
e al eerrei del rentralisme , i
ter l'exclu s ivi s me destructor.
^ -e e r ,esta i hale r11 soire de :a
t.

s 'en; da”.u n t Pur testa e! mal
I In a la Patria!

A la päg:na 3;
El déficit d'una alegria,
per BELLAFEA; Les arts

gràfiques, per JOAN
SACS; Alvaro Cunquéiro
a

Barceiona , per OLIVER

BRACHFELD.

moiluirei ge w lr e ' •." "v" "lh ,"Irm

de l'anarquisme a

a Espanyao

per JOSEP MAMA PLANES

Madrid, Q. — El senyor leicolau
d'Olwer ens ha fin les següents manitestaciens sobre la Llei de. Contraetes de Conreu, recurs d'incompetencia, presentat pel Govern, a actitud de
la Lega ea aquesta qüestió:
—La Llei catalana de Contractes de
Conreu pot tenir alguns detectes mes
o rnenys discutible; o encertats. Es
dificil un encelrt total en una Ilei de
tal envergadura: pecó les seves basas essencials tendeasen a iavorir e:s
camperos i a permetre'ls rasceneió
de pagesos a propiciar:s. Aquesta Llet
és indubtabien:ent justa i profitosa
a reconom ia del país. Naturalment
que a la Ilum del dret renté i tradicional podrá impugnar-se la data
Hei. Per un canal semblant, er, norn
de la Constitució de 1876. liauriem
de declarar illegal la proclamació de
la República.
La Llei és fonamentalment catalana, acomodada al nostre individualisme. Afavoreix la tendencia a la perita
propietat sense que en ella hi hagi
cap yeHeitat per as contractes collectius, a favor de Comunitats de camperols, cosa desconeguda a Catalunya
i incompatible amb el carácter dels
nostres pagesos.
Es lamentable l'actitud de Lliga
Catalana. Ells, que anteriorment havien reiteradament declarar que, pas-

Els periodistes que fan informació
al Palau de la Generalitat van saber
que el President celebrava una entrevista eral) individus de la C. N. T.
Esperaren llarga estona a la Galeria
Gótica i cap a les vuit sortiren (lel
•*respete de la Presidencia els militan:5 de la Contederaseä Carbó, Gatera Oliver. Esgleas, Sane i Herrero
alt q uals els periodistes preguntaren
robjecte de la seva entrevisea.
Calla s'avangi als sena compertys
i dagué:
—Venim a reconeixer "de jacto
oin-ho aixi mateix, el Govern de la
Generalitat, ccm a representants de la
Coniederazió Regional del Treball.
La nostra entrevista amb el senyor
President de la Generalitat no pst
trole cap altre objezze que parlar deis
preblemes socials de Catalunya. Ens
reserven, pera, desser mes explic:ts
fins gut hägern comunican a la nostra orean:releje,. els detalls de l'entrevista que hem celebra: per encárre:
d'un Ple de Sindicaos que hi llegue
dies passats.
—Heu parlat de raí« dels nens
dels vagzestes de Saragossa2
—Res d'això.
—¡Heu parlat d'algun conflicte social?
—Tampoc. Han parlat de problemes genera.ls, coro la clausura dels
Sindkats, la suspensió del peleedic. etc.
.No tornaran si no ens venen a
buscar, cosa que es possible. Nosaltres
hem exposat una serie de queixes reierents al tracte que cas duna el Govm-n.

tret una bona intpressió de
l'entrevista?
Havent parlar amb els elements de
la C. N. T., els periodistes dentellaren
al President que eis rebés, a ti de
fer-li unes preguntes sobre l'entrevista.
—ef'han visitat uns senyors de la
.
C.
N. T. — explica el senyor Companys —, els quals m'Un exposat els
seas problemes a els 'seus greuges, t jo
itt exposat els meus punta de vista amb
referencia al que ells em deien.
L'eptrevista ha estat nesga, perque
quan hi ha moho persones reunirles i
cada una d'elles expma els seus punts
de vista passa molt de pressa una hora
i mitja.

Iskioolau d'Oawer

ses el que. passé s . a les , Constituents,
en el relatiu a l'Estatut de Catalunya,
eualsevella que fos l'actitud que prenguessin altres diputats catalans, no es
retirarien de les Corts, ho han fet
del Parlament Cataiä. per despit d'haver perdut les eleccions municipals.
Per prápia voluntat s'abstingueren,
dones, de participar en la discussió
de la Llei de Contractes de Corren,
aquesta Llei contra la qual emprengueren després una maniobra en competencia amb els seus aliats de la
CEDA. lia estat una campanya insensata, a mes danticatalaneta.
Es discutía la Llei pel seu fans, i
ara l'ataquen per suposada questió
d'incompetencia. No alleguen, doncs,
que tal o tal dispozició. no pot ésser
anticonstitucional, sind que diuen que
tal assumpte no podia tractar-se al
Parlament catala. Aques'a actitud és
inqualificabie en un part:t que es diu
catalanista.
Ea clar que e: recurs l 'ha intern o sal el Govern, pera coincident amb
la proposició de la Lliga i de la Ceda,
que eren sobre la Mesa de la Catoheu L'explicada de tal actitud ha
de buscar-se en la confabulacie, concomitan ami, la tramitada de la darrera crisi. Es lamentable que el Govern de la República hagi obeit en
aquest cas, en una erraste', de politica interior de Catalunya, els desigs
de la Lliga.
Ar t uest cas no es únic. El 27 de
marc el Govern' de la Generalitat es
dirigí al President del Consell de Ministres. en un ritonat document que
le Genrralitat no feto peralte, arel, un
sentit de la sera responsaliietat, per
tal de no crear dificultats i donar la
sensaciO que actuava amb lote s ere
En canvi, arnh gran sorpresa-nita.
nostra, hem vist publicar-se a la
premsa la contesta, abans que arribis a coneixement de la Generalitat.
i cree que no ha arriliat encara. La
resposta del Govern, eúnic diari que
la publica, i que ha estat afavorit amb
tal tuerce, es l'Orean de la Lliga.
Es ciar que no es el Govern qui ha
comunicar aquest text a "La Ven de
ú 'tan afecte
Catalurlya", pecó si -àlg
a cli. que ha nogal seStrUre - la (Una
cartera ministerial o de )1 Mesa; del
eonsell.
—Solucia a leetnica ée, que el Trieutoarde Gareutees declare interposat
el reeins fofa de terehrai, 'pesque alee
en efecte. Ito ha errar el recites preaelltat pel . .•Govern de la Ropithliea
contra la Liti del Pirlament
Una altea cosa o una altra deter
i nad a seria tant ceno voler provocar-m
al camp catilà l'anarquia. Seria un
non favor qhe es br:nda a dretes.
L'altre ha estat el de la 'libertar de
centellara de pistolers i altres criminals, capturats per la policía 1 ,condemnats pels trihunale, que ara, per
obra grácia de ratunistia. tornen a
actuar als carrers de Barcelona..

—Quina impressió n'heu tret?
—Jo, cap impressra; es una de tantes entrevistes aloe celebro cada cha.
—Carleó ha rat que havien reconegut
"de facto .' el Govern de la Generalitat,
anra el qual havien tractat de potencia
a potencia.
—Si alee representa reconeixen el
Govern 'de la Generalitat, está bé. Ells
han vingut a exposar les suposades
queixes que dirien tenir del Govern, i
jo els he explicar el que he cregut per
convenient. M s han parlat de la suspenski del seu diari, de la clausura d'alguns organismes setos, etc. Jo els he
deixat explicar; he replicar alguna vegada, i els he dit que en el pròxim
Comen exposaria al Govern el que
mhavien comunicar, i el Cansen decidiré el que s'ha de ter.
haurá Comen extraordinari
per tal de parlar d'això?
—No. Sea parlará en el primer Canse/1 ordinari que se celebrara. No hi ha
cap metilo per no fer-ho aixi.
Donaré compre als visitants del que
pensa el Gorree, i els cridaré, naturalment.
—Ells han dit que seria probable que
la Confederacie prengués una altra
orientació pel que fa referincia a Catalunya i que estaven nacer ben impressionats...
—Ho celebro. El que vol el Govern
és que estigein dintre la I.lei. Si aquesta entrevista dones per resulta/ que la
vida cititadana no fos pertorbada. n'estaré satisfet. Cal pensar que tenen darteca d'ells una bona part de la classe
trehalladora. Ells s'han queixat de raetuacie del Govern, jjta cree que rl Govern, d'un caire completament esquerrà,
ha obrat en tots moments cern devia.

•
•
E:Is • anaflo-sindicalistes s'havien compromis a no auscitar cap conflicte a la
República durant els tres primer, mesen de la seva implantacie. Ja heut vist.
pena, que reneleme mateix del 14 d'Abril
declarasen la vaga general a Barcelona.
A partir d'agiten moment, les vagues
i cenflictes de tota mena comenzaren a
sorgir com per art d'encantament.
Essent governador de Barcelona el senyor Lluís Companys va referir-se davant dels periodistes a aquesta Crometenga dels anarco-sindicalistes. La Miestió fou portada al Con g rés extraordinari
de la C. N. T., que tingué lloc a Madrid
el, dies II al 16 de juny del 193t (era el
primer Congrés que se celebrava &seres
del de l'any 1 919). Els representants
Catalunya explicaren que no existia cae
pacte sigma. Per tant. s'acordara que el
compromís no oassava d'ésser una iilusió del senyor Companys.

Saragossa, 9. — La solució de la
vaga, que semblava imminent, ha sofert un contratemps que, almenys, retarda l'arranjament, si no l'imposibilina.
En la reunió que ha celebrat aquest
matí la Patronal ha acordat mantee!, la P rometen ça de comelir exactament les bases proposades, entre
elles el compromis de no efectuar
acomiadaments fina haver transcorregut dos mesos. Per negar-se a firmar cap mena de document, per tonsiderar-ho depressiu, imite que la seva paranoia és suticient per tal d'allunyar tota sospita d'incompliment, sembla que no podrá arribar-se a una
solució, i els palmas alleguen que la
vaga és illegal i injustificada, puix que
no la motivaren reivindicacions obreres de cap mena, per la qual cosa
es resisteixen a firmar cap pacte.
Ha de bastar als obren, per tantdiuen—la promesa donada per la Patronal.
Han quedat per aquest motiu suspeses les negociacions i el comite de
vaga sha reunit amb el governador
civil, amb el qual ha conferenciat durant més d'una hora.
En aquesta entrevista s'ha arriban
a un acord de solució. Sha aixecat
una acta, que ha estat firmada pel
governador civil, pel delegat de Treball i pel comité de vaga, dient que si
els patrons complien la promesa que
havien fet es donas-a per acabada la
vaga general.
Estan ja preparats per repartir-los
per la ciutat uns fulls donant compte
de la tramitació del conflicte. Horn
creu que aquesta nit ja hi haurà espectacles, i que denn, aixecada la
vaga aquesta mateixa nit, es restablie i per complet la normalitat.
La noticia de Farra/ijar/1cm ha començar a circular ràpidament per tota
la ciutat i ha causat l'alegria que es
de suposar.

El peral

demòcrata

El Congrés a que ens hern reierit
és molt important. perquè demostra amb
tota claredat la insegura actitud de la
C N. T. develan del fet nou que li
creava la instauració de la República.
En el discurs de salutació, el delegat de
l'A. 1. T., Falemany Rodoli Rocker, pronunciava les següents paraules:
El peligro mayor que se ofrece a
la C. N. T. en Espolia es el peligro demócrata. La proclamación de la RePtiblica ofrece a fas masas obreras el espejuelo de mejoras harto dificiles de

Cap a la- descomposició del
partit
radical
.,
El .senyor Martlnez Barrio
té redactat un manifest de
separació del partit
Madrid, 9. — En alguns zireols politics sIra afirmar que el senyor Martinez Barrio té ja redactat el manifest de separaciO del partit radical, i
que el secundaran en la sera actitud
alguns diputats radieals, entre ells
len-ministre senyor I.ara.
Els radicais afectes al senyor 1.erroux concedeixen poca importancia a
la dissidencia, i afirmen que efs que
seguiran rex-ministre de la Gevcrnació són escassament uns granee
diputar,. En caen, un amic del senyor Martinez Barrio asse g urà que
arribarien a trenta.'
Un diputat afecte a l'ex-ministre de
la Governacia, i tamhé molt afecte
al senyor Lerroux, ha fet les següents
maniiestacions:
—1,a minoria no té anteritat per
a resoldre tttn plet intern del partit.
Són els ergana suprems del partit,
el C0112ilé nacional i Yassemblea nacional, en el seu cas, els que tenen
poders per determinar sobre la Miestid. Podeu manifestar, tense que pugui éstes rectificar, que el senyor
Alexandre Lerroux va a convocar el
comité nacional del partit per tal que
es renneixi sota la seca presidencia
abans que acabi el mes en eurs. Seré
en aquesta reunia') en es tractarà la
qiiestin. Corn és llago de suposar, el
senyor Martínez Barrio trartarà de
convencer el senyor Lerroux, atora tota mena de raonaments, que és incont• enient continuar pe) camí actual.
(Continuo O darrera )lora)

—2"Una Salga revolucionaria isla Goda -44"?.
— Ja neaF.A.Ltaras

ve,*

que aquesta confusió produia irregularitats de tota mena. a-tic= constantment
que els elements responsables (res pon sa
de cara a l'organitzadó) declaren-bles
nur Si bé determinats individus eren del
C. N.. en tals o quals ames no retsree
sentaren aquest: que si be aquest i
aquel 1 eren de la F. A. 1.. en tal Cal
no representasen la F. A. I. I aixi en
tots els gratis de l'escala de romero/e.
zació anarquista u sindicalista. A011111al
manca de responsabilitat. per no dir de
serietat. arriba a donar la sensació de
rolla tarea en l'inacabable debat amb el
qual el Coartes de Madrid voigué jutjar lactuació dels dirigents. De les llarmies explicacions que donaren tats els
personatges alludits. només resultara en
ciar una cosa: Mar duran une !Varas
anys tots els personatges vistents de la
F. A. I. i de la C . N. T. no havien fet
altea cosa ene negociar i relacionar-se
amb els conspirador, politizs, pera mai ,
en cap ras, ningú no baria din la representarle, oficial de cap deis cargarasmes de la C. N. T. ni de la F. A. 1.
Aqtrest entestament a volee aplicar una
doctrina absurda a una realitat mes forta que totes les teories no escapava. a
Joan Peiró quan. adonant-se de tot el
grotesc de la situació, deia:

conscentir dentro del marco del régimen
Sitges. Blancor de cases que riuen caPitalista. Pero cl pc!ioro dc arte las
al sol. A Terramar, on arribem una masas acepten esa sugestión existe. Y ya
hora abans de l'entrenament, hom ne- sabéis que las democracias, más Q U O a
da o pren el sol. Ben aviat deseo- destruir el viejo armatoste capitalista.
brim Strauss. L'"arnic de Schmeling", vienen a sostenerlo. PrOPOPICIS 1110iOraS
cont diuen a la ràdio, ens demana no- y estas mejoras, aceptadas por los traves de Barcelona. Molta expectació bajadores, tos desoían de Su camino. El
per a assistir al matx—li dieta'—. Tot_ peligro, pu,s, para los anareosindicalis—Jo oduacto que tot el qms sito fet
trocaren parla. Fins la gent que no fas españoles esta VI ese desvio de los
estat una dcsnieció de!: eeraciteis de
han anat mai a la boxa se n'ocupa trabajadores hacio la 'de,nocracia.
la C. N. T. Peral si no es traba en ,el
amb passió. Les nostres paraules l'a- blicana.
terreny de les tonspiracions, de la erefalaguen. Per la nostra part ens arloNo obstant, la relució oficial o oficiorevolucinaio. del cofa . de forca
neto que a vuit dies del mate Strauss sa entre els politics i anarco-sindicatistes pareció
anib tot alld. ion era la Conno té pas aquella confiança de fa continuara. A la Generalitat va celebrar- que acabésNacional
del Deban duremt
un mes en l'exit financer de la 're- se una reunió, a la qua l assistiren els federació
aquests anys, des del 19 2 3 al 1931 7:
unio. Es ben comprensible en una senyors Macià, Barriobero, Sediles. ZaQuan una personalitat politice
persona tan directament interessada labardo, Montero. Escrich, Pestaña i
quines eren les condicions que la C. -.. T.
en jalee...
Peiró. Hom proposi als dos darrers da- posara per a secundar el moviment teSchnteling eo dalt del ring "fent nar en la candidatura de chputats per a
i que aspirava a proelamar.la
guants" amb el migfort reussenc So- les Corts Constituents, cosa a la qual solucionan
Ii fou contestat:
lb. Tot al voltant, un peblic, predo- Pesteila i Peiró es negaren rodonament. República federal,
A nosotros. »es interesa Poco In oae
innata/neta temerte espia els .seus Es comprometeren, pire. a tftot perso- pueda
implantarte desPriek de la fti.01:4gestos i contenta en veu botica. Lee eal, a no ter campanya abstencionista.
nas interesa
nanquines totográfiques funcionen. El sena criteei era que en aquells mo- ' Ci(511 fiNe a realice. Lo que
libertad de todas nuestros . Preals
Nosaltres anotem al nostre carnet: ments històric no shavia de compro- es laexcepción
alguna V ntie las libertarsin
-Boas ceeuerre. Faenan p!• a col- metre la Confederació.
bes colectivas e individuales queden to tal
locar e! circe Geärdia • ex.:21lent. DeA primers de juny. es reuniren a Bar-mentgarizds.
lIcients :seuiva i hIncatge."
celona Jeremías Zalabardo — un tersoLa mateixa coniusi6 la trobem en el
Despriis (i ' 1111 orill Ig. de deAeanS se- natge•térbol, dels. grupa a narquistes —
Porque — diu Anadministratiu.
terrena.
guiant enetant: "Malt prompte en Fa- els militars Jiménez i Franco, amh Pei.
Pestarta — si estomas rcereecetudos
tac 1 en la réplica. Visió ràpida. En- té, Cara. Sanz i Massoni. de la C N. T. gel
600.000 y a la liora • de la calizatidn no
caixa be i a voluntat."
Zalabardo va dir que comptava amb l'a- somos maS que 3o Ó 40.000. esto cs
len altre minut de descans i ano- jut de diversos Sindicats per a presen- cantarlo. 1' en estas condiciones el Cotent encara: "Bloca he, pera no pot tar una candidatura a base de Franco
no puede pagar. E! Comité tiene tina
pas evitar ni dret ni esquerre quan i Jiménez, contra Mach. Aquests, en 'tinta
de ;Poco pesetas que no
aquests cops parteixen repids. Varias, principi. es prestaren a la maniobra, seré deuda de mas
No sabe lo que ingresa por cercona a boxador. Joc de cantes precis, no tardaren a convencer-se. davant els cobra. por
sellos
coi:federales. y de esta
y
admirable. No ho fia pas tot a la de- racnaments de Peiró i Clara, que con- nets
manera no hav administracidn Posible,
fensiva. Sap segur que els seus cops tra efacià no hi hatea res a fer. Com sala
o que se tenga que poner alli una do.
taran mal."
es recordara. Franco enä després en la cena de campaneros para administrar. y
Enfront de Solà, que és un del; candidatura de l'Eseuerra.
romo esto no se quiere, no har organia:4e sparrings" que veurem donar-li la
El que passava aleshores era que, com citan posible.
replica. Schmeling no ens ha produit en tantes ocasinns, la massa obrera es
Segons l'ideari de la C. N. T. el Sinpas mala impressia. Es un boxador desentenia del que poguessin acordar els
dicat CO is un fi, sine un mitjà de proactivissim dalt del ring, molt variat i dirigents sindicalistes en materia d'eleepaganda ¡ d'agiteeie per tal d'aconsedels que sempre van endavant. Sra, ci o ns. El pre s tigi de Maca era massa
guir el trinnif final del Comunisme
pel set t cantii, ens ha confirmat en len perquè el criteri anarquista pegues bertari. Per tant, l'obrer que milita en
el concepte d'excellent boxador en influir en un sentit n altre . Les perso- un Sindical afecte a la Confederació na
que el teniem.
nes intellizents de la C. N. T. s'arlo- hit pas el proletari atine s'enquadra en
Flyn el succeeix hit del ring. Ba- naren d'aquesta realitat i s'ahstingueren l'organització
professional (Me li ha de
tallador, l'escomet arch cops llares de posar dificultats. nue per altra banda defensar els setts interesses de claase, sinó
de les dues rnans. Veiem Schmeling haurien resultat inútils. al corrent senti- que, teòricament almenys, és un revoltsuns instants dominar. Algunas copa, mental que havia desvetllat la figura del ci o nari. Teanerquiame sindicalista, pecó,
encera que amb ccrta impreeisie, li y en Iluitatinr. Alai, els quedava, almenys va més enne, i arriba a ilir que no conarriben, mentre cale d'altres sahn es- el remar, de presentir en el moment Pro - re que cls obrers gaudeixin de tnasaa
quivats. Pene Elyn té la casa ensango- piel la ¡adora dels !teto prohlemetics comoditats; si l'ohrer esta satisfet. resnada, i al round següent' el veiern serveis. Aviti diu. amb la suficient pers- perit revolurionari s'adorni.
anar per diles vegades a terca. Schme_ pectiva per a poder ;tejar aura sereniFi sistema típic per a mantenir la siEng nn Ira fnreat mai el coniliat. pe- tat. es vett ben clar une arrb la Cenfetuaci3 sempre ti y ant e; ranonienada ecr3 els cops eme han tombat Flyn deraele e tense la Confederarie el trinmf ce', directa. L'anaren-sindicali s nie no achan estar molt precisos.
Maci:n en anuells moments batiría estat cepta intermediaris entre el Sindicat i el
Després de diles represes de Flan. exactament el mateix.
pateé: el. cnnflletes s'han de reaeldre de
l'holandés De Roer ve a ocupar el
potencia a potencia. En neisos on exisse t' Une. Schmeling no ha descansar Política. i anarquisme
teixi un Estas fort o. sitnnlement.
rinI s que un minut de represa a reMentre els elements responsables de la Fstat serlds, aquesta pretensie dels anarpresa. i el seu estat de fres.-nr es sor- C. N. T. a Barcelona feien aquesta sa- quistes els colloca autornáticament lora
prenent. Notent igitalment que el seu car politica de fer creure que eren ells de la !tel. pera'. cénit que a Espanva .tan
inc minora a mesura que a y anc,a l'enfrien un favor a ialacia. unan, en rea- fora de la llei estava la C. N . T. Mol
trenament :Serà per aquesta causa nui
litat, em Maca qui els el feia a ells, el, Goteros ale S. M.. ens trobem ara
nue I t e Roer cris sendila el pitjor dels els extremistes de l'organitaació. concre- arnb una den s a tradició de ceniusionisme
tres "sparrin g s”? Saltirmant pel ring tament la F A. 1.. s'anaven apoderant
que la República dels primer, &Si anys
el velen, assaiar. vanament d'arribar tots els llocs estratégico i itnposaven als tractä vanament de rectificar.
a la rara de Schmelinc amb els seria Sindicats un ritme d'agitació cada dia
Josep Maria PLANES
punys. Per mitji d'un "entinte!' més accelerat. De tal manera. I]lle Aran,
fluix. tense malicia, pene molt pre- que fermara pare en aquella data, del
(1) Vegi's LA PUBLICITAT dels
vis. De Boer va a :erra.
Comite Nacional de la C. N. T., podia dies 21, 22, 04, 25, 26. 27, 2S i 21) d'abril,
I la sessiei de quanti acaba quan dir, no ras mancar de ra6:
(Continuord.)
i 3, 4 i 5 de maig.
començava a apassionar-nos.
•
Un round de "punching hall" i una
sessi3 d'exercicis, en el miss de la qual
rom
Schmeling posa de manifest l'agilitat
de tots els seas muscles. acaben la
sessie. Schmeling baixa del ring, i, a
pas de cerrega. fa g in don -cents metres que el separen del vestuare on el
massagista entrara en funciona Els
espeetadors s'escampen, i ea i lli es
formen grups en ele quals hom és en
general "schmelingista".
Max Schmeling ens ha fet refecte
que estä "covant" be la seva forma.
Cap dels "sparrings" que avui l'han
entrenar ha tractat d'imitar rectodure
de manera que el dia del combat el
joc de Schmeling seria foreosamety
diferent del que atad li heut vist fer.
Voleen dir que no l'hm vist entrenarse arnb vistes al caamhat amb Usendun, sitió amb vistes a un combet.
1 con, <me semore ha eetat aixi, i coto
ene recurfun s'ha entrenar oh Schmeling i ele sena directors no l'han l
pocht veure, pot donar-se el rat que
el ba s e aconsegne l xi torprendre ra.•
lemany. Un altre -lia veurent les possib I . i t .ts que qe Te,lino d'aeoneeguir
un ibjectiu que, emir n•etc..t, poasibiArribada a Madrid del. filla deis envistes de Saraiissia jtii comitivn
lifa r io la seva •ietAr,a.
d'autontdbila satine de l'estad°
CRITIAS
4

A Madrid.

1

Aquí parece que se trae-por base. Y ea
una triste base. que siempre recaiga sobre los individuos del Conslté Nacional
la responsabilidad de muchísimas cosas.
Y casi siempre parte de otros sitias, de
otros elementos y de otros pv1001 que
no son el Comité, y el Comité acepta muchas veces algunas sugerencias, como tuna
realidad impuesta por otros eletuentos late
son de la organización y de los OrullOs
anarquistas.
Els ferments de tebellió que el
de regim havia orovocat. corn en tat
trasbals Delitic d'aquella magnitud, aiavoriren l'ascensió dels més . exahats. Cana

a Barcelona...

--191Mr

7.91"9911fflrrt""'
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Crimlea de la poeta*

«RITMES 1934

rica gallega actual, que tindré lloc a la
sala de la Llibreria Catalimia.
El poeta Alvaro Cunqueiro Ilegire,
dones, en antena sessió, un recull selecte
de poemes galleas, que de primer seran
traduits i comentats, per a oondixer - los
despres amb ravellutada i dolcissima
Bemba de Galicia.
Per a inscripcions a les sessions deis
Anules de la Poesia cal adreear-se al set
estatge social: injerta Sunyer, Coses
Catalanes, 66o.

que ens mantingega aletr8
nyat per una eiefeiea t ció. ellesUne, ens fein necee el dlatioRN artista
A. Rodríguez-luda, el alai me botera
confiant-nos les ,giimicies de les 'aves
madurades oroduegiont - En fe. mateixeeGaleries eggug leguidausgett el Pintar
Mames Riikasunowomegut ja dii. sastre
públic. Mikoumo ens p resenta una visió
de Mallorca, on resideix actualment. Formen l'exposició un conjunt d'olis ¡ abatancelles del paisatge i ports de les Ealears: El vernissatge tindra lloc dissabte
a les si$ de la iarda.
* afargarida Sans-Jordi. — as melt
comentada l'exposició d'esetthirres d'aquesta artista, pels nombro...ye vlsitante
que desfilen per les Galeries Laietanes.
* PallsMaiter clausurara avui la sera
exposició de reanimes que té oberta a
Galeries Laietanes , i cifre tan fa v orablement ha estat comentada per la critica.
* Cna exposició de flors. — Avui.
divendres, será clausurada la interessant
exposició de flore artificials que lea presentas a les Laietanes la coneguda artista Martí Pont-Rahola Aquesta exposició ha estat molt visitada per distingit
públic
*
A can Restare — Avui sera clausurada re;posicia de pintura (flore i
paisatges) <tue K. Goussev ha tingut
a la Sala Renart, del carrer de la DiPutaci6, i que tan visitada ha estat.
A la mateixa Sala Remes. dissahte serà
inaugurada una intereesantissima exnosici6 documental de retrats en daguerrece
tin i fotorrafies de la bona epoca miles
sentiste (aportació de diferente collecdons particularsl. No (Minen o ye sera
apreciada en tot el que representa res'acacia d'una epoca per tots conceptes
suggestiva.

Lletra atapeeda, menuda, &banda de gentes evocacions; pena, en tos cas, el
blancs. Continuació d'un soliloqui inter- mateix mal gust que erobern en tanta
minable. Els números de separada, sise- fragments de Baudelaire o Edgar Poe.
nifatleen, en els "Ritmes" d'A. Escla- antecedents illustres dalguns aspectos
sana (Barcelona, 5934), un reptas en el daquest món fantasmal.
Altrament, aquest imán embrivol ea vet
eami, atur mornentani, refrigeri de la
veu que canta. Sense limite, comenca- manta cegada traspassat per un fil de
mn i ii indefinits, els tientes mes setu- Ilum i la ven del poeta s'aclareix amb el
Wen una unja continua que no sap o que nom de les noies. Sardana de noms: Concurs social de distintius
no vol rornore's. Tot és un fragment, Teresa, Diotima, Priscilla, Cecilia. Tendel Foment de les Arte;
tot té cordinalció, fil que es va tejidas dresa.-pietat en els records adhorosos. PaDecoratives
amb una persistencia tense feblesa. Per- tetic blanc en l'ecocacie dc Cecilia, alisasistencia: heus ad una característica pri- da, verge morta ale vint anys . La veu es
mordial. Persistencia de treball i de me- fa tremolosa, insegura d'emoció — ritEl Foment de les Arta Decoratives ha
tre i de temes. Persistencia de roses. mes 236 ¡ 27.2 — ; lamen* limitas des determinat, per acord del Consell DiConfíenla i seguretat en una via em- fugir de la acorta Cecilia f... S'han es- rectiu, de convocar un concurs social de
presa. Una gratitud tense dubtes coman- bandit totes les ombres ¡ un aire matinal. distintius per a ús personal dels socis
purissim, ho cobreix tot. Puresa d'a- de l'emitas. Tota cegada que els disdant /a tuca.
Didem, i despees Mobsereacions i quests rientes immarcescibles a Teresa: tintius que s'han vingut ostentant actualment han quedat exhaurits, ha estat concoststatacions lentes, que una de les notes distinto-es dels versos d'A. F-scla- Prinsleies del món fluctuaven pel cel siderat propi i a to del momeen elegir
[errabundes
total
un distintiu nota d'acord a mi) le s s e gairebé
san s is aquesta carencia
de eides que es tanquin, emers indepen- abano de la tepa naixenca, percudes amb güents
[Perla
Bases
dents i amb una vida ¡ una corma limitada. No hi trobem poemes; tot és un liara desclaves que cerquen sensor, fatigades
e. El tema es lliure. - 2. Les ensenyes
id'exili.
i (Inc
i poema amb fluir d'ombres i cla
portaran la Ilegenda "Foment de !es
redats, esdeveniments i aventures, no per- Vingueres. Argila pastada d'estrelles i Arts Decoratives, Barcelona", o bi les
ld'ossom
dent-se mai un tenue fil que ho agermana
inicials correaponents al nom de l'entest. Enumeració d'estats i d'essers, riera troballa eis brocligi dc riures i d'angles en titat. - 3. Els projectes seran presentats
d'imatges i paraules, expressió — solidibuixats o en relleu, a la mida aproloqui — d'idees i sentiments. Es perden
Hem de confessar me no ens hem re- ximada de 20 centímetres en quadre.
els límite i aquella exigencia d'un riente
acomoanyats d'una indicació en dibuja
i una forma interiors que cerquen cris- fet entera de la sorpresa que va produir- o selles del distintiu en la seca mida
talletzations concretes. Divantieí mes nos quelcom del veredicte del Premi Fol- natural. Els projectes portaran un lema
que cap altra cosa. En certs moments. guera de 'any passat Ens referirme con- i en un encelen adjunt, el nom i ladre una paraula ve exigida noencs per rente- cretament al lloc de finalista tue fou ça del soci concursant - 4. Els con
rior i es descabdellen oradores sense atorgat a Darrera el tidre, de Carles
que havent d'e--cursantide
cap alisa causalitat que aquesta neu de- Sindreu, havent-se presentat "Ritmes- xennar el distintiu en metall. resten en
pendencia — en certs moments el resul- 1033". Tot i concedir el miiximum pos- llibertat d'utilitzar l'esmalt o la laca. tat d'aquest curiós procediment es d'una sible de valor a la poesia de Sindreu, i e. El termini de presentació de treballs
bellesa de torbellt irresistible Salten fra- comptant amb totes les falles dels ritmes al Concurs finirà el es de mai g vinent.
cm sembla fora de dubte la superioritat
ses que van perdent els seus sentits mes
6, El Foment concedirá un premi únic
primaris. men transfigurant-se, pluja de de l'obra d'Esclasarts. Ens atrevim a d'honor al projecte ;maneador. - 7. LO,
so, poesia que perd tot control. paraules dir que creiem totalment innecessiria composició del Jurat es fue pública er
que es van encabint iacilment, triomial- una compara ció. No is caes cosa agrada- donar coneixement de la resolució de!
ment — naixença sota un estel on re- ble haver d'insistir sobre un afer d'aques- Corcuses. Ele projectes seran exposats
geix aquesta llei — en la carcassa dels ta índole, pesó. tanmateix, un desig ele- l'estatge social.
ritmes que amb tremolors de mental de justicia ens fa dir la nostra
vida. (Quin mal esperit en aquests mo veritat
Joan TEIXIDOR
-mentsdualòri—pdox.
facecia — aquel] automatisme psiquis
LL CORREU D'AVUI
preconitzat pels surrealistes?)
Un dels retrete mis freqüents que s'han
Un poema estila
*
Plàcid Vidal. — Un grup d'anejes
fet a A. Esclasans és aquest eures. sode l'escriptor Pläcid Vida l li dedica un
breabemdancia. pompa de la seca poesía.
vermut de companyonia, amb motiu de
climeeres
Tanmateix, ens sembla que tota critica
l'exit obtingut amb la publicada) del !lique parteixi d'aquest criteri es tanca tosa
bre "L'assaig de la vida". Lacte tiodsa
sortida, incapacita tosa comprensió.
CAMINEM ACOSTATS... los diumen g e. al Restaurant del Parc
poesia que comentem. sense aquesta
de
la Ciutadella, a dos enlates da dotze
pampa és incomprensible. Consubstanciadel migdia i els sigues poden adnuirirlitat de l'èmfasi, Si volea No creiem Caminem acostats
se abans de dissabte al vespre. al Quiosc
que els defectes signin anuests; tot al com soldats;
Fimina (Rambla dels Estudis). can Vicontrari. afonstruós aquest voler recluir 1 he parlat de companyia
les')
(carrer de Fiveller) ¡ a Enric Graa limite que signifiquen un amputament, quan més sola que mal em sentla.
nados, se (taller). Preu del tiquet: clues
una de les característiques mis personals
pessetes.
d'esfume escriptor. Invocar qualsevol esúnica de silenci per a condemnar aauest La ventura, ¿Jiu' la dalas,
* Joan Miró, — Acaba de sortin a
erais de la lírica esclasansiana equival- aleshores que ella ment
París, el darrer número de "Cahiers
Mia a condemnar tot un sector de poe- tan meravellosament?
d'Art" dedicat integrament a la pintura
sía. si colme impura, però indiscutible- No torneu a fer-me quelxa:
de Joan Miró. Conté textos en franment veritable. I això no vol dir cine fugiré do mi matelxa
cés. català i anteles. En parlarem cenit
fem la defensa dels defectes que aquesta a tot, rlso 1 contra vent.
cal.
característica de vendes ocasiona: am* Rodríguez-Luna. — Avui. dicenpullcuitat, retórica sense res mes. Prete- Caminem acostata
dres, serà clausurada l'exposició del pinren només desvirtuar un atar global i
com
soldats;
tor
cordovès A. Rodríguez-Luna. L'art
evidentment injust. La teatralitat buida
d'aquest delicat pintor tendencialment
d'aligeres Moments — Ritmes aze. per 1 he parlat de companyla
exemple — ens sembla desencertada. tse - quan mds 1 més que mal la de- surrealista, amb la seva exhibid& a Bar• TI. creiem licit fer extensiu entiese
(fugla. celona, ha vingut mantenint-nos aquell
fundas concepte que ens distingeix dintre
Mame a aten fragments admirables.
els nuclis universals de les modernes
precisament pee sets exece i la seva
CLEMENTINA ARDERIU
tendències. que la riostra ciutat constata
Pamfm
amb elements que la conminen al nivell
A. Esclasans sima creat un neón fande teta espiritualitat medernitzant Limit
tasmal, arbitrara velluts negree. morats.
de la recen exposició de Salvador Dalí.
Amics de la Poesia
ponts de reses. decoració que acomPanea
i de l'exquisida exhibició de les darreres
aquella pompa essencial. Interiors. (loobres
de Joan Miró en aquestes mateimeases, Muenda d'aire net i de la lana
yes Galeries time a Meres ni'ara han tinUNA NOVA SESSIO
escueta. La pura !implícitas d'alguns mogut
ja
ressonancia a restran ger, reviuran
ments contrasta inoblidablement amb tot
Donat el gran interés que va desvetdubte el nostre ambient ¡ taran
el terbel i fantasmageric paisatge. An- llar la sessió sobre poesia gallega cele- sens
gunia pau; per?) aquesta pan mes efi- brada recentment als Aneas cle la Poemera ¡més difícil d'assolir. Poeta de les sía, i en ocasió de trobar-se de pas cap A LLORET DE MAR
nits que val tant COM dir poeta del Marry. a Barcelona Alvaro Cunqueiro. un dels
(GIRONA'
En els :afines ame i 262 es manifesta poetes joves més notables de Galicia, els
perfectament aque.sta tonalitat nenraden- organitzadors de l'esmentada entitat
CLINICA MENTAL 'TORNE CAMPDERA..
ca i terbola de la seva poes ía. Patatics han pregat de donar una lectura comen- Der a maialls nerviosos. mentals 5 leal
romans. Teitttun 10 mame diremnr.res).
emecionants paisatges, somnis astra/s tada de cocines, els quals fossin precise- dan:
DOCTOR M. SERNAT I CARRERIIII,
violeta i rases de cendra. aigües ne- ment recitats en la seva llengua original Per a informes. adrecemvos a la mamut,
gres i aquest morat inguarible domina- Per a aquest fi, s'ha .fixat per a dis- M'alca o 4 eafteesotse. els serenares ,
a set te la tardo, a la placa
dor de tot. — Mal mrst d'algunes d'a- sabte una nova sessió dedicada a la li- de quatre
de letamendi, nünt. 3. ter.

ELS ESPORTS
Pilota Basca

Tercer, grup A: Tintorer-Duffo con- la iniciativa de la lluita, i per tant
obliga els sets contrincants a portar
Quart: Campabadal-Matesanz contra la modalitat que mes be els anava
FRONTÓ NOVETATS
Ortego-Riqué.
per a assolir la victòria. La resta deis
combata, relativament interessants.
FRONTO PRINCIPAL PALACE:
II PARTIT DE CAMPIONAT
El públic, nombres.
Partits per a acta, dijous, a! matí:
GALLARTA III I CHIQUITO
Els resultats tetinas d'aquesta
Primer, a les des: Capella-Villalha minatória foren els que segueixen:
DE GALLARTA (vermells) 50
contra
Ribalta-P.
Escudero,
contra
Bayot (Joventut) guanyà per punts
Segon: Diez-Jordá contra Rocklles- a González (Barcelona); Martí (AleAMONARRABIETA I PEREA
Artal.
(blaus) 38
gria) guanys per punts a Navarro
Tercer: J. Bale-Bilbao contra Salsa- (Barcelona); Ponset (Punching) venEl primer encontre de campionat fou
ce a Rodríguez (Firpo) a la cinquena
una Iluita desigual degut a trobar-se ac- mendi III-Erdoza
Quart: Olaso (professional) - Tor- represa per manifesta inferioritat
tualment la parella guanyadora en fasma espléndida, i quasi ens atrevim a rents I contra Torrents II-Aramendia i degut a la correcció que va rebre
dir imbatible En aquest encontre també Gutiérrez.
i que obliga l'arbitre a parar el comes destaca des deis primers punts la Abar; Arell (Adela) vence a Llagosrena vermella, i en tot moment acusa
tera) per abandonar aquest a la teruna superioritat manifesta, a l'extrem
cera represa; Rossell (Ring Club)
que des de la segona desena el partit e,
guanyä a Paulf (Sarria) també per
ELS CAMPIONATS AMATEURS abandonament, a la segona represa;
Potru e donar per decidir
Solament en un Pian peguirem veure
El darrer dissabte, continuant el Maromeo (Bar Eeport) fou desqueals blaus datar la impressi6 de joc Campionat de Catalunya amateur Micas al segon round, per donar un
gran; fou el 36 vermell que entusiasma d'enguany, tingui 'loc l'eliminatòria cop a Martín (Firpo) que el feu
la concurrència per la gran cobejança
dele pesos welter. Aquesta reunió sagnar per la cella abundosament;
habilitat del: quatre contendents.
no fou tan interessant com la corres- Aparici (Sarria.) guanyä a Polo (DiaEsperem que ele propers encontres per- ponent als pesos lleugers, peró hont na) per abandonar a la primera reecieran a l'intendent de lar combinacions pogué constatar que gairebé tots els presa; Costa (Firpo) guanyä igualInés Patea degut a qué hura pegas conscombata foren guanyats en forma ment per abandonament de Borrull
tatar l'estat actual de joc de les pare- contundent, que si be donaven en al- (Catalunya) al tercer round; Lluch
an ¡musites i per ter donar més Integuna moments lores interés, en altres (Catete) abandonä al primer round
rés al eampionst—OROMI.
la inferioritat d'ala= dels do. bo- devane Batalla (I' oble t); Esquia
tadero feie restar emotivitat a la (Barcelona) vence sial mateix per
CLUB BASCONIA
abandonament de Boshchard (Club
Suite.
PRONTO NOVETATS
Cal destacar la brillant actuació Blanca a la segona represa.
Quedaren classificats, per no comd'alguna boxadore, per exemple Mar
Partit, per a me, dijous, al matt:
i Esquia, que ett el cure dels-tí parèixer els seus respectius contrinPrimer, a les deu, a pala: Lains-Pe&mello contra Harniodes-Aguirreurreta seus respectius combata palesaren cants, els següents: Gómez (Diana),
(Poblet), Casanoves (Sarria),
SelIon, de concurs, grup B: Lasheras- una técnica bastant amada i fort Martín
punch, cosa que els He portar sempre OmbrabeUa (Poblet).
Riviere contra Florit - Bagunyi.
La sisena jornada dels campionats
Ondeà lloc el dissabte vinent al mateix
local. Com que les categories mitja,
AllElfiftlIATIMULIES
neig fort i fort manquen posar en
Arete, 31 Tdbfea 32315 escena en la sessió de dissabte, se
celebraran diverso, matas de vuitens
tra Puigmartf-Guasch,

o
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EXPOSICIONS TV ART
G AI P.RIF.S 1.AIETANES
MAURICI VALL8 I OVEN
JOAN ENCUDER

Pintura

L'explotació del, inftnts
L'ORINIO celebra que el ameres de
Generalitat local arrolla* de les mete
"dels explotador: de faenare els infante
Humeros des de Saragossa, i alegeisc

"Despees de les bombes, els atracantents i els assassInate dele agente
de l'autoritat, a la F. A. I. només
Mitaca dedicar-se a l'explotache de
les criatures. Els aragonesos
indignat, amb red, de la sortida clandestina de camama carregata • d'infaigs, tone si passessin gana, i a l'Aragó no els poguessin mantenir, quast
alguns delle anaven a les camines
eseolars i les institucions d'Amistencia de Saragossa tenme places vacants.
Ah! Però és que es tractava de fer
demagògia, de passejar unes pobres
criatures per aquests mona i provocar aldarune i cercar qbe en matessin
alguna. D'això C5 tractava, i de res
més. Sentimentalisme? Solidaritat?
La gene que fabrica i posa bombes
no en te, ni en pot tenir. Ha fet molt
be la Generalitat d'incautar-se daquestes criatures. Peris no s'hauria
d'aturar aquí. Tots els que havien
muntat aquest negoei **comunista libertario" de l'explotació d'aquests
infante, ja haurien d'ésser a la preso.
Hm fa falta molla gent, ara que ha
quedat buida. I ara una amnistia
sempre tardara un cert temps a venir.
Aquests trucs i aquestes vaguee
sense solta ja sen deuen haver adonat, els de la F. A. I., que a Catalunya fallen. Que mirin, donas, de
canviar de país, peque, si no. la pass
sarao molt malament."
LA HUMANITAT
Ataca el ministre de /a Gotee-nació per
permites
aavsla vergonyosa expehatee'

Cellecel6 de pintura antiga
Fiare mitif {cielo
MARU POU I RANOLA
MAROARIOA SANT 4050 1

Sa ragossa

u

IL GOUSSEFF
111 de maig

Fine a

MONTFALCON

Quadres, Gravito, Relleits, »Tala
Tapies:N, Marca Metilures
» l- ERE, 4 - FINAL POR RRRRRR ISSA

LLIBRES ll
Aut65rafa, ditniloos, *querellen

el mes inmuten/1 asuorilment de
gravita de Parcelaria
e.xposicio 1 adate a P r etl e IllV.Mln.

u

513nts a:

METROPOLITANA
LLIIIRERIA
I NOVA
camina, 91, bolsos ce la sala !aman
,
de final entre pesos mitjans i entre
pesos mosques.
DAVANT EL GRAN COMBAT
DE DIUMENGE A L'ESTADI
—
DEMA ARRIBARA A BARCELONA PAULINO UZCUDUN, 1
DISSABTE TINDRA • LLOC EL
PESAMENT OFICIAL
Per a demà a la tarda té anunciada
la seca arribada a Barcelona el eampía> d'Espanya, Paulino Uzeniun, procedent de Sant Sebastia. Paulino ve
acompanyat d'una caravana de quaranta-dos sotxe 3 , i per rebre'l se Morganitza una altra que anirit a esperar-lo a Memoren.
thcudun, que compta arnh tantee

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, 4'1 5

CELAYA II - UGALDE
contra

ANDRINUA - TEODORO
Kit. a le. %Ole,:

ARTIGARRAGA - GUILLERMO
contra

LARRUBKAIN - CELAYA I .
GORIEZ

FRONTÓ NOVETATS

•••••n•••nn•••

AVUI, DIJOUS
Tarda, e Me

GALLARTA II - MONA
lentes

NATIU II - ABASOLO
MIL a lee

10.15t

ZARRAGA - UNAMUNO
miro

IZAGUIRRE - PARAY
Detalle

ime ~ene

Es fa eco de la üulignació de SaragOSSa:

"Según informes de la autoridad Y
de la ciudad en peso, que divulgan
por tota España, no ha habido—en
mes y medio de huelga que imponen
y mantienen en Zaragoza los mismos
que ahora la. difaman después de
arruinarla—, ni un sólo caso de niños abandonados o indigentes. Y retan a que se les cite.
"La ciudad, caritativa por excelencia—comunican —, no podía ver con
indiferencia esa necesidad inaplazasimpaties a Barcelona, sera, dones,
rebut cona es mereix pels esportius
barcelonins, ja que actualment són
més de trenta els cotses que s'han
inscrit a les oficines del teatre Olyrnpia per a tornear part de !a caravana.
Ti pesatge oficial Medre bloc dissalete a les dues de la tarda, a la
redacció del periädis "El Mundo Deportivo", Oil els aficionats podran
veure per primera cegada devane per
devane els dos grane campions en
ser:mema amistosa.
L'organització de l'Estadi ha entrat
a la seca fase decisiva. Actualment
ea procedeix a l'arranjament de les
files de butaques 'i al muntatge dels
tres "rings".
A fi que el servei de restaurant pugui funcionar ordenadament, els organitzadors fan present que tant per
a radquisició de bosses de menjar
can' per a menjar a les taules del
saló restaurant cal adquirir amb antelesiä els tiquets a les taquilles del
Teatre Olympia.
Contestarla les preguntes que han
estat fetes aquests dies al senyor Gasa i les noticies circulades, a les obcines de l'orgardtzatie han informas
els periodistes que el combas no sera
radiat.
L'afluencia de gent a les taquilles
és aquests dies tan gran que ha
erribat a sorprendre aethem els organitzadors. Tot permet esperar, dones,
que diurnenge l'Estadi oferlri un aspeste mai no igualat.

Futbol

ted

.14

-evistá
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dicid dinlonts, i pregunta; ¿as gi t e
110 hi ha locals on diPosilar
els jala ras miseriosos sota ti control direct e de les autoritatst
Escultura
"i Es que, si es vol, no pot organitFine a 141 de maig
zar-3e una subscripció a tota la Re.
pública— i Catalunya hi contribuirá.
primera — per tal que no manqui
LA PINACOTECA la
res als petits miseriosos?
PaSSE10 esq DRACIA. 34
Nosaltres aiirniem que si. No hi ha
EXPOSICIO J. MALLOL
Fino al 18 dr) corrent
cap raó, absolutament cale, q ue justifiqui el contrari. I si al ga, és Maquesta manera, sper qué les expedicions
SALA BUSQUETS d'iniants?
PASSEICI DE GRACIA. S8
Acaba de pasmar unes hores a SaRe g le. oblectes d'art
ragossa el ministre de Governació,
AURELI TOLOSA
Fina al 12 de mate
sensor Salazar Alonso, sota el matedas del qual la vaga ha pogut dilatar-se en les proporcions trägiques
SYRA
d'astil. La seva estada, no ens expliDIPUTACIO. 282
Telefon 187 5 0 quem per que, ha coincidit amb les
ART I O 5 NAN/V.1'AC 5O
J. SOLER DIFFENT
•inturee
expedicions. ¡Es que el senyor SaENRIQUETA BENIGANI
Laqueo
lazar e_stä disposat, de mis a més
NE ROCAMORA
Pintare.
destroear la vida de Saragossa, a perFIII1 al dia 11 de mole
sorbas, o consentir que sigui pertorbada, a base d'aquella vaga, la vida
SALA PARES de tota la República? .
PETRITX01.
El que ha passat, i el que e sta P as
CARNE CORTES
Pintura
justifica sobreríssimament la di--sant,
EXPOIIICIO MANOLO
Pintura, Escultur• 1 1:figulinos
missió fulminant el'un ministre de
CREIXAMS
Pintura
Governació.
Naturalment, no anem a
Fino al dla 1S
demanar-la ara. Dimitir o no dirqitir
és una pura qüestió de sensibjlitat
SALA GASPAR personal ¡ política. Fi senyor SalaCONSELL DE CENT, 323 - Tel. 12054 zar sabrä el que es fa. Nosaltres ho
F. CAMARASA
Dibuirea
ignorem. Per ara, després de 'largues
FI. MORA
Fino al dla 20
setmanes d'una vaga sense precedente probablement a tot ei món,
l'absurda, perjudicial, laGALERIES VALENCIANO constaten
mentable solució donada a la qüestió
PLACA MAGIA. 10
de Saragossa. 1 diem sodels
infants
Pintura
EXPOSICIO OMMACNII
Ineuguraeld el 5 de malo
lució perque suposem que ande es fa
amb consentiment i assentiment del
senyor ministre encarregat de l'ordre
RENART
públic a la resta de la Repúbbca."
Olputacle, 271 - Teiefon 1 5217
EL CORREO CATALA.V
Expoolció de pintura - Fiera 1 paisatgee
COLPEIRO

ejote; to itie"-inate

•

j

Premsa

Isba; tódas las entidades benéficas se han venido atendiendo todas
las peticiones de socorro. En La Caridad, en La T¡endt Económica, en
El Refugio, en el Asilo da
mesa, en el Asilo-Cuna. de San José,
en los comedores y sentinas escolares reciben la comida diaria más de
mil niñea
.
"Pero todo sito le hacían ya natural y espontáneamente, sin esperar
la iniciativa espectacular y sectaria de
los extremistas de Cataluña."
Y ha sido tal y tan unánime como
legítima la indignación zaragozana,
que hasta los muchachos de la s ea.
cuelas de Costa y de Palafox, en :a
ciudad del Ebtee, han reclamado su
"derecho" a mantener en sus casas
a sus hermanitos los niños pobres,
antes de consentir que se los lleven
fuera: y el alcalde, puesto al habla
con todas las entidades benéficas, dispuestas a duplicar aus actuales socorros: y la Radio Aragón, abrietedo
una suscripción, que su Consejo inicia con eso pesetas; y la Federación
Patronal, dispuesta a sostener a todos
Ins niñas de los huelguistas.
"Pero no es eso lo que se buscaba
— añaden los informes —: entre los
niños enrolados en esa excursión
anarquizante figuran varios que actualmente cernían en el Asilo de ViIlahermosa. en la Caridad y en las
Cantinas escolares. ;Para qué más
prueba! No es , por tanto, la necesidad, sino el propósito insano de ofender a la ciudad de Zaragoza y utilizar a los pobres, a los inocentes niños como bandera para sus fines políticos."
Datos sobrados para que España
entera grite: 'respetad a los niños!
Y para que las autoridades se impongan, como quiera que sea. a tanto
traficante impúdico de niños indefensos."

reus? ¿Quin paper haurien fet els
diputats de la Lliga al Parlament
mostee que, abans de llur retirada intervingueren en eis treballs de la
Comissió parbunenteria dictaminadora? ¿I. quin paper tarien els catiteniste ; que afirmessin la incompetencia. del Parlament cuate per a legislar en materia de dret civil? Si hi
ha alge, cono el senyor Anguera de
Sojo, que diu que no tot és dret civil en la Ilei de contrastes de romeo,
shi pot hacer algú que digui que res
de dret civil no inclou?
Les dues primeres passes dele enemies han estat dues Metes ensopegades. Esperem. dan i a poc tenues, la
caiguda final."

La Hei de contractes
de conreu
Reviro i Virgili, a L.4 HUMANITAT , asseH Yala que de boa trbseih els
dires-lors de l'ofensiva lran comès dos

grOSSOS errors:
"El primer error és l'intent de plantejar la m'unió davant el Parlament
espanyol amb la presentació de lee
proposicions dels agraris i de la Lbga Catalana. Eh segon error es el
contingut en la nota oficiosa del Consell de Ministres, de la qual es desprenia que el propòsit era de limanar al Tribunal de Garanties la completa anullació de la llei impugnada.
Hem parlat d'error& Podriern, amb
paraules mes eruta, parlar de disbarats, El velum d'aquestes esllavissades ho justificaria.
El plantejament parlamentari del
problema i la presentació de les aHudides proposiciens constitueixen un
error material que ha passat desapercebut, però que és innegable. Quant
a l'error de pretendre l'anullació total
de /a Hei, tothom o quati tothom se
n'ha adonat ja a hoces d'ara.
Es de mal averany per als enemics
de la Hei catalana de conreus que
hagan ensopegat fortament en la primera envestida. Llur mancament d'esperit autonomista va de parella amb
Hur inhabilitat."
Després danalitsar lúcidantent els articles on apuntalo la neta aeirmació, conclou:
"¿Es que a darrera hora els agraris i els hornee de la Lliga s'adonaren de la improcedencia de Ilurs famoses propoeicions frustradas? ¡I és
per airó que apenaren al procediment de la iniciativa ministerial?
Tot demostra que hi hagué pressa
i improvisació. El segon error, el de
la nota oficiosa, nornés e'explica d'aquesta manera. Es impossible que la
Lliga sostingui que "la materia propia de aquella ley incumbe al Parlamento español". ¿Quin pape haurien fet aleshores els eminents jurestes de la Lliga pertanyents a la Cornissió Assessora Jurídica de Catalunya que conaboraren en ranteprojecte de la llei de contrastes de conHércules, d'Alacant, al camp de Les
Coses, paren que ha estat anunciat per
a les quatre de la tarda.
L'equip blau-grana sers aquest:
Nonas, Villacampa, Alce-risa, Santos,
Soler, Pedrol, Vantodri, Morera, Raje.
Ramon i Cebarles.
Abans de l'anterior partit, a un quart
de tres, en jugaran un altre requip
amateur del Barcelona i el primer de
la Penya Intrepads.
Un viatge sollocen a Génova.—
Amb motiu del paren Espanya-Brasil,
q ue ha de jugar-se el dia 17 a Genova
la Companyia Vagons Llits Cocee
organitza un viatge collectiu a un
preu veritablement reclute, puix que
el cose será de 210 pessetes compreses totes les despeses i ancla dret a
continuar fins a acabar-se el torneig
El Brasil demana que s'ajorni el
partit.— Hom din que el Brasil ha
demanat que el partit del dia Je contra
Enganya sigui ajornat. Palia que req uin no arribará fins prop del die 20;
sembla, p ero, que la . Cornissió organnzadoca no hi ha accedit.
Balsas a l'equip itaiii.— Com a consecuencia del joc dur en els darrers
nartits del campionat Hala no podran
integrar la selecció italiana per lesionats, .Meazza, Allemandi i Schiavo

.La República i els seus
neòfits
Referini-se a un Miele d' A 13 C,
LUZ recorda que la República esfranyo!a
s'A° definit en /a Coustitucid i eis les
declaractss deis sea., capdavanters ea»:
ano Mans.formaei ti revolucionbria de la
vida espansola. Dones bé—afirma—: per
governar dinIre la Ref4blica col orce:tar-ne , sense reserva ni traen, aquests
postulats mtnints:

"Los candidatos que forman hoy
los grupos más poderosos de la Cámara no dijeron al país si tenían el
propósito de servir a la República o
si, por el contrario. aspiraban a organizar la restauración monárquica.
Mas bien se desprendía del barullo
electoral un cierto tufillo restauratorM. Y en esas condiciones, ;puede
la República entregarse, sin propósitos suicidas. a los vencedores de noviembre? Los republicanos—todos los
republicance, sea cual sea su jerarquía y condición— creen que no. Será
necesario que, en unas nuevas elecciones, esas mismas tuerzas hagan
declaración previa de inconfundible
republicanismo, capitulen ante la República y , después, obtengan del pueblo los votos que dan derecho a exigir el Poder. Nadie podrá discutirseto entonces, si perdura entre nosotros el régimen democrático. Porque. en efecto, una revolución es "una.
fuerza, una doctrina, una escuela, una
iglesia casi, con ánimo inquisitorial";
y si no es todo eso, no vale la pena
de que nadie la tome en serio: por si
sola 3e consumirá en su propia inanidad.
Queden, pues, muy claree estas posiciones, porque no estaría bien que
los españoles, en horas tan criticas
conto las que vivimos, estuviéramos
burlándonos mutuamente con simplezas, trapisondas, engañifas y torcidos
disimulos. Las cosas son así. Entre
líneas, el articulista de "A B C", a
quien le parecen pésimas las tácticas
de los moderados de España —léase
Acción Popular—, da a entender que
él prefiere la actitud resuelta de la
contrarrevolución. Efectivamente, es
preferible. Para ellos y para nosotros.
Hemos de saber todos a qué atenernos. La República afirma —y lo afirmará con más denuedo cada dia—
que para estar a su pleno servicio hay
que capitular prviamente ante sus postulados mínimos. Que nadie abrigue
dudas acerca de esto. Han pasado
muchos siglos desde que el caballo
de Troya fue un ingenioso artificio
para conquistar una ciudad.
Nadie se haga la ilusión de que la
República está dispuesta a dejar que
penetren en su recinto caballitos de
Troya, cargados de gentes que "se
disfrazan y no se atreven a desear
públicamente lo que apetecen en su
interior". Poseen los republicanos una
fuerza decisiva y voluntariosa, que se
defenderá por todos los medios. Y si
no fueran así las cosas, si los republicanos se dejaran arrebatar la República al través de una estólida y
pequeña pugna parlamentaria, darían
pruebas de ser unos pobres majaderos. Las derechas saben que no hay
tal majadería, sino que por momentaas
se hace más ciara entre los partidaríos del régimen la visión de sus deberes y u/as inquebrantable la cesoluden de cumplirlos."
El Sabadell a Sete.—Abie va sortir cap a Sete hequip del Sabadell el
qual Iluitará avui contra ele campiona
francesos.
Jugadora catalans a la selecció espanyola. — El seleccionador espanyce
ha cridat a Bilbao per a prendre
p are co remire espanyol centra el
Sunderland, els jugadors del Barcelona Nogués, Ventolrá i Zabalo.
metete ha cridat per al segon mata
que s'ha de jugar a Madrid , els jun.
dors de l'Espanyol Soler i Bosch.

Billar

L'homenatge a Puigvert.— La Junta del Billar Club Barce:ona, orantezaclor del banquet homenatge al seu
consoci Claudi Puigvert, campió del
neón a les tres taules mea, té a be
comunicar als aficionats en general
de tots els Clubs afiliats a la Ferieració Catalana, el seu oren!l per l'entusiasnee sine ha despertat la seca !liberal iniciativa i recomana als t'eme
CM' falten pendents de petició de tinuets. se serveixin fer-ho amb la majes urgencia, a fi que nn s'entorpeixi
la bona mansa de harte i pugui saberse oer tot el proger dia so, el nombre exacte Maseistents que compareisean a la festa.

ENTRADES I LOCALITATS
per a la magna reunió

Uzcudun-Schmering

13 de maig — ESTADI

L'EQUIP DEL BARCELONA QUE
JUGARA CONTRA L'HERCULES
A LES CORTS
Segueix la venda a les taquilles oficials de l'OLTMPIA i ala
A causa de les lesion soiertes per Centres de Revenda. Cada dia, de les onze mati a les nou
vespre.
Zahalo i Sales en anteriort partits
de la malalt ie d'Arnau, el F. C. Barcelona no podre utilitzar el coneuts
les taquillas oficial, poden adquirir - se ligues per a les
d'aquests junders en l'encontre que
aquesta tarda dis p utara al F. C. bases -berenar 1 coberts del restaurant
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LES COMARQUES CATALANES
TARRAGONA
Detenció

Adquisicid d'una terrenys
Denúncia Vària
Tarragona, 9.-A' la Torre Espanyol
ha este detingut Francesc Macip j Artal, per respondre d'uns desperfectes
ocasionats arran d'una topada d'autos.
- Han estat adquirits per part d'una
entitat bancaria que te establerta una
LES COLLITES sucursal aci els terrenys del costat de la
convertint les M atra Llarga. Hom din que té el proterres de secà pósit de construir en a quel ! lloc un luen regadiu., xós hotel destinat a allotjar els turistes que ens visiten continuament.
- Els mostos d'Esquadra de MontBOMBA BLOCH blanc han trames una Minucia a l'enginyer
cap del Servei Forestal de la
Ii resoldrà el
Generalitat informant-lo que Robert Torproblema ec
res. de Rocafort de Queralt, ha tal!at
nbmic am ent.i pins en unes finques seres cense l'autorització corresponent.
- Les forres de seguretat de Tarragona han canviat els sabres pel bastó
de defensa, que nomas usaren fine ara
les forres d'assalt.
- El comissari d'Ordre públic, senyor
Pujol i Font. ha negat l'autorització per
a celebrar una assemblea sollicitada Pel
Front Unir d'Aliança Obrera amb
jecte de solidaritzar-se amb els vaguistes de Saragossa.
-El diumenge vinent visitará la nostra
ciutat el grup escolar Jardi d'Infancia,
MARACALL. 17 AL 23 - BADALONA
de Terrassa.
RONDA SANI PERE, 2 - BARCElONA
- Vaixells entrats: "Ciudad de Ibiza", de Palma; "Cabo Cervera", de
Barcelona; "Cabo Ortegal", de l'aténcia; "Apolo", de Sluiskil; Sanlúcar",
de Catänia. Sortits: "Ciudad de Ibiza",
a Palma; "Cabo Cervera - . a Bilbao;
"Cabo Ortegal" i "Sanhicar", a Bar-

ASSEGURI

)

BLOCH
JAUME CUIXART

Darrera hora

relona.-C,

DE BARCELONA
ANIT, A L'OLYMPIA
AM/ paseada es •presentà a
'Olympia un esertaele de va-rietats que fou molt ben acollil
pel públic que gairebé ornplf
'vasta sala de la Ronda de Sant
Pan.
La manca d'un programa que
anés indicant els nonas dels artistes a mesura que surten fa
molt dificil recensionar l'espectacle tal corn Yoldriem.
El número més celebrat fou,
sense cap mena de doble, Forquestra "Ter Abramoff", la qual
constitueix un perfecte conjunt
de músics j cantante..
Fou molt ben rebuda tantlh,
una excéntrica, el nom de la qual
ignore tat.
La companyia russa ''Arlekin"
és constituida per un exceMent
quadre d'artistes que en alguns
skelchs que presentaren foren
molt aplaudits.
Quant a les "Doris Beauties",
les "girls" miliOnaries, no aconseguiren superar el record que
els barcelonins tenim d'altres
agrupacions per l'estil, per bé
que no litiguessin yacht propi.
respectacle té, tot plegat, un
innegable atractiu, tot i que no
és res de l'altre tatúo.
La presentació. com s'escau
en tot espectacle rodarnún, be
arribat a Barcelona quan ja comenea a catire de vella i atrolinada. Però té tan poca importancia. que no perjudica la vivacitat i l'atract in de bona part dele
números que el formen. - A.

LLEIDA

DE MADRID

La desfeta del
partit radical
(1 'e de la rimera pagina)
Si el cap del partit radical coincideix a la fi amb el criteri del senyor
Martínez Barrio, aquest continuara
com sempre, perfectament disciplinar
i sense apeténcies personale. Alzó pot
succeir perfectament, puix que (* única cosa que es discuteix entre els senyors Lerroux i Martínez Barrio és
una qüestió de táctica o de proredimente politice.
El polític sevillà - ha continuat
dient la dita personalitat - está perfectament decidir a mantenir la seca
posició, parque la considera justa i
recta. Si el seu criteri está en minoria, per desgracia de la República i
del propi partir radical, es possible que es convoqui l'assernblea nacional i que en ella es vegi apartar.
contra la seva voluntat, de la disciplina del partit al qual pertany, i del
que és vice-president.
S'HA DIVIDIT EL PARTIT
RADICAL A MALAGA
Mälaga, 9.,--Des de fa algun temps
notava dins del partir radical de
Málaga l'existencia d'un cisma que

BADALONA

TORTOSA

GAYA

Es sorpresa una reunid clandestina
Badalona, p. - Ahir, a la nit, fou
sorpresa una reunió clandestina al
barri de Sistrells, al lloc conegut pel
Taró, j foren detinguts els següents
individus, als quals els foren ocupats
gran nombre de fulls clandestina.
Els detinguts són: Vicenç Marcó
López, de 27 anys, natural de l'Havana, domiciliat al carrer de Sant
Anastasi; Josep Ribes i Canals, de
28 anys, natural de Montgat, vidrier,
domiciliat al carrer d e l CaP iti San
62; Antoni 3f artinez Aznar, de-cho,
28 anys, natural de Mazarrón, domiciliat al carrer de Roger de Flor, t35;
Alfons Rodríguez Garcia, de 33 anys,
natural de Callar de Baza, domiciliat
al carrer de Cervantes, 71; _loan Mitigues Martínez, de 38 anys, natural
d'Espärragas, domiciliar al carrer
Weyler, 17; Josep Sans Pérez, de 39
anys, natural de Saragossa, domiciliat
al Passeig de Jaca, 46, i Laurea Martínez Montero, de 27 anys, natural de
Caudete, domiciliat al carrer (le Tortosa, 84. Tots aquests individus han
estat traslladats a la Comissaria general d'Ordre Públic de Barcelona.
- Després del tiroteig efanit, que
fou el darrer episodi de Finten! fracassat de vaga, la normalitat ha que-

Dos que es pengen Terratrèmol
Vicia
Tortosa, 9. - Dilluns al mati, al
quilämetre 210 de la IMia tirria de
Valencia a Barcelona, va esser trobat
el cadäver d'un home. Se suposa que
va caure d'un tren en el qual devia
viatjar d'amagat. No li ha cstat trobat cap document. El Jutjat va ordenar l'aixecament del cadáver i el
seu trasllat al dipòsit judicial.
- Dilluns passat, a les quarre trenta-sis minuta i lo segons, el sismergraf de l'Observatori de l'Ebre va
registrar un terratrèmol a 45 clutlälnetres de distancia.
- La Cambra de Comerç ha sollicitar del ministre de Comunicara-mis
que sigui restablert el servei
fent de Telègrafs.
- Els elements de la C. N. T. han
sollicitat la tramesa de 50 nols, fills
dels vaguistes de Saragossa.
- Ha ingressat a la presó Juli
Peralta i Gómez, el qual esta rectamat per furt pel jutjat de Cuenca.
- El Jutjat d'Amposta instrueix diligències per un suposat suïcidi ocorregut avui a la carretera de Ribera
on ha estat trobat un hc>me penjat.
- Ha estar identificat el cadáver de
l'horne que va ésser trovat penjat fa
dos dies a la partida de l'Enveja. Ha
resultat ésser Josep Tomas i Arquer
de 5o ans , vel d'aquella partida.
- La Cambra de Comerç fa aVinent als importadors que han de sol.
licitar la sena inscripció, la qual facilita la Generalitat.
- Denla, a la tarda, vagaran les
oficines de l'Ajuntament.
- A la nit, al Centre de Dopendents del Comerç se celebrara un
ball a honor de la senyoreta Casi'
nuca 31 atamoros, "Miss Tortosa", i
la sera cort d'honor.
- Diumenge, la Secció Excursionista de l'Ateneu far à una sortida
a la Cancarella. Aquesta excursió hacia de celebrar-se el primer de maig
Va esser suspesa a causa de la pluja
- Aquesta tarda, dos camions d'aquesta matricula procedents del Pinell de Brat, han topat. A canseq üéncia de la topada un d'ells s'ha
precipitat al i -ms d'un barranc sense

Concurs d'Espàrrecs
Gasa, 9. - El proper diumenge, dia
13, al vestibul de la casa de 'la Vila.
se celebrará el III concurs d'espàrrecs
de Gay a, sota el patronatge de la Generalitat de Catalunya.
Els espàrrecs són una de les principals
riqueses de la contrada, i es cultiven en
una extensió d'unes 250 mojadas de
terra sorrenca, 3 comencen a sortir a
mig mes de mane, essent els de maig i
juny ele que és més abundosa la collita;
la temporada s'acaba a mig juliol. Durant la temporada es fan transaccions
per a l'exportació a l'estranger, per tal
de proveir diversas fabriques de conserves, penó el fort del consum es el mer
du--cardeBlon.Hmcuaqe
raid la temporada la collita és d'unes
80.000 dotzenes de rnanats, o sigui un
total de t75.000 paquete.
Per tal de fomentar el conreu i fer-lo
coneixem arreu de Catalunya, l'Ajuntament ha organitzat el concurs esmentat, que quedará obert a les deu del
matí, i el veredicte del Jurat es fará
públic a les dotze del migdia, tancantse a les set de la tarda.
Els premie oferte eón: Medalla d'or
de la Generalitat de Catalunya. Premie
cii metallic de la Conselleria d'Econouna i Agricultura de la Generalitat,
l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Gaya, Sindicare Agricoles, Ferreteria Barcelonesa, Comballa i Casacoberta,
Patrici Echevarria, Adobs Espinas i altres que han indicat aportar objectes.
El lot de premie fa creure que el
caneare es veurà molt concorregut d'expositors, i que será un èxit per als
organaraciors.
Formaran el Jurar qualificador el
suiyor Soler per la Generalitat de Catalunya; un de la Comissió de. Proveímente de l'Ajuntament de Barcelona; ei
senyor alcalde de la localitat, i representante dele Sindicas Agrícolas de la
població. - C.

dat completament restablerta, i els
obrera han reprès el treball cense que
ningú no els molestes. - C.

SALLENT
S'ha reprès la tasca a Potasses :: EnIlaç :: La conferencia de Rovira i
L'Orfeó a Barcelona ::
Virgili
Simultània d'escacs

Sallent, 9. - Dimarts al vespre es féu
un pregO, i per la superioritat es declara
"Ca- ¡Ilegal la vaga de Potasses lberiques.
S. A., dient que quedaria acomiadat el
Lleida, 9. - Denla, a les cinc de la que no es presentes ahir al treball. Avui
tarda. s'inaugurarà al Museu Morera una es treballa normalment. Abans-d'ahir
Exposició Concurs de pintura, escultu- s'intenta fer parar les fabriques. Val a
ra i dibuix de Primavera organitzada dir que la força vetilava. Es fea parar
per l'.Ajuntatnent. Hi concurren mis de solament en una casa en construcció.
trenta autors, amb un total de 150 obres.
- El vinent dia 14 contrauran ma- Demà mateix se n'inaugurara una trimoni el jove Josep Rodelles i Balaultra de dibuixos al Circol 3fercantil guer i la senyoreta Antònia Carbones i
del conegut caricaturista "Bon" i An- Bonals.
salta Trenchs.
- El diumenge passat, a la nostra
- Denla passat arribará a Lleida
Biblioteca Popular, va donar una concor gallee "Totxos Ameki de Roles". ferencia, d'espiritualitat i patria, el seVe amb el propòsit de recaptar cabals nyor Rovira i Virgili.
per al rnonument a Concepció Arenal.
- El dia lo de juny l'Orfeó Sallen- Avui ha aparegut el número c x ti unirá a Barcelona per tal de donar
de fasta ni:1.10r de la revis--traodin un coticen al Palau de la Música Cata "Camine". Es esplèndid.
talana, juntament amb altres orfeons.
- Hi ha molt moviment amb motiti
- A l'Ateneu Català va celebrar-se
de la fasta majar, la qual començara
el diumenge passat una simultània des dentà.-C.
ca e s a carrec del campió de Manresa,
senyor Joan Claret. De les setze partidas en va guanyar catorze. - C.
Exposicions :: Visita d'un cor
mina" :: La Festa Major

TERRASSA

La Fira de Primavera :: Curset
conomia Vària

Terrassa, 9. - Amb extraordinaria
aniniació ha acabat avui la Fira de Primavera, que aquest any cita vist aíavorida amb un temps imminorable.
nombre de venedors i contractacions ha
estat alce nombrós.
- Ahir començà al Casino del Comerç el curset sobre Economia, a arreo del senyor Joan Fabregues, el qual
va dissertar sobre el terna "Pactare
ponderables de la crisi mundial".
- El dimarts vinent, dia 15, actuará al teatre Recreu la notable agrupació coral de El Ferror "Toxos e Ireles", acompanyats d'una secció de halls
regionals.
- Per l'Alcaldia han estat multaTs
amb loo pessetes el president del Casal
-=Popular de Sant Estere i el vicari (le
la parròquia d'aquella barriada per deterDOS PETITS INCENDIS
minadas provocacions en un acte celeAnit paseada. a tres quarts de brar el dia 29 del mes passat al cit4t

dotze, ealgue la presència dels
bombers al carrer de Floridablanca, amb molla d'haver-se
inicial un incendi en un maganein de cocos establert a l'esmentat carrer, número 59. Degut
a la intervenció dels bombers, al
cap de peine moments l'incendi
quedà totalment sufocat. Les
pèrdues eón d'escassa importáncta.
- Ena hora mes tard, en un
magatzem de barrils propietat
del senyor Joan Grehaska, establert al carrer d'Amàlia, 28, lambe es produf un incendi, que fou
sufocat sense gaires esforços
pels bombers del quarteret centra/ , que acudiren al lloc, del sinistre. El fon va durar una initja
hora j no va arribar a produir
clanys d'importancia.

bijbus;

LA PUBLIOITAII

•

SANT JOAN DESPI
A l'Assemblea d'Acció Catalana de
Barcelona :: Un prec a l'Ajuntament
Una representació dels elements d'Acció Catalana d'aquest poble ida ante de
presencia a les deliberacions del Congres d'Acció Catalana a Barcelona.
- Novament, i en representació de
diversos interessos afectats, ens dirigim
a l'Ajuntament d'aquest poble pregantli que es faci arranjar algun dele carrers, els quals paseen desapercebuts de
l'Ajuntament. Es tracta del nou carrer
une va del d' En ri c Granados al de Mossen Cinto Verdaguer, al qual, ultra estar gairebé sempre intransitable, s'hi
amunteguen rota mena de padres, les
quals la quitxalla s'encarrega d'escampar per tot arreu, i acaba per fer-lo mes
intransitable. Es en benefici dele veins
i tumbé del noble en general que asperem veure'ns atesos. - C.

altres conseqiiéncies, afortunadament
q ue ala desperfectes del cotxe.
- En l'Assemblea de la Comarcal
l'Esquerra Republicana de Catalunya. va ésser ele git P resi d e nt el diputat senyor Miguel Conillera.
- Per Pasqua ens visitará la Societat coral "El Claven", de Mollet
C.

GIRONA
Baralla

Mort d'un mestre d'obres
Concert de clausura a l'Ateneu
Exposició de llora

- A Banyoles es barallaren Gaspar
Colomer, de 62 anys, i Isidre Pigem.
de 38. Aquest darrer es presenta al domicili del primer a cobrar una factura.
Colorner va pegar a labre, arnb la culata d'una pistola, uns guante cope al
cap, i Ii produí ferides greus.
- Ahir el mestre d'obres Narcís
Berna, treballant a la teulada d'una casa del reí poble de Salt, va tocar els
fils electrice d'alta tensió, i rebé una
forta desdrrega. Per tal d'alliberar-se
dels fils, es llanca al carrer, i es mata.
- Divendres, a les deu de la nit,
se celebrará a l'Ateneu Gironi el concert de clausura de l'exposició de pintores de Josep Maria Mescord. Hi
prendran part l'aplaudit "Trio Civil" i
la liederista Elvira Guasch.
- Es molt visitada l'exposició
flore que se celebra al dit Ateneu. Sera
tancada el divendres vinent al migdia.
C.

Noticies diverses

i alfals. que queda completament destruit. L'incendi fou sufocat pele bombers
al cap de tres horas d'haver-se produit.
Les perdues materials eón importante.
L'edifici estava assegurat.
- Dilluns se celebra la subhasta per
a la concessió de la construcció de les
obres de cobertura del torrent de Sant
Ignasi. Fou adjudicada a la senyora vidua de Llobet i Ferrer.
- Dilluns a la tarda fou detingut en
una casa suspecta un individu anomenat
anys, per
3fanuel 3fedina Linares, de
Escorcollat.
haver-h¡ mogol escandol.

17'40.
- La segona quinzena del corrent contrauran matrimoni el jora Josep Pla
Bonet amb la senyoreta Palmira Puig
i Casafont. El nuvi, Josep Pla, és
del nostre bon amic Josep Pla i Serra,
el qual durant la Ilarga temporada que
va conviure entre nosaltres portà la
direcció de les Indústries Compte i Viladomat amb gran zel.-C.

Programes d'avui
TEATRES
- Tarda: "Celos:" I -La glo-

riosa": nit, -La gloriosa".
Barcelona. - Thrda: -Los quince millotes": -Angellna o el honor de un
Lrigarner".
Cbmtc. - Tarda I MI: ";Al pueblo:".
Espanyol. - "ti rel fa treballa tureats"
No y etate. - Tarda i uit '-La chulapona"
Olympia. - Mary Wards.
Ponorama. - Tarda i MI: "La tunchistu.
Romea. - Tarda: -La malquerida" 1
"Mariquita Terremoto"; int: -La verdad inventada".

Actualitats. - Reportatges cractualitat.
Rmirlea. - -Tres vidas de mujer", -Yo
witero a mi !linera", -EI padre Noel"
1 "Dona Francisquita".
Arenes. - "unidos en la venganza", en
espanyol. "El rey de la suerte" I "Se-

b- "Hoy o nunca" I "nona TanelSquiia".

Eacelalcir. - "Locos pastores" (Única/11'M tarda), -La felicidad in) es el dlnero" 1 Mujeres de pasta'.
Fémina. - -LI centinela del amor".
Fantasio. - -no seas celosa".
g regon. - "Una vida por otra" 1 "La
hermana b/anca".
Goya. - "Daddy-/Reina el amor" 1
"Noches cn venta".
hie Park. - -Por el mar viene la ilusión", -El poder y la gloria" I -El
grata bluf!".
Ideal. - -Rancho sombrío", "Almas encontradas" I -soy un vagabundo".
Kursaal. - ..Esclo%os de la tierra" /Milcament tarda). "Elles" I "La chlenne".
Lalstans. - -King-kong", "Testigo sor•
prudente" e -Aventuras de Alberto
liey".
mejeatie. - "Dona Francisqulia", en espista.
cela
hti.
,o..
en espanyol.
Marina. - " Barrio d
"Eslupefacientes" 1 " p latel° con m)-

MERCAT LLIURE

El mercat d'especulació en les sessions que celebrá ahir dora mostres de
cansament en el transcurs d'aquestes,
passivitat çue repercutí en els canvis,
i des dele començaments de la reunió del
Bord, que hom nota marcada tendència
de depressió fins arribar als limite que
s'assenyalen a continuació.
Els valore carrilers no es veieren gaire sollicitats, i s'aprecia gran desanimació entre la contractació. Dels indastr:als mereix tenir-se en compte la feiaugur de que donen mostres els Explosius, els quals s'han cotitzat a 13750
moments abans de la tanca; els Peleoleus. malgrat defensar amb fermesa la
posició anterior, tampoc no aconsegueineo mantenir-se, i reculen Ileugerament.
Dema no hi haurá reunió al Borsí ni
liauidació de valors. i només se celebrará la sessió de tarda.
Tanca fixada pe.I 3fercat Lliure de
l'alors en la reunió de Borsa:
Valors

Dia 9 Tunea Alca o
anterior
baixa

Nords
Atacante
Transversal
Gas E
Hulleras

51'95
45'80

Explosius

Colonial
Aigües
Petrolis
3f. Rif
Asland

5240
4620

2625
2575
11673 116. 35
56.50
56'oo
138.0o 13900
9075
51' 00
173'50 1 74 2 5
7110
7'65
6 / 'on
6 / '75
6750
66'5o

-041
-0'40
-0'50
+040
-t o n
-0'75
-0'15
-075
-100

BORSA AL COMPTAT
El sector d'obligacions es mostra
xic reservat, i acusa quelcom de passivitat en alguns rotlles. Aquesta indecisió, pecó. no ti marcada influencia en
els caneas, la majar part dels quals repeteixen nieells precedents.
Els Deutes de l'Estat en aquesta jornada queden quelcom irregulars en po-

sicions, i hom observa Ileugera tendencia de depressió en algunas series dels
Interior i Exterior. la major part de
Ire quals reculen entorn d'un quart d'enter, i com a mes perjudicadas cal notar
les A i B dels Amortitzable 4 per too,
1908, que es catitzen a 81 .5o (-eco).
Obligacions Tresoreria Generalitat no
varien de 100i50.
Els Ajuntaments. amb regular efectivital, queden en general a posicions sostingudes, i Si alguna tendencia es manifesta és mis aviar de Ileugera fermesa , apreciant-se boli nombre d'avancos
d'un quart a mig e//ter. i de més imnortancia els 1922 Exposició, 86'oo (+1'ne).
Les Diputacions mantenen nivells anteriors, i només modifiquen de cotització les Provincials per millorar d'un
quart d'enter, 9025.
El grup de cèdules, no gaire actiu,
registra osciHacions entorn de mig en-

ter, cense dominar cap tendencia determinada.
L'activitat desplegada en el malle carriet acusa Ileugera minva a la constatada en sessions precedents. Respecte
a la tendencia dominant, ea registra sosteniment en Atacante, i felxugor en
Nords, al gunos series de les quals anMata amb perdues antara d'un quart
d'enter. Modifiquen mis de canvi: Osca,
60 2 3 (-1-1 . 75); Valencianas 5 i mig per
roo, 8150 (+0'75), i Arizas, que no
s'havien operat de fa unes tres eetmanes, i davallen a 7075 (-4'25). Carrils
de Catalunya 6 per roo. n'oo (-i'oo).
De les navileres operen les Transatläntiques 1925 per construccions, 85'5o
(-1-f5o), i Unió de Llevant, 79.00
(-roo).
El grup de diversos prossegneix bel
disposat, i manté amb facilitat nivells
precedente. Queden més modificades les
següents emissions: Aigües de Valencia,
litols, 97'50 (4-I'50); Gas D, que fa
prop de dos mesas que no s'havien contractat, 55 50 (-1'30) ; Bons Rege Llevant, tor'oo (+2'0
0 ), i emissió 1928,
7250 (+2'50).

Les accione no presenten cap particularitat a remarcar.

Anunc i s oficials
BANC VITALICI D'ESPANYA
En compliment del que displace
l'article 23 deis Estatuts socials,
convoca a Junta general
ordinària d'accionistes per a( dimarts dia 29 de l'actual, a les
dotze del matí, al domicili social
Rambla de Catalunya. núm. 18.
Per tal de poder assistir a la
.Junta honran de dipositar els
senyors accionistes Hure accione.
certificats o resguarde de dipòsit
que les representin a la Caixa
social, vuit dies abans almenys
del fixat per a la seva celebració.
Segons l'article 22 dele Estaluts, notnés tenen dret erassisU2ncia els posseidors de 25 o més
accione.
Barcelona. 10 de maig, de 193 1.
El Director Gétmral,
V. Muntadas

- imitar,
or, aor
m y camändulas",
Nüer,
t la.d a„.
"Dona Francisquita" I "La secues • hotn
"El zarevitcb" 1 "Felipe Derblay".
Parthoéstipslace. - "La virtud quebrantada", -Lobos pastores"
-Mujeres de

Parle. -

ARO

Pedró, - "El arlivIno", en espanyol. "Una
in a" 1 -Meliwila en azul".
Principal. - "El rey de la pista" 1 "La
Pierna, en espanyol.
Pubn Cinema. -Reportatges d'actualitat.
:d Ll pf,orcu
i/ogli dauilt;
"El hijo improvisado" 1 //La locura del
lo tic
Recreo. - "A media voz", "Simba" 1
"Creptiscido rojo".
Boyal. - "anny chofer" "La ruta de
los cielos" I "Su t1/1/C0 pecado", en
espanyoi.
Palé Comtal. - "Mater dolorosa", en espanyol, I Boliche". en espanyol.
Sale Vlotbria. - "trataba', -La mera.
venosa tragedia de Lourdes".
maartn
h
b Ç•elesuna. - "Do ga Francisqulta"
-Los tres carrillos" I "De nombre a

fine ara no s'havia fet públic per conveniencias particulars i oficials, i sobretot per la intervenció de persones
destacadas dintre del partit radical.
Antb tot, s'ha produit l'esdeveniment
que s'esperava, i el partit ha quedar
dividit a Málaga en dos nuclis:
que continuen fidels a Lerroux i els

al:denme cinema. - "Querernos rerveza"

"cabalgani" "La casa es seria" I "En
cada puerto un terror".
inscara lo FiDalanehn" I
"El rafe de la marina". en catalit.

Talla. - "La

:::11. :7"egalr
T
TricIarn
ln di'!eja rs il. aspa/
t
iede rrhaun',
D'Barrio
nyol. "Estupefacientes" I //Dltnelo con

Mercat de L'olla

La sessió d'allir en aquest
Volga. - "Pantly". "Entre la espada
la pared"; a mes, a la tarda: "Ha mercal, va esser poc concurresalido un lanrOn".
guda i les transaccions gairebé
XII.. mareos por una norne"
"Catalina de Rucio.
uiu -les.

que no estan d'acord amb ell i es
desvien de la trajectória marcada en
aquests darrcrs temps pel partit
Els dissidents han fet pililo un
manifest firmat per l'actual alcalde,
senyor Eugeni Entrarnbaraguas, i per
un grua de regidors, en el qual es
raonen les causes originiries de la dimissió i s'anuncia que, en aquesta da ,
Ca, queda constituida la comissió organitzadora de Málaga (capital) del

Madrid, 9. - A darrera .hora de la
tarda s'ha dit als passadissos del Con_
gres que abandonarla el arree el ministre de la Governació, senyor Salazar Alonso,

Moviment borsari

El moviment demogrific Nomenament Nou servei de passatgers
Casament
Cardona, 9. - El moviment demografic de la Població durant el passat mes
d'abril ha estat el següent; naixements,
1 6; matrimonis, 4, i defUnd0115, 7.
- A les mollee felicitacions que ha
rebut per haver estat nomenat administrador principal de Correas dc la provincia de Barcelona el senyor Aureli
Gófiiz Genäriz, hi unim la nostra.
- La passada fasta del Printer de
Maig va transcórrer amb tranquillitat.
Foren molts els grups que sortiren a
pasear el dia al camp.
- A partir del primer del corrent
mes la Curnpanyia de Transports de
Passatgers Galtanegra ha modificat l'horari d'autos de la forma següent: arribadas a Cardona, 8'45, 11 33, 12 45, 18.45
i 2045; sortides de Cardona, per ?elanmesa, a les 5'45, 645, 11'15, 13 3 0 i

INJO'IoV1. • - "Serrelos", "Los tres carrillos" 1 -De hombre a hombre".
"El tesoro de los viles", -La ruta de los cielos" i "Pu
untes pecado", en espanyol.
Mirla. - "La felicidad no es el dinero",
"Las ocho golondrinas" I "Krakatoa".
Metropol. - -La novia universitaria",
marido de la amazona", en
espanyol, I "El testamento del doctor

3fataró, 9. - Anir al vespre l'auto
R. 33. 8 34, conduit pel veí d'aquesta
ciutat Antoni Cabot i Botem, atropella
al carrer de Sant Agusti la nena d'II
anys, domiciliada al mateix carrer,
número 17, Rosa Bellverd, la qual fou
concluida a la clínica de l'Aliança Mataronina, on l'assistí el doctor Puig.
que li aprecia una ferida a la cara, i
qualificà el seu estat de pronCiatic
reservat.

¿Dimitirá el ninistre
de Dovernació?

CARDONA

Monumental. -

forca concorreguda.-C,

turtit radical autònom.

F in a ne e s

Manresa, 9. - Dilluns al mati s'incretos".
tenta fer vaga, L'intent no va reeixm ArInguda.
- "Escaladores de las cmLres", //Alma la del remolcador" I "Esdel tot. Es practicaren coaccione. La
pias dii acción" tunicament tarda).
guardia civil va circular per la ciutat Barcelena.--E1
poder y la gloria" 1 "La
en automóbil. No es produiren incidente.
mascara de Fu-Manan".
Excepte a la casa Pirelli, al Grup Es- Boas. - -El rey de la pata" 1 "La llama
eterna'',
en
espanyol.
colar i a les Murallas, a tot arreu es Boheme. - -El precio de /a Inocencia"
-eicionta en azul" i "Citaba".
treballa normalment. A la tarda tothom
- "Nadando es seco" I "Catorna al treball. Fou detingut Pan Rue- Broadway.
talina de Rusia".
qual
coBotad/min. - "El amaino", en espanyol,
da Piertravieja, de 34 anys , el
- una vida' h "Melodia en azul".
accionava els obrera de la fabrica del Catalunya.
- "Papa".
senyor Pece Pecera.
Capital. - "Fugitivos".
Collseurn. - -lodo lo condena".
per
fou
atropellat
- Ahir a la tarda
Comedia. - "La Jaula de oro" I "Tarzan de los monos-.
un auto al terma delsComtals el ci- "La tenellad no es el Cineclista Gonçal Candell. Fou auxiliat pels Comtal.
Da • , "Las ocho golondrinas" I -Kraocupante de l'auto i amb el cotxe makaioa".
Delloles.
- "Alfas Terremoto", "El adia
la
clínica
Tunal/.
teix fou conduït
vino" I "A la samba de IOS muelles"
- Arribaren a aquesta ciutat 6o nens Diorama. - Tarda: "Polltiquerlas", en
espanyol. "Una viuda romantica", eu
filie dels vaguistes de Saragossa. Han
espanyol, I -LinemagazIne". ati "Cho'
fet el viatge en autoómnibus. Han estat
ter cm/ faldas", espanyol. -Una viu.
da romintlica", cii espanyol, i "PolitIallotjats a les cases dels obrers que els
/tuertas". en espanyoi.
havien
Diana. - plato a la americana", "El
ildiViI10", en espanyoi. i "El precio de
- Dilluns, a les set del mati, es produi
11/I beso", en espanyoi,
un incendi a l'edifici propietat de Pau gnctaonaaac. - "Mercado de asean/latos",
-Lady Luir" I -Un ladran en la alOlivares, on hi ha un magatzem de palla

Casal.
- El divendres vinent donará una
conferencia al Centre Excursionista el
senyor Ignasi de Segarra, director de
l'Aquarium i del Musca de Zoologia
Barcelona. Amb aquesta es clourà el
cicle de conferencies que durant aquest
curs s'han vingut celebrant en aquella
entitat.
- Ami ha començat al local del Caltre Catalanista Republicà un curset de
català a carrec del professor senyor
Joan Artigues. Aquest cure es públic i
gratuit, i la primera sessió vist

MA T
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Ii fou trabada una pistola amb el seu
corresponent armador. Corn que 110
tenia llicència, fou empresonat posat
a la disposició del Jutjat de guardia.-C.

CINEMES

MANRESA

le de mate 'de

MUSIC-HALLS
Carie tata 1 Mercedes fin.
- V3rtetals. BosIla Vallt1
Entiba Domingo".
linalguracIÓ ile in temporada
de primavera Grans atracclons
Edén Corleen. - varietars t Angema
NtartIn.
Excialaior. - varietats I Celeste erijo.
Maulle Bous'. artistes. 50. llonde•
na i angenta MarlIn
Stambul. - Eibel sinerson.
Apolo. -

Pompeya. -

Jugando a la Lotería de la Ciudad Universitaria gana hasta el que pierde.
Pues algo vale la satisfacción que se experimenta cuando se sabe que Se ha contribuido a animar la *conomis nacional, dar trabajo a muchas Industrias y /ornales a millares de obreros.

DIVERSOS
Ma l lan Dores. - °muestra enteentrin
l'he llano, Jan.
Saló Doré /Granja Itoyatt. - 10 Cenas

Povs
Trtank - Tiple rafe Dimane. dIrlilt pe,

p epe Hurtado.

Llibrs. - Asnal I cada dia. Che dan
sant
Retal Rito. - Arui I Cada dlik The den

Cera

se os.

Farines: Aixi rnateix continuen
molt ferms els preus de les diverses qualitats, sense que per
ara s'esperi cap baixa; mes aviat
podran afermar-se quelcom mes,
degut a la bonança del temps i
que es fa precis emprar genere
de bona qualitat perque la fle(merla pugui treballar com
Veces: S'han afermat una mica
els preus d'aquest llegum, &wat
a la bona demanda que ;:i ha.
Avui, segons partida, tat nona
deixern apuntat a part, es citlitra
Ile 31 a 3 1'5 O pessetes, damita
carro
Els nitres generes, de mement
sense novetat.

elote, 10

le .111aTg ife 1034

LA PUMA:ATA? .
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La política a l'Europa Central

Anglaterra es declara favorable
a un Conveni de Desarmament
un a i, en cas d'ésser irrealitzable, a
la limitació de l'exèrcit aeri

estat trobada
assassinada
cosina del diputat
Felip Henriot

Gomboes defineix la poli- Ha
tica exterior d'Honüria
Jesprés del pacte de Roma

El viatge de Jevtitch a SoCa i els progres.
sos de l'entesa balcimica
Els treballs de la Co.:Idació als Balcans is semPre se- reglamentació de les condicione de
: .:inb molla ate:dejó Perqui, malqral la conca del Danuhi.
inissi6 de responsa-s aparences, es lluny encara des- Les relacions amb la Pa•
bilitats
en loe dura influandes, la de tita Entena
i la Petita Entesa, que N'idea- c
pa.-ificació general i a la collaboracio
¡ la dItâlia i Budapest, que
tenir dit idits els Paisos laica;b jinalitats que es comprenen
.-nt. El parle d'Alencs ha ¡liga'
adiare 90VernS, t'era •Eambieni
• encara no esta net sic Pertorbaj sis dic.; silo parlas niolt de la
.;e: Je: tit.r. el ¡ove i odio ministre
-5 Estrangers Modulan. a Sofia. Ei

de nalable importancia, ja

que 15

incra cegada Que, deePréS de la

E/ primer ministre ha recordat llavors les relacione amistoses arnb els
altres paisos.
—La nacia hongaresa no admetra
mai de deixar-se guiar notnés que
per consideracions d'ordre económi:
en les seves relacione amb la Petita
Entesa, Les fronteres de Trianon no
han estat traçades per homes politice ni per historiadora sitió per oficia:e d'Estat Mejor. El Govern boagares esta (Esposas a negociar amb
la Petisa Entesa no amb les mans
lligades com un esclau sind com una
naco independent.

un ministre üdaoslau risita Bidamb tacte !loable, ha vol-, till nou tus prop de aluts-anoc• La qüestió monärquIca
en favor q'un acostament entre
Tot i mantenint enterament el ineu
•. ,aspartitts paises, sind tarea
en la comprensió dc les rea- punt de vista de principi a favor de
•

:.

l'escollida !hure d'un re: , no en re-

parlen del bon acolli- faso a eseuardar els altres punts de
, 7: al ministre iugoslau, amb

cordials, pera protocolo/1s,
-.Mieles por importants arostunda, 1 aqurstes visites olicials. Però
ne .1-Ji-ein res dels resultats eferlius de
SS Ç , di versas entre els dos ItenICS dr
Si as veritat el que s'assequru
font, sobre una da:usuta secreta
Que en cas que el gorern
rs eviti les incursions de la tu- :rmada en ets territoris limitrols
signants es comprometen o
art, 2 del Parte de Londres. que
PoruPacia militar de tot el teris 'kit d'imaginar QIIC
▪ CCOnSellat 31010,10t,
nwiitef que Pliguin justificar red'una cláusula aixi. 1 si es cert

vista si l'interés del país l'exigeix.
Basant-me 5obre dades concretes, veig
que la Miestió no té utt interés actual.
No voldré mai oposar-rne a una solució que sigui en interés de la nació.

Estere Milotay, diputas del parta,
deis pesas agricultors. un dels public:stes mes influents d'Haongria, acaba, d'altra part, de pronunciar un diecure a la Cambra molt remarcat sobre la rerisió dels tractats.
—Els millors arguments — ha dit en
substancia — seran impotente a canviar

les disposicions dels adversaris de la revisió i no cal gaire presumir que les
grane
potencies s'eta:arrees:in de tretna
dcl aozern bülgar ha deaddil
isr en trinado: el pacte de no als paisos de la Petisa Entesa els terri• i la definició de Eatiressor de la toris presos a Hereda per a donar-ncia de Londres. pot dir-se que nos-els.
No hi ha, de totes amaneres, gaires
de Jevtitx ha tinaut arit.
s'ha comentar tumba Pacord ro- exemples en el pausas de restitució per
' cermano-iteooslau. Però no la al- la via politica de territorio conquista:,
-, efectiu que el de Paralitzar el per les armes.
Polaina fou endebades que fruis de la
-...istro-honaares- italià q ue volia
niercats austro-hongaresos a simpatía universal; ha calgut la guerra
agrícola i industrial de k i Un a guerra a la qual eis poloneses han
Entesa. Aquest Pacte no vol dir tires una nart activa. percate peauessin.
▪
sc sePar; dels seus cija fa amb Eajuaa de l'estranger, recobrar e:
Entesa i les altres naeions territori integramcnt.
Cal, dones. ane Hollaría s'asseguri
•• res tedien rnd de PreoruPar-se de
i cada dia hi ha Proves alias,, en nrevisiä de Iluites futures. Al
: . aquesta necessitat. Ens arribe,' costal d'Italia i d'Austria. saca desfor. 7racMes de Gömbös i del ron,- ear a conciliar-se l'ajut de Polónia i
agror) Milotay a la Cambra Alemania.
• f‘est. Gömbös ha dit el de sem- El viatge de Jevtitx a Sena
-e PHonaria instilada i la iteres!a rerisid. en heriudici delires
Sofia. g. — Hem assenyalat Que i'acoPe r a ell hi insisteix confirma Iliment que s ' ha jet. a Sc-fia, a Jevtitx.
record amb Romo i Viena. Austria. sota ha estat calorós. Jertitx ha entat rebut
e! 'l'o h. dollfussid. is una entitat neoli- des de la seca arribada pel rei Bunt
Pi He !cut Politicament co,,, militartnein i ha assistit després a un dinar ofert
N, homo cf mateix niel, Roma, que ti:al- a la delegació iugoslava, on aluxanom
oe les declaracions Pacifistes — acont- ha estas invitat.
panindes del non pressupost de 483 Mi'
A la tarda, al te ofert per l'Associali o'r tires Per a la marina de mierra — cid billgaroaugoslava. el President de la
i reiterades manifestations d'arosta- qual, !'ex-nministre Kazassov ha mantisa
reni amb Franca. no VOCilln a obstarn- g ut diverses vegades, coratjosament ,
Hrl, la politica de roncar-dio del 0,n.r posició a favor d'una entesa deis do'
d'Orsm!,
pailas. ha donat ocasió al ministre ¡egosEl diputa? Milotay. en les seves de- lau de trobar nombroses representan:5
eleracions.1:0 anat més etilli are el cat dele medis intellectuais i politics.
Contrariament a llur programa arme,
del onvern. fior ha Parlat de mierra
61:re e! cus dr Patinan nlle es reronetrie aluxanov i Jevtitch s'han trobat a la
en imite anides a In g uerra. Mea presidencia del Come!, cap al tard, on,
cruel di p utat Parla d'una mierra une assistits de llurs collaboradors immeRrrsriq hau r ia n'e fer ainh .41enta- diats, han tingut una Larga entrevista.
so i Poldnia. Aquesta manio N ra de MiA la surtida aluxanov s'ha limitat a
declarar que la conversa es prossegui,-"cartinade, a ¡reme r y.drir ni
- P -,thou a Vers3vie. dreda eIrs- ria avui.
Aquest primer contacte ha permès
• 7 e er la 74.7P.1 roe m'id ha de irr
nistre Polos?, de l'Exterior. r de constatar que el plantejament deis
-. el sen enHega de Romana problemes previstos lleven del eiatge
del reí Boris a Belgrad han millorat
qual ¡tu ‚I rin de comhotre
a satisfer les ve-ti rite:1s exPen- molt.
Un sopar sepia d'una recepció, doMOreSrs.
aest, 9. — En ocasió de la dis- nat a la nit per Iluxanov, ha dor.at Iloc
•

el pressupost, Gomboe, primer
• , honeares., ha exposat la politidcl gcrt - ern.

R evisió necesaaria. L'en-

tesa amb Roma
• asquern—ha dit—solucions fan's, sinó que cris basem en real:•
primer punt der nostre progra.2. retornar /a nostra situaciä
mutila. La idea de revisió re-. en particular als Cárpats,
era ha d'ésser restablerta per
.sar la possibilitat, la prosperitat
:-a i espíritus! de la nació.
:.,einvolupament de l'arnistat arnb
era el bon cerní; l'entesa de Ronca
e'es : a prora. Tenint consciencia de les
responsabilitats declaro estar en
r..e, ura de dir que a Roma ha gaat obt .acla. una entena general.
N ecessItat de l'amlstat-

holgara-austríaca

Lorient (Franea, 9. — Ha
estar trobada assassinada al sen
en circuinslancies
rnisterioses, la senyora
Henriof, el marit de la grial Os
cosi del [tintan de les ¿retes
senyor Ilenriot, que recentrnent
es va significar per determinades aeusacions que va fer en relaeló amb l'escarnio! Stavisky.
Es 11Psconeixen vis nióbils del
chut, perit eón mons els (mi consideren que es una nova revenja
de la banda Stavisky contra els
seus enemics.
Els treballs de la GomIssid
Paria, 9. — Davant la Comissi q parlamentaria rme enten
els afers Stavisky. ha preslat deMitrarin aquesta tarda per segona \nada l'ex-ministre de JusHoja senyor Hesse. el qual no
ha pogut donar mes que expliracions insuficients respecte a
les rand)cinns en qm., s'arriba a
la preseripri6 a prop q sit de
rafe: . Slavisky, per al qua l hav,.
estat designat pel mateix estafador cona a advocat.
Per disset voto contra set i
.ieze absiencions. la Cninissid ha
disposat transmetre al ministre
de Jusi iris la declarariö del senyor Hesse.
En tenir noticia Wanktest
acord l'esmentatt senyor, que es
trohava ills passachissos, ha sored una indisposicid i ha hagut
d'ésser auxilia:. per algunes personis que razednuanyaven.
La Comissid parlamentaria ha
reservat el ras del senyor Dalimier fins que enllesteixi les investigacions realitzades als informes del; ministeris de Treball de Gotne71..
El cas de Pler. re Darlue
Davanl In Comissió ha prestar
declaració el souyor Pierre Darius, el qual ha declarat que
manlenien el seu periòdic parlamentari de tots els matisos, i a
aquest respecte ha Mal alguns
norns.
Ha afegit que rebia subvencimas de la Presidencia del Colteell i dels ministeris d'Afers Es1 rangers. CoMnies, Finances i Interior, i que venien a cobrar de
23 tt 30.000 !rallos mensuals.
TaittInger Innocentat
Con) se sep ell t'informe del
senyor Bonn) , sobre els xecs
Stavisky, s'assenyalava el diputat senyor 'raittinger, president
de les Joventuts patriòtiques,
cotn a l'a y er rebut un xec del
.senyor Wurtz. amic de Stavisky.
En la declarad() prestada pel
senyor Taitlinger, i davant les
noves explicacions, el president
de la Comissió i el senyor Boutly
s'han posat d'acord a reconèixer
la innocenria de) senyor Taittinger.

A

la S. de N.

El Secretariat general

¿Una conferencia Naval entre Washington,
Londres i Toldo?
Finalment, Anglaterra fa conaixer les
decisions preses en el Cansen de ministres a propòsit del desarmament, i la
delegada a Ginebra ha rebut les insreaccione pertinents. El aoven nimplh,
dones, es propasa «enfilar alguna rirrunistänria faz-arable que es presenti a
Paris i a Ginebra per tal d'arribar a im
conveni, i en ras d'itnpossibilitat d'aquest, arribar abitenys a una limitada
de les forres caries.
Sembla, per tea , que s'assoliria una
(Mesa franco-anglesa. Pera ¡fin: a guiri
punt arribaran les concessions anglesesf
No ereient que es pugui arribar a un
rotiveni limitat a l'aviada. Londres
sembla que segiteix en el cand dels
equívocs. ronseqüenria del desacord existen, al gabitret.
lienderson ronferritriarä amb
Balthou, per:, aquest podrä sind
en
el pon de vista francas. Ni
SiSfir
haurä tambi converses entre Barthold i
Edrn, i d'aquest amb von Ribbentrop,
niviat diplonidtic de Hitler arribat a
Londres am i, les ciar reres decisions del
fiihrer, Pera no es fácil que el govern
anglas accePti la !ay:lit:crió del rearmament aleninny, i l'enviat especial no
podre) irodifiear sensihlrment la situaci,;. Prebablement a Berlín ennstataran
les greus ronseqiiancies de la sean finen/airar retirada de Ginebra.
Pe, que fa ni desarmanient, el lat 4 Co
inicial la saya tasca per a emancipa rSa deis compromisos rontrets a Washingt o n i a Londres. Lo Gasa Planea
evitar-ho ter& rind tindria
ernseg idancies considerables. i ',rotosa
una Conté-rancia deis tres: .4nti1aterra,
F.slats Units i Lapa. Pera el que falta
saber is Si aqueli darrer país acredirä
als desigs clr Rrosevelt. el timol estä
evidentment d'acn rel n,h liarPonatel.
Londres. 9 — Després de la reunid
dele :vendares del Govern es considera

compren especialment el primer nunistre, el lord canceller, lord Halifax,
reclama, al contrata que s'intenti un
nou esforç, per tal d'arribar a una
limitació per limitada que sigui. A

aquest efecte, estan disposats a consentir a importante concessions- del
punt de vista francés en materia de
seguretat. En resurta voldrien veure
Gran Bretanya dipositar, el 29 de
maig, a Ginebra, un non pla deseavolupant el sistema de garantice continentals, i portant aixi les grans
laden militars a acceptar una forma
qualsevulla de limitació deis arma-

mente.
D'anta part, segons el "Times",
Izan pot estar segur que si els ministres desitgen fer tot el possible per
a salvar la Conferencia del Desarmament examinen igualment la situada
que no menearla de produir-se en el
cas que es termines sense un resaltas
definitiu.

En Partirle al qual ha fet allusió
el - Daily Telegraph - es constata que
si el Govern francès refusa d'acceptar

1C3 assegurances d'Alentanya, i especialment d'una Alemanya hitleriana,
tota convenció de desarmament que
sortiri de la Conferencia será d'un
caire molt limitas; les perspectives

d'una Conferencia Aeria separada,
com ha suggerit Baldwtn, no seran
molt millorades.
No ohstant —afegeix el "Daily Telegraph - — no hi ha per que desesperar encara si toses les altres
potencies que han guardas silenci durant les recents negociacions "fan
soroll", a causa que segurament la
rnajoria d'elles hi sellen molt d'inreses; el Govern britànic se sentira
animat a ier tot el possible per tal

d'arribar a un resultat satisfactorio
En tot cas, si no hi ha conrenci5
que s'llan cecial instruccions als repre- aeria, el sea deure sera obtenir la
sentants britänics a Ginebra d'acord amb paritat aeria amb els t-eins continenels segiients principie:
tals de la Gran Bretanya amb tota
Primer. — .aprofitar qualsevol cir- la rapidesa possible.
cumstancia favorahle que es presenti a
París o Ginebra per tal d'arribar a un El delegat alemany a
Londres ::
Conveni de Desarrnament, i
Segnn. — S¡ es consideres definitivaLondres, o — Aquesta tarda ha
que
gires
um,
acord.
ment irrealitzable
arribat a Londres el senyor von Ribentorn del pla exposat per Anglaterra. bentrop, conseller
del Govern alela representació britànica proposaria la many en assurriptes de desarmament.
conclusió d'un Conveni de limitacia de
L'Agencia D. N. B. declara que
l'exercit aeri.
aquest viatge té per iinalitat coneiAeuestes instruecions pedrien , per al- ser el punt de vista anglas en matetra banda, ésser modificades en les en- ria de debarmarnent.
trevistes que pròximament celebran ä el
Es creu que el senyor von Ribsenyor Eden arnb els ministres france- bentrop celebrarä denla una entrevissa,.
ta amb el senyor Eden.
Als circols autoritzats se subratlla
Henderson cap a Paria
la importancia d'aquesta visita en viLandres, 9.— Abans d'ernprendre
gilies de la sortida del lord del Seseu viatge a París, el president de la gell Privat cap a Paris i a Ginebra.
Toouio, 9, — Parlan t davaut la ConConierencia del Desarinament, senyor
Henderson, parlant amb els periodis- venció de governadors provincials el
tes ha manilesta que no havia da ter- ministre de afama ha manifestat
se iilu:aons sobre la aaavelat de la la decisi6 adoptada per la Marina 1 A 50situació en que es troba la Coi-di:- sesa de allIberar el Japó de les trat-es
renda del Desarmament.
que Ii imposen els desavantatjosos tracHa afegit que si no es produeix hat; naval; vigents en l'actualitat, conun canvi radical, en aquesta situada') tinua intacta.
a conseqüencia de la reunió de !a
Ha fet ressaltar després que la C e nCornissió general de la Conferencia ferencia natal de r 935 tindrà una imdel Desarmament, caldrä admetre una portancia vital per a la sort finura del
vegada que la Societat ile Na- J'epa i ha demanat ale governadors que.
cions !latirá fracassat en la sena m:s- fent-se carrer
procurin
sió.
l'opinió pública envere una millor COMParis, 9.— El president de la Con. prensi6 de la situació, di la seguretat
f crencta del Desarmament. senvor que mentre utah s'assoleixi la Marina
Henderson ha arribat a París a dar- adoptara totes les mesures que siguin
rera hora de la tarda procedent de possibles per perfeccionar la defensa
Londres.
nacional.
També ha arribat procedent de Ginebra, el senyor Agnides, can de la Una reunió deis "Tres"?
secció de desartnament, de la Societat
de Nacions.

Les diserepitncles en el
Govern anglès

Londres, 9. — Lord Hailshatn, mifli rtee de Guerra, i el mateix sir John
a un intercanvi de toats.
Simon, segons assegura el "Daily
El primer balgar sha expressat en
Herald", consideren que Anglaterra
aquests termes:
ha fet prou per salvar la conferencia
—El poble balear e. pera que, en una
del Desarmanient. Estan disposats,
atmcsfera de confiança i d'estima reciMile naria 9. — El aocri.ditri ge- d'ara endavant, a deixar els esdeveproca i per una justa UP7eCiaCiÓ de tGts neral de la Societat de Nacions, niments que segueixin el seu curs.
els interessos, serà possible de realitzar senyor Areno!, ha comunicat a
Una altra fracció del ministeri, que
una entera completa entre Bulgaria i lobs els Governs membres de la
lugoslävia.
Societat de Nacions una carta
La política d'amistat entre Bulgaria
(
lugoslavia no implica cap designi ama- lot delega( del Paraguai, senyor
gat. Ella s'inspira de l'esperit de la Caballero de Beiloya, en la qual
S. de N., i es posa al servei de l'entesa protesta contra el bonthardeig
hIPI . parí dels avions bolivians de
internacional i de la pau balcänica.
L'orador ha remerciat, en nom del po- les fàbriques dels
lile balear. l'acolliment que lue,oslävia pata s de Guarani j '-li litttoviix,
Toquio, 9. — L'Organ oficial del
fati al reí hdlqar. Desprds ha acahat be- ports que es trOben tova del
vent a la salut i a la felicitat dels en- camp d'operacions del litoral del Govern es mostra molt reservas en
els seus comentaris a l'entorn de la
birans iugoslaus i a la prosperitat del ritt Paraguai.
declaracia del senyor Runcitnan anunpoble germà.
La carta die) delegat paJevtix en la sera resposta ha ex- raguaie araba dient que el Gu- ciant mesures de protecció a les Co'antes contra la importació de merpressat el seu agraiment per l'ecoiliment que li ha estat reservat a vern del Paraguai es considera caderies japoneses.
d'ara
endavant
del
comdestligal„
Diu que es all deure per al Japó
Sofia.
--Ele nostres esforeos mutuo per a promis de respeetar, en rebeló adoptar totes aquelles mesures que
la realització progressive de les nos- amb Bolivia, les regles del dret calguin per irr front a la nova sitres aspiracions en vista de l'aferma- de gents, tan obertainent i deli- Suecia. Ilem de protegir els nostres
ment de relacione pacifiques san la berad:miela siolades per :optes( drets en virtut del Tractat, pera hem
de veure si racció britànica infringeix
millor prova de la voluntat indubta- darrer pttiä.
Ide de logoslävia i Bulgäria de conG n eh ea. 9. — El secretari ge- el tractat comercial anglo-japones.
Londrea 9. — En una reunia cesolidar la pau general als Balcans.
neral de la Socielat de Nacions
InterJevtitx ha recordat tot seguit la ita traniès al Comilit del Consell lebrada avui per la Federacia
de Filatures de Cota ha esnacional
visita dels sobirars belgues a Bel- que s'ocupa de la collaboracid
tas discutida àmpliament la qüestió
gra d.
técnica entre la Societat de Na- de la concurrencia dele productes ja—Aquesta visita fou acollida amh
cions i Nimia, un informe del de- ponesos.
entusiasme, i el seu record, durable,
legal tècnic doctor Rechina.
Es creu saber que els representants
constitueix una garantia per a l'esdeEn aquest informe es posa de japonesos han fet remarcar que el
venidor mes feliç dels pobles iugos-

tantráriatnent al que pensara abans,
" adq uirí, la convicció que l'amistai
aetrce liongaresa és la mis natural. Ea
;tr això que he eiaminat les qüestions
Me intereseeu els das paisos mil el can.
eelter
L'entesa de Roma éS en tot cas
;as contra l'afana que causa la desgrac ia de nombrosos paisos.
Il angria no ha d'imiseir-se en la diferencia que separa Austria i Aternanya,
!ar el nostre país està lligat per grans
iat eressos amb les dues naci o
ns. Es evi
que Hongria prendria mesures de-dent
defensa si un altre país voli fer valer a laus i
Cita nostra les seres tendencies
Illutxanov acoepta en crininteriors.
clpl el pacte de no agress16
. Cal , pera, no oblidar que no Iluny
dad viu un noble alemany de setanSernbla que el senyor Mutxanov
t a milions d'animes, i que qualsevulla ha acceptat en principi el pacte de
que sigui l'ensenva que arbori tindrà no agressiA i la definicid de l'agres"mate una influencia decisiva en la sor de la Conferencia de Londres.
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L'afer Stavisity

s'ocupa dels afers de
Bolivia i Xina

Londres, 9. — Iforn creu saber que
el govern de Washington praposara la
reunió a Londres d'una Conferencia
preliminar "dels tres'', en la qual prendran part representante d'Anglaterra.
Estats Units i Japó.
Aquesta reunió tindria per objecte una
definició de la politica de les tres potencies, en vigilies de la Conferencia
naval de 1935.
Aquesta definició permetria als sig.nataris del Tractat de Londres d'apreciar a la bestreta les possibilitats d'un
futur acord.

El govern japonés La declaració de Rooles declaracions de sevelt sobre els deutes
Runciman
de guerra

manifest la formació i orantezació del Consell nacional econäinic de Nina, la inissid del
qual és ajuilar el llover), en ro.
bra de reconst dudó ecoubmica ile
l'esmenfat país, des dele pulas
Ile vista de les obres públiques
higiene 1 iastruccid pública.

sea comerç amb Europa acusa en

general una balança favorable a Europa, i que tota limitació de l'exportació de cotó japonés entrant aria inevita blement una dixmintició de les
adnuisicions japoneses de maquinaria
i altres mercad eries. a conseiniencia

de la insuficiencia de les divises estrangeres necessario.

Rússia aconse-

La guerra a

gueix üncer la L'emir Faiçal, que
Muela britäni- ha rebut deu mil
homes de reforç,
ca al Turquestan s'apresta
a apodeSillita, 9. — Noticies rebudes

en aquesta capital anuncien que
continuen lliurant-se aferrissats
combate en el Turquesta xinès.
Sembla que el dia 12 d'abril
darrer els tungans s'apoderaren
de Yangish Sisar, i que després
d'haver matat l'Emir Nuralmad,
continuaren el seu avene vers
Varkand, població situada a força distancia al sud de Kashgar.
Les tropes que guarnien l'arkand es retiraren sense oferir
combat, al comandament de Ehojaniaz Ilaji, després d'haver arrestat Sabit Amulla i altres capa
prestigiosos, inspirades pel desig de signar la pan amb les
tribus tungans.
Les tribus tungans aconseguiren entrar a Yarkand el dia
20 d'abril darrer, i inunediatainent organitzaren la persecució
de Khojaniaz Haji i les forces
que l'acompanyen.
Nang-Hai, 9. — La Iluita per
la supreinacia entre les influendes :inglesa i sovietica al Turquestan xinès ha-acabat amb la
victúria dels russos, la Militenda deis quals s'estén ara fins a
Kashger, regló que fins ara havia estat seu del movimetit d'independencia mahometana recolcada pels anglesos.
Es diu que la influència britànica va essent expulsada del
Turquestan xinhs oriental.
S'afegeix, per allra part, que
els SOViets, eStart eStabliill fabriques d'avions i municions
Kashger.

rar-se de Sama
El Calce, 9.— Noticies d' Hodeida
diuen que continua la tornada dels
que havien fugit en els primen moments de l'ocupació de la ciutat per
les forces saudistes. El fill de liman
del Yemen, es troba en direccid de
Sanaa, la qual ciutat s'apresta a deicnsar-se deis atacs saudistes i estä
reunint les genes tropes per a donar
la batalla definitiva.
Noticies de Djeddah (Hedjaz), confirmen que han estat capturats dos
oficials europeus que estaven al !erre! de les forces del Yemen.
Deu mil membres de les tribus han
arribas a La Meca per a reforçar les
!orces d'Ibn Saucl, el qual les ha renartit entre els seus caps. Les tribus
Neid no cessen de trametre reforces
a Ibn Salid, que constitueixen els
seus principals elements al front de
Neiran.
L'emir Faieal sortirà demà de Hodeida per tal de dirigir les operacions
que van a emprendre's contra Sanea, capital del Yemen.
L'exercit de Faieal, que entri a Hodeida el dia 5, no espera l'arribada
oficial de l'emir, sinó que segui immediatament el seu avene cap a Su.
naa, havent entrat ja en contacte arnb
l'avantguarda yemenita.
Als centres saudistes desmententets.
les victaries que els yemenites a s senyalaven en els setis telegrames d'aLes forces wahabltes re-

butgen uns ataca deis
yemenitas
Londres, 9. — Comuniquen d'El

Demà mimará el
Congrés del pilad

radical socialista
francés

París, q — Divendres començarà a
Cleriumxl Ferrant el Congres del partit
radical ¡ radical-rocialistes, que acabara
Pruhablenlent diumenge. Es concedeix una
Washington, ti. — El presi- extraordinaria' importancia a aaucsta reden!, senyor Iluosevell , ha foi unia. Principalment secan tractades tres
una importan' declaracid sobre qüestions: Depuracia del nartit, confita
manase algunes exclusions contra perels denles de guerra, i ha sub- sones acusarles d'haver participat en el,
ralltat que els Ertlal It Units exi- escandols Stavisky; reforma electoral i
geixen el pagament dels dils den- continnació o no de la participació miles, perd que examinaran el el nisterial.
La darrera qüestió es de la mis gran
ras d'aquellos mi g ions quo. !robant-se en dificulta!, sololicitin impartancia per ésser susceptible de prococar una crisi en el Govern de la Reefectuar pagarnents reduïts.
pública Una part del pan's que sembla
El seriyor Itonsevelt litt afegit estar en minoría e'lla manifestat contraque la qüestió de saber si els ria a la permanencia de ministres rapagatnents seran acceptats al dical-socialistes en el Govern. Contravenciment de 15 de juny serä riainent el mejor nombre de federacions
sernbla que sinn partidaries de la colladecidida segons les corcumstart- boracira El senyor HerriM, que assistioies que concorrin en cada cas rä al Congrés i que frueix, cona as sabia, d'una justa influencia (Entre el parindividual.
lit. ha anuncias ja la seca fuma riera
Ha afead que fins ara nim Iti sia ile no sortir del ministeri nacional
ha entuulada cap negnritieiö ami/ n pie presideix el senyor Douniergue,
En els cerdee que passest per nett innaeinns eslrangeres, Perecen'. als
formats es cren a :e el punt de vista del
pagaments de 15 de juny, i que senyor Ilerriot s'impnsarä i eee les
I amenic s'ha for»mlat cap peti- discussions de Clermond-Verran t no seció de reduccid d'aquests paga- ran tan encnnales cnm e, ereia, ni en
surtirá, el T'astil radical tan quebrantas
mente.
com s'havia deixat creure

Caire a l'Agencia Reuter, que durant
el nett avanc cap a Sanaa les forres
ivaliabites han rebutjat quatre ateas
dele yetnenites.
Noticies rebudes pe/ periòdic "Gueprocedents de Djeddah, anuncien que els memtres de den mil tribus s'han incorporar a les forres de
Ibn Send i s'ha posat a les seves ordres.

Els socialistes belgues
assalten un local dels
Dinazos
Brusselles, 9.—El diari "Etoile Beige", de Brusselles, publica:
una informen) en la qual diu
que ahir a la nit un grup inte"gral. per militants socialistes
assallä et local Wun cate en el
qual estaven reunits els
zos".
Els socialistes—afegeix el dia:
ri—aeonsegutren entrar a l'e7u.
mentat local, j destruiren tot SI
mobiliari i els vidres.
La policia va intervenir pez
lal
reslablr ¡'ordre.
Fins ara no se sap si s'han
priteticat detencions ni si hi 136
tiagut ferits, perl bä que bol
creu que no.
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LA PUILIOITAT

BARCELONA AL
Pels Centres Oficials

hacia estat denunciat pel fiscal
de la República.

Servei Meteorològic
de Catalunya

DIA
DijOus, ft) 'de maig 'de IDdi

guiada per Tomás Navarro i Eivissa,
atropella, la nena de cinc anys Angelina Martínez Rodela. Una camioneta que pasad per aquell indret al
cap de pues moments d'ocorregut
l'atropel/ament la traslladi al Diepensari. Rebé tan greus ferides que
morí al cap de pocs mol/lenta d'hacer
ingressat a l'Hospital de Sant Pata
* carrer
Al,
de >une Girald fou
detingut l'erran Italiana Merquica, el
qua' amenaçava conatantinent de
niort la seva dona i el sets fill. Ultra
les amenaces el detingut será jutjat
pel Tribunal d'Urgencia.
Anit es donä compte al jutat
de guardia que a conseqüencia
I incendi ocorregut alar al talan ea
una (ahelea de cautxú del carrer de
Recaredo resulta ami, cremades en
diverses parts del cos l'operari Angel
Jiménez.

L'Activitat Política

* Es donà cumple ahir a la
Comissaria General d'Ordre Pnun
cernir.
—
L'Ajuntament
do
CENERALITAT
blic que al nialf, en una fábrica
Recomanem una cegada mes que
Bisecara, en seasiú celebrada el 4le cantan del earrer de Res:lucarmar. CIE NNNNN AT11108PERICA
aquells qui vulgain fer aleen danatiu eg
Presidencia. — Ahir al mili dia 28 del mes d'abril, acorde ilo, número 4, a una noia que
D'EUROPA A LE8 7 MORES DEL DIA
a ?a ostra bibliateca en intimidó el lt.
el senyor Conmanys va anar a donar el nom del president Com- parle va ui liquid
9 DE IRAM DE 1934
cin tan aviat eorn puguin, a fi de fa-.
Inflamable, en
Lloret de Mar, on va passar el panys a un carnet d'aquella p0- passar pr
INFORD E L litar es treballa d'organització.
(runa esttila se li
S'han •stablert pree•lon• altos
p
mal( reunit amb la seva familia. blaciú.
qu• donen l ion • bon temes a teta
cala locul iiupulla, i l'incendi
la Penlnaula IbbrIen 1 al nord
MACIÓ
PARTIT
El Butlleti Ctfloiai de la Ce- As propaga a la
Va estar de tornada a primeres
(rica.
fabrica. HI acuneralltat.
—
En el seu número diren els bombera, els
llores de la tarda.
re Aran« ale Pelaos Bale« I •
ESQUERRA REPUBLICANA
¡lamina
cal
nuvolde
1
bolE
leme
nf•(,
ELS
ACORDS
DE
L'ASSEMBLEA
irithir
publica
el
segiient
suAvui entre. a 110ra d'Ebre per
aconseguiren sufocar-to.
edt, alle alguna. «Uf« pluges I
DE CATALUNYA
els vente e« nula., balee« adGENERAL
tal d'assistir a l'Aplec que ha de lila
Els perjudicis Toren coneideuna..
Presidencia. — Decret posan( rabies. No hi llague desgràA petició d'un grup de socis del
tenie 110e en aquella vila,
En les edicions de LA PUBLICITA1
Al
nord-oest
de
les
III«
BrItenls'inaugurara lambe una entitat ell vigor Eacord de la Cotninsiú cies perainials.
qu•• Si ha preas/ons balsas «te l•
d'alar i diumenge dondrem comPte dei Casal d'Esquema Estat Catalä (Corts
Influencia de les Suele el registra
Mixta per a la tinplantae¡ü de
descabdeliatuctat de lAssemblca i resu- Catalanes, 627), la Cornissió orgaeiu.
mal tema, • PAtliantle nord 1 • lee
*
A
conseqüencia
d'una
disHilen' les proposicions preso:ludes i els zadora de Ehornenatge al teu ex -nro.
t'Estulta de Catalintaas relatiu a
costos de Noruega, on el tal este
Oonselleria de Governació. —
Completament cobart I bufa vent
ccords que recalquen.. ..lquesies propo- ‚dient ha ajornat la seva celebraciti
1 adaptado a la Generalitat dei cussió que es produf entre els
fort
del aud-oeat.
Ahir al migdia el aeny.e. gelves
siciona, la malaria de les mil förett per al dia te de maja, i per tant,
regim de prenisa, asaociaciOns, obrers de la foneria Dalia, del
no va rebre els periodistes per- reuttions
aprovades, es rejereiren a qüestions dalt sesdaa Com:ssia pre g a a tnts el, s e
Pa saidge de II ira número .10.
i espectacles públics.
l'acres, que °brillen OSPeCICS seciais, dc cis del Casal que pasito a clualsevuila
quä no es trobava al seu despida
Decreto, adscrivint el Patronal. abandonaren el lreball n, lo, La
DEL, NNNNN
publica general, política económica, a hora per tal de signar l'aiburn.
oficial. El ama secretad, par- de Protecció
a la Dona al Depar- furo pública va haver d'interCATALUNYA. 5 Lßß VU1T
=0 Aquest vespre, a les deu, nra.
l'organitzacid interna de Partit i al seu
ticular va dir que la !rangualanient de Justicia i Dret de la venir per tal d'apaivagar-los.
n.gatt econi)?itic i a'e propaganda. Ewara dri Ilec a jestatge ir l'Ateneu Re.
litat era absoluta a tot Cata- ateneralitat.
El lampe is bo I « mallete« al* Ahir l'oren posats en 111pubEca
de Gracia (Montmany,
que
im
Condusions
salades
ANUNC1S
JUDICIALS
per
l'Assemguna núvole • la colta de Llevant 1
lunya.
cal coMpleternent seré a la roseta de
Idea ja rimen a reirlflüe ele acords At- una conversa política sobre el tema:
Justicia i Dret. — Decret dis- bella( 18 deis individua que foCatalunya.
.* Ahir, a un quart de deu del posan( que els funcionaria de la ren detinguts atub motiu de la
"Esta
en
crisi el federalisme?" Serk
mcntats, creiem dinteres que tots els
EDICTO
Ele vente e« flultos cl« sector
vespre, el consulte!' de Cioverna- Justicia Municipal portaran els darrera temptativa de vaga geafilias d'Acció Catalana fingid,: exacte exponent el senyor J. Alcrudo.
nord, I lea temperaturas, en general,
Por
el
presente,
que
se
expide
en
conei.rement de les resaluciens adahlaIOn eu•us.
ció torna de Manresa, en hada Hilareis de les g eccions del Regia- neral, ultra luolts altres que
La Secció Social de la mateixa ea.
cumplimiento de providencia de esta des i. a equest rfecle. a partir de d.ma
Temperatura ~In« d'ahlr: 29
esta' durant el dia.
I re Civil a Catalunya en eutalä alavien pasat en !liberta', desgraue • Tomos.; mlnlma d'asul: 2
fecha dictada por el Sr. Juez de pri- les pubhcarrni ca (gallega Sea-ió . tal i títat efectuara el diumenge vinent una
coNectiva a l'Escota del TuVa dir ale periodistes que Pi i en eaelella, tfacurd ami) lea pri, s d'haver-se comproval que
greta a l'Estagento.
mera instancia número cuatro de donan: tarnbi enripie deis acards °dehall. Hi són invitats els socis i sin/.
sen 'latee a Manresa fou degut normes que s estimulen.
ho tenten antecedente.
Barcelona en méritos del procedi- tats pc1Conscll, p...r tal de dur-les a clec- patitzants.
Mes observaclone g eh ternpl a
Se sortira de l'estatge sea
a qu è diveraes representacions i
miento judicial sumario distado por tivitat immediata.
Cultura. — Ordre abrir'', un
* A1 sen domicili del carrer
nareetona, a les set, van a la cap •
rial a les deu del mati.
les forres vives d aquella pobla- CUIICIll'è per a la provisia) d'una ile Vallhonrat, la nena d'un any
don Pedro, don Alberto y don FerCalor, SO la p rimera Masilla.)
nando Fontana y Almeda contra don
ció havien trames un docu- piaça de meatre modelista, va.- anomenada Enearnacid Serra
Joventut d'Acció Catalana
ELS FEDERALS
Félix Ifiesta Sauri, se hace público
ment a la Generalitat fria pre- cata a l'Escota del 1 reball de a'enipasaa uns quanta pinyols
Republicana
Fa eona• oc-a els socis del Centre Re.
que la subasta de la porción de
d'inspecció
realitzada
al
Mani
sent el malestar que allí hi hacia Barcelona.
d'oliva i s'ofegà.
publica Democratic Federal -El Par.
terreno y la ca : a-torre ediiicada socomí de Sitial Boi de Llidarega
amb motiu dels darrers esdeveNoticieni
Econoinia ¡ Agricultura—DeEl cadáver, per ordre del tulte" a l'aslernWea general ordinär:a
are la mIsma sito en la calle de las
dile
pel
doctor
Cialeeran,
111elg
e
,
niments.
cret aprovant els Estatuts de la jai, fou traslladat al dipòsit juEl ilustre admirat amic terror E. Du- que se celebrará avui dijaus, a les
nista de EAsil del Pare, el dia 30 Minas que debia tener lugar en el raa-Reynals ha accedit al are,: de la cleu de la vet lla, a! seu estatze social
El Consell de la Generalitat el Caixa de Credit Agricola ¡ Coope- dicial.
d'abril proppaesati Secció d'h e dia de hoy en la Sala Audiencia de Comissió de Cultura da cloure el curset I corres ele la Diputació, 811.
faculta per anar a Manreaa i ratiu.
aquel Juzgado según ei edicto de
* Ahir a la ni( es trobaven
-mes,xitnelprmcavbil,
d'oratória crannitzat ner aquesta Jeprorldrar d'apaivagar els ànims.
Decret nomenant 'nombre 11s- als calabas.aos del Palau de itia:17. Sense variad() durant el ines. tedia cuatro de Abril inserto en esta vestal.
PARTIT SINDICALISTA
El senyor arelves parlamentO 11 aldel Comite Perinanelit
tieia presos i proressals per la g eri • iii de dones, existents el pri- "PUBLICEEAT" correspondieme al
La clausura tinirá Ilcc el vinent dia Manresa amb ele represen- Uústria el cap de .Negociat
dia diez de dicho mes, se traslada al
En assemblea general ha quedat
mer d'abril . 85 malaltes. Sense dia nueve de Junio prc:.ximo a igual lluns, dia la, a les ved del sespre, a: conatituit el Comité regional, que
tanto de les farces vives , el del de la lieueraltlut seny nr Emili Llri d'Oree Públie trelze
vidus con' 5 con i inuaeiö deis fela variació durant el tules.
ilustre eatarge — Crirts Catalanes.
Consell de govern d'aquell Ajun- Colom i Itiegarra.
hora de las doce, rigiendo todas y principal — i a l'acte, que será rd- tegren els segilents senyors: Presiocorreguts anda mollas de Eintent
tament i alfres representants de
Reeultat total el primer de cada una de las condiciones expues- blie, san pregats rraasistir-hi tots els den:, Josep Robuster; vice-president,
(naire teaulent que no escau d'elite general durant dos dies
Francesc Alemana. : suretari, Antoni
tas en tal edicto.
diversos sectere.
maig: 122 malalts.
socis de la joventut.
d'alendre la peliciú formulada
Ba
ona
López; tresorer, Josep Figols; voceas:
Barcelana, nueve de Mayo de mil
La gestió del senyor Selves pel senyor Benvingut Cepero
Excurslonistes franceses . —La novecientos treinta y cllatro.
A
algults
se'ls
trabaren
armes
Crispi
Martínez. Antoni Antin i Bar.
fou amistosa, aconseguint !limar
Acció Catalana Republicana, crOlesa
que (imana esser no- i a altres documents comprome- l ' UVI Departamental de Socielats
tornee
Andreu. — A tots aquells als
El
Secretario
de alonaserrat, comunica que ha queda;
asprors i moderació. No pogn4 inemit inspector delegat de la
de Socors 3lutils de l'Ande (Eran:fa s e Molina Aznar constituida, en aquella simpática \d'a. una guata pugui interessar, seis comunica
parlar amb el jutge de primera Junta reguladora de cantingents tedora..
,amissió oro b.emenatge a Josep Mira. que l'esmentat Comité té la seva se* Al 3Iercat de Sans, i per ea), amb maitu de c e lebrar el
instancia. peral ho feu amb
a les comarques de Lleida.
unes, de la qua] formen pata representa- cretaria al carrer de la Unió, 7, loa,
insolentar-se amb la taro pú- seu Congres Federal a Cartasjutge municipal.
Urdis reaolent que no escau
cions de l'Ajuntatnent i ole totes les en- on pot dirigir-se la correspondencia,
sana, té projectada 11 11;1 exeursió
blica,
fou
delingul
Pene
Cabrera
El senyor Selves acaba Metal d'atendre les inslaucies del Gretitats politiquea. patribtiques, cultural; : corn també les consultes verbal,.
a la nostra eintat , que tindrä {loe
que havia fel el viatge acompa- ni de Filme, I Asludiello, venedor anibulant.
Responent a l'encauce del Partit,
esportives d'Olesa.
el dilluos día 2 l del eorrent.
nyat del cornisSari general d'Or- Verdores de les cc/Mar
Una de les finalitzts de la dita co- el Ccrnite Regional es propasa jet
A L'AS30C1ACIÓ DE P.U.RFIS
q
giro Els assembleist es Lilian ll1SCril
organitzar
ura
diada
"Joser
urna
intensa propaganda per tota 'a
misrió
es
dre Públic i del tinent coronel untes 1 altres entitats ues
1 TELNICS INDUSTRIALS
s'imitara,
AJUNTAMENT
en gran nombre per tal de pisenMoragues". per tal d'efectuar una re- regid,. a fi m efecte de donar a COni:.
cap de ta Guardia Civil de la que demanen un represeidant
D .13 CATALUNYA
capta a profit . de la subscri p ció nacional xer el programa de la nova organitdre part en la dila excursió, que
provincia, senyor Roglar.
la Junta reguladora de mantilla
El senyor Pi l Sunyer. — L'al- tindrà prr objecte visitar els
per a erigir-li un monas-twist al Ilse or zació político-social, i niel mateix foConferencies dzI scnycr Albert
Un conflicto solucionat a Ca- guita de Fruitea ¡ Verdures.
fcir penjat durant detze anvs el cap del mentar la creació de ezsals abs ptdr.cable, senyor Caries Pi i Sunyer, principals montiments belleses
.
Morella
mártir dins un gaviot.
Ordre creant una Poneneia que el dimarts passat va presidir la •rtistiques flA Barcelona.
cipals nobles de Catalunya.
net.—Desprds de laboriosos traAl
salo
de
aonfezeneica
de
l'AisaCom aigni que s'ha rh/lat el nom de
mita ha estat arranjat el con - pruposi les Oulucions escaienta Junta Mixta d'tirbanització i CaPossiblement
s'organitzaran
Maca)
u
Inclustrials
Electrie,stes
litiJosep
Moragues
a
un
dels
car
pan
de
lz
UNIO GENERAL DE TREBA.
flirte existent entre els obrei
a lea qüestions que plattleGi la sernes de Barcelona, i ahir al
concerts i testes a honor dels gue Boa I anunciada conferencia or- vila, invitaran la primera autoritat
LLADORS
del camp de Canet de Mar, pel Cooperativa La Ciutat de Itepüa metí va rebre la visita deis caganitzacia
per
l'Aaaociacio
de
Perita
Catalunya
descobrir
la
placa
i
a
prea
motius de distribució de jor- i de Vacances, sempre que ligues- tedralies i professors de l'Ins- hostes francesas que arribaran a
Prosseguint la campanya de pml'ecnica ineuatriais de Catalunya, a sidir el `, festivals de la "Diada Josen
In
l'ostra
formant
una
aj
ates qüestions surtin de l'inbita titut de 'Ini rugona.
nades de treball.
Idsa caravana (noticie,. •a, i ro- cárrec del Sr. a1lbert alosella 1 Lo- Moragires", pel qual acte encara no s'ha paganda que ve descabdellant z
Cataluma, la Unió General de TeeConflicto resolt als Monjes.-- de les facultals que atorga
Les exIstincles de beige a Sant mandran tres o guatee dies a mea, sobre el tema "Generaciä 1 natu- poma assenyalar data.
halladora celebrará grane mirings: El
Llei
de
Couperatives
vigent.
ralesa dels ralas Rontgen i llur
Ahir al metí es signä a la ConBol.
—
Resullat
de
la
visita
Barcelona.
Dissabte. a les deu de la nit. tal con, dissabte vinent a les deu de 41 nit
g anitat Aaaisténeia Social.—
utihtzacio en I assaig de materials"
atleta de Treball un pacte ensenyor Mosella ieu un detallat ram anunciar, tindrä Roe el míting na- a Reus; CM/venga', da /3 a les deu
tre els Obrera i els representante Ordre declarada vigent el Reglatriótic
a la membria del mártir de Cata- del Frian, a Tarragona: el mateix d:uestudi de la descarrega eléctrica en
de - Cales y Cementos Freixas", ment interior del Uollegi °henil
toser, Moragues.
menge, a les tres de la tarda. a Leiel gas rariticat i ei mecaniame o proper la qual cosa queda solucio- de Farmaceutics de Galidunya.
L'acte
ce celebrará al Centre Autono- da, en els guata prendran part eis
ces de ionització, i despres passe a
Departan/011 d'Econoinia i
nat el conflicte plantejat a la
Comerç
i
ute
la
Indústria
(Rama,
següents oradors: Josep Vila Cuenca.
del
a
mist
camelar en corpuscles cató:tics i gefábrica deis Monjös. Per conse- Agricultura. — Comissió Arbisecretari general a Catalun ya de :a
nerac:u de ra1gs X en el tub de gas bla de Santa atenica`a
tral
del
districte
de
Montblanc:
En nena de les Joventuts d'Acció Ca- Unió General de Treballadors: Ames
güent els treballs secan repreA la Seceiä Primera sliacia de l'Audiencia aquest ordena al fiscal enrama
Cèdula de coma/Meció.
veure una causa contra Innocenci municipal que internases recura consos denla al metí.
Ea reieri als unas a catode incan- talana Republicana hi nadara el set: Ruiz Lecina, diputat per la "provinsenynf Rafel Tazas i Marca cia - de Tarragona. i Margarita Ne:President.
t.reapo,
acusat
d'harer-se
apoderat
Delegad()
d'Hisenda
d'Oviedo.
tra
les
sentencies
que
es
dictessin
desaent, 1 expuse remete Ediaon
VIeltee al ooneeller do Traball.
d'un patín« desparclenyes hou re- els judicis de fa:tea en els quals ell eapericisciea ele Richardson; conninia i pels altres Partits, els seadents ora- ken. per la de Badajoz, ambdós dt
— Anunci.
Ultra les nombrases visites i Cedora
:
Unió
Catalanista. Roie i Prima • la minoria parlamentaria del Partir
Delegació dels Serveis Hidràu- conegut com l'autor del fet per re- no llagues intervingut. El mateix amb l'eatudi (le la teoria de laol,:,
Misei o ns que el conseller de Tretrat, i detingut una quants dies des- jutge es negä a acceptar el recurs cie la qual presenta uii interesaam Partit Nacionalista Catalä, Daniel 1.6- Socialista Obrer Espanyol.
lics
de
l'Ebre.
—
Ansiad.
ball i Obres Públiques va rebre
dez : Joventut d'E. Estat Catalä. Roc
Adininia rack) Municipal. — pres d'haver-lo realitzat. El detingut del fiscal, i aleshores el de l'Audien- resum, i la retacianis amb ratinitat Boremat: Inventase Lliea Catalana, Salahir, fou complimentat pel cova manifestar davant del jutjat
cia ordent al secretari de la fiscalia quimica. Prosaegui amb l'analisi dels
Edictes,
subliastee
i
conuursoe
vi Valent I ; Unia Democrática. Joan J
ronel de la Guàrdia Civil senyor
policia que ell ma era l'individu
que es presentes al cEt Jutjat i Mar- Qaanta de Pianck i l'cquació d'Einai P. Naeinnalista d'Esquerra
Joan Garcia Rodriguez amb mo- d'Ajuntaments de Catalunya.
qual se cercava, ja que ni tan sola ques acta del que hacia succeït. L'ac- teilt, que perinet la determinació teocontra In
Al fred Cahanes.
Administració de Justicia. — era espanyol, la qual cosa, gerd, no ta fott firmada pel jutge, el secretari.
tiu de prendre el comandament
arnes
rica
deis
limas
espearals,
plenanient
va valer-11 de re, Ahir al mati, en e! fiscal i Engatad.
de /es forces d'aquest Ten; el Sentimcies i edictes.
confirmada per la practica. Explica
Catalans t. no ha de mancar el vostre
Anex únic. — Extractes dels presentar-se davant el Tribunal, torna
Ahir al mati se celebra la re- la teoria de Ientisa:ó.
visitaren tainbe els diputats sedonatin en la subscripció nacienal ner
A continua t'IQ presenta un nueces- eri g ir un montiment a Pasen Mermes
nyors Valles i Pujals , Bilbeny, acords presos pelo Ajuntatnents a dernanar que fis reconeguda la seva m'id, de la Sala de Govern, la qual
intiocencia. Tenint en compte les se- no va poder-se reunir el dissabte pas- sant treball sobre l'espectrografia deis
La Setmana de Perfumeria
Per a donatius adrecev-vna a les ofiGrau Jassans, Bru i Jardf,Fron- de Catalunya.
res manifestacions, la vista fou sus- sat. Sembla que en la dita reunió el raiga X aun) experiencia, purtacies a cines de !a Jeeenjei C. R. d'Accia fajosä, Aiguader i Pis senyors DuNacional
pesa. .Mentrestant s'efectuará m'a in- fiscal, senyor Bonilla, va poaar a co- tenue pel conicreneiant, acompanya- tslana Rennblicana — Corts Catalanes
ran i Guardia i Puig i Ferreter;
COMISSARIA GEN.ERAL
iormació suplementaria arras del tet. neixement de la Sala el que havia dea dc diagramea d'estructures cris- 7.81 — a tetes les entitate i delertacions
el ebrisol de Costa Rica i el s e
l'Administració ele
D'ORDRE PUBLIC
* A la Secció Segona es velé succeit and, motiu dels nonienaments tal:Mea (experiències de von Laue). d'A. C. R.
-nyerEscoft,nelrd'AS'esta preparant per a la se,
PUBLIC7T.AT.
—
tma causa contra Francesc Pallares, dels procuradora. Desates d'una am- Esmenta les radiacions monocromajuntament de Barcelona.
mana entrant la SETMANA DE
plia
discussió,
s'acordä
esperar
que
tiques
u
Ilur
utilitzacid
la
micraen
ren ordre del rninieatiri, la pa- acusat d'escindol públic en obligar
Acció
Catalana
de
la
%rae/o:seta
PERFUNIERIA NACIONAL, orgaL'Ajuntament de Bàscara tiene nela eiticauta ahir dr! 20 eXeln- la sera dona a portar una vida sus- la Generalitat publiqué, uns decrets radiograria, de la qual presentà inteSant Miquel, 3
nitzada per la eataeletat de Peeel DArn del senyor Companys
p lars del elluzi La Epoca", que pecta. El fiscal sollicitä de la Sala en els quala es concretin les facultats ressants exernples.
deis
procuradors
nomenats.
Dissabte,
a les deu, tindra lloc
fui/aisles al Detall de Barcelona
En referir-se a l'absorció dels
que lt ios imposada la pena de quatre
aa«IMMIDOn111n
4- L'administrador de 11-loapital laa:gs X constatá les diverses moda': aquesta encallar entitt d'A. C. una con- i amb la rollaboraeid deis mes
tiesos de prestí.
versa política. Hi assistiren els seneors impartanls !abrir:mis del ram.
de Sant Pan va posar ahir a conei- tats, i esposa les possibiiitats
A la Secció Tercera va com- xement del Jutjat que en aquel) eatadels Raigs X per al reconei- Candi Amettla, E Iheran-Re n nala i Amb tal ractiu Barcelona Ilanpareixer aludiera Barranino, el qual blitnent baria mort Dolors Xolle, de xement de niaterials, que la possibie R. Peypnch.
eara erren belles fragäncies
es presenta eil un col/egi eatablert
detectar
defectes interna de gran imsetanta-dos anys, a conseqiiéncia de
Conferencia d'Eduard Ragasol
d'immillorahles perfums. car es
a l'Avinguda del Tibidabo, on s'ole- les lesiona sofcrtes el dia 3° d'abril. portancia i diftcii observadó.
a Sabadell
donaran bonics ramelts de flors
rí roca a proíessor didiontes, ja que
I.a conferencia fou illustrada aml,
La
policia
va
posar
ahir
a
disin parla vult. Aprofitant all moment
Per a una dala propera, que anun- II tal comprador. La venda de
posició del Jutjat Germa Segura i la projecció de nombroses diapositique el deixaren sol en una habives que li dditaren amenitat i interés ciaren,. tiadra Hoz a Accid Catalana Re- perfumeria es farä a les bot:'
Tomé
i
Francesc
A
rroyo
Mattiona",
:dejó, s'apodera d'uaa cajuela dina
i facilitaren 1'exposi,i6 de les comple- publicana de Sabadell una conferencia pitesi lamba en parades al carqual hi havia jotes diners. El pro- jats números 13 i 15 com a autors xes matéries tractades pe( conieren- dzI senyer Ednard Ragasol, et quat par- reta I ix( r0111 bimba seran adua rcessat va llegar que fos ell l'autor els quals estan reclarnats pel, J
ciant, que fou molt aplaudit pel nom- tara d'I r; nial que fan a Catalunya els liudes les tucanes dels establielstrobareu
del robatori. Tot i atad, el fiscal sol- jata lilinterüs 13 i if, com a autors bräs pnblic que amplia l'espaiós local, nolitics agraris de I.a
ments. Les botigues associades
de
diversos
robatoris
realitzats
licita que ii ioa aplicada la pena de
cases on s'installaven com a diste. entre el qual figuraven destacats ele- Ateneu Catada Republica. del Dte. VI l'aran Ilurs obsequis: per tant.
s is meses d'arrest.
es de reromanar al «lidie que
cera. Coutra tots dos tau dictat aute ments de la Técnica Industrial.
(Aribau, 98, baixoz)
os dirigeixi per als dile preeerts
4. A la Seccid. Quarta es veié una de processament i de prese sense
Els
socis
i
amics
alnants
n lele
a les cases a ssnciades. Tamicé
causa contra Lluis Alcantarilla Ló- fianca.
i de la cultura sdn pre gats de pausar es regalaran vals per a Viable:1PER A AVUI
pez, acusat clhaver-sea emportat
.at carrer de Muntanya (orca
per secretaria. els ditnecres i dissabtes.
—
uses pellS i abres materials, que
dd de les 11.500 pessetes an
detinguts tres individus que se sosCasal d'Esquema Estat Català de den a &tac del vespre. o els diumenaprofitava pel sen cumple, d'un taller pita que e,tan complicats and, la
(Corts Catalanes, 027, principa:i. — ges. de sis a vuit de la tarda, per tal efectiu que seran lliurades dade Terrassa, on tre:,allara de sal,ater. temptativa de vaga general. Lis :o- A les 22,
conferencia a carrte del se- d'inscriure's ea algun dels gritas de Re vant de notari a qui en sigui
El fiscal sollieita que li los aplicada ren trobats documents i diners, els nyor
-tarque ettanyadar. Demaneu a pulses,'
pandit en crganitzacid.
la pena de dos anys, quatre mesos quals, segons sembla, procedeixen Mita Lluis Suarez Delgado sobre el
Els inscrits relean Unir els Ilihre.
"
Galiza no probrema da autoi un dia de presea
lela Sindicats. També foren detin. r-lamia".
tices de seguida de puhlicats, mitjan- perfumería opuscles atilb
de l'esmentat cancere.
cant una petita catea menstrd.
S tas , i posats igualment a disposició
Centre d'Esquerra Republicana del
— del Jutjat, dos subjectes, anomeTRIBUNAL D'URGENCIA
nats hrancese Pizarra i Ernest alom Dls.:riese II (Tapiales, 271. — A les
tesinas, e:3 quals repartien fulls clan- 22, el conseller delegat de l'Ajuntament senyor Vicenç Bernades parlaEn aquest Tribunal es vejé una destina.
causa contra Antoni Gil i Llore«,
Idy Pel fiscal del Tribunal d'Ur- rá de "El feixisme contra el liberaacusat d'haver agredit uns guardies gencia han esta ,. qualificades Mies lisme
de .eguretat que van intervenir en causo, la viata de le; quals se celeCasal d'Esquema Estat Catalä de
les baralles que el processat tenia brara la aetnsana e hitrault.
Una d'elles Gricia (Randla ele Prat. u. —
anda el seu pare. El chi Tribunal va
BANQUERS
per assassinat irustrat, contra Joacp les 22, conferancia pública a arree
considerar el jet com un delicte de Galobart i Loca, el qual engega
Ulla
resistencia. El cendernna a quince trets a Manresa el dia 15 del mes d'Eugeni Duch i Salvat; tenia: "PaRambla
dels
Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3
lene de arena responsabilitats histódies d'arrest i al pagament de 73 P es
passat contra el president de la jo-setdmula. ventut d'Estat Latalä d'aquella po- cianea. Ca nti que a‘sen ya la Ca talunya
Republicana".
blació. El fiscal demana per al proEs complauen a oferir el servei de CAIXES DE /
cessat la pena de quinze anys de
VESTITS DE NEN, forma marinera, des de ...
presidi i quatre-centes pessetes din1750 ptes.
VESTITS DE NENA, nous models, des de ...
LLOGUER per a guardar valors, documents,
En un Jutjat municipal de Barce- demnitzaciti.
24'-- pies.
L'altra causa es per atemptat, conlona el jutge es va negar a deixar
VELS TUL forma capa. manera brodada, des de
6'50 pies.
crertic desapareix amb
joies I altres objectes de valor a la seva CAMBRA
imervenir en els judicis de faltes que tra Juli Joven Garjgda que agredí
CORONES COMUNIO, de flors organdí, les
173 ptes. clii celebra ‘ en el fiscal del dit Jutjat. un guardia de seguretat a les Rambles. Se li demana la pena de quatre
IOSCES AMO MOCADOR de crespó Seda, des de... 2'715 'des. Allei que per haver cessat,
CU/RASSADA, oil disposen de compartiments
anys, do 3 mesos i un dia de preví.
SANDALIES pell cromada, blanca; rosa i blava, 24 26,
525 pies. que podia intervenir-bi era el procurador
nomenat
per
la
Generalitat.
a partir de '22 pessetes anuais
Al carrer de Sardenya una ca1ARY7E8 xarolina superior, per a nen, 30 al 33, 1t75 ptes.
Consultat el cas amb el fiscal de mioneta de la casa de moldes Roig,
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Tritbunals i juitjais
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Els preus més interessants
en tota mena d'articles
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UNIVERSITAT AUTONOMA

ELS MESTRES

La festivitat d'avui.— D'acord amb
• calendari eßcOlar el rector acciden;a doctor Trias Pujol, ha disposat
o; aval, dibous, es consideri dia de
vas-arta escolar als Centres docents
,je,pendents d'aquest Rectoras. També
estaran tancades les oiicines adminisn'anees deis esmentats Centres.
Circular sobre la reelecció deis
alumnas aubvealcionabs. — La sub-secretaria del Ministeri d'Instrucció
pública, ha dirigit una circular ale
mestres sie p rimera ensenyança i caps
de tots els centres docents que del
NEinisteri devenen, aelarint el vedtibie esperit que ha d'interpretar-e
per a la reelecció d'alumnes subvendionats, fent-los observar:
Que el j et de la reelecta:, no és
obizatori, sinó potestatiu i que ha de
jet-se as del dret amb criteri restricútt tan sols en els casos en que
es, ;raen dalumnes als guate piren:
considerar-se cota a veritables superdotase i en els quals. de mes a mes
cainddeixi ia insuficiencia económica
seta sense que la preexista tingui per
• en el desig. en abres circuzastancies
plausible. pers en les que es tracta
:procedent, de condolença per la sin-le:6 económica de la familia.
Ha de tenir-se present que el subsiii no és de carácter benific.
Que ele claustres no han de limitarse a consi gnar quan fado les prosos:es, en la seca época. que els proposats ho eón Per unanirnitat o Ma jora de vote, sitió que cal acompanyar tots els elements de judici que
rie guen:i n en compte per a les seves
deliberacions amb l'objecte que el
Comitè pugui per si formar ¡lidie;
definitim
Que tot el que antecedeix s'ha d'entendre releen a les noves propostes
ene es lacia, i els ¿insten i ele mesres han, aquesta per al pas de
primera a segone ensenyanca, en el
q ue es refereix als alumnes que actuabnent gaudeixen el subsidi com
alumnes selecc-Ortats. de complir en
tremens oportú tot e! que estableix
IPrdre ministerial de 6 de juny
1932 ("Gaceta." de l'u), en la seva
:rifa VI.

Els mestres municipals de Barcelona.— En una aseen/bita que a l'Es.
cola Municipal de Sords-Muts van celebrar el diumenge passnt els mrstres
municipal, es va aprovar l'Estatut
Pel qual es regirá uno novena entitat que amb el nom d'Associació de
Mestres Municipals de Barcelona"
ap legara ton el» mestres cine depenen de l'Ajuntament d'aquesta ciutat
Fou nomenat també el son Consell
Executiu. roe és con, segurix: president. senyoreta Monserrat Rota; secretar:, Pere Casademorrt; tresorer
Dolors Canals; comptaclor, Lluís
Torres; VCC215. Reis Rertral, Rogeli
Ribera i l osen Paruncria•
Collegi de Mestres Titulars Private.— Aquesta Assocació celebrará
Junta general ordinària dissabte, dia
12, al local social (Arrgó. 343. principal .), a les sic de la tarda en punt
Per a donar comme d'assurnmes irnportants. Se suplica l'assistència de
tots els collegiats desgut a la importancia de liassummx.

ENSENYAMENT SECUNDARI
D'exeursi6.—Avui han estat d'ext./n*16 per Teresa, Manes i Lloret, els
alummes de cinque i sisé cure de batsilleras de l'Institut "Balines" de la
sestea ciutat, acompanyats del director senyor Garcia Fando dels protessoes senyors Poisson, carrers
i Brifoll.

ELS ES11JDIANTS
--

Visita científic —Organitzada per
l'Associac;C, Proiessional d'Estudiants
de Fannäcia, divendres, dia ti, a
dos quarts de quatre de la tarda
tindrä Hoz una visita a la fábrica
de ciments "Asland".
La Directiva d'aquesta Assocaciä
nreg a a tots aquella que pensin assistir-hi que Iso comuniqui cona mes
acial millar ceta. a Pur inseripció.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA

ha estas nomenst el consoc: seveur
Jame Castellvi, per a ocupar aquest
arree.
Damos-el amb les peticione formuladee per les delegacions d'Igualada
i Sant Feliu de Gufscols. el Consell
Directiu va concedir lots de llibres
p er a les escotes de les dues poblacions esmentades, arvb *motiu de la
;mesada Festa del Llibre.
El Consell Directiu ha acordat
concedir tots els llibres que la Comisen Delegada d'Ulldecona neceeciti per a p remiar els elimines que
p renguin part al Concurs de Lectura
i Escriptura catalanes que organitza
La Cosnessin Delegada de Ternassa ha intervingut en l'organitzaciO

d'un curs d'Història de Catalunya que
ha de celebrar-se al local de la Joventut Catalanista Republicana d'anuella ciutat.
La Delegació de Reus ha comunical al Coma Directiu que per nonjä de l'estad?, de ràdio local ha organitzat min cure de gramática catalana a càrrec del senyor J. Mates,
La Cornissió de Foment de la Protectora ha cursat una comunicació a
les delegacions de les comarques tarragonines amh l'objecte de fer poselle una reunió de Ilurs representante a Poblet per a parlar de la
p r opa ganda p róxima a realitzar per
anudes terres.

La Vida Corporativa
El Consell Aireen!' del C. A.
D. C. L. assabentat per alguna
socis que eón molts els que han
rebut aquests darrers dies unes
circulars i uns Bilis de subscripcid que coto a signatura porten
"El Comile Executiu" i un menabret. prega a tots els components del Centre que no facin
cap cas dels fulls esmentats. encara que els tebin dins un sobre
que aparentment sembla dels
oficials del Centre Autonomista
de Dependents del Cornery i de
la Indústria, puix que de sobres
i documentació del C. A. D. C. 1.
nornes poden fer-ne ds els organismes oficials legalment conatitteits i que funcionen. per tant.
a Fempar de la legalitat. Fa
lamtei present a lots els socis
que es perseguir à la dita usurpa ció.
La Federe-1dd de Fabricants
Filats i Teixits de Catalunya ha
cursat els següents telefonemes:

La tasca de les Comissiona Dele"Exem. Sr. Presiden! Consell
gadas.— La Comissió Delegada de Ministres. Madrid. — Federació
Sabadell ha celebrat reunió general Fabricants Filats j Teixits
Cataordinaria de socis per a renovar el lunya prega
V. E. que en solució
seu Consell Executiu, el qua( resta

gräcies. — El saluda. — President."
altres indüstries. — Moltes

Denté, divendres, a les quatre
de la tarda, es reunirä la secci,`,

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS JURATS MIXTOS

Les cartea d'identitat prolessionals. — Els Jurats Mixtos del
Cometa. i de Banca, Assegurances i Oficines interessen
urgencia dels súbdits estrangers
que conté aquesta relació, que
es presentin a les seves oficines.
Passeig de Gràcia, r entresol,
qualsevol dia feiner, de sis a vuit
del vespre, Ilevat dels dissabtes,
per tal de notificar-los un assumpte referent a la seva sollicitud de carta d'identitat:
Ernest Park, Erich Sauerwein,

constituit tal cont segueix: president vaga metallürgics impedeixi
Angel Graner i Mas; vice-president posi jornada 4.1 ho yes, per reJosep Bareeló; tresorer, Josep M perrussió a les altres indústries
Escuter; secretari. Miguel Crusafont; sense que slagi acordat encara
vocals: Alfons Altayó, Jaume Tor- internacionalment reduccid jor- Gerhard Baumgaertner, Carlota
roella. Simó Cordonet i Fermi Abad nada legal de 48 llores.— Agrait, Dick, Paul Gruenberg, Consol
1 Riera.
Barkow, M'alter Sieben-, Emmi
el saluda. — President."
Així mateix la Comissió Delegada
"Euro. Sr. 31inistre de Treball. Weber, Kathe Nissen, Angust
de Mataró ha renovat la seca Junta Madrid. — Federad(*) Fabricante Wullsschleger,
O. W. Alberto
Han estat reele g its els consocis se- Filats
i Teixit a Calalunya crida Hendoickse, Hans Willgerodt,
gar-me: president, Francesc Burrall:
alenci6
V.
E.
sobre
perill
Hermann
Casper,
estaJordi Demmel
tresorer, Josep Lavret; vocals: Joan
RaIllesca i Florenti Serra. Per absén- blir setmana llores com so- Osterer, Enric Lepine, Albert
da temporal del que ven i a exercint lucid vaga metalleirgics. puix que Lupe Filo-tal. Joan Mir i Gemida,
de secretad, serryor Esteve Albert sentarla precedent perillös per a Pau Borowski, Faccia Charles,
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ELS OBRERS
asea:decid Instructiva

d'O-

de Literatura de l'Ateneu Barce- brers I Empleaba de l'Ajuntalons, per tal de procedir
ment. — El Urup d'Agente d'Arl'elecció reglamentària deis see $ reunira demä, a les cinc
nyors que han d'exercir Cil rrer de la tarda,
al seu estatge social,
durant l'exercici de 1 9 3 4 a 1935. lintó, 7, principal, sota
l'ordre
— A dos quarts de cinc, ¡ amb del
dia que a continuació es deel mateix motín. es reunir:). la talla:
Secció de Ciències Morals i Po1. Donar compte de les gesMigues.
tions fries per la Junta de la
Secció d'Arbitris davant l'Ajuntatuen( per al millorament dels
agents d'Arbitris. 2. Nomenament de sols-delegats.-3. Assumples generals.
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Folke Eekerfall, Heinz Gretzchel,
Gertrud Grieber, Heribert
nischrnaelter, Pere Lusilani, Em matute-le Pfefferkorn, Margarida
Martín, Edgar Frinee, Berta
ta111, Adolf Stillleard WeginueHer, Enric Selnuidt 51Uthel , Ernest Yost, Marina Marelighi,
Willi Beber Itonceau, Maurici
Bardavid, Isabel (iarriga, Marina
lsar Martt, Magdalena Loppe
Abadía, Josep Glemente -Marche
Núñez, Natam Martín, 'Carlee
Enric fleissig, Joan Segolifiv,
Josep N. Samuel, Josefina Vargas Vargas, Llorenç Nidal i Costa, Maria Lluïsa Villar Heras,
Josep Vilä Xifré, Juan Gast e-llaman, Ricen.) Fosshag, Eduard
Hoderlein Monfang, Robert 3farin Pillan, Walter Noetzli, Alfons
Eckschlager Grosswang,

— A la Playa de la Universitat va topar la bicicleta que
muntava Josep Muñoz, de viril
anys, amb un autotaxi, 1 el ciclista resultà amb ferides a la
carnes i el brav. drets,
— Al maree Set Gasbmetre,
Rentista Manuel Reboll, de seixanta anys, creient que era el
soroll de dispars urnes detonadores que prodena el motor d'un
autombbil, es va posar a córner
anlb tan mala fortuna que va
catire es produf una lesió greu
a la cuerna esquerra.
- Ahir al migelia, al carrer
d'Alvarez, el cava!! (Fin] carro
d'escombraries va mossegar Asstimpeid Reviejo Garcia. de vinti-quatre anys. i II produl una
ferida incisa de pronòstic reserva/ al brag dret. Despds d'ésser

auxiliada a la Casa de Socors
de la Ronda de Sant Pere, la
lesionada passt al seu dorniciii.
— Al dispensari del Poble Nou

fou auxiliada Maria Rosa Espanyol i Soler, de 21 anys, de ferides amb esquinçament en el
peu dret, que va sofrir en atro-

pellar-la un autocamió.

el proper dissabte, dia 12, a IlOrle (Enriqueta Abellí "Miss Barcelona 1934" i
de les belleses representanta des altres
districtes barcelonins. Tindran cura d'atendre les senyoretes homenatjades la
senyoreta Jfilia Serrano " Pinguins 1934"
(Miss Districte ajudada pel sen
estel d'honor, i es compta amb la participació del hallan internacional "Sakao-Bacha" i del notable estilista de
cançons criolles Izaga.
Relació dels objectes trobats a la via
pública i dipositats a la Majordomia
Municipal a disposició de les persones
que justifiquin que els pertanyen: Una
cartera de pell contenint una cédula a
nom de Calixt Camaero; una cédula
rersonal a nom d'Andreu Presnodello;
un clauer amb quatre data i un xiulett
tres documents a nom de Josep Casasces ; una cartilla militar a nom de Joas
Soler; un maleti de mä contenint ols•
jectes de tocador usan; un portamone.
des de senyora contenint un clauer amb
cinc claus; una bicicleta trrncada; una
placa matricula d'auto número 52812-B.)
diversos &can; de la Rifa Nacionali
un contracta d'inquilinat a favor de Joseo Gabatró; una llicencia militar a nona
de Francesc Cisó; un paquet de guants;
un coll de pell per a nena; un el-ni-pica!:
contemnt ferramentes d'auto; una placa matrícula d'auto número 47350: un
clauer amb set claus; un permis de circulació d'automòbil; un clauer amb tres
claus: una cartera amb documents a
nom de Ramon Tena, participacions de
la Rifa Nacional i abres papers.

— En tramvia de la Hnia
d'Horta en arribar a la Plaça
d'aquella barriada i pretendre
canviar de linfa va descarrilar
anä a topar contra dues barraques del Mercal, installat en
La Delegació d'Hisenda ha assenyaaquella plaça i les destrocé. No
s'hague de plänyer cap desgracia lat per a avui els següents pagaments:
Avilés i Aznar, 36.o40'o8; Tomas
personal.
Fuenmayor, 847So; Jaume Mans, pesse— En el seu domicili del tes 2.992. 88; Constantt icen), 15o; Joan
carrer Nou de la Rambla intentit Bruses, 5.010; Lluis Calleja, 7.360; Carposar fi a la seva vida Enric lee Cantor, 16.roo; Dolor& Colomines,
Flores Andrade, de 31 anys, el 1.000 ; Josep Monge, 3; Josep Pasquin ingerí unes pastilles de su- tor, 5no: Joaquim Segarra, 5o0; Adela
blima corrosiu. El parietal, en Valls, 66*6s; Ildeions Herrero, pessetes
rXr.237k; faiXCr Cinquena Zona Gua!,
Al carrer del Brite , dos deseo- greu cabal, fou traslladat
dia Civil. 2.618'22, i Gerard Vila, 7.441
neguts estafaren a Assurnpci,5
En or: AviLs i Aznar, 5.130.
Revilla 500 pessetes pel procediment de les misses.
Avui, a les onie del matí. tindrä Ilee
— A Juan Bertran, uns desl'enterrament del que fou benvolgut funconeguts 1 u roharen l'auto núcionari de l'administració del nostre diamero 55570, al Passeig de la
s-1 Joan Manent i Payä. La casa mortuóBona nova.
da és al carrer d'Astúries, as.
Es recorda a tots els aficionan a la
— Al carrer de Pore IV, da- totograiia que el dia 18
del corrent mes
vant la Cooperativa dels Page- acaba el termini d'admissiä de provee
sos, toparen un carro i un tram- del Concurs Fotograbe organitzat per
via de la llena 4 3. Resulté alub la Secció Excursionista de Palestra. Faferides a la regió parietal i ma- ciliten les bases amb la Insta de premie
segament general, de pronòstic que han estat adern lea principal, cases
reservat. Ricard Ricard i Aide - d'articles fotogrifies o la Secretaria de
La Secció d'Esports i Festes
bel!, de 38 anys, amb domicili al Palestra, Corts Catalanes, $oz, de dotze de l'Ateneu Republirä de Gràcia
dues del migdia, o de set a nou del
cartel! (lel Fonollar. 15, segon, avespre.
ha organitzat per a avui a la
primera , que guiava el carro.
tarda una audició de cardanes
Després d'assistit al dispensari
que
se celebraré al Parc de
a les acaballe; l'organització de
le Saut Martí, fou traslladat a la Es
festa que la Penya Humorística "Los Montjuic, a cierren de la cobla
l' Hospital de Sant Pau.
de Siempre" celebrara a Casa Llibre" Catalbnia.
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Continua 3'311 tarda: "El adivino", en eapanyol. ''51rIndla en azul" 1 NOtletarl.
una vida"
NII2 "50

Els Espectacles
APOL•LO

Tiatras

Companyla Catalana
Primera •otrlut MUISIPCIO GUAU
Primer actor I director: JOSEP
Avio, dijous, larda, a dos ql1a1 . 13 de cinc,
Asid, II tres quarls do deu dr la nit: 1 nIl, a res in: GALOS! 1 uniratnent larinamturacid de la TEMPORADA OFICIAL
da) / 62 / 88 repreeentacions de
DE PRIMAVERA per la celebre companyia
n le ballets reisses (le aboliendo. ande
els aplaudeis ballets LES SILFIDES, EL
de Miguel Poal-Aregall
PRINCEP IGOR 1 estrena del elan
CHORE ARTIUM. DIssable e CARNAVAL,
CHOREARTIUM I EL BELL DANUBI BLAU

GRAN TEATRE DEL LICEU

0191111

LA GLORIOSA

E, 0,,paixis a roill1.1.1,10i

AVUI, DIJOUS
Tarda, a les 4'30. Nit, a les 10

TEATRE COMIC
TEATRE ROMEA

GRANDIOS EXIT
Grandiosa solemnitat
artística
PRESENTACIO
del millor espectacle
d'Europa i Amèrica

Telefen 198111
Companyia Herrero-Bardem
A le 4. 121,111 . 11 n1 s pv1613103 doble:
2 obres 6 LA MALQUERIDA 1 MARIQUILLA TERREMOTO. A le, tecla. el
arable,. ami de Berr, vente: LA VERDEE)
INVENTADA. Doma. III, eseteventment teatral: estrena ele la roineetai de Quenteen 1
Guillén: LA MARQUESONA, amb asärslen.
da dais le , in nat da, a les a'30:
eue nlarló de IESPECTACLE GONZALEZ
MARIN, l'anima del. 1 . 211111, 1 41111' 3 , el
redor d'un art nota 2 une, e retad, 2.
loomenee. a les 330: LA VERDAD INVENTADA, a lea 6: LA MARQUESONA,
1'r 1915 Segun 1 t'aran. re,' 11,11 Gen:Mea Marin.

que formen el conJunt arlIstre mis s .5eiefle
1 nombrAs de tois els que ha pogul presenciar fine avui el palle barcelonl, I
que Pempresa de l'Olympia ha arar/segun ceo/rular despees de Ilargs esfOrcOs

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

330 ruda: "50 a un» lada"
"Iltelodla en azul" I Noticiarlo te: "El 1 FUT.80L A LES «IRIS
adIVIne", en eapanyol
And, d'Iota, a lea quatre:
DIANA
HERCULES
Continua 3'45 lardan "l'n plato e la amnrIcana" "El adivino", en espanyol. "El
EL ZAREWITCH
BARCELONA
preelo de un teso", en espanyol
mnslra de Franz Lehar, 1 grandiós 1911 de
s•ntrada, Z ptas., mee el 10 per cent
IDEAL
FELIPE DERBLAY
Continua 330 tarda: "Rancho sombrin".
Es riespatza a la taquilla per a les ces- ...Urnas enconleadas". "Soy un vagabundo" i Noticiar'
slOn s numerarle, d'avol 1 ntomenge, tarda, a les 6. p lumenge, matinal, 1030
ALIANZA
3'30 larda: "Rancho zumbido".
alsinnn1 Continua
-Almas encontrarlas". "Soy un vagabundo"
SPLENDID CINEMA
Venus Sport Palace Ball
SALO COSITA'.
Genial) do Cont. 217 - 'renten ~A
Rda, Sant Pinten', S2 I 64 - 710re, 27
Continua 330 tarda: "Mater dolorosa", Anal, dijous, bailer
15 151, Se33115 contInua, de 330 a 8:
aocletat, tarda
e Ih espanyol. "Mine", en espanyol,
dt
Continua

Malura!, a les I era(); tarda, 1.. Ileso/d,
de II a 3'45; numerada, a 11311 nit,
a lea 945: alma grana producclons
matels programa. MWa Eggert en

Divers

CABALGATA

NECEEN

TEATRE NOVETATS

Comnanyl. 'Irles LLUIS CALVO
7.12.1.1 Van. I me. 915, e s petas/Id I
cartel': NO FALTA 1111DE
1 el clamorees ex/

"Simba". "Crepúsculo rojo" 1 Cómica

Val6001a. 25S-2111
Tintan 725 35
Aria, dlious, U51111181 de l'AsrensliS.
tarda, a les 443, sessló linlea numerarla

KRAKATOA

L' . 'star" cent per mll
del die
La revelarle

M. Cvenov

SALONS CINAES

LOS QUINCE MILLONES
ad. a es 1 ee /5: eslirna de la romedra oCErtrie Jardeel J'encela
ANGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 1880)
Teta 9/111 Opaca evocada amb grada
desbordan'

)
Nsui, farda, de 4 a 0; nit, a los deu

Darrer día de la dellrlosa comedia

NO SEAS CELOSA
por Carro(' lomi
rema, estrena d e YO SOY SUSANA, per
Liban 11,1 1, Y

111•111e.

airee] rar menear en seene
pre s entara el celebre Teatro d'art rus
Ballets-re y ue

__
'RLEKIN
la celebre companyla moscovita, composta de /renta artIstes famosos en una
harmonia de frases musica's, dotases.
colors, cançons populars, escenes grotesques, Inlerpretades amb una Incomparable justesa per notabilissims bailarina,
bellissimes actrIus d'opereta I celebres
cantants d'Opera. ES decorais sOn de
''F3akulin", del Tea ti e N rdonal de Praga,

TEATRE POLIOR AMA PUBLI CINEMA
Eran Companyla de Comedia. Gemique•

Matinal, a les 11. 1 pro. Tarda, a les 330
LUPE RIVAS CACHO
i
numerada.
anda rod e os/ CURIOreporA v ui, 1 1 rdr . a l es 5'15, I ielt, a 5, SITATS MUNDIALS, 1/11,t
/0'15: LA TANGU1STA. Fi de resta, larda miges roa mes eenene. XAMPANY, (loen.
n0'111111. NOTICIAR) FOX SONOR, 11011(11313
,11.:.pana -I 1 miernadonals. NAVEGANT
PER LES SET MARS, primera ite ia seaten? mes el'un carnermean",
EL TUNEL. Nit, de 830 a 1 matinada,

GRAN TEATRE ESPANYOL
EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
d'AIrons !mural mi/sita del mestre Sunyer.
150 vestits nous de la casa Caro' dril
Mary, 11 decoradores troves de 116111c.
LlUla I S o Yd. Bal/ab.es de Roberto. Olels,

Ei vestuari es una exacta reproluccle
laza. pianos
dele original s que es conserven al Tre- Es dezpatza a tols els cenires de locantats
tiakortiliala, de la Galeria de Moscú. La

música Inspirada en el folklore popular
rus, es dels mes celebres composItors
russos, 1 serà Interpretada pe r nn." nodrida Orquestes del Sindical Musical

de Catalunya

nit conelzera el Pülelle
de Barcelona la famosa orquestra que
['nigola Fraenii 5:1111
ACIIP13171 mateixa

TER BRAMOFF
(Els discos de l'ensomni I la 111,2%10
Aquesta original orquestra masa compras_
fa de vint virtuosos t'Aisles I eantants
de fama mundial, donaran a conelser les
mes celebres melodies del neu ex/ efes
selerte repertori. Tumbé debutar) ames_
la nit l'Incomparable "Ballet" angleS

sessló conlInua, 1 pla.

Companyla de JOSEP EIANTPERE
',vol, dijeses, larda, a do; mares el e elne,
nit, a les lo, lea/ encomie/1We

TEATRE COMIC
divendres, II de male, a les deu
i•n pm] de la mi:

Festival organiteat per LAS NOTICIAS 1
el SINDICAT D'ARTISTES TEATRALS
ELECCIO DE MISS TEATRE 1934
Iren volado) directa del pnbilc
La revista en dOe artes
;AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!
per Laura Pinillos, Maorí, Alady i Lepe
La s. leed ,:111,1 1 Pastora imperio
GONICERT per Eduard Erito, Joan Rosich,
Llora Gimeno, 055111 Vendrell, Cora Raga
Josefa Brutau
RECITAL aer Jaume Borras
DESFILADA DE LES /O BELLES
REPRESCNTANTS DELS TEATRES I
Les atraceions tle Mula mural, el
Ethel AldeNton I Germanas Ballesteros
El populari s sein sennet
LA REVOLTOSA
per les primer t s sein c s f egue es ele l'eseena
Matilde Vázquez, Dolores Cortes, Mercedes Gacela, Empar Martí, Enriqueta Cante,
Anienia Herrero, Enriar Saus, Cosita
cu, Fernando Valla», Usos rgenender,
Antonio Palacios, Ricardo Fuentes, asen
Aquaviva, .13 1-11TIO Borras, Josep Santpere
Duerna, o- • n . ,11,1, Ansetrno Fernindez
1, ereeene3 1191-er
Mostee Francisco Palos
Queda obert el despida als centres ele bl
rahlala 1 a la compladorla del teatre

Pasee', de eriela, lea Teil. 183152
Avld, larda, a loS 330, Sesso5 Tamlllar, a preus poma/frs.; a frs. EJE,
sessió Femina, 1 n11, a les deu:
Darrer dia de

Denla, e

.•••••••••n••••••••••n••nn

VALORS

_
U1114101111
"e7a

(1.1f /1 1 1,3

projecennis

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
per Greta Garbo, John Gilbert
Lewis Stono I Jan Edil'
D eni), estima de

AtMA

HE RUMIA

per Joan Crarford 1 Clark Cable
11e11 . 0 roaflu n u )13,r

--

I lbaran

ULIS DE POLL

Mary Wanis

Lstar' • cent per mil, la rnatima atraccio
del dia a tota els grane coliseos d'Europa,
el d rrrrr es lt de l'Alhambra de Londres.
DAMA, NIT, COLOSSAL FUNCIO

11M11•11•~11111112111:11132M 1111
81.131111~Weall

tingui all aspecte lichõs. Submergiu
els vostres peus en aquest bany; les
rascades sanen, la inflor desapareix,
i els galindons deixaran de molestar-nos. Lis Saltrats Rodelt es recomanen i venen a un preu rn4dic,
sota garantia, a les Farmàcies, Drogueries, .Perfumeries i Centres d'EspeCÍfiCS.

o

o

00

GRATIS: Peala a 1111 ronvenl espec tal tole els lectora d aquent Mari poden
enteren. una generosa nuestra de Saltrals florlell, junt nunh un valliós !librel sobre
els sella lISOS. pel doctor Catrin, entinen' especialista. 0:ardido ftVt11 a la setelletet
dirección Laboratoris Villas, Clarls, 71, Barrelona, Servid 159 . 0 1 . No rernelea
dlners.

F. COMAS

Bois generes - Tall acurat
Gustos selectas - Preus afinats

diere I Jean Plerre Aumont.

PLOMES A MIDA

MERCAT DE COTONS
eIVERPOUIL
lemas leenntie
mareen
anime teleenne
7sale
are.
aseaa
......

11101,
6.03
6.12

Hale

don.,

5.77
5.81

5.79
5.75

5.35
5.32 Nena
5. 70 5.87
5.83
5.10

.umn,

5.86
5.99
5.8S
5.81

Oct.

5.79
5.01
5.st

5.77

5.8'

Dia 9 de maig de 1934
ganen
ti.lverpeene
Tuca

millrier

Ubertara

5.7, r enca

O
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000 , Ort

6.50
6.36
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6.52

6.1.2

6.13 Nona

5 4-

5AKELLAN Die
Mair 1 . e11pe •

9.25 81
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8.a,
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8.23
8.29
S 32

,Ica
Baha

MOYA VORS
ALLIXANOIlLA
Taneo ealener
11.45 11.653 11.78 1/.20 11.33 11.49 /1.60
Obertura
/1.58 11.71 Nom. 11.27 11.43 11.53 runa InIerber
Snee tedeirrame
11 62 11.70 Nona. 11 37 11.43 11.55
Obertura
Tann
11.65 11.8n 11.91 11.35 11.49 11.65 11.77 Tonen
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20
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13
16
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11 1,011
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63111111
1141111 eh.

11.4z 11.73 11.65 15.3n 15.4z. 15
11.58 t1.67 Noto. 15.41 15.59 ir 7
15.39 135
11.53 11.63 11.73

11011.5
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MOYA ONLIAA n
rases mataren .. 1E40 1/.62 /1.72 11.14 1,32 11.41 11.10 'embudes ala ports
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Nom.
1
11.33 11.49 den Patata U011e
e
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8eree lele3r44233
171) anterior
Ic
T'enea
11.55 11.78 11.81 11.30 11.43 11.65 11.7ne Des de II d'aros'
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In, solerlor
7.942
me,
15
16
lii
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15
13
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5.12 1/4 VISA. OBT
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MERCAT DE LLOTJA Dia 9 de maig de 1934
CEREA LS, FARINES 1 DESPULLES
111
/
KAN
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65 a Si F4^1.
11...... id id. . . . 55
a 57 ha. loul
(mulle a iL . .
a 55 Camal 1..e•l • • •
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•
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1.....". ".. •
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(.••"11..
Egremarlen urna. .
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Urgen
84,I1/4 ,4- ,4.• •
bocal. 1 enaeru.
(Pmo. en penetra el
( Neo. en penen. eh
"e qullo. areb aa.: da
leo quilos .313 sac d3mune
mune urro Barcelona)
.5.5.40 000,51
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14011154,011)11 MIDA
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.,.
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1 ti...
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.
:,2 a 30 (Pao, en ral. la paute1r•ue51 a 53 ro de -o 19ai ilumine
42 a 41 oono, i.ad„)
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41 a 4,,

LLE3UMS, FARRATGES I ALTRES

11E4 STCFS, els
A•J.1.ii• 4. 54 • .
l'4 ä "5
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