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De Catre

Solee a Lerreux

UNA AVENTURA

POC GALANT
L,-amnistiat senyor Calvo Sotelodiuen els telegramas -de Madrid—immediatament despres dhaver promes
ci cärrec de diputat al segon Parlament de la República, alai als passadissos i es leu presentar al senyor
Lerroux per agrair-li el favor que li
Sarta iet, a ell i als seus.
—Mis m'estimaría que ragraiasiu
s :a República—digué l'ex-"caudillo".
—No, a vós personalment—replica
i de la Dictadura.
I tenia teta la raó el coRaborador
ei difunt Primo de Rivera. Es Lerrux i no la República qui ha instala/ altra regada a casa nostra eis eneaas del regim, anemias irreconciliaaes. Li ho han d'agrair, donas, a
i no a la República. Treballaran
atmernent contra la República; si
.,er in impossible renderroquessin o
ermaturalitzessin, salvarien la persoas del senyor Lerroux. Et senyor
Ierroux, en obrir la porta a un alear.
Ct d'enemics de la República, sals
lta fet tots asuras seus. No direm que
sigui monärquic ni feixista; seria exagerar. Parir nhi ha prou dient que és
en ¡aquello repubiicnas que podrien
mar tirant sota una monarquia o un

ieixisme triornfant.
Al capdavall es la :era història.
Quan un hom sha fet vell a/1lb una
t ersa mentalitat, no la canvia de cap
de les passades. Lerroux pertany als
temps raquítics del republicanisme espanyol, quan dins de les depauperades ¡orces de la revolució es podien
comprar amb els di: s d'una ma els
bornes intelligents i reates. Quan daamar d'un paisatge d'estepa solament
faria l'exabrupte i la xaronada. Fou
l'època mes anguniosa de la història
politica peninsular. Els pocs republicano austers i clarividents es tancaren
a casa i nomás patrullaren mistenosament—salvant beta poca cosa—
tus que eren el tercer partit de torn
Ce la corona. Aquell que entrara per
parta falsa i sortia per l 'escala del
servei Aquesta gent era tinguda en
usa poc que ningú no se sentía arnb
ata d'ésser-ne antic ni es vela obligat
esser-ne anemia. Els politics de la
Corona els tustaven resquena, i a les
artúlies i "tresillos" pagaren el plat
se les anecdotes de la picardia.
La República vingué, rnalgrat tot.
La idea pura, emigrant dels que volar: enunascarar-la, troba alares reatara ciutadanes que seguiren la crida
:ideal. Si aquests hortes han pogut fea politica dins la República és
per un roer joc de paraules, per una
confusió entre republicans, escrit amb
;Cena correos, i republicans amb cursiva.

I a fe que dios la República han
els mateixos repriblicans de
sempre. Arrambats a la dreta que els
atilitza menyspreant-los, aixi com brea !a reraguarda dels partits tor.
nants, són livantguarda de rantirepública. La formació és la mateina; tornés canvia, imposada per les
clrcurnstancies, la direcció de la Tiraras: "sota" la .Monarquia o "sobre"

estat

la República.
.:Agrair el senyor Calvo Sotelo
larrn:stia regalada per "don Alejandro" a la República? De quan eriza
ten diu República de les joguines de
la reacció?
Que s'abracin, que es Illguin d'agraiment; que es facin el signe de la
tribu. No té res de nou. Ho ¡cien sem.
i són els de sempre. Ells no han
mudar. Es el regim. Ni el régim no
ha perdut res amb aquests contubern:s; ja hi aren de tota la vida.
La República només viu de les
mes prápies ¡orces. El dia que altal borne representatiu del nou esPerit abraci Calvo Sotelo, te:nerem
Per :a República. Però per ara direm
que aquest bon sen y or no ha guanyat
mis ?el que ja tenia, ni la República
no ha perdut sitió el que mai no
ita estar seta

Rossend LLATES
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es ven clara
S. M. Illm Send No
la

Important reunió
del Conaell

iya.
—Si el teu s'abre ajuda la mesa religi6 — a-a dir a l'emir — tots eh
pulsos seran teas.
Deixar de banda l'embriaguesa, la violució, el pillatge, e
pr donar el braç a la
virtut, no está a l'abast del primer musub/sis que passa, L'emir va ésser aquest
musulmà. Va imposar el wahabisme i
guanyà la prima promesa. Quant a mi
perdria la vostra confianca si us expliques el que va passar a Arabia entre
173o i inoo. Tenim altra cosa a fer.
L'emir de 1750 era el besavi d'Ibn

com a condició previa

Ibn Send, Yayo/a, el Hedjas, el Yemen,... latos act uns quanfs 1,0 ' n4 que
des de fa poco dies a han ¡et familiars
a Sois els europeas. Pera que aquests
noma s'arma( fet familiar: no vol dir
que samba ha StguiU les. eireumstüncies
que ara han fet d'aquests norns abans
gairebi deseenreguts, uns noms que cada dio surten a les inforniacions de restranger, amó mona de /a guarra que es
descabdello ols sorrait de l'Arabia.
dem cregut que per O 14 ~J' Uf iOntprinSió daquest conilicle, el millor era
publicar la traducen:, de tres reporta g
debo que, sota el títol de -Lis pes--gcs
cador: de pedes", cscravi el maiaguanyat Albert Londres. No cal, ara, haar
cl talent daquess mestre de periodutes,
que cerca cls temes dels sesos reportatges olla on los dei mOli que .icsdevinotft's alguno coso de palpitant, Altrc.;
repòrter: han anal, potser, OsCs al fons
deis problemes que calor,: transar, ¡en;
cap coto Albea Londres no ha sabia
imprimir-In aquel! to persono! i vestid,
que sense neyfiyir el fons dc la qiiestiú,
cl fa rcviure co la tnent dcls lector:;
cap com eh no ha sabia descriure la vida dels llocs on ha viscut, i presentar-la.
amb una visió ¡inissima de les passions
i de les febleses humanes.
Per alza creían; que res con: aquests
tres reportatges d'Aibert Londres no
poden esser una n'aloe preporació ambiental per a veure elorantent els !tomes
i els esdrdenimen ss que aval fan d'alralbis cl pinyol de lactualitat internacional.
Es tracto de tres reportatges escrito
rarty I93 0 , que preveuen el que está
paisana aquests dies.
Ei primer, que publiquetn aval, is dedicas a lb, Seud; el segorr, que publicaren: derna, es dedicat al renten i al
fil/ de leniir Sa y a/a, encarregat de la
defensa de la capital del seu pais, Sanas.
I el tercer, que publicaren: dimarts,
parlo de l'home miste riós de l'Aràbia,
John Philby, el veritable creador del
poder de Ibn Seud,
A quatre anys de distancia, aqueas
reportutges profCtics no han pede gens
d'acfrialitat, Taust que aún clls olla que
millar pos lee eoniprendre els Problemcs
de l'Arabia actual. Per aixa els donen'
ara als nostres lectora,

que lela deu, ¡l'usara durant la seva
creuada? Res no impecleix de pensar-ho.
L'esdevenidor va somriure a para.

Senil

SS.

L'any /goa, aproxirnadament, sin jove
beclui gran, bell: Ibn Seud, es trobava
exiliar a oweit Koweit és una lila a
l'alt golf Persia. Ihn Seud baria seguit
el seu pare foragitat d'Aràbia. Graument ferit, el wahrabisme agonitzava.
El clima de Villa no li tornada a donar
Euters. La v:rtut eatava Pereda.

Ibn Seurl
Som al pais del wahabisme.
El wahabisme ve d'.Abd al Wahab.
Igual que l'arcángel. manar per Déu
Abd ul Wahab venia de Bagdad, més
exactament encara en tornava. Va tfti- Ibn Seud va desembeinar l'espasa. El
'Arabia
cen¿
dels seus soldats igualava el deis
nombre
xer a la ciutat d'Ayaina, a
seus anys: divuit anys, divuit cavallers.
tral.
heu-vos-el ad passant la mar cap
La història és curta: paró la historia
és la histazia, i cal respectar-la: .Abd l'Ar à bia, sota rull de l'agent anales que
pases
rolent
indicar, sens dubte , que l'avenl'any
1730
de
dia
el Wahab Un
tura seria un drama, s'anornenava simsejava per Ayaina, 1, que jo sapiga,
plovia ! Un pobre borne, a la plaga dc plement capita Shakespear.
L'arcàngel arab, sota la bandera dc
la vila, ¡eia uns crits desesperats, suplicant a Saad. un sant d'aguan lloc. la virtut, caralcá a través de deserts
cue Ii tornes el camell nur un Iladre- esteres.
El seu D.are baria estat foragitat dc
got Ii baria robat..Abd ul Wahab es va
acostar a rhorne que gemegava, i li va Riad, tres anvs abans, per l'emir Ihn
Rechib, de Dj-ebel Charr.mar, aliar deis
dir aquestes paraules:
—Desgraciat! Per qué invoques Saaa turcs.
Ihn Seud va arribar, de nit, clavan;
no Deu?
Ajad fou tot. I fou suficient. El wa- Riad. No va deixar la sella sinó Per
escalar
la muralla. Seguir a peu ad!
habisme havia nascut.
El wahabisme era la tornada a la !le- san, cavallers. es dirigi de dret a ta casa
tra del Coraza Amb un cop de timó paternal El governador anemia lii doraquesta sarta ärab tornara a la intole- mia. Li va tallar el coll, el va tirar al
rancia . Sud. aquest sant desafortunat correr i, com eme l'alba s'anuncia v a, Cr
que va veure carne amb el els altre, va redreçar amb la seva enorme altura
sants de l'Orient, no era mes que un va posar les dues mans darrera les
simbol en aquesta inmartant aventura o r e lles amb actitud d'escoltar. i
Lluitar contra Saad era Iluitar contra comenzar el "fagr", la guarra (vació.
Com andel s pensar, remir ReCIlid va
les illusions que l'home baria creat Per
a trobar-hi socors. refugi, °hin o recon- reaccionar; neró deixem l'emir Rechid
fort. Deixar d'invocar Saad es traduia en el seu Djebel Chanimar. Ja hem paren la terca per deixar de cantar, deixat lar massa d'ell; només un fet importa
de dansar, deixar de fumar. ¡croar dc a la nostra história: Dm Salid, a la fi
bausa, deixar de pescar, deixar de sona va vencer. S'installä a Riad, capital del
mar. Era la condemnació de rota fan- Nedi . -Mal ui Wahab havia trobat tatasía, era fora g itar les molieses culpa- nou sabre.
bles, era la vinguda de la virtut Pel sal
•••
plaer I s lionte tindria les armes, e 1 gast d,
Durant vint-i-quatre anvs, combatent
la guerra i les dones, sempre gua s'In
cases, per be nue després les remallas sempre, Ibn Seud arenará el seu esMentrertant. neració solament roració devenidor. Crea un exercit: els ikuons.
Anornenats tumbé "emigrants d'Allah'
Llei del Talió per arranjar els conflictes entre els honres. Bastó ganis-et, con: o "germans", els Ikuans sinn els CC,5ó, i defen- sacs de l'Ar à bia. Viven als Ilota on hi
a instruments de dignificaci
sa absoluta de pensar per si matera. Dért ha aigua, afavorits per llur amo, entre
havia parlat; 'afahoma baria transcrit: dos combats. cultivant la terca. L'inlant
mande es. de dret, infant de trota].
tot cotana dit.
Aquesta Quaresma no es predica sen- Un exèrcit? Nol Una borda. Una horse enervar els conciutadans. Els habi- da fuma Una esgarrifanaa de por nc
tants d'Ayaina foragitaren .Abd al Wa- deixa d'agitar-vos mentre els germanr
hab lora del recinte de la vila. L'intrac- desfilen clavant vostre. ¿ Ibn Seud, en nontabl e predicador va partir a través del de la virtut, ne ha fet creme a aquest;
Nedj. Els vells manuscrits ärabs nr salvatges que ells eren els sabres dc
cliiren si va caminar malt tenlas; un Déu? Alai Ilurs esguards són aterrad'ella no obstant, assenyala el fet que dors. Quan un ikuan fiaca la vista do,
Abd ul Wahab q uan va morir nornés te- minuts davant mateix d'una estatua elc
nia nou dits entre tots dos peus. El dit brome. l'est à tua agafa el color de la
ictericia!

L'arribada d'ireteadan

Esc ortat per ao cosaca, vagué ahir, des de Don6atia, Paulino Uscudun,
q ue dernä, ha de combatre amb Schmeling. A Martorell l'esperaven

6o coutea mis, el. quak s'uniren a la caravana 1 l'acompanyaren ftni
a B arcelona. A la foto, Uscudun a la aova arribada a la Rambla

maig de

Luna' 1924 Ibn Send entra en la gran
història. Forma tres columnas: la primera sobre la Transjordänia, la segona
sobre la Meca i la tercera sobre Djeddah.
La Meca hacia caigut en poder del,
dimonis. La disbauxa ¡hl astenia. HOIT
fumava a les finestres, ádhuc pchs carrers. Horneo vestits de seda, amb la
cara afaitada, es passejaven Ilangorosarnent, de dos en dos, a la posta de sol.
Leo l'aguda s aleobólig ues entrasen a la
chitar sobre l'esquena dels camells. Diversas bandes es dedicaren a robar als
pelegrins. Horn hi sentia gramáfons.
La santa Kaaba cridava revenia. Els
Amaras s'aixecaren , i, en nom de la
Puresa, es dirigiren en eerj la risitas
mare, bu a dir, contra Hussein, cap del,
creients, rei de l'Hedjaz i criatura anglesa.
La tasca acomplerta nels emigrant‘
d'Allah va diste espléndida. El, ara/'
perderen el gust de la deliqüescencia
Aneu a Taraba, en el camí de Dieddah a Medina, i roen donareu noticies.
Una muntanya s'aixeca al mig del de'art. blanquinosa: són 5.000 esquelet!
que testimoniegen el perill que hom cola
re si vol tocar el fon6graf
Ibn Send havia conquistar l'Ar à bia
des del golf Persia al Marresc.
Es rei del Nedrí, de l'Hedjaa I de
l'Assyr.
(Continua a Id pdg. 3 col. 6')

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

possibilitat de
LA F. A. 1. PASSA
formar un govern Lo Generalitat respon
a la C. N. T. que es
A PRIMER TERME
majoritari
posi dintre de la hei
nn••••n•

Madrid, st. — Continua essent el tema de les conversado« politiques l'actitud que hom diu ha adoptat la CEDA
de franca incorporació a la República.
Segons sembla, la incorporació de la
CEDA a la República determinará a la
regada la separació d'alguns diputats,
no molts, de la minoria Popular Agraria. ES calcula que seran uns 1S els que
optaran per continuar dintre d'una disciplina monárquica.
Es parlava també de la formació d'un
Govern majoritari com a conseqüència
d'aquesta actitud de la CEDA. La minoria regionalista, que dirigeix el senyor
Cambó, no sembla molt propicia a la
formació d'aquest Gocen. Demés, toparia amb la dificultar que el senyor Martínez Barrio i els seus amics són tota lment oposats a prestar auport a un govern en el qual figurin elements de la
CEDA, cosa que, de constituir-te un tal
govern es faria immediatament palesa
amb rescissió en el partit radical.

EL QUE DIU EL SR. MARTÍNEZ
DE VELASCO
El senyor Martinen de Velasen ha
estat abordar pe% periodistas al Congris, dient-li que hi havia molt d'enranon per la noticia publicada assegurant que la minoria agraria faria obstrucció als projectes de llei que es discuteixin fins que s'aprovi ja hiel ele
derogació de Termes municipals,
—Aixer—ha contestat—fou un acord
ares en principi, paró que j a no té validesa, parqué s'ha acordat que la Bel de
Termes es discuteixi santa interrupció.
Un periodista li ha preguntat sobre
els rumoro referents a conversacions del
,enyor Gil Robles, del senyor Cambó
d'altres personalitats sobre la necessitat
d'un govern majoritari.
El senyor Martínez de Velasco ha dit:
—.lo no tinc autorització per pariar
d'aquestes qüestious. El que si puc dirvos és que cree que en aquestes Corts
pot constituir-se un govern majoritari
que pugui desenvolupar-se anal) mes agilitat que la que ints ara han tingut els
govern s d'aquesta etapa parlamentaria.
Jo crac que la declaració de fe
republicana del scnyor Gil Roble;
és ben clara, puix que el rnateix
es dir que s'acata el regini que chiclac età. resolt a governar. Ara hi 'na
qui afirma i creu que aquesta dadarack) ha de tenir una fórmula especial per a garantia de tots. Jo he de
manifestar que el partit agrari petisa
dirigir un manifest a Fopinió amb
aquesta declarad& Jo no Sine autoritat per a opinar si les dretes i la
CEDA anden o no governar, paró
poden fer-ho quan les circurnstáncies
ho aconsellin.
HOM NO CREU POSSIBLE
LA FORMACIO D'UN GOVEAN GIL ROBLES
Una destacada personalitat aliena
a les ¡orces que recolzen el Govern
ha pardal també de ¡'intent de consMudó d'un Govcrn majoritari. Jo
considero —ha dit— que no és possible un Gavera Gil Robles, encara
que el demani de genolls al rnig de
rhemmicle. Les (orces de dreta han
ringst a aquest Parlament sota la
bandera de derogada, de la Constilucid, i un Govern ¿'aquestes forces
seria la mora de la República. Que
ragin a unes novas alecciona com a
republicans, i si ropinió els assisteix
podran governar; paró ara, no.
Algú veu mandas terbols en els senyor Martínez Barrio. Per a mi la
sera conducta és diäiana. El senaor
Martínez Barrio podrá o no sortir
del partit radical. Si el partit recobra
la seva tradició republicana, passi el
que passi, aquestes Corts estaran
completarpent acabarles. Si el Consell
Nacional del partit radical china el
triomf al criftri del senyor Martínez
Barrio, el partit recobrará les sayas
essencies, l en altre cas, rescissió del
partit estará decidida. El senyor
Martínez Barrio no romandrä mis
temps dintre el par-lit amb l'actual
estar de coses. De totes maneras, el
resultat és el mateix. Si segueix en el
partit, no poden continuar les concomitancias u/lb les dretes, j si es retira, el cop per al Govern i les Corts
seria definitiu. Això darrer seria la
mort del partir radical Els radicals
que deriven cap a les dretes anirien
a agrupar-se amb el senyor Gil Robles; paró és possible que tal negada
no es trobessin al seu gust a la
CEDA, que no els perrnetria realitzar
certs rnaneigs. La cosa está decidida.
La decisió del senyor Martínez Sarrio
trinará mes o menys temps a acure
la IIUM pública, paró és inevitable.
El partit radical porta quatre mesos
cercant la sortida a una cosa que
no té solució.

per JOSEP MARIA PLANES
Els primers mesos de la República
són d'una confusa agita ció, tant per part
dels anarquistas cona per la de les autoritats. Les relacions entre uns i altres
sass encara massa recetas parque els
camas apareguin ben delimitats. Lluis
Companys, primer governador de la República a Barcelona, abandona aviat el
càrrec per poder acendre part a la can,
panya electoral per a les Constituenta.
El substitueix Caries Espli.
Mentre ei Congrés extraordinari de

veu cautant del Sindicat la portava Ca.
yetano Sánchez, un asturià, ex-patró.
per cert. Fracassades les converses de
l'Orient, el canilicte va passar a mane
del governador civil.
Parallelament, havien esclatat alguna
ronflictes a Sabadell i a les iibriquei
Pirelli i Eusebi liertran, de Mames;
S'anunciava també la vaga del ram chi
l'aigua, i a Barcelona adquiria aertes
proporcions el moviment dels anarquisa
tes contra el pagament deis Raquera
la C. N. T. celebrar a Madrid (ti al dels pisos. La vaga de la Metallergia,
16 cle juny de flap), fa constar solana cada día creixent, comencava d'afectar
nement que estamos frente a las Cor- raer textil. Solidaridad Obrera. dirigida
tes Constituyentes, corno estamos frente aleshores pel moderat Peirá, ferie una
a cualquier poder que nos oprimo (en campanya d'una violencia que no has
aquella data les Corts no eran encara superar, desares, els temps mes brillants
ofertes). Seguimos en guerra abierta de domini de la F. A. I.
contra el Estado, a Catalunya s anarTeta aquesta agitació anarco-sindicaco-sindicalistes, en plena bullida, no aca- lista convergia a la preparació de la vaben de perdre els contactes amb la gent ga general. A la darrera setmana
ana ea
de la situació. Pràcticament, l'autoritat gost, (tasares d'una reunió de patrona
esta mediatitzada. La tasca que ranar- i obrero, presidida per Anguera de Soquisme havia començat sota els governs jo, que dura. divuit hoces seguidas, ea
Berenguer 1 Aznar comença a donar resolgué el conflicte. El governador 111els seus fruits: ens referim a la florida raya una nota a la premsa, l'esperit de
de l'activitat confederal a les comar- la <mal era aquest: Finalment sha in>
que s . en poblets nn mci. uns aleshores, no,at el senv Ana
qüe•tia nne dar,.

Ahir, a dos quarts de sis de la
tarda, va reunir-se al desnata de Vantiga Conselleria de Governació el
Consell de la Generalitat sota la presidencia del senyor Companys.
La reunió fou molt I harpa i laboriosa. El doctor Dencäs, que havia
anuncias als periodistas que els donaria la referencia oficiosa a dos
quarts de nou, no va poder absentarse del Consell fins a les deu tocadas.
En sortir, els periodistas el voltaren
rapidament, i el conseller va Regir la
següent nota oficiosa:
"El President ha donar compte al
Govern de les queixes formuladas per
elernents de la Confederació Regional del Traban, els quals asseguren
rebre a Catalunya un tracte d'inferioritat del que se'ls aplica per les
autoritats de la República en altres
Boas d'Espanya.
El Govern desconeix quin pugui
ésser el millar tracte que pugui aplicar-se als cititadans o als organismes
socials o politics, perque no té abres
directivas que la Llei en la qual voldria que poguessin conviure tots, sense necessitat d'obligar-los. El Govern
empararà di p tre els preceptes legals
els estaments de totes les ideologies,
sense excepcions ni distincions de cap
mena. Però no pos admetre toleràncies, pactes o facilitats excepcionals
que posarien en litigi l'autoritat i el
prestigi del poder públic derivats directament de la lliure i expressa voluntat del polde. En conseqüència, el
Govern, que no troba per que hagi de
rectificar l'actuació seguida fins ara,
persistirá en aquests propòsits en els
quals coincideixen amb el seu deure,
els interessos de defensa moral i afee.
tira de Catalunya autónoma i de la
República democrática."

EL CONSELL S'HA OCUPAT
TAMBE DEL NOU PRESSUPOST 1 DE LA INSTAL-;
LACIO DEL TRIBUNAL DE'
CASSACIO I DE LES DIVER1

SES CONSELLERIES
En la reunió, que encara continua —prossegui el doctor Dantas—,
sha talaras també d'altres qüestions.
El conseller de Finances ha expoLa fcrça pública a la Presó, amb motiu deis fets del setembre de agaz
sat les linies ganarais del nou projacte de pressupost.
Ha estat aprovat un decret de Fi- no hi havia hagut Sindicat Un centre La vaga general
nances adaptant les nóminas de les nou d'agitad & que aviat comulgara a
Aquest averany pessimista .no haTig
¡orces de seguretat al pressupost vi- donar molt de joc, és la zona minera del
Cardoner i el Llobregat. A la Pobla de de trigar gaire a confirmar-se. La F.A.
gent.
1.,
cada dia mis potent dintre els meLillet
es dóna el cas que les primeras
De Justicia, ha estat aprovat un
decret aclaratori del decret d'aplica- demostracions exteriors de la foraa que dis confrderals, baria sofert una gran
r:id de la Llei de Contractas de Con- acabara implantant el Sindicar vía el contrarietat anib l'arranjament dd connudisme integral. En aquests dies tots flicte de la Metallúrgia i es disparara
reu.
a treure partir de les conseqüenciea de
De Cultura, ha estat aprovada la els camins porten a la C. N. T.
la vaga.
collaboració de la Generalitat al Con.
En aquella época existien unes esttagres internacional d'ensenyament técde
nyes relacions entre la direació de la •
nic que ha de celebrar-se a BarceEl panorama de Barcelona no és per Presó Celfular i el diari Solidaridad
lona.
—sI de la Miestió d'allotjar els animar ningú, i a primers d'agost Car- Obrera. Citarem dos casos: un agent
les Espli traspassa el govern civil de de vigilancia — creiem que era l'inspecdepartaments de Ir Generalitat?
r—Tartibé se nha parlat. Ha estat Barcelona al senyor Oriol .Anguera de tor Rubio que més tard fou mort.
trets — na detenir un anarquista d'acció,
acordat que el Tribunal de Cassació Soio, president de l'Audiencia.
L'esforç d'Anguera de Sojo per res- Aquest, paró, intenta resistir-5e agafant
celebri les sa y as vistes en l'antic saló
la
pistola carregada que portara. L'insa
de sessions de la Generalitat. El De. tablir l'inmeri de la Ilei i donar un senpartament de Sanitat Ii cedeix les tir, una direcció i una coherencia a la pactar li dona un cop de culata al cap
i el va ferir. En ingressar el pres a la.
seres dependencias i provisionalment política de l'ordre palia es formidapassará a ocupar les oficinas del Dea ble. El seu pas pel govern civil, que Cellutar, el director de la Model, que
era el senyor Navas, va redactar un
partament Central de Governació, car desvetllà una tempesta d'odis i d'admidefinitivament será installat a redi- racimos, quedará, vulgui's o no, corn una forte en el qual es deia que Ii havien
fici que s'està construint al Saló Gar- de les etapas essencials de la consolida- portar un pres amb una ¡crida al front,
i gire hacia hagut de passar a la infercía Hernández,
ció de la República a Catalunya.
merla, on se li havien practicat dos
El Departarnent d'Econonria será
En prendre possessió del cauce, An- punts de sutura. El senyor Navas no
també traslladat a l'immoble del car- guara de Sojo es trobá en primer terrer de Fontanella, que darrerament nee amb el conflicte de la Metallúrgia, especificava els motius de la ferida.
Dones, he: Solidaridad Obrera publicaha adquirir la Caixa d'Estalvis de la que ja venia anunciant-se feia algunas
va un iacsimil de l'escrit del directift
Generalitat.
setmanes. Presididas senyor Maca. de la Pi-asó.
El Departament de Cultura será s'havien celebrat unes guantes reunions
El mateix dia que es promormé a la
traslladat al local que avui ocupa de patrono i obrera que tingueren lloc
Model l'aldarull que prorneä
l'Institut ¡'Estudio Catalans, una ve- a l'Hotel Orient, escollit cm a terreny general, Solidaridad Obrera !a saga
publicara
gada aquest sigui . trasIladat als antics neutra b . l.a vara liarla cnmenaat i cada un estat completissim de tots els presos
edificis de l'Hospital de la Santa Creo dia s'astenia mes, sense que es pogués SalCialS
que hi havia a la Cellular, on
i Casa de Conva/escéncia.
'cerrare quina 5C7ia la sera solad& La constava la data d'entrada i els mateixos detalls... que hom podio Ilegir
ein els llibreo del registre de la Preso.
Els presos per ¿dictes ccmuns comen»
carea a fer la vaga de la ¡am. Els
anarquistas caçaren al vol rocasió pec
donar més amakaia al conflicte. La vaga de la fam s'estengué i culmina amb
la visita que id: a la Cellular el senj ai- Anguera de Solo. Els presas, amos
de l'interior de les galeries, calaren ¡oc

Anguers

Sojo

-

Un misteri

El document publicat
a "La Veu"
Madrid, ir. — El President del Consell ha dit als periodistas iltie hacia vist
publiaada a "La Ven de Catalunya" la
nota de contestació a la Generalitat sobre la hei de conreus .
Es una fantasia i una mentirla — ha
dit parque encara no mine ocupar
d'aquest assutnpte. Denla redactaré la
mata aprofitant que no hi ha Corta. El
que pot haver °correas Es que algun
funcionari d'Hisenda hagi pres algunes
notes, i si alai ha ocorregut, ser castigat aquest.

ALFONS DARRER. — ¿Per?) que
L'aro«?

dec

donat jo a aguare

als matalassos i agrediren els gtairdirs
d'assalt que entraren a restablir roedre. L'aldarull que tingué per capinits
tos Damians i Gonzalo Bilbao s'acaba
sense que resultés un sal feria No olastant comenaaren a minar rumors qae
la baria tres presos- morts. L'endenft,
iadef;sävaga general revolucionaria
earn a la nOICSI3 deis fets de la prear1.
Snjo
inaugura
amb
rnoAnguera de
nu d'aquest conflicte tina nova täetita
mantardme n t de l'orrire pública Per
primera regada els barcelonins mesenaiaven una vaga general sense rotegat
raradieinnal lote de torres, que- «misla an escampar a rota la _citaat pare:lea i piqueta d'agents do rantoritt.
%novata de Sujo aoncentra rotas les
;orees, cii grups nombrosaa per diversos
!loa estratigics. Ptis torrero no co nein
1151 561 guardia. Aquesta estrategia permita tenir mis deseansats els agents
de l'ordre i no oferir-los eadi
Alarte
farda Per altra banda, al frt de la
concentració en ranas nombrosos els
donave una maior potencia i
vistes les facilitats de comunicad?, per
traslladar-los ràpidament als Boas cin
3)
hi Migues enrenou. (Sri. 44,

:I

LA PUBLICITAT

p

evista

Nem

Catalunya contra la Lliga

,

USO mismo, lig una auteadirmillción
oletalpotente dialo la e1e l divieidad
indiecutible. Es,. en realidad, lo que
s e llam a el endlotandento del Edad°,
y 84 parece, ceelbte lall gota de agua
a otra gota de/ agua, al suelo que
persigue el foe aliamo. Estatificación
it sorialinele- en efecto, ~huyen
dos ramas gemelas brotadas del árbol del siglo XIX: la que viene de
Hegel y la que viene de Marx, la
prusiana y la judía. una de raíz conservadora y otra de rafe proletaria.
Y si Marx fui discipulo de Hegel.
no hay que olvidarse nunca de que
Mussolini fuá disclpulo de Marx. 'Y
no ua diacipulo cualquiera, sino un
partidario ardiente: en su juventud,
siendo socialista acérrimo, el actual
"Duce .' ital:ano llegó a sufrir persecución Y circe' por la revolución proletaria. Luego cambió: pero cambié
de método, mucho más que de médula. La esencia de un hombre, lo
que realmente fue en su infancia y
su juventud. raramente se pierde.
Mussolini, :más que renegar de su
conciencia, lo que hizo fui cambiar
de táctica para imponerla. Saltó de
Marx a Hegel, y de Hegel a Nietzsche. Perdió la le en que las masas
proletarias fuesen capaces, por sí mismas, de hacer la revolución antilibecal que anhelaban. En cambio, se sintió capaz de hacerla el, él con un
puñado de escogidos. maniobrando
férreamente a esas masas ineptas. Y
naturalmente: realizada esa concepción de un Estado formidable, cinc
lo es todo, que siente, piersa, dispone y obra por todas, se viene a
parar a conclusiones que desconcier •
tan por lo socializantes; del mismo
modo que en Rusia, donde la socialización ha llegado al grado 1111‘i1110,
al comunismo crudo, se y eti a Cadd
paso métodos y procedimientos que
parecen fascistas, y Alemania, bajo
un régimen que se llama expresamente socialista, es decir, raza y masas, factor étnico y factor proletario—, está llena de cosas que semejan italianas o semejan rusas, Nada
más lógico: por todas partes se va
a Roma, cuando en el fondo eß a
Roma a donde se quiere ir a parar."
I Cartel pregunta; ,IVolem, dalas, el

La F. A. I., ja és prou sabut, no jure"? sO iré significa tot simpleperseguelx pes la minora de l'obres, nent que han decidit, per fi, entrat
LA HUMANITAT sube-atila la ¡m- Persegueix, senzillament, implantar pel
cerní de la legalltat? Ens sentii >rtexcia de les notes publicades per In el "comunismo libertario", que seríen' summament complagute si realVejé Democrática de Calaleensa i pe( go ns ella és, no la minora de l'obrer, ment
los abrí. Perú ara ca/dria aclaPortir Nacionalista Catead itrant ¡Irte sinh la felicitas total, absoluta i per- rr un altre punt: això
4s, caldria
yeosició en la qüestió del recurs contra petua de l'obres. 1 COM que nobjec. saber per quin mota: els represen¡o Ihi de Contractos de Coarta:
tiu de la F. A. 1, es aqueas, i no pas tante d'una entitat pilhlicamen t si"Ells, com nosaltres, cont tots per camitas legals, sinó per la violen- tuada al marge de la bei han pogut
aquella que, en el terreny ideològic cia , per això sempre topare amb el /líe que lisvien tramar ami) el Pres
ue et vulgui, senten amb emoció Govern de la Generalitat i anah qual- sident del Govern de Catalunya "de
el fet nacional de Catalunya i aquesta sevol Govern que no sigui d'estar per potencia a patencia". Els animadors
cosa viva, cordial ¡ eterna que és la casa.
del "comunismo libertario" i el Inés
;Que mes voldriem sinó atare des- alt representant del Poder públic a
bandera i del destí de la patria catalana, condemnen la barretea deserció terrats de Catalunya procediments de la riostra terra poden trastee d'igual
de la Lligs com a torea i corn a expo- barbarie en la lluita social i que els a igual? Nosaltres, lógieament. no
nent tun sector de la política del dirigents de lanarquisne , penedits salcrknt explicar-nos-ho. • I esperen:
dels seas crinas, es proposessin em- arnb änsia que alguna declaració aunostre poble.
Pot discutir-se, en efecte, si es vol. prendre una altea ruta! Pera, ses aissó toritzada o alguna nota oficial desla Llei torn A tal, i comprenern per- bunianament possible, coneixent-los?" menteixin aquella agoearada afirmafettament que una mentalitat tradi.1Itrament, referint-se a un dels - ció. Altranent, seri n'oh raonable de
. cional de dretes pugui trobar-hi ar- la n fs, !loan Garcia Oliver, ofereix els se- suposar que els visita:os del Preigumente de critica i toposiciä. Per- glenas detalls btografics:
dent han anat a exercir una coacció,
fectament. Ni ens estranyaria ni ens
que, per sana si hi ha hagas pacte,
Quan a la tarda del diumenge 8
deldria. Ja heni dit moltes vegades de gener el< anarquistes s'havien en- aquest no pM éster—tenint en compla conveniencia d'una oposició cons- Nat als terrats a tirotejar la multitud te la significació d'aquells elements—
cient i desinteressada. El que no pot de la Rambla, uns estirajes d'assalt gens falaguer per als suprema inteLee-se, d'un punt de vista de catalans
detingueren un automòbil—el 4n087 ressos de Catalunya , ¿Té alguna rei tautonomistes, és desertar del Par- B—. Dintre del cobee hi anaven tres lució aquesta entrevis:a amb algun
lantent catada i teixir, a Madrid, l'un). individus. Un dells tractà de dispa- dels més apassionants problemes que
del limit i de la fe autonòmica, a rar un tret contra els guàrdies i la actualment hi ha plantejats a la nostra terra? Molts mio sospiten, ¡
('escali de situacions allunyades, o ene pistola se h encalla. Detinguts.
migues, de tota solució de Ilibertat, dells e.0 deia Joan Garcia Oliver, de ha contribuit a augmentar la sensala burda xarxa d'una intriga de pre- tre gua anys, natural de Reas, el qual ció que ja ha produit en l'opinió pijudicis, d'egoismes i d'interessos. El portava una pistola Star , vuit carre- blica. I per aleó tothom desitja que
que no pot fer-se es alee) que ia 13 gadors, tres paquets de cepsules, tren- el nostre Govern parla"
Lliga, a l'escalf d'una Premsa anta- ta-sis càpsules sobes i t.974 .80 pescatalana i d'unes forces politiques setes. Al cotxe hi havia set l'entibes.
Liberalisme o feixisme
monirquiques, de demanar al Govern Aquest catee sembla que procedía del
Gasicl
fa n6servar, a LA VANGUARde la República que intervingui en Clot, on acabasia d'ésser assassinat,
DIA, que aveli a
es parla neolt
• ritiestions internes de Catalunya.
amb nou hales al ventre, el mosso de feixisene; que EsPereya
molts el deneanen,
- I que no es digui que les nostres d'Esquadra Francesc Centelles.
loes.
Per
molius
contradietoris
del per
- pulules san dictades per la passió.
Joan Garcia Oliver, naturalment, al
• Aquí hi ha, al costat de les nostres cap de poc temps es passejava pel que= cls altrcs el voldrien. Es una illusi3
garaules, el noble allegas d'aquests carrer, a pesa, de les hostiles i les —din—, ten mirallet que cliS fascina. Pera
• dos partits —"Unió Democrática" i pistoles. Després fou novament de- s¡ vingués el fefrisme • —es pregunta—ino
es revoltarien doran l de romnipoteleerea
"Partit Nacionalista"— tan allunyats sasgas i des de la presó tACTiVia—t;
de la nostra posició i de les nostres d'abril passat—a "La Tierra'', de de l'Esta!! La majoria—diu—na sabe u
quel dentanen. Per fer-ho entrudrc exreivindicacions. Aisca si: hi ha un ili- Madrid:
plica
primer, en una sintesi clara,
gam coma, una aspiració idèntica, una
"Con el viejo Estatuto el ambiente que 12 el r‘lgien liberal:
•fe germana en el denti i en la missió barcelonas se hace irrespirable. Nues"Si queremos fascismo, tenemos
de la patria. Per atice, s'han trobat en tros pulmones se ahogan a causa de
'Un régimen liberal, como el que
la coincidencia, contra Cambó i la las emanaciones que despiden tantas constituye la fortaleza inaudita y el derecho a reclamarlo. Pero pensemos
Lliga, les nostres veus. 1 per això, carroñas corrompidas, Todo es viejo imperecedero honor de Inglaterra, es antes muy detenidamente lo que es
si arribessin per a nosaltres hores y podrido. Todo vive bajo su pátina un régimen que parte de tres supues- ese régimen en general, y lo que sed'amargura de lluita, es trobarien, terrosa de Momia
tos: de ia variedad de intereses eis el ria para cada uno de nosotros. Un
en la coincidencia d'un mateix quadre
Hasta la prensa barcelonesa pa- seno de una sociedad bien organiza- fascismo de veras tendría un perfecto
contra els traidora i els desertora, els rece escrita en papiros y no en papel. da; del carácter sagrado de todos y sentido. Lo que sería una inconcebinostres bracas."
No se publica ningún periódico libre cada uno de ellos, por minasaulos que ble insensatez es que ese régimen, Si
que sacuda las cenizas de tanta cre- sean, y finalmente, de que son los al cabo viniese, para nsuchisimos de
los que ahora lo piden como un caLa visita d'uns represen- tinidad.
;Nos ahogamos los catala- interesados mismos, todos juntos, los ble
de salvación, resultase la cuerda
únicos que pueden fijar el interés sutanta de la F. A. I. a la nes dentro de Cataldha!
para
ahorcarles."
premo,
el
interés
común.
De
esta
Si la prensa libre y simpática coGeneralitat
concepción
compleja
nace,
naturalmo "La Tierra" no nos ayuda; si
El
discurs
de Pompeu Fabra
los periódicos de Madrid no envían mente, el libre juego de todas las
EL SOL extracto els principals leo*.
L'OPINIO
fuerzas sociales ,el respeto a todos
a
Barcelona,
con
carácter
perenne,
ments
del dijeses de l'entren Fabra als
No crea que tingisii cap eficacia. Trola
los derechos, desde los más intinsos
etkanica la declarada dun de is visitants en a los mis activos e inteligentes de hasta los unid altos, desde los del Jocs Floras, i es fisa essencialnint
reporteros, como lo exige este
n t afirreenciá:
s
r
aiie
In
dir que asoma o tractor anal la Gene- sus
ensayo de Estatuto, Cataluña pere- individuo aislado hasta los de la s "El catalán corre el peligro, ahora
editad de Habido a potència, i expresa
cerá en manos de un equipo de igno- ciedad en general. Y la tutela del mas que nunca. de convertirse en un
16 convicció que la F. A. 1., mentre rantes y
fanáticos, sedicentes izquier- Estado no es otra cosa que la ne- calco de la lengua castellana. En un
no sfeigi d'existir, seguira actuant roan
distas, pretendidos obreristas que en cesaria garantía coactiva para que esa régimen de bilingüismo, el único mefi*: aro:
el t'indo no son otra cosa que unos haraunda de encontrados intereses se dio de resistir a la influencia perturencauce legalmente y surja del con"La F. A. I., en el temps que en- redomados ambiciosos."
badora de la lengua forastera es el
cara Ii resta de poca o de molla inDesprés d'aquests antecedents, je3 junto la armonía kantiana, la coexis- conocimiento perfecto de la lengua
fluencia, després dels seus darrers poden prendre seriosament les visi- tencia de todas las libertades dentro
de un principio general de libertat." materna/. Sin él continuará, fatalmenfracassos, ha de continuar forçosa- tes al Govern de la Genevalitat?"
te, la ca s tellanización que comenzó
nsent fent el que ha fet fins ara; ha
El feiristne
filoseicainent i prac- durante la decadencia, y que el ReEL MATI
de continuar no reconeixent la Llei
tieaneent tot el coatrari.
nacimiento no ha logrado detener."
Atorga, en canvi, gran importancia a
del 8 d'abril; ha de tractar que con"Un régimen fascista es, filosófica
I hi fa m'enes agries( breu pera sigtinua con' en les èpoques de pänic, la visita i hi fa les següents considera- y prácticamente, todo lo contrario.
nmificuiint comentori:
l'acei6 directa, sense reconèixer in- dan':
Su base es única, y consiste en afir" Así se ha expresado Pompeyo Fa.
termediaris oficials que intervinguin
"Ara, dir, potser, aquest pas mar rOtUndalnente que 110 hay más Ira, y deberia ser oido aquí tanto
en els conflictes, cosa aquesta que ir donat pels dirigents de la F. A. I., que un interés en el mundc. pero
conin allí par lo que de irreparable
el regim natural en tots els paieos que ells solament reconeixen el nos- arrollador y absoluto: el interés del para la unidad española hay en sus
que no són salvatges.
tre Govern "de facto", pera no "de Estado, ¿Y quién lo define? El Es- palabras."

ELS ESPORTS
1p.imainaanm,

Asma!

B o x a
»AVANT EL GRAN COMBAT
DE DEMA A L'ESTADI

Ahir arribà a Barcelona
Paulino Uzcudun, el qual
fou objecte d'una rebuda
afectuosa

Av-ui, Paulino Uzcudun visitarä el President de la Generalitat i portará un ram de
flors a la tomba del President Macià
Amb l'arribada de Paulino Urcadun queden terminats els treballs pre. puateris del gran combat de demä,
i entrem ja al periode decisiu de Porganització.
Despees de tres meses de treballa
Iniprobes ha estat possible de realitzar el que molts creien impossible:
muntar aquest encontre UzcudunSchmeaing, que tant apassionava l'afi•
ció europea, i dur a la práctica aquesta reunió mai no vista, que en ésser

FRONTÓ NOVETATS
AVIS!, DISSABTE
Tarda, a iee

CIALLARTA II - EL.ORRIO
tenue

POQUITO BIL 8 AO-L.140NA
Not.

a ala 10481

ZARNAOA • ABANOL.0
*entre
OALLARTA III - CHIQUITO

OALLARTA
batalle blef saritus

Frontó Principal Palace
Avui, dissabte. Tarda, 415
AIIITIOANNACIA - UGALDE
con Ira

ARDRINUA • CAZALIS
PU, a es

tole:

ARRUTI • UOARTEONEA
contra

OLAZAHAL - CELAYA

projectada per l'organitzador Joaquim
Gasa foren molts els que el qualificaren de somniador i fantasista.
Per fi demà se celebrara el gran
combat, i Barcelona, amb la seva
celebració, ajara un dia de gran entusiasme i animació extraordineria.
El primer acte d'aquesta gran jornada de demà tingué lloc ahir amb
motiu de l'arribada a Barcelona del
campió d'Espanya, Paulino lazcudun.
Tal com s'havia anunciat, s'organitzá una caravana de cotxes, que sorti
del teatre Olympia i es dirigí a Martorell, on havia de reunir-se amb
la que venia acompanyan t Paulino
des de Sant Sebastiä. L'entusiasme
que l'arribada de Paulino havia produit es tradui en una manifestació
que sorprengué àdhuc Poptimisme
dels organitzadars. Mes de casquenta-quatre cotxes es reuniren davant
els de forganització, els quals, un cop
en possessió de les corresponents
contrasenyes, es dirigiren a Martos
rell.
A la vila de Martorell els expedicionaris esperaren Paulino a partir
de les sis de la tarda. Tot seguit tot
el poble de Martorell s'uní a la manis
iestació. En arribar Paulino l'eatusiasme es desborda, í el de Regil bague de baixar del cotxe i correspondre a les mostres de simpatia de que
el teten objecte. Ben entrada la nit, la
comitiva es dirigí a Barcelona, pera
als pobles del recorregut les manifestacions de simpatía se succeien sense
parar. L'expectació que produi la
nombrosa caravana en desfilar pels
carrera de Barcelona bou molt gran,
i Paulino fou ovacionas constantmcnt
pel públic.
Aquest media Paulino Urcudun
efectuara una visita de compile:2ns
a l'honorable president senyor Companys, i en sortir de la Generalitat
es dirigirá al cementiri, on dipositara
un ramell de flora damunt la tomba
del president Macià,
Aquesta tarda, a les dues en punt,
tindrá Roe el pesatge oficial a la Redacció de "El Mundo Deportivo".
També assistiran en aquest pesatge
Girones, Ara, Echevarria i Morejón.
Dene publicarem una informació
donant compte de sets els detalls que
es refereixen a la gran organització
de l'Estadi, isdhnc, naturalment, el
programa de combats.
•
El sdnyor Gasa va manifestar shir
als periedistes que, contràriament als
rumora que han circulas, ni el comhat, ni cap detall de la reunió podran
ésser radiats.

cultats de Dret i Farmacia de la Universitat Autònoma,
Les proves seran: ion, 3 55n i 1.000 metres llieos, reemplaçaments 4 x 100, ealts
d'alçària i Ilargaria i llançament del pes.
disc i javelina.
Els equips esteran formats de la segiient manera:
DRET. — Bru. Cabanes. Coll, De Luna, Franquesa, Gracia, Joven Llistosella,
Marín. Matheu, Mollet, Oliva, Pesque!,
Puig-Serra i Segarra.
FARMACIA, — Agell, Canosa, Cannenes, Castellote. Dalmau, Foz, Martínez,
Pala. Permanver, Peamera, Prats, Riera.
Sala, Seltenes, Vianya i Virgili.
EL II TROFEU PAL'Ll CAREONELL, AJORNAT
Acció Atlética fa avinent que per
causes imprevistes b molt contra la seca
voluntat, ha considerat convenient ajornar la celebració del II Troieu Pauli
Carbone]] que havia de disputar-se el
M'anea di um eng e al metí al camp del
C.A.D.C.I. Aquest ajornament demorará
solament per uns pocs dies la competíció del Trofeo car és gropósit d'Acció
Atlética posar-lo en joc en el termini
mis breu possible. Hom confia que la
data de celebració del Trofeu podre ésser,
previa consulta amb la Federació d'Atletisme, en el primer o segon diumenge
de juny, en el qual dia possiblement es
disposara de l'Estada
Les inscripcions rebudes fins a la
data per participar en aquest festival seran mantingudes si altrament els interessats no ho manifesten.

ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA AMATEURS :-: AVUI,
VUITENS DE FINAL DELS
PESOS MOSCA I MITJANS
Molt interessant es presenta aquesta nit la reunió que se celebrara a
l'Iris Park, la qual correspon als actuals Campionats de Catalunya amateurs.
S'efectuaran els vuitens de final
dels pesos mosca i mitjans. Els primers ja són coneguts deis aficionats,
que amb tant d'interès segueixen
aquesta competició enguany, els quals
recordaran les excellenta !tintes que
ens brindaron en Ilur eliminatòria
corresponent.
La ciaste palesada per ells aleshores ha anat en augment, car han intensificas llar preparació, els que assoliren classificar-se, per tal de seguir
endavant per a obtenir el preat rftol
que hi ha en joc. Cal creure que els
mosca minoraran llur actuació precedent.
Dels mitjans sols podem dir que
figuren inscrits una serie de minyons
magnificament dotats físicament, i
força bregats en la practica de la
boxa. Per no haver-hi nombre arescut de participants, s'estalvien Pchs
minatória, i es classifiquen tots de fet
per als vuitens de final. Entre ells
hi ha entusiasme, i tots confien poder vencer de manera decisiva. El
k. o. no hi ha dubte que sera abunUN PARTIT
dant. Els participants a la reuma
H ERCU LES-B ARC EL O N A
llaman de trobar-se a l'Iris Park a
PER A DIUMENGE...
les nou, per a procedir al sorteig. I.a
reuruiin contengan a a l er deu C/2 puna I DOS PARTITS INTERNACIONALS gM13 FL FAMOS
FERENCVAROSI
La magnifica actuada del F. C.
Hercules, d'Alacant, portada a cap
PROGRAMA PER A DEMA
dijous passat, ha decida el F. Ca BarLa Federació Catalana d'Atletienie celona a contractar-lo de non per a
anuncia per a demä la celebrada, de les disputa( un partit de revenja que se
sean:enes proves:
celebrara diumenge vinent, al maleta
A les wat del matí, al camp de l'Ate- camp de Les Corts, a les quatre de
neu Obrer afartinenc, situat a l'encretta- la tarda, després d'un primer partit
ment dels carrera de Casp i Sant Joan de que disputaran dos "'Mas amateurs.
Malta del Poble Non, primera jornada
Possiblemena en aquest partit tara
del Campionat de Catalunya de lluita a la seva reaparició el titular del Barla corda.
celona Pascual Sales, jugadt de ring
A dos quarts de vial del metí, sortila centre.
des del Parc de la Ciutadella, deis marI per als dies i al d'aquest mes
xadors que faran el, 5n nuilametres del ens anuncia el Barcelona la visita
Campionat Peninsular. Ultra la classi- del Ferencvarosi, el famós Club ja
ficacia, per "pes de re g ious, is estables.. conegut del 'loaste públic i
del qua]
ta una dasaificacia per e qui pe de clubs rdha de serrar un a gradable record.
que classifiquin tres mareadore Així,
Un tren especial per • presenciar el
doncs, es poden inseriure els chths ere
peale Espenyearaall. — La nova de
ho desitgin.
la
fortaleció ton tren especial per a
MATX ENTRE ESTUDIANT
aresenziar el parta Espanya-Brasil,
Ami, a la tarda, se cele'
im- es jugara a Génova el día 27, ha
nunciat matx tatletisme eatre
asa inalt bona impressió entre els
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L'Exposició Pidelaserra

d'aficionats intelligents es decidís a
representar aquesta comedia —vint
anys després d haver wat traduidaA la Syra, amaste tarda, a les sia
perquk el públic que l'ha poguda assa- será inaugurada l'exposicia de pintura
borir restes metavellat de la seva ele- de Mafia Pidelaserra i Bries. Mes'
Gairebé a totes fea liare en co• gancia i la seta naturalitat... 1 men- acte constituirà un esdeveniment a la
menear l'any, hom &Mulla el bloc trestant el públic que se sentia otea nostra vida artística. Les obres mis ft.
nou del calendar'. Els qui damprem pel plebeisme creixent que envgla la presentatives de la nersonalitat p ictóbloc catete ho fem, generalment, eral: nostra escena. • durant aquests anys rica del pintor Pidelaserra — els cal.
s'ha anat allunpant dels teatres on unges del Vaes — filies d'un meines
la mateixa temença.
Perquè in Ull fet que, per al cauta es representava en la nostra /leagua. de gran exaltad& figuraran en aquests
que estima les seves coses, la tria Pera “revenons ä nos tnoutons" o, exposiei6 en nombre de q uaranta. Coin,
d'un bloc de calendari que respongui mis ben dit, tornean als blocs de ea- cidint amb la inaugurada. soca-a la me.
noarafia del pintor, obra de l'agut lile.
a les exigencies /ni:limes de decCeum leudara
i de hon gust Es tot un problema...
Les exigencies dels que s'entusias- rat Francesc Pujols.
I això, a desgrat de la propaganda men amb la literatura que s'estila en
que fa cada casa editora dele blocs aquests fragils fulls quotidians i la
que llenes' al mercas.
pressió que són capaços de ter en
EL CORREU D'AVUI
La rnajoria d'editors de calendaris l'enim deis editora, enclou una Iliee
no es fan arree del progrés conside- que hem d'aprofitar els que pensem
rable fet pel nostre públic i es pensen de manera distiniz Si els analiabets,
* Ali Bei a Palestina. — Una ma.
que vivirn encara en temps d'En Pi- els qui no saben o t.a volen distingir nera heu agradable de visitar la Palea
tarra. o, encara pitjor, en temas d'En entre el bo i el dolent, sanen les seves tina ir de fer-ho en companyia d'Ah
Robrenyo. Oblidant que en la im- exigencies ¡ pan prou agosarats per a Bei e' .abbassi, que visita _len:saltan,
mensa producció literaria catalana imposar llur criteri estret i pes- Betlem. Natzaret. Taifa, Surt Joan d'Amoderna hom pot triar a bastarnent san gust. ¡que no hern de fer nosal- cre i altres llacs d'aquel pal'. El velos:
— en prosa i en vers—, aquests edi- tres per aconseguir uns resultats mas ente i part del desee dels seas "Viat.
tors van a raure, en cerca d'original ambiciosos i, no cal dir-ho, comple- gesa darrerament apareguts dito la Cal.
per a llana blocs, al camp excessiva- tament oposats?
Isaicia Popular Barcina., sén dedieats
ment explorat d'autors xarons que
Hem d'esser ultrancers en el nos- Palo sima,
tenen un concepte llastimós del que tre catalanisme festivo el mot asid)
* Un !libre solare la eiulat de Be.
és la literatura festiva.
teta consciencia, car entenc que cataL'estat d'endarreriment mental que lanisrne vol dir "superació "1 i fer la laguer. — Una de les monografies mis
completes
que s'hagin escrit mai sobre
suposa aquest fea pot esmenar-se guerra a les publicacions, siguin de una poblada,
catalana es "L'antiga casúnicament Si els que estimem la cul- la mena que siguin, que s'entestin a tas ele Balaguer".
Pare Sanahuja.
tura pairal, que comprem Ilibres, re- viure girades d'esquena al progrés blicada dins la Biblioteca Lleidatana. Es
vistes i també blocs en catete, esde- que a casa nostra s'és acomplert. traste d'un velara (le tisis nie dnes-cen.
venim ultrancers en la nostra pre- Perú — tinguem el coratge de pre- tes planes , que conté la histaria de la
tensió d'exig': coses que estiguin a guntar-ho—itothons Ini este d'acorta ciases i dels seus costums i institucions.
l'alçada del grau de cultura assolit tothom s'hi sent identificas amb
Un Ion nombre crilit2tracions acorna,,
per la immensa majoria de lector!. aquest progrés?
m'en el text. Les comarvies d'aquest
Dic això. persiste estic segur que un
Dissortadament, darrera nostre hi han d'ésser fetes a l'Editarial Barcina
estat de coses nula satisfactori no ha encara l'estel musa nombrós dels (Portaferrissa. 17)sera aconseguit sitió despees d'una ineptes, dels indisciplinats. dels atlas* ".4spectes", ile Salvadnr Esprit.
certa resistencia per part dels ele- gules, delia poc preparats. Aquesta
menta productors. Per si no ho creieu gens odia tot el que es reeixit, tot una novella que els dinCti/1 t1S
així, vull explicar-vos una conversa el que exigeix un cert esforç per ciutadans i forans del caracter caseta.
que vaig tenle, no fa gaire temps , amb éster ben apres. I niri hauria proa
* "Presons Arrees". — Aquest dar.
un dels mis forts editors barcelo- amb que les molles s'afluixessin una ren llibre del doctor J. Roía i Raben.
nins de blocs de calendari.
mica — manc-a d'exigència per part tes, és una obra molt discutida aquests
Jo ern planyia de l'escassa valva del públic, manca de gust en els edi- dies. Hola: hi veu els conflictes senti.
literaria deba blocs editats per ell. tors— pesque tots ells es Ilancessin mentals derivats del divorci. els qua:
L'home, despees crhaver-me escoltat a Fassalt com un sol borne i perque cada cop es van arrelant mis en la mauna estona, interrompé enfellonit: les nostres publicacions de caient po- tra societat.
"Aissó ho deveu creare vós; pera, jo pular (ostia envandes per una atlas,
*
/libre de Joaquim Ruyrez. —
puc assegurar-vos, i parlo amb la d'estultícia i per l'anarquia gramatiS'ha pues a la venda el número s de
neva experiencia d'editor, que cada cal mis esfereïdora.
la
callecció
popular de noveles « Quavegada que, avançant-me als vostres
;No diguéssim pas que aquestes
consells, he provat d'elevar el nivell qüestions no sellen importancia! ¡En dern, Literaris. que ha finesa un acta
liment tan favorable entre e palie ea.
dels calendaris, he rebut una pluja tenen tanta cosa el pessebrisme..,
tala. Aquest número conté « Les cose
de cartes de protesta dels metas tots ets seas derivase!
benignes",
conceptuada roen una de les
clients. ¡Tothom se me'n planyia, i
Opino, dones, que la nostra peno
ern demanava una tornada a la lite- sa. en finir l'any, hauria de dedicar millar, obres de Joaquim Rtrvra, el nosratura festiva del caire que vós blas- un espai a fer la critica imparcial tre gran estilista. Tosen Obicas ha dimeu, acose reincidències de literatura dels blocs catalans apareguts al seu bajaes una portada deliciosa, que acortas
complicada! Tinc clients que relli- carnet-g. Cal tenir en compte — tot i immillarablement amb l'esperit de la noguen i tot els metas calendaris de tan que el fet sigui tristissim — que mol- vela. El volum is completat per una
bonics que els troben. Aqueats autors tes dones no llegeixen altra literatura seleccia, de contra mostres insuperable:
de que vos can parleu són tnassa en- que la dels fulls de calendari, i convé de l'hurnerisme exquisit de latnira, i l'enriqueixen una biografia i un retrat de
fariegats; el públic no els entendria!" que el tast que en ells els sigui
do- l'autor a la ploma. de Frise°.
Es el mateix pum de vista errat, nat de la snostra reaulti, per tots
la inateixa reserva hostil que han tin- conceptes, encoratjador!
* A les Laietanes. — Aquesta tarda
gut fins ara els empresaris de teatre
a les cinc, s'inaug uraran en aquestes gaAlbert
PIERA
i
SERIS
caseta davant les obres "massa" beis
leries les exposicions de P intura dete
escrites. Ah! aquest "massa" val un
artistes senvors S afatilla. Antoni
poema en una terra coas la nostra, on
Ferretee i Barba/rey afontgrell. - Se.
els mateixos literats tenen encara Avui, als Amics
de la Poesia eueix l'enmiele, d'escultura de la ç etato a aprendre ert l'art d'expressarnvoreta Margarida Sans-Jordi, gae lar
se bellament!
visitada és.
s Que no havien dit aquests
Aquest vespre, a un quart de vais en
* Tolosa. — Actualment exposa a
presaris — referim-nos-hi tot paspunt. a la sala de conferencies de la can Busquets el pintor paisatgista Aureli
sant — de la magnifica traduccie caLlibreria Catalónia, Alsaro Cunqueirc Tolosa , les obres del qual es traben
talana feta per Carles Riba de "L'ins- fach una lectura comentada de poemes en
ovni en armella maturitat dificil que SI}
pector a, de Gogol? .Aquesta traduc- gallea: "La poesia,
yo mismo y otras lament dóna l'exercici continuas de Is
ció era "irrepresentable", senzilla- noticias".
pintura a través dels aros.

Blocs de calendar!

nostr.es esportius. La Companyia de
Wagons Lits Cook (Passeig de Grecia, 8), ha rebut fins ara nombroses
inscripcions que, adhuc fan esperançar que els propòsits dels organitzaders de formar un tren especial es
veuran acompanyats per l'èxit més
falaguer. El preu veritablement reduit
que regeix, cnntoreses lotes les despeses i amb dret de continuar fins a
acalmar-se el torneig, es de ato pestetes.
El Sabadell empata amb el amplie.)
de França.— Daiotts, el Sabadell, va
traslladar-se a Sete per tal de jugar
un partit contra el titular, recent
campeó de França. El resultas del
partir bou honorable per al nostre
equip, puix que acaba amb remisas
a dos gols.
Els perlita d'entrenaments.— Dijous
van j ugar-se diversos partits d'entrenament els resultats dels gneis fosen:
famiter-Espanyol, .5 a a.
Girona-lluro, 8 a o.
Martinenc-Poble Nou, 1 a o.
Els matas internacionals.— Tarnbe
dijous es jugaren alguns matas internacionals; heu-vos aci els resultats:
Era:lea-Austria. 3 a 1.
An glaterra-Hongria, 1 a O.
Nlanchester-Racing de Paris, 3 a I.

Per al grandiós esdeveni-

ment pugilistic de demà,
diumenge, a l'ESTADI,
entrades i localitats
Es despatxaran avui, de les onze del mati a les nou de la nit, a lea
Taquilles oficials de POlympia.
Taquilles oficials nie lit Plaaa d'Espanya - Parallel,
Taquillas ofiaials de Revenda.
Tiquets per a bossea-berenar j coberts restaurants s'expeneu
a les taquilles. Indispensable ;idqUirir-lre amb antietparió.

EL COMBAT NO
Tercera.--Gran tirada Premi Alberdi
Una magnífica escopeta Hanmerles.
Plats , 20. Handicap. A la millor puntuadas. En 5 series de 4.
Quarta.—Copa Consolació, de la Sncietat de Caçadors de Gracia. Plata 2.
A la millo,- puntuació. El Primera V2'nyali la copa i el so per ioo de les entrades. El segona a uallaará el 30 Per loa
de lcs entrades. El tercera guansara el
20 per tos de les entrades.

SERA

RADIAT

NATX SCHIPA ELING-URC UD UN
El mitja més rapid ter a trarilladarir
a l'Estadi. Es el FUNICULAR DE
MONTJUIC s minuts des de PEs
taci6 a l'Estada Trens cada guarra
minuts des de les nou del matí

una cabuda per 22 passatgers. La
conducci6 Va a cartee de dos pilota
un meta:sic i un radiotelegrafista.
Aquest aparell esta destinas a la lima
Barcelona-Marsella-Roma , i fa el res
carregut en cinc hnres.
L'aparell, per les descripcions ticTorneig de Primavera
ruques anotades mis aniunt, prl conPartits
fort i seguretat que s'observa un cop
arbitres per a densa:
Primers equips, a les onze
an es trola assegu t dins. constitueix
Junior-Intrèpids A. Camp Universi- un nou avene de la tecnica moderna.
tary, M. Valls.
Intrépida' - Barcelona. Cap Junior.
Freixes,
Universitary-Terrassa, Camp Polo, M,
Moragues.
Segens equipa, a les nou:
Peste de constas a la neu— Dom
Junior 13-Junior C Camp Polo , Ariza,
Polo B-Terrassa A. Camp Intripids, pos ter ja pública detalls de la lema
q ue s'ha organitzat cona a comiat ale
Ohliguer,
Junior A-Polo A. Camp Universitary, esp orts de neu d'enguany. Se releer,ra a la Sala Mozart , el dia 21 dr1
L. Ferreter,
Terrena B-Universitary, Camp Ju- mes q ue sorn, a les deu de la venta.
i
hi ccdfaboraran les senyoretes
nior. Carri6 i I'. Ferrer.
i Helena Longoni, danzarines elissigota; Enriqueta Noguera, cantatr:s
i A g ustina Torres, concertista de
piano, Ea cantaran, de mes a mis.
escollides cançons de muntanya.
PRZUNTACIO D'UN NOU
un Esbart de Camines, sota la (bAPARELL
ree-ció els It. Nicolau. Finalnent han
Amablement invitasa per la "N:mi- nrojectaii els interessants filma de
ga:in" Aerea S. A.", diumenge al natura "Romanza sentimental" i "Bomas(' els representante de la premsa rrachera de nieve
Es bolito recollir invitacions per 3
de Barcelona assistiren a lacte de
la presentació oficial de l'aparell arsistir a aquesta testa, a tots els cen"Savnia Marchetti", tipus 66. Les catres d'excursionisme de la nostra
racterístiques daquest nou hidroavid
són lea següents: motora Fiat, tri- cintas o bé a l'entitat ereanitzadora
dustor, 12 cilindres, de yoo camella Ateneu Enciclopedic Popular, Eliait
cada motor, i ami) una velocitat nor- d'Esports de Neu (catre del Cernir
mal horaria de 230 quitametres i amb núm. 30. pral).

ata cid Hoquel

LA DARRERA JORNADA DEL
CONCURS SOCIAL DE LA F. A.
E. E. T.—Dema, a les onze del mati,
a la piscina de la Universitat Industrial
se celebrará la setena i darrera jornada
taquest cencurs sota el següent ordre
de proves:
loo metres braca infantil; lo° metres
naire infantil; seo metres dors grans;
400 metres braça grans; 200 inetres
llame grans; 50 metres braça infantil;
so metres llame infantil; 50 metres dors
grana; so metres lliure gran.; Partit
water-polo,
Com cada diumenge, l'entrada al recinte de la Universitat Industrial és per
rigurosa invitada, les (wats hauran de
sollicitar-se a la piscina o a l es oficines
de la F. A. E. E. T. (Urgen, 187), de
set a nou del vespre.

1'
SOCIETAT DE CAÇADORS "LA
GUATLLA".—Amb motiu de la festa
majer de Sant Cana demi celebrare
l'esmentaela entitat les següents tirades:
Primera.—Poule de preve: Plata. t.
El guanyador obtindrà el 70 per roo de
les entrades
•
Segona.—Plats. 15. Haudical A la
millo:- puntuad& En 5 series de 3. El
arimera guanyari la copa i el 50 Per Ion
de les entrarles. El segona a lo mara el
33 per Ion de les entrades. Copa Ama
¡fea Aragasa

EsportsdeXen

Aviaeld

LA

Dissebte, _12 de maig de 034

merieviirer
Per
de

era valide

raça
diana

egre

PIMUNTAT.

1 as gin L'OROANITIACIO
Otzel'AtiARQUISME

tel a u ••
er central
fantasma

Ascua, de ja» que
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—No tenia res ah a ift
en l mament oeorbi•
g s ata figura única al albn.
per
la
llena. Liaron, a
El a reís, ea geneTal, regnen
felicitat temporal del vil noble, o. al. dit els peilt d en dela
_T« portee sabatee
mesys, aini bo diuen. ¡tan Senat no 4:
preocupa del ens del: seus tubjectes D'Europa.
nOn
1 aalteranun se ser -414 asasen
Reana
anima.
sin6 de la ores
de la virtut, per a obli g ar-los a 1s tents :
dinfelicitat en Vaina vida. El seu
—Te portes vestits 48 Mi... Tu ha'
enes al tren es pot traduir ami:
menjat sacre atmest matí . Tu portes
"He nascut en el desea. Ignoro Ir una corbata. D'en ve tot rizó? Quan
tattl g t paraules š l'estil florit, oreó si aren arete» testar-vof !raqueaba cela estirar. La nostra !orca i la Costra ses o de fabricar-les vosaltres mandaos,
Omita són l'Islam. I,a fortuna de Cres. In seré el sesee labre i trauma els
sus no ens preocu pa P ar Mé5 que al ettrope113.
El meu fi 1'-tresniPl'S.
—Perla je 5s5c tm enriar den Mella
aixó és tot."
gertnaltS sirians — dita Nabi — que
El Coran, tant si es vol com si tis tots us admiren...

Nousaa bi fisgue dretei g s a l'Are del
Triad, al tener del arme i a IleutHanc, na s'intenta cremar una eseeia.
La policia ha continuat lea
No roan cap mort El diveudree. dio
geetions per al retal descobriment 4 de setembre, llegué Iloe el limón tiroreSpeSta al
dels individus que dugueren rauto al teig del Garree de Mercadas, originat
al
dontieili del cerner de Besen'', m, en per la reffstentia que trobi la noticia
A r a qua ademan torna recobrar
dent del Consell ele ministres, s'ha re- esteva ranear el cotxe que s'ha anome- en efectuar un escorcoll al local del
seva pertonalitat politiaa i te davaat
but el separa:
nat "fantasma" 1 que, segons sem- Sindicat de la Construcció, que era el
Alar al migdia, una Comissió indel:a aoves responiabilitate, sha de
"Praieente Consejo ele miniatros a
quarter general deis vaguistes revoluteg rada per vant individus que es el- Presidente de la Generalidad —Se aca- bla, fou el que serví per a l'atraca4/rct-uratr eue tota l'estructuració
ment al catase recaptador da la Gi- cionaris. Molts d'ells s'escaparen, peTU
uomimica dal no/tre poble es tus t reeren pares deis iniants saragoasans ba de recibir telegrama V. E. después
quan els que resistiren fins al darrer
nas.
que
darrerammt
han
estar
allotjats
j,rirament darmant una poblada crea
terminado Consejo. Ignoro contenido reEl sereno del carrer de Besalú di- moment es van rendir ham deifiqué
at ar i sana, homogenia quant al benti• Per la Generalitat est :eueren a visi- refencia diario esa ciudad puedo .rszexaltar
la
patribric i amb ana clara visita tar el toustIler de Sannst doetur enrede no haber salido nota ni oficial gné que no vele l'auto Gas el dia encara nomina persones, entre elles bestanta estrangers.
ni oficiosa. Ejtamos pendientes contes- 26 a la matinada, o sigui una hora
destin a de la riostra piten. La 70- Dencas.
es vol. Guerra neme treva. El rite o el
—'Neeetider! Callen. Em olerles/ per
Una cegada els contiasionats es tradesprés d'haver-se comes l'atracatación
nota
V.
E.
fecha
ti
abril,
que
Flazi ó catalina travessa, pero. un pe Ii
bastó! Fa temps. una de les europer! nn Hol? No sou bona oh que re? dement i assassinat davant el cinema "Vises la F. A. I.!"
1 'e moit critic se:rallara, co certa ma- baren a presencia del conseller,
procuraré
contestar
pronto
en
vista
inhabitaren
Diesidah
va
sortir
al
manar I Demanar diners i mentir, han
(Me
erra, al que es produra ea eis paisos de- U:araren un requeriment notarial dels formación entregada ministerio Hacien- Miria. El sereno s'acoati a donar la
que
Aquest crit sOnS, per p tint era segula Souk amb els breaos nus. i la policia ací yes Stabs!
bona nit i a oierir-se en el seu arree
politiCatr.ent o ecanamicarnent Pares deis infanta, demanant
da,
no
existir
por
tanto
motivo
que
emwahaQué voleu de mi? Fm -me barallar
iossin 1i:tirat5 als portadors
i a mes per a preguntar-los en cas pels carrera de Barcelona quan, Via la va conduir a la delegacó. El
aae taren treballats profundament per aquests
amb Franca i Anglaterra? Hacha talé%
de resmentat requerir/lento Tambe van paila buenos propósito, mutuos y con- dancendi o algun encarna urgent on Laietana amura, pujaren els camions bisme es el walnabismel
a
zora
guerd'
toles lea laa/vCalats de la
governador ci- s ideradanes reciprocas. Primer Conseja havia d'avint.
Ibn Sind és un ignerant? Evident- (veritablement Ti" Dett!) Per que i per
que portasen els detinguts al carrer de
•
ra riundial. pera arab arreis Inés pre- exhibir una ordre del
ment, no! Concia la nostra eivilitració; qui?
de Suragasaa en la qual aquesta semana próxima trataremos restantes
graeS peroné la riostra detallada demo- vil
que anaven a l'auto, que eren Mercaders. Els ciutadans que des de
Els
extremos
telegrama
V.
E."
Que heu fet. en dos anys? ¡De les
li fa horror. Del que nosaltres en diem
autaritat aragonesa fa determinarles
No obstant les seguretats &atarles en tres: el xofer i dos individus mis les voreres presenciaven l'estrany es- la conquesta de l'esperit hUtoS. ell er ruines del vustre Dais. de les motu dele
renca ja ve ele linny j °tercia en al- indicacaons. Segons acata va dir. l'obpreguntaren:
es
pectacle
garas noca de Catalunya caracters esmirar-lo
l'acompanyaren,
sense
que
diu escindoll L'hotne. per a ell, no te marres eermans i dels vostres fills?
jecte de la vista no era altre que el el telegrama transcrit, cal fer constar
—Que es alai) dg la Fam?
en i procurant amagar la cara, li manisraialment grella que poden fer pensar
drets. Sigui oui sigui. as tal com Dei; a Qué heu ensenyat al món. excepte la
demanar al conseller que eis mas- que el diari "La Vea de Catalunya"
Aquesta paraula sonora i misteriosa
festaren que avises al cartee de Rie: transiormaciä o retrocis de la capa - de
la
seva
edició
de
diumenge
publica
una
da volgut q ue fra. Reivindicant els reos vostra capacitat per a Vassassinat el trisin
lliurats
els
infanta
aragonesos
dels
no
havia
de
tragar
gaire
a
agafar
Cit ar genética. Al costal d'aqueata pos- callas te cura la Generalitat, car pre- informacia de afadrid contenint el text bes, 143, segon pis, primera porta, al
drets comer un sacrile g i. "Din déma a llarge. l'incendi. la destrucca6 ? No sota
tenebrós
prestara
La
situació
interna
de
sa;e causa de carácter constituziceal
mateix
temps
que
li
donasen
unes
mes que ara munofequina (provocadora)
diu el Cocan.
el cine li
tenien trasiladar-los a la corma mi- integre d'una comunicada que donan
sofría una crisi l'heme
ita tot el problema de la limitació de nera de Sallent. Cas que això no ins com a aprovada pel Consell de ministres, guantes pessetes de propina. Com que ranarquisme barceloní
Les Repúblioues (alzarles Repabliquesl dels que Deu m.aleeix. Aneu-vos-en!
:15 nao:erices amb greus consequazies possible, volien que hem els dones text que te el carácter d'absoluta auten- era de nit, no pegué fixar-se en la greu. Hl havia tres grups: el primer, han reconegut a aquest borne el dret a Tornen d'on heu sortit, trapelleal Aneaflamea pela de la F. A. I., eren els anar- la Ilibertat; el wahobisme no li recemeix vos-cal
de :arietes iisiológic, moral, econeanie, els infanta per retornar-les a Sara - ticitat.
fesonna deis ocupants.
la Tes que el dret a la santeaat. Si us
a•ial i fins potser polttia.
se.
La policia estigué al domicili indi- quistes cent per cena partidaris de
0055Per campeasar el deaequilibri entre
cat, i no veié ningú conegut o que revolució pura i de la implantació vio- liaguessin dit: "Tu seras sant", en Ilot
¿actor Dencas na oposar-se a
E1
del
comunisme
Iliberlenta i immediata
Viatges 1 nueces obreras conegués en aquell bloc.
t la notas contingents humana que pro- runa i a l'altra petkió i es nega
nie dir-vos : "Tu setas Bistre", quina cara
Aquest mati, Sa Majestat Iba $ed
aarri ¡ e:s que en; calen per a portar comalia/tentar l'ordre del governador
També sala pogut comprovar que tari. Aguan eren els que s'havien apo- haurieu t'el en el miran del vostre ar- ern rebia.
Havia elegit ea bel deaniCilt era del
enaavant les nes'aes activitats, hern d'a- de Saragossa. manifestant que aquesta
el dia S del corrent mes es presentà dere de l'organiteació confederal i que mari?
cuar forçosament a la inunigració fo- autoritat de ;a "provinci.a" de SaraIbn Scud hauria Jet de bona sana, retinte de Djeddah. en una casa aova,
al domicili del senyor Ernest Codo, Mesar la darrera vaga. (Pestafia,
fou
definen
per
equivocació
i
alliberat
una acata per Europa: pera la Por de sola en el desert, construida per un fuerastera diiiciiment controlable perv'e, ma ssa no exerceix jurisdicció a Cavei del carrer de Desala, un deseoamb no poder suportar l'espectacle de les ciceari del temps de labre rtv dol
qut íos possible !i mitar el nana talunya. Oieri portar l'afer al Consell
negut i Ii pregä que Unes al pro- cle seguida, no tingué res a veure
aquell
moviment.)
nostres depravacions II imPedebd de («- sense /Arte. del temes en que se ~a&
a:t dels nouvinguts d'acord amb les ne- Per a la seca resolució i autoritzar
pietari de la finca, guan es presentís
xsatats de cada moment, ja no ho seria les persones que acreditessin algun
El segon grup, el den moderan, que ha. Dones passejant amb bornes; Mis java, en que es roban, en qua s'amas
a cobrar, les vint-i-cinc pessetes preu
Allir a la nit va quedar tancada
feder efectuar una tria qualitativa. Pecreien que no es podia ten la Revolució fumant davant del seu pare: amaraje! StrlaVa.
amb els esmentats infants per- inscripció per a prendre para a l'excur- del lloguer.
forç s vahea ensenyant el sea
Fj$ vist tigres, he vist ¡leona; mimas
:C. tot i que no poguéssim vigilar o d'a que els visitessin.
sió a Tarragona que per a denla, diuLa policia es presentl amb l'amo cada dia, però si una taka de revolució de la
eigir la barreja de races—en el sentir
Entre els comissionats hi haria menee, ha organitzat l'Oficina de Tu- de la casa i el xofer Marín, atracan a diaria. Partidaria de promoure sistemà- bastó als automabils, en bloc d'aplicar- j et por. perä no tanta ove els Inane
aciati e del mot—almenys no hauriem de Aseas°, el conegadissim líder fais:3. risme de Catalunya amb la collaboració Sant Feliu i arnh del datare atracar, a ticament una serie de conflictes parcials; lo a l'esquena den qui no van a ron- de la porta reial. Seta cada mirada Besa.
temandre desprevinguts darant les pos- Els acempanyaven els acIvocats se- de rAteneu Polytechnicum i de l'Asdestinats a fatigar la máquina de l'Es- dó; lladres arre encara tenen la seca el mea coratge s'esfumava ami tse arree§bles conseqüencies d'aquella, Adhuc en nyors Emilio i Samblancat. El pri- sociació Obrera de Concerts. La Com- la presa per tal de fer un reconei- tat, fina al momear propici per a donar roa; bornes abraeant en un ball done! dió que s'arronea En fi, l'intértret. tse
xemen
entre
els
detinguts
i
procest
ree.
cas extrem que els catalana diguem- mer, tal coral recordaran els nostres panyia de M. S. A. ha organitzat das sats pel susdit atracament, la qual el cop definirla. Aquests, que tren els quasi nues, ¡es oot fer sense empata era museulat, em va empeine Pee
al prine auterc.tons, haguessin de restar en lectors. conegut per les seves idees trcna especials que sortiran de I estaco diligencia no dona resultat, car no que havien manat a la C. N. T. fins tar-se'n la balladora?. es pregunta quena. i vaig arribar tot neulit
Quantes
visions
insostenibles!
mer
pis.
Els
manyals
dels
ikuans
m'este.
franca minoria en un futur mes o menys monarquitzant i per ha y«. aertanyut de Iranea a les 7.o ,t i 7.35 per arribar
reconegueren ningú. L'amo de l'arito aleshores, passaren aviat a segon terne
• ••
mordien menys crue no Das els seas Jis
próxim, hauriem de veure quines se- a la U. M. N. i al P. L. P.
perderen el control de les masses. que
a Tarragona a les 8.38 i a les 9, resno reconegue tampoc en foto- ianaren
Ibn Senil, sense cap dubte. es un ve- H a uria dit q ue no tenien les atrás a ta
ran les caracteristiques dels ROU5 ea/aEn preguntar un periodista al se- pectivameut. De tornada sortiran de atracas
a parar a les mans dels faistes.
grafia
ranomenat
**Paco
el
Mañea
beca,
simi a rente" deis ulls!
lar:5 desee/tienta d'immigrats o producte nyor Sarnblancat l'objecte de la vi- Tarragona a les 19. 43 ¡ a les 20.08. Els
ritable creient. Fa les cinc oracions dc
El comandant de la Delicia. un 941
que se suposa era el que guiara l'auto Són els Trentistes d'ami
sita, aquest, no saltear per que, va vio- inscrita per a aquesta excursió podran i que bou el que roba el cotxe.
barreja.
El tercer grup el formava la massa dia i de nit, i sha casat 137 vegades amic al qual, de temps ert ternos, pes.
uns La sera aula és simple. sense luxe, ex- saca tma ampolla de whisky per acta
Fera incomprensible que les actuals lentar-se una cosa de no d'a, i molt agafar !arribé els trens a les estacions
Les diligencies seran enviades al amorfa. que es deixava portar pels
cepte el dia en que ner tal de recomeeneracions que es troben en e l. moment excitat abandona la Conselleria.
del passeig de Gracia jale Sants. No obs- Majar número sis pel que es refereix o els anees. ei bé reaccionava contra pensar els seus kuans, se n'emporta la xinaba, em va ag afar pci bree i io el
craaaI van pat contençar-se a comproAmb referencia a aquesta qüestió tant, és recomanahle de fer-ho a l'estatota
cinc mil a la Meca, en automabil, a vaie seguir cem un infant culpable te.
ratracament
a
la
Cinrs,
i
a
Sant
va: una transforma ci ó essential de la ahir a la nia en acaltar el Consell, el ció de França.
El setembre de 1031 marca el pura través de l'Aräbia. a tosta dels Pele - auca( el guardia. Are la seva má
Feliu per l'atracament i robateri
rastra raça no es decidissin a empren- doctor Dencis va dir als periodistes
d'aquesta Diada es des- l'auto trobat.
a
älgid
de
l'organinacie
de
la
F.
A.
I.
Program
El
Malgrat tot, recordant-se d'aquest re se aixecar un tapia L'habitació oBe
dre un estudi d'aquest experiment de tue ja que ein eam;ssionats exigien enrotIlara en la forma segaient: mata
No seria estrany gne hi hagués jugat versacol del Coran: "Tora ciencia a:. hi baria darrera era llama, 1 ell ere va
tanta transcendencia per a la Catalum a que els infants o bé fossin traslladats visita de la ciutat seguint aquest itineun rol de primer pla el comunista Ra Possible a rhome, excepte la coneixelrea portar fins al forts. Ort h havia dues
antro/ab- a Sallent o bé tornats a Saragossa, el rara: mirador de la afectiterränia, porde demä. Bialega, higienistes,
-monCasel, de la vida, de la mort i de l'infinita 82 banquetes de vellut reig que formaren
Consell
havia
acordat
verificar
alza
economisrgrafs,
:res, historiadors, derna
tal de Sant Antoni, castell de Pilat, caha pensar que, malgrat la n'a retó. Un heme bru hi esteva *saeta:
Josep Maria PLANES alajestat
tes, socialegs i juristes han de callaba- (farrea i a aquest fi seran novarnent tedral, Barrí Vell, porta del %asee, murel igi ó i la seva modestia, la telegrafia era el rei. Era molt bell i es Tratan
rar en aquesta tasca humanitària i pa- traslladats fina al limit ele Lleida
ralles. Passeig Arqueològic, Museu de
sethe fils, aquesta invenció canalla, po- un peu. un ven molt tnat d'haver fet
triótica crassentar les bases cientifiques Sara ZOSSa.
Vr q rs LA PUBLICITAT deis dria prestar als creients tants setveia la guerra. Un dotan Que va apareare
la Necrapolis (Fabrica de tabacs), Club
el
doctor
Dencäs
que
a
de
la
població.
Digui
tamhé
crobri/
dies 21, 22, 24, 25, 215, 27, 28 i 29
Nautic i Port. Tarda: audició de sarduna !Mica catalan
cona lia prestat als descreg ots. ;Paró em va esternordir de nos:: tant is ajX{,
Creuen els que signen aquesta crida que lamentan que una qiaeatió d'ordre danes, exhibida de castells de Xiquets
i 3, 4, Ç. to 1 st de simia.
que difien les tribus? ¡El modernisme que no san terrado si el set ea va ataees durgent consideració anar a l'ap:e- públic rimpeasibilités de seguir pres- a les Rambles 1 concurs d'atletisme ai
ne a per a elles el sornriure del dia- Car o no. La figura era fina. molt noAlar
al
mati
uns
mienta
de
policia
infants.
els
(Seguir-a)
aquests
ajut
ecu
a
el
tant
gantent de voluntats dins una Sacietat
ble, una figura de gran senyor. No sé
Club Ginmástic. A la mateixa tarda poble?
Cata'ana d'Euginica que analitzi les nuals, durant la seca estada a Barce- dran visitar eta que ho desitgin l'Aque- detingueren un dels autora de l'atracaI un dia de rally han es va veme ar- ras ce vaig aaseure'm, sentare per milpa de
lona, han estar atestas amb tota mena ducte roma, e) Clot del alada r Are mera comes abans-crahir a la casa Mis
i
els
diterents
prorikuan. Per fi vais( trence tan petit ceclaestion
ribar
a
Riad.
al
coide
l'Arabia,
Roa
nambroses
nero 13 del carnee de la Lleona, en la
ademes i notables del raja que venien ds ner de la nieva butxaca. Un pobre petit
atases de tot ordre i urgen resolueisi de censideracions.
de Eara 1 la Torre dels Escipions, amb qual hi ha instailat un despatx de pro—Per
cert
—afegi
—que
durant
la
simació,
que
breurnent
ÇZ..e COMpOrta
tots els punta d'aigua dels dos regne pape tot ennegrit de preguntes imautoananibus, a preus econòmics Els
sha exposat, per a la vida catalana i aquests dies ha manar obrir una in- restaurants i hotels han establcrt co- ductes enològics propietat del senyor
salvatges. Un important alas/mate moti- pressionants.
farmacia, respecte les persones que havara el llarg viatge dels congressistes
he faci amb ralada amb els estudis que
50 pessetes. S'han indi- Pere Sanz. Del fet en donivem una
berts
des
de
3.
-.2 Per que ro perrnets als europeas
vien
formular
instancies
dernanant
que
la
nostra
edipeainiormació
detallada
en
aa-...an efectuar els alt-es pobles
Es tractava de saber ti la T. S. F. ert que es passegin pel teu tata? :Per que
car com a noca d'acampada per als que
aaaars i els abres paisos. TamIté bati- els fossin lliurats nens aels obrers de es portin la minestra ¡ vulguin solameut cia d'ahir.
aa no qüestió de magia. Ihn Send va
a mi . que eae min infant del Canean corn
rá de coordinar la recerca dels ade- Saragosaa. i s'ha poeta demostrar tue utilitzar el servei de cantata, la piaaa
El cornissari de policia del districtc
abrir la sessió i els va dir:
tit se'm considera ¡qui con.' un gos?,
rara mitjans de defensa de la riostra %batines (Vaqueares famílies tenen dos de Saaredra, Escullera de Llevant
de la Llotja, senyor Villamide, acoto—Que
catiasol
parli
per
si
mateix
etcètera. etc.
Carona, fi. — La Fedor.„
tres
fills
seas
retacar,
en
establiraça arnh les obligacions internacionals
panyat dels agents senyors Ventura
,litro davant Deu que no sera inquietat
platja del Mirarle.
L'interpget explica la Sera embate
ments
benéfica
de
Barcelana.
dindustrials
Flequers
ha
publiMelet,
perseguien
amb
atan
rindivies
deriven
dels
conveMs
de
la
Soen
Guardeu-vos de reticències. Digueu e a Ihn Send.
Es calcula en prop de 2.000 el nomUn altre cas—acabä—és el d'una bre ¿expedicionaria que prcndran part du al qual suposaven que havia estat cal. una nota en la preinsa local :me bague: de dir.
cietat de Nacionals, que el Gavera de la
Sa Majestat va prendre el *per i ea
senyma que ha recorre gut tots els re- a fa Diada de Tarragona. El conseller un dels autors de l'atracament. Van
Generalitat ha de fer complir.
Com que Maheme ne baria escrit va fer dir que l'enderan em rematarlas
Pit la qual diu que si el Govern
s
penitenciara:
eapaayols
tabliment
res sobre la T. S. F., els ulemes van després de reflexipnar...
crEconornia i Agricultura, senyor Co- telar la desgracia de topar amb un carTots els que simpatitzin amb aquesta
e••
iticiativa poden dirigir-se a l'Institut nue ara demana tenir cura i educar jr merera, ha prontas assistir als esmen- ro, produint-te lesiona de pronóstie re- de la Generalitat no resol la declarar que no els semblava contrae
d'antiesto
diasortats
infants.
Tot
comissari
i
els
agents.
a la llei.
servat
el
forma
en
Econamiques
(Laietana,
qüesliA
del
preu
del
pa
tats
antes,
L'Ajuntament
;
el
Sindicar
dInvestigacions
L'endemi l'estimat onmandant de h
I el wahahisme va plantar antenes
aixe aconseguiren tletenir l'individu que adient, seran els patrons fleram, IS, cinquè). per tal que siauin con4111n1 crIniciataa de Tarragona sisan fet carAbd el Azia Ibn Semi té una manera pedida em a-a portar un paquet. un martee de l'organització dels actes que han perseguien. Digné que s'anomenava Amavocan oportunament a la reunió de coastaifa: vestir, de part de Sa Majestat.
tizació de la Societat Catalana dEuge- Totes les notes pregades de celebrar-se amis nimia de la Diada. deu García Moya. Interrogat hämilment, quers de test Catalunya els qui orieinal de fer entendre eh seu penal- afel vaie pesar. Que n'estava, de Mt
Es prega als expedicionaris que tin- COliftbSä ésser l'autor de ratracament, la resoldran en termes precisos. ment. Ne li a g rada Europ a: d'ella er Si enes al restaurant vestit arrah Enreda
73:1.
din: "Es una aorta de brome darrera
junt amb un altre individu el nom i les
faume Alcober ;J. M. Batista i Ro- han d'ésser trameses en guin t. -orts numerats de 11 al 0 55n que senyes
Per a denla ha estat convo- de la mal n.a hi ha res." Quan aeitsc (traes relata certament que hauria peal
del qual va facilitar a la pelicia.
causan el primer tren. j els del am ena: a. al. Bellido; 3. "Alhert
rIeßrata del Comissari q ue a l'Arabia na es pm .truber ni ur pagar el dinar ami.) un xec asase orocada,
al
la
pensara
qUe
el
aquest
era
que
afegint
sitió!
d.' raatrflar Ltasnelre Cereerar PeMpeu aatalà i abans de les nou datara, el secan. Els areanitzarlars es- pistola i que ell s'havia limitar a sanear
d'Ordre una reunió (lela vas d'ai g na dolga! Els joves inteacitrus
pe ren del civisme del pahlic que per al
J. M. Gin-na i Cuyas; F. alas—I les restestes a tes tres Prefils del selHod. meinbres de la Junta Rog111adora els t'a parar% sirians i palestins que es
del
les
portes
i
a
tallar
els
vespre,
a
la
Redaeció:
millar
orare
de
l'excurai6
secan
asean
.
Nubiola;
Mira;
Ia
Anglasell;
E.
f
veldrien Ilanear contra Franca i An- guntes?
en tot moment les instruccions que els El detingut va ineressar a la presa a
Peyri; lauree Pi i %a yer; II.
glaterra tampee li agraden gens Aix:
—Sa ärajestat ha dit orle les treba•
riel preu del pn. — C.
disposició del jutjat núm. 6.
Sais; J. .le C. SereaRafels; Corts Catalanes, 589, 1.« siguin ¿anales.
den en el Coran.
: Trias ¡ afaixencs; J. A. Van—Cona? Jo Ii Darlo el llenguatge de
4~44444 rejo,
.: •' 5; Salvador Vives.
i ell em respon amb el del 6221
*04444144****ffl+6444444444.44+61 1444~444144460444
COM en p pedem enteedre?
—Fetser amb un petit vas de whisky?
—Waliabital Si el rei Sto ta bas ! Valtanta cops de basta que es tarden.
.1•11M11.1n••

Denle es celebrará la

Diada de Tarragona

Detenció de l'autor
d'un atracament

El conflicte del preu
del pa, a Girona

Pa tia de l'entaimate i deis intestino?

lerroux es querella
contra un conseller

ERVE ..TIN AL
A

municipal de la

U. S. C.

,

•ni , ¿asan a e; Jutjat municipal núa..ae, it iindrá Ilot la celeLració
vle de censal:ac t a entre el precuradar
senyor Salvaier Liuda en non del seayer Lerroux, i el conseller dmegat d'Asastencia Municipal da i'Ajuntament
Barcelona, sera az Granee-llaral qual s'atribaeixen frases incontra el tap dels radicals araades arde mutad de la manifestacia
asara celebrada fa una quanta tacs
-celana, i en la qua) el senyor Gra' a.-rera ostentaaa la representarlo
a del se/1 rartir.
Segons les hatees referencies, el ser aa r Granier mantindrà integran/tan e
r;,1, va dir del can del partit radical.
Tal tutti recordaran els marres leclrzr . les Panales que han estar censiaeratles injuriases rel senvor Leranix
' a:1 les segiients: "El Ladre d'En Ler-

ADVERTIMENT IMPORTANT
Els particulara i entitsta que
ena trameten notes per a la aova
Pub:bucle, eón pegata que hing uin present que la redsoeló
tanortiv.. de LA PUBLICITAT es
al cerrar de Barbará, 11 I 13, que
es on cal adreoar tota la corresnondenoia destinada u aquesta
Se CCiÓ. La publica iba deis origines que *o enguln amb aquesta
adreça, so? rin, d'ara ondearme,
un retard mfnlm do vint.-l-quatre
hornos.
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Seguim rehent diàriament, sense interrupeiö, cartes i certificats de malalts agraïts i guarits amb el SERVETINAL.

A continuació en complaem a posar a la disposició del públic el certificat quena ha tramès el senyor FREDERIC
PUJOL, de 40 anys d'edat, resident a FALSET (TARRAGONA), calwer de MIQUEL BARCELÓ, 18, primer.

1

El senyor Pujol ens detalla en el seu certificar que ha patit d'una GASTRITIS CRONICA ANA RESTRENYIMENT durant
DOTZE ANYS, a aal m a lla pesadesn, (aris dolon i digestions eelnaordifliuriii iirdtit Inhorioes.
eumprir,.r l'úe del nostre producte BERVETINAL, en va prendre VUIT FLASCONS i amis etls
El selenihre do. l'any 19:12
CONIPLETAIRENT
RE8TAILERT.
va quedar
Cense liasen notal duraill aquest temps la mes
Abans de IrarnetrenS el preSen: cerlificat litt deixat transcúrrer 11 meS0s,
FETITA MIOLISTIA.
en
Summament agralt, el senyor Pujol ens ha trames el present certifiratt. amb autorització per a publicar-lo

ll"

Signatura del Matan guara: FREDERIC PUJOL.

la

Data del rertitioal: 25 de gener de 1934.

Exigir' el legftler SIERVETINAL 1 me adieseteee embatitucions
Interesando* d'ene/be • ami emballena
VENDA: 5'80 PTES. (timbre Inclòs), A LES PRINCIPALS FARMAC1ES
•444444444444

premsa.

L e s representacions
del circ Hagenbeck
han estat autoritzades
Al in a la larda, en rühre el

seilyor &lees els periodietes va

efir-los que l'havia visiten una
eamissia sle talsasaelacta d'Empresaris Públics per tal d'expusar-li üls perjudicis que a le«
empreses de Barcelona els ocasionarla l'espeetitele del Gire
llagentteek. que te anUnciada la
$ 0 V i1 rumie/bata inauFuraco.
Fts comessionats demaearen
tI senyor Selves que, igual com
sala fei en nitres ocasions, es
lisposi que l'eamentat tire sigui
inslallat tuy a del terma municipal de Barcelona. El aenaor Salves va prometre esposar aquesta
gilestió al Consell que harta de
colebrar-se a la Generalilaf.
En :trabar la reunid del Cansoll (fallir, els perieullsies peegutstarren al Dr. Delatas, amis referencia a aqueeta gdestia:
panal del Cite Ha4
gonh
- ecli?
—Si — reapongue —. I han
estal autoriliades les aoves re-f
preseglaclons de urea
— ;,Es red que els empresaria
de leal res havieu amenaçat amb
lancee els sous bacalao/
—No en ad res d'aiää--acaba.
I no erre que s'hagués parlat
per res de honrar Incals, ni d'amenaces de cap ordre.

'311,119+
,LA POIllarrAT

DIssabie, .191:4149 raid& 'di 994
mi-

EL TEATRE
LES ESTRENES

que arnb cap altea obra literària, amb 0444+••••••••••••••••••••n••
les teles del nostre Grau Sala, evo- rreveMeleemel peepie•4444.41
.04+044.04444+60;
cadores d'uns finais 1 començaments 1444444~4
14444.114.64444.4444•444,44.
de segle que ell no ha conegut peró
que interpreta amb tanta d'ironia com
de sentiment. Aquella escena, per
exemple, de l'havanera, teatralment
tan ben resolta, sembla realment una
tela, una de les tnillors teles, de Grau
Sala.
L'obra es molt ben presentada.
Vestits i decorats, ultra fer bonic,
tradueixen o subratllen discretament
la comicitat de la paròdia. La interAVUI, ESTRENA
pretació és feta amb un conjunt excellent. Tots ho fan bé. Una negada
més, potser, cal subratllar la metamórfosi del senyor Tudela, al qual de la primera producció
costa de reconeixer en cada nou perde l'eminent divo
sonatge que interpreta, i que és, seno
dubte, un dels millors, un dels pocs
actors de composició del teatre espanyol.
Dcmenec GUANSt

D'UN FILM A L'ALTRE La Música
* Ahir a Capitol s'estrena "Tanran de las fieras" i els aficionats a les
aventure s, el gran públic que ha Ilegit i
segueix flegint "Tartán", sorti encisat
d'aquest nou film, interpretat pel recordman mundial de natació Bullen Crabbe.
Els seus formidables salts, les lluites
amb les feres i, sobretot, les exhibicions
de natació que ens fa en aquest film
feces les debeles de grans i petits.
* Ha estat molt favorablement acoilid
a en el ram cinematografic la noticia
de la celebració d'un gran ball al teatre Parthenon, Balrnes, 137, aquesta nit,
a les deu, organitzat pel Club de Dapendents de Ciaaes", amenazar per
l'Orquestra ColomIntn ' s.
La festa comentará amb la representació teatral de la célebre obra en dos
actes, de Linares Rivas, titulada "Cobardías'', intervciada per una selecció
de l'elenc del di/ Club "Cinaes".
Recordant que en totes les ocasions
que el Club "Cinaes" ha celebrat un
festival sempre ha resultat un èxit d'organització, de brillant concurrencia i de
sana alegria, es preveo que en aquesta
ocasió d'avui es demostrará una segada
mis que la fama adquirida pe] dit Club
té el seu fonament justificat. A l'efecte
is sabut que hi han promès llar assis
tència les bellissimes senyoretes de totes les cases cinentatogräfiques. aixi com
l'element jove mascula també del dit
ram, que mai no ha fallat en l'animació
de les esmentades festes.

finals de segle, per la mateixa ironia
harrejada d'una certa tendresa, que
sentim, per exemple, pels films reBarcelona: "Angelina, o el trospectius. liont endevina que el
Jardiel Poncela, a desgrat del
honor de un brigadier", de propi
seu to de paròdia i de sátira, no és
Jardiel Poncela
tense una renta simpatia que contempla aquells temps. Entre les caFa temps que el teatre cómic cas- blioles dels seus versos grotescos
telli pren un tul de cuina de pobre flueix una secreta, gairebé impercepi de miseria que asfixia. El gust pela tible, poesia, que és com un perfum
costuras populars, per la gràcia es- d'època una mica estantis, perra ple
queixada del carrer, que té en la d'enyorament i d'una gran força evoliteratura castellana una tradició mag- cadora,
nifica, es converteix, en mans d'autora
ts aixe, que fa l'originalitat de
cense preparació i sense gust, en un
l'obra, que la deslliga de tots els pretrist espectacle ordinari i plebeu. sen- cedents.
Si a alguna obra actual volse enginy i sense gracia. Sense
per a mirar la vida, no veuen tan sols guéssim comparar-la, ho {arfen!, mes
n-••n-•-nn•n•-,
les transformacions del seu Madrid,
i alai llar obra pren 'in aire marcit
i funerari, de tòpic. Jardiel l'encela
eembla. en carivi, haver trencat tots
els lligams amb els seus collegues
actuals j, amb una visió realment
"ersonal de /es coses, renova l'humor
e
g'02drilena", i Ii encomana frescor, desLES ESTRENES enaniorat de la dona o de la M'u. D'al- TITO 1011PA
-.:an. tboltura i agilitat.
tra banda, el manager, per conservar el
La seva principal qualitat és esANGOBIT
negoci, es voldria casar amb la
eencialment aquesta: la de veure les
"Yo soy Susana"
ildeU
i aquesta, després d'un accident,
goses arnb ulls propia; la de no deiFox abandonada, será recollida per la fami;kar-se enganyar pels tòpics i P er 'es Fantäslo
lia que explota el teatre de marionetes,
honvencions. 31és saturat sens dubte Film eroduit acr heme L. YOshy,
i mentre es reposa farä bailar la seva
ell mateix de literatura que la majoPer h'owland V. Lee, d'un argu- reproducen, és a dir, s'encarnarà en
ria dels seus collegues, la seva obra
urna cid motriz director, i Edwin la nina, de la qual está gelosa. Fiés, no obstant, una reacció contra les
Justus Mayo., fotografMt per Lee nalment s'uniran els dos
teatres i fa1r1ificiositats de la literatura, contra
Garmrs ¡ el següent repartiment;
ran ui espectacle combinat, que e g el
.1a manca de veritat, i ädhuc contra
Susana, Lilian aracy; Tony, Gene més fluix de film, i la cosa acabara,
ACTUALITATS FILMADES
el que 111 pugui haver de convencioRentan; Baró, Leslie Banks; 312n12, naturalment, be.
tal i d'estraiet ais sentiments. Aixi
Georgia Cante; Fiifi, Genero :linCal remarcar en aquest film, ultra
va néixer aquella admirable "MargaPUBLI-CINEMA
chen; Dr, Lorenzo, Halliwell Hob' la intelligéncia arnb que és fet, la .:olrita, Armando y su padre", que era,
bes; Luigi, Murray Kinns'!!; Mana- laboració prestada pel teatre de marra"Fox
Movietone
News" recull, entre
mis encara que una paródia de "La
ger. Edward Keane; Salan, Liane! nenes del Cav. Pedrrecca. que fa uns Selecciona 1. B. 1. Films altres noticies, la icsta del primer de
dama de les camélies", una manera
Rebotare, i les marionettes del "Tea- quants anys vàrem veure i admirar sei
rnaig
a
Paris,
ragntre
la policia carrega
Un veritable esdevenide tirar aigua al vi; una manera de
tro dei Piccoli", d Podrecca.
corma els maniiestants a Vincennes. La
al teatre Goya 1 que en el film seas
7eduir uns sentiments, que sens dubpresenta, ultra corn a espectacle, en ment lírico -cinematogrà- celebració d'aquesta resta dona, lloc a un
te judicava exagerats, a unes proporacte a faerix1rom de Tempelhoi, proa
El desvaliment en que es traben els les seves interioritats, cosa que en fa
cions mis justes. Aixi neix, sota un
de Berl,n, de propaganda hitleriana.
impuls semblant, "Angelina o el artistes a mans dels managers, i la sem- un bell documental. Lillian Harvey bi fic, en el qual el divo Igualment veiem 35.000 rnestres que rehonor de un brigadier'', que és una blança que suggereix aquesta posició balla unes danses acrobitiques, i Gane
de divos fa una demos- units a Tóquio achanten l'emperador del
paròdia contra la literatura pseudo - amb els ninots d'un teatre de mariont- Raymend Id fa l'heroi.
Jala.). Els germans Zachinni que aculen
romàntica de finals del segle, i una tes, ha donat als autors, fent amb les
tració de veu i ens de- en un circ es fan Ilanear per un cane
marionetes d'un teatre, els que les momia
"Tarzán de las fieras"
sátira dels malentesos de l'honor.
a gran aleada. Sernbla que ara en elf
En aquesta nova producció la paró- una bailarina i els que l'exploten, tota capitot
Folarqr 1 Blay lecta amb la cançó en noticiaris s'acostunta afegir alguna exdia és franca. L'autor l'escriu en vera, mena de combinacions que han donat per
hibició
de circ. No fa mala en el notiestrafent els poetes espanyols del se- resultat un film estrany, d'una acció Uit altre film dr la ürie Tarzint,
ciari número 137, de la Ufa, veiem elf
castellà
novena d'E. R. Barraughs, dirigit p:r
gle XIX. i àdhuc, de vegades, els complicada interiorment que introdueix
llenas
del
circ Hagenbeck, actualruent
Robert F. Hill, Mingrana de Har'
elässics. El "Don Juan Tenorio", de l'espectador en un clima exòtic en el qual
a Barcelona. No fallen. tarnpoc. en els
"MELANCOL1A"
Neumann i Ine Brelherton, predio!
Zorrilla, els versos del qual hont sap liom acaba per no distingir ben be els
noticiaris, les curses de cavalls, que
re See Lettrn 1 amb el següent read que són tan propicis per a la ninots dels horneo. Un argument aixi.
aquesta setmana són les d'Epsom. Uns
tar-timen!:
paròdia, Ii forneixen mollea fórmules naturalment, és una provatura dificilisrussos blanco residents a Karbine canTarzan, Bunter Crabbr; Maguy.
d'una comicitat sortosa. Peris es sens anua, i és per això que al costat de grans
ten unes cançons tipiques de Rússia
Jacqueline Wells; Dr. Brooks, Mat
dubte Echegaray que l'inspira encara encerts hom hi troba grans indecisions
quan no era soviètica, Als Estats Units
i
fins
alguna relliscada, no cap a un
thwe Beta; Bod Hill, Edward
1144444+.444.4+444 .44+444.+41 elegeixen Eleonor Roosevelt reina d'una
mis sovint amb els seus prosaismes
Jeff Herbert, Pililo ml le. Cono:, ji,' owedsosibeegeo....e........emeeet festa, amb motiu de l'arribada de la
i els seus ripis, que gairebé ni cal transcendentalisme encarcarat com sem4144444+04444.11441414414114414414 primavera. L'acte acaba arnb una desfiNick Marran, Franck Lacktees,
estrafer, que només cal repetir amb bla que hauria d'ésser, sine, cap a un
elee$441.4/444444+1140+44444444,
•
lada de soldats. Uns metres impressioIon cert emfasi perquè resultin cómics. infantilisme excessivament ingenu.
Ens
presenta
l'argument
el
cas
d'un
nants ens mostren la catástrofe minera
La mateixa epoca - que l'autor fixa
Ens trobem amb una Ara aventura
teatre
de
marionetes
que
no
te
palie.
ocorreguda a Zenica. Txecoslovàquia
en 1889-i el conflicte dramàtic a
del famós Tarzan , interpretat pel no
base d'un brigadier pundonorós, al El noi de la casa, per donar-hl novetat, menys famós campus de natació Buster fama en aquella epoca. Ha aparegut ci ne enstä tantes viles. Doret i Detroqual la muller l'enganya i la filia fuig vol copiar una bailarina que té gran Crabbe. Tornem a veure lenes, pisa- en els graos exits teatrals "The Si- val, dos dels millors pilots francesos,
amb ramant de la muller, són ner- éxit en un teatre de revistes. Peris aques- geons i les diverses maneres de nedar, dewallas of New York'', "Lticky" i disputen um campionat d'aviació acrobäfectament echegarayesques. Aixi, a ta noia es explotada per una parella. i una aventura romäntica com les des "Bye FI)e Bonny", però el seu mes tica, que per escassa diferencia guabase d'un conflicte que en Echegarai el manager i la mestressa de ball, el fil m s de siries de l'Oest. De Set, aquest gran triomf l'aconsegui en "Whoop- ma el dama. . Jade Dempsev torna al
hauria estat una apologia enternidora primer dels quals, especialment, no vol film té tot l'aspecte d'un film de series, pee" i "Show girl", gratis produc- ring. peró ara en nnalitat tVärbitre, El
de l'honor i del deure, Jardiel Pon- que se li acosti ningú. El xicot, peró, per?) reduit i concretat en un so/ epi- cions de Ziegield. La seta llarga ex- president del Consell - senvor Samen - inaugura la parada de Ilibres a
cela ens assenyala, amb un esperit reix 1 aconsegueix fer la Mita que es sodi, ja que hi ha alg.unes escenes que
•Molt des nostres temps, tot el que proposa. Naturalment, ve l'amor; per:, no acaben de Iligan degut, segaran/erra periencia teatral la colloca en bon Madrid. Veiern tumbé les maniobres mipot haver de grotesc en l'honor quan és tal la compenetració del noi amb les als nombrosos retalls de que ha estat lloc per a representar totes les cc,- litars de re g io-en espanyol. A América
vol ésser fonamentat en una cosa tan seres rnarionetes que no se sap si está objecte el film, Demés, segurament per medies musical; que aquesta casa eis estudiants fan una vaga d'una hora
filmi. Miss Keeler nasqué a HaEfax per la pan. Durant aquest ternos s'apajragil com la fidelitat i l'honestedat
equivocació. ha estat projectada una ca- N. S., en 1909, penó la sena familia Ilissen mútuament i amb la policia que
jemenines.
ria
doblada
en
francés
i
amb
titols
en
EL DILLUNS VINENT, 14
es traslladä a Nova York quan ella ha d'intervenir-ha
L'obra, en espanyo/, té el preceespanyol.
complot-a a penes tres anys.
Es projecta també en aquest prograESTRENA AL
jdent -que hont no pot oblidar
A. FERRAN
ma un documental Paramount realitzat
jarlar-ne- de "La venganza de don
DICK POWELL
per Cristerian Charnborant, amb f otoMenda". En la literatura catalana, on
Dick Poweil nasqué a Mt. View, grafia de Fritz Mandel. titulat "Xamles sätires contra l'honor són tan
pany"
(un reportatge complet sobre la
abundants i anib les quals sovint hem
Biografies curtes Arkansas. Guanyá un avantatjós con- sena eaboracinl. A l'interés de tot
tracte per a filmar diverses películes
yolgut afirmar la disparitat del nosper a la Warnen Brot, First Natio- aquest 6roces s'hi afegeixen unes (ladee
tre caràcter amb el carácter castellä,
RUBY KEELER
nal, pel seu talent musical, havent referents al descobriment, i les diverses
on el gust per la paròdia arriba a
formes amb que s'han embotellat aquest
En el maleta programa, eslrena
ésser inquietador, de precedents
Ruby Keeler, en la sera vida pri- arnb aquest fet pujat de cop d'un sim- vins. a través dels anos. Feo ens prepodriem trobar molts. Precedents,
vada la senyora d'Al J olson , fa la ple mestre de cerimbnies t prendre senta de la nova serie. "Aventures dur
de la meravellosa comèdia
sena tercera aparició al llene amb part en un paper principal en "Grato cameraman", el seu primer film titulat
naturalment, que Jardiel Poncela desdramitliea
"Desfile de candilejas'", producció
coneix. Jardiel Poncela no és a cap
suceso". Cont a resultat de la seva "Navegant per les set mars" , uit reremirnacencia uterina - ni a la de EL ERROR DE LOS PADRES la \Varner Bros. First National. En interpretació Ii fmI donat un impor- ctal de metres entre el 5 quals veiem la
>turtoz Seca- que deu la seca
la Sena primera película, "La ca- tant
paper en "1.a calle 42". Conten perdua del "Titänic", l'incendi dei
creació cito de
lle 42", es reverá com a bailarina i ca essent directo, d'una °muestra "Georges Phillipar" i d'un vaixell can.
Sens dubte la idea d'escriure
GUSTAV FROELICH
cantant, igualment q ue en " Vaal P ire d'un des teatres de Pittsburg. Ha regal de petroli. Hem de recordar les es.
Angelina o el honor de un brigalier" j i ha estat essencialment sug-sa193".Comenälasvcr- treballat en "VanipireSaS 1933". cenes de temporals, fetes sempre ami
Diles gratas produccions de
4erida per aquest gust actual per les
rera teatral a l'edat de tretze altas "Grato suceso", "La calle 42 " i excellents meses de Vistes.
Seleccions
Capitolio
en una producció que lema molta "Desfile de candilejas".
..gsodes, els objectes, les pintures de
M. M

METROPOL

EL CINEMA

N Euzlinli, milddiri

KURSAAL

DOS NOCHES

FEMINA
AVUI I

NOTICIAR!
Palau de la Música Catalana. Cor LA
gallee "Toxos e Frotes" i Orfeó
Catala.-Avui, dissabte, dia 12 de
maig. a dos quarts d'onze de la nit
tindrä lloc al Palau de la Música Catalana la gran festa d'art gallee sota
el següent programa:
Primera part
Obres orfeóniques pe! cor "Toxos
e Froles" sota la direcció del mestre Manuel Lamas. "A terrina", de
Gayon: "A Foliada", de Chane: "O
sol da Primaveira", de Torres; "Carballeiras", de Taibo; "Pepina", de
Muller; "Quer que Ile quer", de
Fasto.
Segona part
I. L'Orfeó Català, sota la direcció
del mestre 31 illet cantará: "Balada
g allega", de Montes i "La mort de
l'escoli", de Nicolau.
II. Balls clàssics gallees per parelles del con "Toxos e Frotes'.
III. Ball de la típica Mufteira
per la parella Fififia Romeiro i Pepifio Mixan.

CADA DIA

GRAN EXIT

MELODIA DEL AMOR
per

HERBERT. O BOH

del qual ha ao-ibat a límits llegen.

daris. Kreisler no donará mis que un
sol concert, a . ib obres per a violi
Orquestra i ViC/1/ i piano, manera que
la sena formidable personalitat de
virtuós i intèrpret, pugul ésser adm.
rada en els seus Inés variats aspectes
Kreisler tocará nomis que per al:
components de Música da Camera.
Per la seva banda, Audicions Inh.
mes aterirá al seu selecte auditori, es
les seo-es ja famoses sessions del Casal
del Metge, el cicle "Tres panorames
musicals romärtics", dedicat cada un
d'ella a les grans fi gures de ChoPin
Schumann i Liszt, a carrec de
nent pianista francés Alfred Cortot.
Si un programa interpretat per Corta
és sempre una festa per a l'esperit
la Ilum de la seva paraula, projectada
damunt les obres, dóna a aquestes un
Tercera part
relleu que fa destacar infroitatnen els
Execució pel cor "Toxos e Froles" valoro i significació de cada obra
de "Alborada", de Rosalia de Castro de cada autor.
L'únic concert a Barcelona de
i cants, aialàs, foliadas i pandeiras
populars acompanyat pes gaitero Xu- Fritz Kreisler, tindrà efecte el dia 15,
i
les
sessions Cortes, els dies 17, 18 ¡
la:, Romero i Farruco Fernández,
1 9 de mana.
Els Concerts de la Banda Municipal.- Denla, diumenge, dia 13, a
Associació de Cultura Musical.- Un
un quart de dotze del mata tindrä únic corleen celebrará a Barcelona
lloc al Pala y Municipal de Belles patrocinat per Associació de Cultura
Arts , ei 69.ê concert sinifónic popu- Musical, el Cor de Cossacs del Don,
lar de la Banda Municipal. setè de la que dirigeix Sege Jareff. Aquest cnn.
mesent tanda de Primavera. El pro- cert se celebrará el dia 19, a les den
grama d'aquesta audició es com se- de la nit, al Palau de la Música Cagueix:
talana, i solament podran assistir-hi
els inscrits corn a socis de la Cultural.
Primera part
També
el dia 22
tres. a 12
"Coriolä", obertura (Beethoven' nit, l'Associació ded'aquest
Cultura Musical,
J . Lamote de Gr:gnon); "Tres dan- presentará als seus afiliats l'eminent
ses" , sobre ternes populars mallor- violoncellista francés Maurice Marequino. Dansa des Coss:ers, b) Dan- aba!. Prendrä part
en aquest concert
sa de Sant Joan. c) Dansa trista. Sense com a p inanista acompanyant Alexaninterrupció (Antoni Noguera-J. La- dre Vilalta,
mote de Grignon); "Toccata de la
cinquena sirnfonia" (C. 31.. Widor):
La Banda Municipal d'Annecy.
"Der Freischutz", obertura (Weber- Aprofitant l'esple-ndor de la 'toste'
R. Larnote de Grignon).
gala Primavera visitará Barcelona la
Banda Municipal d'Annecy (Fea/lea ) .
Segona part
"Segon Concerto", en Sol menor la qual vindrá acompanyada de rafOp. 22, per a piano i orquestra. I. An- calde 31r. Josep Blanc, del diputat de
dante sostenuto. II. Allegro scher- l'Alta Saboia 3fr, Henry Clerc, i del
zando. III. Presto. Piano: senyoreta tinent d'alcalde Mr. Leon Andri, en3Iaria Canela (Saint-Säens-J. Lamote tre moltes altres personalitats que
de Grignon); "Hispäniques", quadres prendran part en l'excursió.
Els P re stigiosos professors d'Anslmthics. I. Glosa dranatica de la
caneó popular "El Testament d'Ame- necy i Ilurs acompanyants arribaran
la nostra ciutat el proper dia 19, a
na". II. Andalusia (Joan Lamote de
les dotze del mati , i es P rOP OSen donar
Grignon).
CoHaborará a aquest concert la un concert al quiosc del Parc de la
Ciutadella el mateix dia, a les cine
pianista senyoreta Maria Canela.
L'ingrés serà !hure. com de cos- de la tarda.
tuna i rucia del palie al gran Saló
Despris de realitzar algunes exde Festes del Palau de Belles Arts cursions pels voltants de la nostra
s'efectuarà per la p orta principal.
ciutat i de visitar els monuments mis
Es recorda al públic que les portee notables els expedicionaris testen el
del gran Saló de Festes restaran elipse, nropósit ele dirigir-se a les illes 13adurant l'execució de les obres i ef lears i tornar el dia 26 amb objecte
prega a les persones que arribin des- de tornar al seu país.
prés de començada l'execució d'una
obra que, per respecte als oients
artistes, s'abstinguin d'internptar de
Penetrar a l'esmentat sal,', fins a l'acabament de l'obra.
Fritz Kreisler i Alfred Cortot a Barcelona.- L'Associació de Música da
Camera i Audicions Intimes preparen
per aquest mes, noves manifestacions
artistiques, com sempre, de eategoria
excepcional.
Al Palau de la Música Catalana
actuará el violinista Kreisler, la fama
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LA PUBLIOITAT.

INFORMACIO D'ESPANYA
LES CORTS DE LA REPUBLICA

S'ha aprovat el dictamen sobre l'augmellt de
tarifes ferroviäries, el pressupost d'Indústria
1 Comen i l'acquisició del "Retaule de Mar"
Ha

selnit diaeutint-se la Hei de derobeió de la de termes munidpals u Una interpeflació referent a l'exportació
d'arròs a canvi de moresc

Madrid, 11.—A ! les 4'so obre la
sessió el senyor snlba. Als escons
o acs diputas; i les - :ribunes animasles.
'Ocupen el banc blau el cap del Goretn i els m'alisares de Justa i Ins tracció Pública. Un secretari dóna
leotura a l'acta de la 5C35iö anterior.
cut &serosa.
ORDRE DEL DIA

Segssidarnent s • entra a l'Ordre dé
• S • aprova definitivarnent un dicta ratificant el Conveni internado•
sobre el ceben deis menors a
,es agrupacions no industrals.
L'ADQUISICIO
DEL "RETAULE DE MAR'
Es posa a deba: un dictamen de lo
Comissiód'Instrucció Publica sobre
1 -mima:si-ció per l'estas del "Retaule del
:lar", obra de l'escultor Sebastiä
Miranda.
E, .5.enyor MASCORT defensa un
vot particular, elogia l'obra de l'escultor i es mostea partidari que l'Es:as prategeisci l'art i els art:stes, pero—da:e—al ministeri d'InstrucciO
jablica hi ha atencions tan sagrades
csin la de la creació d'escoles i el
rosgament de rensenyanqa d'adulas, a
:es mula cal donar un preferent drst
de prieritat. Diu també el senyor
Mascort que hi ha a Espanya moltes
escolta tancades per falta de consigsació i es refereix a altres diverses
ee:icencies ala edificis docenas nacsona.s.
La PRESIDENCIA adverteix l'ondee que está abordant molts problemes d'Instrucció Púbnca amb el preseas del seu vot particular tonteara a
ladquisició del "Retaule del Mar".
El senyor 3IASCORT contesta al
senyor Alba i din que per a argumentar contra una despeas, justa. però
auperflua, en ladquisiciú d'aquesta
obra de l'escultor Miranda, ha de
crar aquell a serveis indisoeneables
Pública, no creats o mai
Insisteix l'orador que admira
l'aras a que. naturaiment, no ha de
msgar-se protecció a:s artistes.
El senyor PABON, de la Comassió,
el dictamen. Diu que no és
sscompasible l'adquisició del "Retaule
dé Mar" amb els altres serveis d'eoncació pública.
El MINISTRE D'INSTRI2CCIÓ
LACA intervé per explicar lee
s s per les quals estan tancades
. escales, pm') en molas casos
cc tenen la culpa els Ajuntaments
Anuncia el senyor Villalobos que es
cagara l'ensenyança d'adulas i diu, de
iris a mis, que ha demanat una rea'
cá de les escoles tancades alai com
de les causes d'això.
El senyor MASCORT rectifica.
Queda aprovat el dictamen sobre
'j adean:s1c:6 del "Retaule del Mar"
(S'asseuen al banc blau els minisfr
es
de Treball Marina.)
EL PROJECTE DE DEROGACIÓ
DE LA LLEI DE TERMES
MUNICIPALS
A continuació es repren el debas sobre
:a projectada derogació de la 1:ti de
:temes municipals.
El senyor DE GRACIA tAnastasiol,
spr la minoria Socialista, impugna els
p s openits d'aquesta derogad.). Enumera
es beneficis que als treballadors
del camp
ha p roporcionas la dita Ilei, i diu que,
sum sigui que ajen fosa un compromis
cantees abans de la República per tots
és partits que for.naven el Comise Revolucionarj. que després constituiren el
primer Govern del nou regim, baria de
posar ?se en vigor aquesta Ilei. L'orador
assenyala el fet que les classes patronals
(oincideixen unanimement a demanar la
(Ozrogació, i alzó es molt important.
Aiegeix que els patrona agraris que han
;arias a les Corta de- mala la derogao ho han fea lavo( iit la Ilihertat de
treball, és a dir, el - oc eils anomenen
ribertat de treball, (se no ho es. sitió
e: predomini patronegs Si els patrona
enmplissin les bases I- els contractes signats no calnria la Llei de termes ramificipals, pern davant la constant vulneració d'aquella no hi ha altre cami que
una Ilei que freni l'actuada patronal,
.spedeixi el t'afee obrer i mantingui
. efectivitat deis jornals convinguts. Es
saeixa de les persecucions de qué, al seu
.Fuclici, visen essent víctimes els archaladors del canija i als quals s'atribueixen artes vergonyosas. Hi ha nobles on,
no solament no sens dóna treball, sinó
que fina seis nena l'almoina. Despees
es refereix a que per a determinats elements la Llei de Termes no ha estat
ro é s que un sibaritione socialista. Re'
to:aja el que s'ha dit que ells, els soalistes. prenguessin . el Poder per a
:. ,drir les Cases del Poble, i diu que
:a defensa que fa (le les Beis socials es
Para del programa del Partit Socialista i la U. G. T., que te una liarga i
intensa hiatória en aquest sentir.
El mimar REIG IBAREZ, per la
Comissiä, rebutja el vot, i els punts
vista expesats pe; dipute so cialista. M anift3ta que el compromis revelucionari
nestatgir la L'el de Termes Municdpals
:a fan acomplert en el moment oponía
Fracassala ara la Ilei, és de tota necessitat la derogació d'aquesta. Indica
que la Cornissi6 ahi ofert als socialistea, anal, esperit de coneärdia, per a acceptar guatee(); fiírmula de mosteen',
als obrera. La Cnmissió ha ofert. denles, als socialistes com a garantia del
▪ en

seu especia de justicia que en agudas
indrets on no regeixin bases de treball per
ala obrera del camp regei g in les del Jerat Mixt mes praxis:a D'aquesta manera s'evitara el que s'arriba a restabliment en el camp de jornals de fans
El ocupar DE GRACIA sAnastasio)
rectifica . 31allifest a que ella haurien acceptat una derogció progressiva de la Ilei
a mesura que shaurien garantit les bases de treball al camp. Ara no es pot
hacer presentas aqueas projecte amb buneo intencions, Negué hi h.a una classe
patronal, enemiga del regin t, que esta
esperant la derogació de la Ile¡ per Miposar-se als obrero del earnP.
El senyor FERNANDE.Z LADREDA (de ia CED.a diu que no pos donar-se acinesia possibilitat, perquè si eis
patrons no compleixen el que hi ha pacta t els obrera podran acudir en tot naoment davant els Jurats 'Mixtos, les dasposicions- deis quals han d'esser acatades.
El senyor DE GRACIA: —Aisui pasad a les indústries, pern al camp, desgraciadament, són burlats els pactes, i
els Jurats Mixtos no poden imposar ;es
bases de treball davant la resistencia passiva dels patrons.
El senyor FERNANDEZ LADREDA: —Dones de la inateixa manera els
patrona poden no complir la llei de termes municipals. No veig la raó per ouè
han de deixar de conmlir les licis de
treball i han d'acatar precisament a queota de termes municipals.
El senyor ROIG IBAsn EZ rectifica
'm'amena i narria:esta que la Comiso))
está disposada a acceptar
fórmula socialista a base seinpre de la
derogad() de la hei de Termes 'Manis
cipals. (Rumors en els socialistes.) Pero
s per que s'estranyen, si el senyor Largo Caballero amb el projecte d'intermunicipalització deroga en principi la
Ilei?
En votació nominal es rebutjada la
proposició per 13; votscmtra ao.
El senyor RO.MERO SOLANO defensa una esmena i diu que In ha pobles
on es paguen jornals d'una i dues P esretes dial-les.
EL MINISTRE DE TREBALL:
—Aren no és cert.
El senyor ROMERO SOLANO afirma que a Ceclavin i a Torremocho es
paguen aquests jornals. A Laceres hi
Ira 30.000 denúncies per incompliment
de contractes de treba;i que no es resoleo. En aquestes circumstancies la derogació d'aquesta Ilei significa el dele
de les claudicacions del partit radical:
havers de la clerecia, anmistia als monárquica, reforma de la Reforma Agraria.
Ei senyor FERNÁNDEZ LADREDA, per la Comissió, diu que la llei de
Termes Municipals no té una significació económica, sinó administrativa.
Se suspen aquesta discussió.
ASSUMPTES DIVERSOS
Saprova el dictamen de lit:emes:1 de
tarifes ferroviaries amb un vut particular del senyor lrujo.
A continuació és aprovat el pressupost dindústria i comerç.
Es pasa a debas una proposició declarant que no hi hagi sessió ei dia
ile Sant Isidre. Per 118 vots contra 3
queda aprovada.
INTERPEL.LACIO SOBRE L'EXPORTACIO D'ARROS A CANVI
D'IMPORl'AR MORESC
El senyur GARtssA LL 1 JARRO explana la sera anunciada interpellacin
sobre l'expurtaciú giarrUs a impnrtaciu
se blat. Analitza detingunament a tutelasament el probleina, s estudia cis seas
urigens. Leen que els ',osares productes, especialment and,
grans dificultats en els iliercats estrangers, degut a la competencia que seis
Consislera que el Govern ha de
preocupar-se del prublema de l'exportacid de larrós i també del referent a la
importacii, ne bias, en condiciuns de barator de preus, ja que arnb axo saiavoririen les indústries agropecuaries.
Explica les diiicultats per que travessa
la zona arrossera d'Espanya, degut a
que nu pocha donar surtida als seus
productes, i diu que snia de coinplir el
disposat en el decret sobre expurtacin
d'arrós, pesque es de justicia i aiavoreix
l'econonna nacional. Alludeix l'operada
que es realitza pes miaja del Ba ile Exterinr d'Espanya, advoca perque es
deterrninin els guanys que ha de resaltazar aquesta entitat bancaria, ja que no
e, just que a base el /1/1 Z/10110pu;i en
aquest negoc¡ pogues realluar negocis
fantástica.
El senyor HUESO diu que indubtablement el decret pel qual s'auturitza
la importació de blat a canvi de l'exportació de l'arròs es feu pensant en
el que es feia constar en el preambul
del dit decret, es a dir, que es realitzara l'operacii, en benefici de recemos
mia nacional. Despees hi hagué una nrdre ministerial en la qual es modificasa
la forma de fer l'operació, parque
creia que l'assumpte, arana anterioritat,
no baria estas entecas degudament. Entes necessaria l'operacin, però arnb toses les garanties necessaries per als exportadora de l'armes i per als consuniidors del blat.
El senyor PRIETO reeoneix que
han estas :me interessants els discursos
pronunciats pels anterior! oradora. Recorda que fou el senyor Sola de Cafiizares Sisal proposi al Govern el canvi

de productes per tal dalas-oris la nostra

exportaciO. (Torna a ocupar la Presidencia el senyor Alba.) Jo en vam
adonar de la importancia del problema,
i llavors vaig fer algunes observacions
al ministre d'Indústria i Cornete, senyor
Sarnper. Aquestes indicacions tendien a
que fos eliminat tot alió que llagues perjudicar la nostra economia, en la realitzacin d'aquest canvi darräs per blat.
Jo en aquests moments he d'eatar
conforme amb la majar P art deis
punts que vaig exposar !lavara, i cree
que el Banc Exterior d'Espanya pot
ésser en l'Estat l'organisme adequat
per a la realització daquesta operacié,. El ministre de Finances cal que
procuri que els guanys que pugui produr aquesta operario tornin al seu
Itere d'origen, aixä és, que es reintegrin a reconomia del país. Els senyors Samper, Sola de Can:izares i
barcia Guijarro estaven conformes
arnb les meves maniíestacions. La
primera apeteció es feu honradament.
Llegeix unes notes on es consigna
la forma c o m s'havia de realitrar
l'operacin ¡ corra es concedia al Banc
Exterior la importad() del blat de
moro, ansh les condicions, preus i
determinada de les persones a les
quals s'havia de llamar el blat de moro, i designació deis exportadora arrossers, anal, la quantia que 5assenyalava a cada un. Ami) aixi, jo hi estava
conforme i en Untes generals. La
primera informalitat ara del Govern
radica en tueca- concedit el col/enes al
Banc Exterior d'Espanya, que no
concorregué al dit concurs. Je no
m'explico aixa. i menys tenint en
compte el margs del guany.
El president del Conselle Densas°
la parau:a.
El senyor PRIETO: Aixi s'ha infringit armen decret pel qual s'autoritzava el aninistre d'Indústria i Comere a importar blat de moro pes
una quantitat maxima de 73.000 tones. Cree que no s'ha complert la
base sisena de la concessió. i pato
assegurar que el blat de moro importar puja 85.00n rones, Mocas mes que
les aut n ritzades, tense que aquest
augment hagi estat compensas arnb
les exportacions de l'arras. L'eximesaci ó ha de fer-se considerant la importad() del Marroc i Canäries com
si fossin mercats de l'interior, no com
si fossin mercats estrangers, ja que
a aquests territoris C5 fa l'exportació
d'arrns arnh primes.
L'avantatge concedit al Banc Exterior és evident. El més greu fosa
la base en la qual es faculta la dita
entitat per a transferir a una altea
entitat aquesta operació amb tota
Ilitiertat.
Llegeix una estadística amb dudes
dels beneficis que produeix la imparsació del h:at de moro de l'Argentina,
i diu que aquests beneficia no poden
anar a paear a mana sie l'importador.
Ara ve el més estrany del cas, del
qual jo he de prote s tar: el Banc Exterior d'E s panya es compromete. en
un docurnent iirmat el dia 30 d'abril,
sis dies aluna de la concessió que se
Ii feu, firmas pel 5CU governador i
president stet Consell d'Administracié, a culis a la ERRES i a dues
entitats llevantines mes l'operació integrament d'arnós per bias de moro.
Es a dir: aquesta concessin que el
Govern concedia al Banc Exterior sis
dies despees ja estora transferida pel
Banc a altres entitats.
Senyors diputats: Slaais pogut
realitzar negocia estranys, pecó un
negeci tan brut cona aquest, mai. La
concessió no por transferir-se i inenys
posEa fer-la el Banc, alsans de tenirla concedida:
El senyor HUESO: ¿I les altres
dues cases eren també concursants?
El senyor PRIETO: Aquestes tres
cases concedien a canvi al Banc Exterior d'Espanya. una operada hanCnria. important 250.05/0 peSitte,
QUall hi havia una casa que olerla an
milió smosmo pessetes. La diferencia
és notable com es ven. Jo no si el
que succeirà quan vegi la num pública la manera com té de deiensar
e:a interessos públics el liarle Exterior dEspanya, la ¡uncir) del qual
és la d'interpretar la vuluntat .1e1
Govern. Jo crec que si es aal autoritat
moral i dignitat ha d'anullar-se aque j
-aconesiómrl.Ep,noab
expectació, sisad and, curiositat, les
explicacions del floreen.
El PRESIDENT DEL CONSELL: Quan hi va hacer necessitat
de canviar moresc per arròs, e! Govern va buscar af anyosame Ilt In
färmula de defenaar el credit i
lerda procurant arribar a un
acord el mis heneficiós per al /Jai:
El ministre ale Finances es va entr e .
vistan amb el d'Indústria i Comerç ner
a buscar una fórmula conciliatória,
es va acendar, a persiana:a d'aquell
nue l'operació es realitsés pel Bane
Exterior d'Espanya, per() per compte
de l'Esta:, acose assegurar can coe-----

Iicient aranzelari. .EI decret va esa«
redactas per mi, i quan es va discutir
a la Cambra ha interpellació del senyor Badia, el tenyor Prieto va ice
alguinca observacions. Jo vaig dir que
donaria sempre la preterencia al Halle
Exterior, sempre i quart s'obligues a
realitzar l'operaciä amb gamma per
a l'interesa públic. Jo cree que el Banc
Exterior d'Espanya. una de les tinaEtats del qual es precisament la de
fomentar l'exportació, sempre és una
garantia p er a tots.
Al concites es van presentar nata
Ca5e5. El decret dela que s'havia de
tenir en camine el Banc Exterior que
figurava en la terna, i en la proposta de cancessió es va ter constar
aixi. He d'insistir mesh sobre aquest
punt, referent a qué halda de donar-as
Preferencia al Base Exterior d'Esnanya, i Co el qual tots rarn estar
d'acord. Aixl les coses, vaig ésser
sitihstituit al ministeri d'Indústria i
Comete i el meta successor va portar
al Consell la proposta de toncessió.
que despees de meditas estudi va (ases. amerada. He de contestar algunes afirmacions fetes aquí pel senyor
Prieto fent alguno aclariments perqUè la veritat quedi al seu noc i quedi
demostrada la fiarn os recta c o m ha
actuat el Govern en aquesta qiiestiä
No és certa l'afirmacin feta P e l se
-nyorPietlsqubneficia excessivament el Banc Exterior d'Eapam a, perquè si be es concedeix un marge del so per cent per
contrarestar les fluctuacions, unes vegades s'augmenten i d'alares dism)- nueixen. Denles, si el Baste Exterior
Espanya importes una sola tolla
nses de les assenyalades en el decret
(Iimportacin del moresc, el ministre
d'Indústria i Comerç ho impediria
inexorablement.
Respecte a la cessió pel Banc Exterior d'Espanya ziel negoci a una
emitas llevantina, ha de ter un aclariment que posará les ciases al seu
lloc, No és el que ha dit el senyor
Prieto, que se cedeixi integrament
l'operació que té el Banc concedida
per l'Estat. El que el Banc cedeix
es l'exportaciii d'arräs a aquestes ena g uas llevantines, que no és el mateix,
i si els beneficis excediasi» d'ins tant
per cent assenyalat, l'Estat s'ho quedarla.
Mlie de referir ara al document
que ha Ilegit el senyor Prieto que
sie conec. La primera noticia silla
arribat com a rumor fa poques hores.
El senyor Prieta té una copia. Jo
ii concedeixo el valor de l'original,
perque em basta l'autoritat i l'afir/nació del diputar socialista. s Existeix, doncs, aquest contracte. firmas
sis dies abans que fos feta la concesaiä? Dones es absolutament i totalmena humoral i no pot set/ir vandes.a.
(Rumor% d'aprovacia.) saqueas contracte iirmat pel director del Baile no
pot tenir efectivitat, no pm significar
camp compromis, yergue no té el
nostre aval. Si el tingues suposaria
U!la gran responsabilitat per a tots.
(Apldudintents.) Tot el que passi i
excedeixi del 3 per cena, repeteixo
que passarà al poder de l'Estat.
(Aplaudinients.) En cas contraen succeiria el que ha dit el senyor Prieto
que Cl Leca:temo pessetes a qué s'ha
refería es convert;ssin en 250.000,
això no será aixi. Jo afirmo que
es concedí el negoci al Base Exterior d'Espanya perque suposàvem
que hi baria certs senyors confabulats en el concurs. (Aplaudiments.)
Volietn. i !so hern aconseguit, tallar
qualsevulla maniobra. qualsevol negos
ci immoral que al voltant d'aquesta
Operada') lauda pogut intentar-se
portar a cap. He volgut aclarir aquests
extrema. 1 encara més. Si es yedras
que el governador del Banc Este'
not d'Espanya ha estampas la seca
firma en aquest document, florales
puc dir, i la paraula será complerta,
que el Govern complirà en tot moment amb el seu deure. (Grana aplaudinients.)
El senyor MAGRANER diu que nc
parla en representació de l'Esquerra, sin() que exposa solarnent la seca opinií
personal. Ea algunes observacions a l'exportacii darreis, concertada a base de la
r le‘P°Prtao[ai2 a arl-ese b daetieer inre
u
li
ar
i u de
du
i rlarräs al mercar.
El seriyor PRIETO rectifica. Les paraules del President del Consell han
estat tan redundes, que in no cinc altea
cosa a fer q ue retrenn davant d'elles.
Jo vaig dir ene no hi baria res de niel
en les meres afismacinns per al cap del
Govern. !d'han complagut les seres sanarles. i veig arad) satisfacciä que ei
Govern sabrá complir ami) el seu delire
Repeteixo que les narrailes que ha nro.
'Juncias el mimar President del Consell
de Ministres tullan mochila viva satisfacció. (Aprovació general).
El PRESIDENT DEI. CONSEJA.:
Anemia° molt de debò a la V. S.. senyor Prieto, la nohlesa amb que sha'
produje (Mala iré. .aplaudiments.)
li Sensor l*AZOLT.Z. GUNDIN es
plany que el renartiment del hlatdernorc
nn s'hagi fet e q uitativament entre les
regions espanyoles, i demana este
tineni en cornete Guilda. reniä con•
surnidora de blatdemnro.
Se %nitren anliest delsat. r s 'aixeca la
sessiä, a les nema benes i deu animarr
de la /lit.

OFICIS DE VAGA
Oviedo, 11. — Els minaires
l'empresa de l'Arbolas .1sturians
bah presental un eses U aromaenint lit vaga per al alia 19. Allres
minairns de di reventa nmprene.:s
talnhn 155551 latittneial 1:1 soga,
Os qua. e g teso lana vaga genio: ni
it la aol tia tlsi5I55iÌ.

AVUI, a les sis de la tarda, inaugurarle) de l'exposició

M. PIDE1ASERR4 I BRIAS
Palsatgea del Valles
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L'anunciat dinar de persona li - Declaracions
del ministre
de Govervació
Segons referencies dels comensals l'escissid ha estati

tats radicals

conjurada, però les discrepàncies queden en peu
CONFERENCIA PREVIA
Madrid, a a. — sahir a la nit cl senyor Martinez Barrio conferencia
amb el senyor Lerroux a casa d'aquest darrer. Quan se celebra l'entrevista era ja beis entrada la nit•
LES PERSONALITATS
DEL PARTIT DIUEN
L'interes politic d'avni s'ha cuneen_
trat en el dinar que han celcbrat al
migdia algalias prohorns radicals. El
domicili del senyor Lerroux ha estas
visitadissim durant el mati per personalitats del paran. Prop de la una
de la tarda ha arribas al domicili del
senyor Lerroux el cotxe del ministre
de Marina. roe despees han sortit
junte en direcció desconeguda. També sisa sabut que a la mateixa hora
havia abandonas el seis domicili el senyor Martilla 13arrio.
Despres dels oportuns esbrinaments
els periodistes han aconseguit assabentar-se que el dinar se celebras-a
al restaurant de Fuente la Reina.
Han estas els comensals els senyors
salexandre Lerroux, Didac Martínez
Baena, tia actuals ministres de alarina i Obres Públiques, l'ex-ministre
de Finances Antoni Lata i el sots-secretari :forres Campanya. En aquest
dinar havia de tractar-se, segons tots
els indicas, de la dissidencia que tard
o d'hora ha de produir-se en ei partit
radical per discrepancies arnb el scnyor Martínez Barrio. Al g a ha fet
que acudissin al restaurant asombrosos periodistes.
La sobretaula ha catas Ilarguissima,
i a la sortida el senyor Lerrottx, responent a preguntes dels infornadors,
ha dit que no succeia res. Hens traetat—ha afegit—d'assumptes politics
interna. del partit radical. ha hagut, Co111 /10 podia (50er d'altra manera, una gran cordialitat. Cada un de
nnsaltres ha expo s at el seis punt ne
vista, i cotas a conseqüencia d'això
s'ha acordat reunir el proper dilluns
el Consell :Nacional del partit, davant
del qual s'exposarà la veritable sima ció de lassumpte perquè es decideixi
ea definitiva. I alai, estos el que puc
dir-vos.
Sha acostat al grup el senyor Plan'
tinca Barrio, ¡ ha dit que s'atenia
a la referencia facilitada pel cap del
partit radical.
El senyor Iserroux ha sornas amb
el mateas( cotxe que el senyor Rocha.
En quedar solo ami, els scnyors
Martinez Barrio, Lata, Guerra del
Rio i Torres Campanya, el ministre
d'Obres 1:V1nm/es, dirigint-se al senyor Lara, I' ha dit: Res, senyor
Antoni, no estigueu preocupas. Recordeu-vos del raeu lema, i digueu-ho
en catala: "o avant. i visca la República
En un mateix cotxe han tornat tots

Es preparen grans
maniobro mil i tars
al Marroc
Madrid, 11. — Un perindic publica
unes declaracions de persona que es dio
molt assabentada deis afees del islam'
ras-, sobre l'estada del general Gómes
Montó a Madrid:
—El general ha enagua a Madrid pes
sotruetre, en primer Ilee. al Centissar
superior del Marroc i al mini stre de la
Guerra. el pla tsentral de les maniobre:
militara que penan realitzar l'Exercit
d'Africa, ¡ per tal d'aconseguir, al sea.
toro. ocn a aquelles tropes uuc es van s
mobilitzar intensament. els diners neceoario per a les despeses extraordinárie
que van a realitzar.
La data de les maniobres. naturalnient. no ha pogut precisar-se. pugne
es tá pendent de l'aprovació del jalo. i un
cop assolit aixä. us puc assegurar
es verificaran abans del 55 de infle
i que duraran 5 dies: el conjurar deis
(nereida i les marxes neeessnries per z
1.5 cianeentracin de tot reuereis s'esteradran a zo. L'objectiu principal d'a ques
part de sounetre les-teamnihrs,
Irr pes ;51 degut entrenanient en tots el,
aspectes de la instrucció militar de campanya, de les marees d'aproximació i le.
practiques d'embarcan/en i (lesembarca
ment, les de proveiment, acantonament
el de passejar le, diidintes columnes
tot el territnri, per tal de consolidar la
pata i assolir, de rasada. una finalitai
niilitar i pnlitica. Els detalls d'agnestei
maniobres solanuait ele enneix el ge
-neral,bsmquferan
diles columnes a base de les forcé
Censa,
i
una
altea
ami
del territori de
les de Melilla.
Tes d'anuentes mines es moda nnssiblr
(me vingein, en Ille n'aire para per mal
fins a Alhucema, i les de Ceuta i Larrala, aixi mateix. tiras a Puerto, Canaz
per tal de reunir-se :51111)(11ms col:tirase.
al pla Amarillo. Quan les columneg sho .
gin concentras en el dit Ilcai. semen re.
visarles pel comissari superior, el qual
tindrä ocasió de velare reman: anés
se.000 Imanes ene desfilaran davant le
primera autoritat del Maro K.
Ha afean (me ia era acord ferias l'nbrir dimana determinas ternes. el, /anclerins dc reclutament de la Lea l& anlh e
fi sie noddr les seres files i eL 5141.
euatlee3, alosa manquen prcin de 1.0n0 le.
la selecci6 sera mislt (neto00.
losa, can en anuestes liores ile rae ca
exigir en el soldat qualitats mnrals (un
a g segurin la disci plina. Allò gafe tatnIx
&ha determinas ( 5 q ue le, diles lettion•
case com ponen el Terç visquin en ah
solida autonornia la de Ceuta amb com
pleta indenendencia de la de 'alelan', set
la inspecció del coronel cap de la legió
talment emn 3i es trastes
dns halasIon; de Cacadors. Amb aixe, s'evitara,
molara despeses, metivades per lanar
venir de tropes ¡ materials.

S'ha ordenat la clausura

quatre a Madrid. Han deixat el se- dels locals de la F. U. E.
nyor Martine n Barrio al seu domicili,
ha haixat el senyor Torres i de la J. D. N. S. : Eis irCampanea. Els senyors Guerra del
ta
Rin i La- han continuat fins al Con- fants de Saragossa : El
gris. Els periodistes han pretès que
el senyor Martinez Barrio els rebés,
dinar de personalitats
orase aconseguir-ho.
En arribar al Congrés el senyor
radicals
Guerra del Río, els periodistes Inian
milpees per tal que els dones detalla
Madrid. a — E; ministre de la
de la reuniä celebrada. El ministre Governació ha rebut al migda els ped'Obres Públiques els ha dit: No hi riodistei i els ha manifestar que haha hagut, ni pot haver-hi mai, escis- via celehrat una entrevista amb el
sions al partit radical.
ministre d'histrucció Pública per tal
El senyor Mama li ha pregentat de tractar deis successos escolars.
tamIsé sobre el resultat del dinar, i el
—He ordenat—ha afegit el senyor
senyor Guerra del Rio li ha coatestat: Salazar Alons.,—la clausura dels loCSCi5lii,.
I
jo
cal:: de la F. U. E. i de la J. O. N.,
No passa res: no hi ha
als pue assegurar que mentre el par- i en general dels centres de reunió
tia radical tingui cent diputats a la deis estudiants. Com sembla que alguns dels local; de la F. U. E. estan
Cambra no governaran les dretes.
Un periodista Ii ha preguntas que installats en centres académica he
entenia per dretes, i ha dite Aquelles donat coinpte d'aixn al ministre d'Inspersones que més o anemia vclada- truccin Púbnca per tal de posar-nos
ment han acceptat el regim. Per aixia d'actor& He acordat també algunes
(nieguen que no és possible la ion- mesures que es portaran immediata!nació d'un Govern de caracteristi- mena a la práctica.
imes distintes as l'actual.
Parlaré aixi mateix amb els pares
El senyor Mama ha replicat:
dels estudiants i he de buscar la fór—Jo us asseguro que encara que mula per tal que acabi aquest estat
els radicals no tinguessin els seus de coses. Densa pena de veure com
cent diputats les dretes no governaran es porta els nens a aquestes follies
en aquestes Corta Abatas han de pas- politiques i produeix dolor el presensar per unes eleccions. a fi de vetare ciar nena que actuen com a pistosi el país refrenda Ilur republicanisme lera, tal cona ocorregué en el ras de
EL SR. MARTÍNEZ BARRIO Saragossa, on han estas utilitzats
PARLA DE LES DISCREPAN- nens de treue i catorze anys. Respecte del problema de la F. U. E.
CIES EXISTENTS
El senyor Martínez Barrio ha mas queda intacte. Jo només intervine en
niiestat en arribar al Congres que alba que es relaciona amb el mantenires havia d'afegir a la referencia faci- ment de Fordre públic.
Se li ha preguntar si era cert que
litada pel scu cap. En el si del nostre partit —ha afegit —In ha opinions depenia d'ell el trasllat duras nens de
discrepants sobre alguna assumptes vaguistes de t.aragossa a Valencia, i
i :saetean de portar-les a coneixernent el ministre ha dit:
—No hi ha per que continuar el
del Comité Nacional. .Aison succeex
en totes les organitzacions denso- trasllat de nens. La vaga ha acabas.
cratiques. Que els jud.cis diferents A Saragossa hi havia dos mil llocs a
existe:xen. 110 In ha perque amagar- la cantina, i a penes sen presentaren
ho. Jo no els he amagat mai. Ni es uns dos-cents. Nosaltres no prohibim
tracta d'una discrepancia de moinent. l'exercici d'un dret: el que prohibim
sana d'un criteri nascut fa molt temps és aquest dret exercit en collectivi; que el mantinc: el anateix que mu tat. Ha acabat, per bot, l'organització
va portar a abandonar el Govern. d'expedicions de nena en apeas i caEn aquella cris) jo vaig dimitir per rnions. El que vulgui portar un nen
no estar contorme ami, un estas de o dos. particularment. pos fer-ho
coses. Vaig manifestar el meu criseri complint els requisito que ordena la
aleshores i despees en la reunió del Dei. volgut amb anean deis nens
partlt, en conierencies i en declara- causar una agitació pública. Se els
que motiven alee, i no estic disposat
cions a la Prernsa.
Les posicions són termes. L'Urgan a consentir-ho.
Poden dir-nos alguna cosa del
adequat per a discernir es el Comise
Nacional. Callasen tramara que en dinar que celebraran el senyor Leraceden organisme prevalgui el seas roux i alares personalitats del partir
criteri Es prematur parlar de dessiden- radical?
—Jo continuo sense intervenir per
cies. No es possible acudir a la reunió d'un organisme amb la coacció res en la política. La politica del Govern
correspon al seu cap el definirde si preval l'opinió de caz:asen, cal
separar-se. El que passa al nostre la , i per a nosaltres, e;s radicals, la
partit existenx també en alares, com politica del partit correspon al senyor
el socialista. Els senyors Besteiro i Lerroux, a qual tots deren obedienLargo Caballero mantenen posicions cia. Es tanta la fe i es tal la meva
diverses, encara que les acatin per adhesió al senyor Lerroux, que tot
sentit de disciplina, i saberla que al- el que ell iaci em semblarà be. 1 corrt
gunes discrepancies no han pogut sigui que els alares san tan lerrouxisacallar-se pel regim de majoria. Al tes com jo. no sentim cap inquietud.
partit socialista hi ha hagut dissi- pula que sabem que l'esperit i la dis(lemas. Quan la votació sa derrotar ciplina del partit radical no es trenuna tendencia, si els ventas vais con- cara i tots seguim agrupan al senyor
siderar que la seva separació era su- Lerroux, sense cap excepcia.
perior a la forca dels roas que sobre
ella queia, es van separar.
Pesó en fi, repeteixo que les pos:- Disturbis a Bilbao amb
cions són fermes. Quan jo prenc una
actitud l'he pensada molt i no és
motiu d'un enterrament
facil que em slecidoixi a tornar
endarrera. Jo, en finar la meya
Bilbao. 55. — Silo efectuat la conposicia no torno la vista enrera, sinó
que miro l'esdevenidor. Ajad vol dir ducció al cementiri del cadáver de
que si en 1 5 11 futur immediat hi ha Miguel Salsamendi, fill del reteri
lloc a acatar unes responsabilitats socialista i ex-regidar de l'Ajuntaamb les quals no estic confarme, adop- ment de Bilbao senyor Estere Salsataré una posició per no veure'm in- me-n ah. La comitiva ha sortit de la
clris en elles.
placa de Sabalguru, i al seguid figuEls periudistes li han (lit que hi ha rasa una gran Rentada. Lacte ha
dretes cnie es dispasen a entrar a la Magua carácter civil. En arribar la
República, i ha dit:
comitiva al cartee de Luchana s'ha
—Ja veig que 3C sellarla illuminades. produit un incident perque un indiI la parlat M 'almena de les deriva- vidu no sha descobert en passar el
cimas que poda tenir a la Camina cadáver. Poc temps despees, en trasles deolaracions del senyor Cansbó sar un autobús i perque un dels viatsobre rassammte March i ha dit:
gers ha tres el cap per una de les
—Ajan promet donar lloc a debats finestres i tampoc no s'ha descobert,
interessams, en el curs dels quals sen- sita produit un incident, que no ha
tirem coses que ara es desconeixen i tinaut consegiinecies per la rapida
tnatser sorprende:os
intervenció de la força pública.
UNA VERSIÓ DE L'ACTE I UN
En arribar la comitiva davant el
COMENTAR'
café del Nervios, algunes de les per- La Voz" ,hti que el SUCCCU en el
intuir celebra pels su y os% Lerroux sones que hi hacia a la terrassa sernalartinez Barrio, Rocha ri Torres Caos: bla que han estat requerides a deseoIlusa) a ha estat el seguent e No hi ha brir-se. Anda aquest motiu sisan orihagan perfecte acord en els punta de ginar discussions que han degenerat
vista p ro p osats per les (Estimes personalttats del partir. El senyor Martínez en batalla, i les cadires de la terrassa
Barrio ha Ilegit un escrit detallant els han estat utilitzades pela manifesnintius que l'obligaren a separar-se del tanta i Ilaneades contra les tilines de
nartit. Con sigui que no hi ha l'agut l'estatdiment. que han quedas destroacord, s'ha pres el de deixar-ho a reso
cades. Entre els transeünts ansa proluciii del l'omite Nacional, sobretot
pen s ant el senyor 31artinez Barrio ¡ els duit gran enrenou. Hi han acudit
eatorze si setze anucs que el segueixen guardies de seguretat, que s'han vist
que el plantejamena politic de l'escissió .,bligats a engegar tres trets enlaire
lies soiriria els efectes desitjats en
aquests nromenta i que, per tant, pot- PC rial d'aclarir els grups. A l'Arenal,
ser seria nit's convenient reservar-se per davant del caie del Boulerard, sisa
a un altre numeral mes propici.
produit una altea collisió semblant a
En els passadissos de la Canti ga es l'anterior. La comitiva, després
?e i a que no hi ha forma d'evitar l'eseissió. E fand mes tard o mes d'hora, quest nos incident, las continuat la
seca marxa fins al cementiri, amase
rera la ruinoria no pot autoritrar
innata de procedir del amor 31arti- que hagi ocorregut cap mes desordre.
p ez Barrio. El mayor Lerroux ha dit cinquanta-dos anys, que presentara
ime hi ha l'agut cordialitat, pe y ó ens
sembla que ha cordialitat no es possible. Han resultat ferits Juan Ortuzar, de
El plet >mines avni en el slinar eslava una contusi6 al mentó, i Alfons Alonfallas des d'aun en una entrevista que so, de quaranta-tres anys, cambrer,
tingueren els senyors termas i aisrti- que ha resultat amb contusiona i erotres Barrio. Semhla que l'acord del Coi-ir i se Exectitlar nacional obeelx a liqui- sions al, parietal esquerre. Tanshe ion
dar per ara les discrepancies, totnant assistit l'agent de vigilancia senyor
a la minas (Iel nartit, i nue per a guata Salustid Imane, de la brigada social,
es tannuin les Crol % peana succeir que el qual lost apallissat pels enneurles sigiles tornesain al sen canal, co CM5 ,11.111Cia Nimbé arad, alares elements eme rents a fenterrament per si %lesna
reenlaen bu situatió actual i que re- deseobsrt o no en pesiar l'enter•
colearen l'anterior.
rament.

011 tamhe

gete,

2 •de maig de t31.

LA PUBLICITAT

S TR ANGER
El Congrés del partit
vialüe de Bech a Bucarest radical-socialista
Definitivament el dia 29 es
Mine
perrns reforear 19 alianreunirà la Comissió general de
Incidents
entre
els
ça polono-romanesa
la Conferencia del Desarmament
ornania reconeixerá aviat la

U.
_•

R S
_ •S
_•

Boicar:s ha esta; Els
comentaris de la
•c .;la, peni aisi i tot ha basta premsa de Varsòvia
cordialitat de relacons eran
Varsóvia, ti. — La premsa d'aquest
i la robusteso de llar
Sc-k
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Jcions de Beek tener: una
trafaide perque confirmen
:.-ct internacional cle Polé• s case alteracij. DesPrUs de.
3a rthou a rae:in ri°. T'olé- inepta Cl seu tira a ¿un
hoténeia de Primer ordre
. tt Ii ser() conceda un llof
Consell de la S. de les
influencia a TEurolia ceo- 71cans sera nit's rficac i fin:
• una trova orientació de.
(II consortUncia ami
s Politiques de Varsérria.
dc Jevtits a Sofia. com ha-- no ha dat. aracics a la inbrilaara . cap resultas Préer
• ••a coliaboració entre Par)-: Eracsa i rls fraiscs baleé-s ser desitjada ei in!rri's
i , c bablement es en airé (TU(
, ,,TTS! r e d'Afers Estranaers
. — El ministre de Ne;zers pelones acompanvat
ha marxat de tornada t
a estas saludat en empren per nombrase; personali-

,,SitreSt. I I. — Des de la seva ar:a. Beck s'ha iet iescrute als
z -:re: del palas del rei Carol, del
Cotrencensi. de la residencia
:ts reina Maria i de la del princep
sc:au.
r: dinar ofert a Bcck. Titulesco
-r:nunciaa una allocució saludant
resencia del ministre polones a
expressant la joia del Gola nadó entera, tant mes
a7,:esta visita té lloc en ocasió
.zniversari del so de rnaig. diada
S, independencia de Romania.
li,rnarcant el geni crorganització
Polónia acaba de merave
;non. Titulesco ha constatar-e
a Polònia escau també l'honor
7:.. v er Que ella está meranellosa: d . tada per a complir la gran
:nternacional que li pertoca a
a continuació:
-rciónia i Romania traben que
trriteri és per a una nació ço que
és per a :a vida el seu sostén
sena font de vida. Això vol dir
tma i altra entenen restar-ne antas
immisciti de Q111 sigui.
Romania no es refutaran
zi gest que crea la treva i que
als pobles. per sobre els inte's que el divideixen, d'entendre•s.
ersent dirigit contra ningú i es; un potent instrument al servei
á pan, ralianea polono-romanesa
avui un dels elements
tzt:lat de la vida internacional,
encara. pels lligams d'amistat
n ca'.astun dels nostres paltos té
e:3 altres, el nucli d'una orgaac:ó europea puixant i plena d'esc.:der. Estic convençut que la
72 Klaboració futura será encara
rs estreta i més útil a l'interès ge a: manteniment de la pus.
rk ìra re s post agraint l'acollida
::a estas feta i s'ha declaras
; trabar-se a Bucarest en els
*;:leats de la festa nacional romana que presentará una revista de
7 7T-e , vives de la nació i perme' -' ear enrera per constatar els
- s realitzats.
d'aliança que uneixen
a Romania—ha dit—san anrl:7ables, eixits de l'instint
nacions i de la previsió
es d'Estat. Aquesta alianea
tratessat victoriosament bones i
i ha sortit forta i retut e; les peones .
5 sen, dones, poques aliances
i simples com la nostra.
: E• e7;.; ha aleas el sea vas a honor
>re' 'r.t. Romania i de Titulescu.

mati consagra nombrosos comentaris
a la ¡esta nacional de Romania i subratlla el carácter ciar de l'aliança
romano-polonesa.
Els periódies declaren que rarnistat dels dos paises ha estas pernil>
larnient accentuada per la visita de
Reck a Bucarest el dia de la festa
nacional.
El 'Kurjer Poranny", peribdic governamental, escriu:
"L'alianea romano-polonesa, la importancia política de la qual és apreciada a pertot, a portas Romania a
nuar relacions amistoses amb diversos veins. en particular amb la
U. R. S. 5."
La "Gaceta Warszawska - . perindic
d'oposició de dreta. creu que Polònia
acaba de consolidar la seca collaboració arnb Erari ça i ha arranjat les seves relacions anth Alemanya i la U.
R. S. S. i que ara ha de treballar
per ter desaparèixer tots eis obstacles
que es drecen a l'Europa oriental contra la consolidació de la pau.
Un d'aquests obstacles—escriu la
"Gazeta''—és l'estat indefinit de les
relacions polono-lituanes i el segon
les relacions romano-sovietiques que
nn estao encara arranjades. Mentre
Lituania i Polònia i Rússia i Romania
no hagin conc'érs una entesa , sentpre
seran de temer divcrses sorpreses.
Comentarle francesos

Paris, ti, — El viatge del coronel
Red: mercix ésser reman-as perqui is
mes que una visita de cortesia. Titulescu havia passat l'estiu darrer uns quants
dies a Varsòvia i &baria entrevistas n'II>
el seu collega. La conversa ha estat represa I els xxxxxx bescanniats demostren que hi ha entesa dels dos paises.
Certs medis alemanys deixen entendre
que en el veinatge del mariscal Pilsudski s'afirmava cada dia mes la tendencia a la revisió de tractats. No hi
ha res d'això. Romania es pot felicitar
de la renovació per des ama del tractat
de bon veinatge i de no agressió que
ha estat conclòs fa uns dies entre Moscos, i Varsòvia Pot felicitar-se'n , tan:
mes que d'acord amb els seus aliats
la Petita Entesa es disposa a reconéixer la U. R. S. S. i a recolzar la seca
entrada a la S. de N.
Aixi es precisa lass ¡ més al Próxint
Orient aquesta política d'encerclarnent
de l'Alemanya hitleriana, un front aminazista contra les reBe itat s beHiques
d'aquests. El viatge de Barthau no és
estrany a aquesta nova orientació que
hom ven dibuixar-se.

El ministre turc a
carest

Bu-

partidaris d'Ilernot 1 els pus
radicals

Henderson, clesprés de les seves gestione
a París, ha tornat a Londres

II endrison riespr cs d'haver tingui Les gestiona de RIbbentrop
converses amb Bart/ion al Quai dOrsay,
Londres, st. — El senyor Ritibentror
importaras i de gran i sincera cordialitat
ha tornat a Londres sense poder lanar, ha declaras a un representant de l'AClermont l'erra ntl. II. — En perir„-cip resposta favorable a ..11arDoi gencia Reuter une la sen visita a Lonla sessió celebrada aquest mati >raid. De fet la lindara del viatge era dres tenia tul fi de mera inforniacto 1
de pernietre-li un contacte perpel Congres Radical Socialista, ro nvéncer Franca d'atenuar la seta ac- havia
sonal amb el Govern aludes, a fi di
el minislre d'Estar, senyor Her- titud a conseqiiéncia del pressupost
canviar
impressions sobre la situacií
OiCnta,13 . 1 c lOt cas Obiflär la su:riot. ami que ha estat oberla la per:sic;
de la Comissij fixada en el 29 del desarmament. i el desie contó d'arrisessió ha prommriat un discurs. de maigo Però Bars/ion ha demostrar fa- bar a una solució satisfactóra.
Referent a les reivindicacions atenta.
que ha estat molt aplaudir, en el cilmem a Heuderson la impossibilitat en
qual ha anunciar que assistira ist VII' es troba Franca craceeptar els man- tires, no han tin gut cap canvi. Les dites
Congres fina a Facabament de ca ments del Tractat de 1 . ersalles acom- reivindicacions constitueisen, al contraun Mninturn, i són considerades con
les deliberacions i que contes- plerts ter .41e111011 .ya i COM un tajona- ri,
raonahles a la mafor eart del,
hu i:1 toles les critiques que es ment de la Confcréncia no era oport
aaisos del món.
feia perdre el iemp, a les naforioulin contra la collaboracia
'rifle fe — 1:a acabas dient — en e
cions de bona fe i afavoria els projecradical.
hon sentit del Vell Món per arribar ii•
tes
de
Berlín,
llenderson
ha
hayal
de
El senyor Carcombes, diputat
naltnent a la eonclusió d'un Convent
reconéixer la justesa de les decisions de de desarmameta.
le Clermont Ferrand. ha ofert al Barerou
. perqué cll s el primer a resenyor Herriot l'expressiú de la carténor la impossibilitat
de legalitzar
confiarlo dels seus antes de el rearmaran!l alcmarty scase infringir Doomergue rep Berenlar
l'Auvernia republicana.
París, ti. — El President del Con•
cis ir-artes de pau.
Després. i a proposla del se- Franca desfija, rota totes Ira nacieras, sell,ü senyor Doumergue, ha rebut avu
nyor Herriot. el Coi/gres ha no- que se surti de l'rquivoe; reforn a Gi- el senyor Berenger, president de la Comenat una Comissió de depura- nebra i que les discussions es descabde missió senatoria! de Negocis Estrangers
da: eomposta de 21 membres, Ilin amb la major publicara, podent iu- i President, aixi !mida. del Comise cen
daeciO france-italiana, el qual 1
la qual s'ha resinil inmediata- diear els pobles qins sfin els e eritaides traldonat
compte de les converses celement, melare el Cangrés acahava responsables. Ribbentrop, amic i conse- ha
brades
recentment a Roma anib el senv.
ller secret del Führer, ha afirmat a
ti sessió del /mili. després que
Londres que les reivindicacions alma- Mussolini, i de les impressions Que
el senyor Herriot ha redil la prenyeS sin reconegudes de quasi tols els dut del seu viatge per Italia.
sidencia al senyor Ripault,
pa •sos. Aqziest diplomätic no 1 t'U les
Manifest do blacDonatd
1,(t por In Vienne.
r
vejada que si algar,
COSCS da es

tota

país pot considerar en principi discutisessió de la tarda ::
Nes ICS pretrasions alearanyes, cap no
En la sessid celebrada aquesta és tolerable a un rearman:en, que siglarda pel Congrés Radical Socia- nificaria al guerra i totes les nocions
lista han estat adoplades per — den reconeixer Ribbort rop — s ui,t deunanimitat les proposicions que sit jos es de pan. Una répida mirada a la
hitle riana basta ere o con: .tihavien estar presentados sobre políticoque
ea et fons el que pretén
rer-se
la incompalibilitat dels sonsidals
un nou trasbals europea. I airé, es rl
electorals amb cortes activitats que cal evitar a tota costa , si no co sol
professionals.
ineórrer en una tremenda responsabiliAquestes proposicions s 6 n tat. A Zonel s es lin cutcsien fins a un
semblanrs a les del decret dic- ren punt, perb 'leonés es voldria arribo,
tar pel senyor Cheron en el qual a uit °coral sobre l'aviacié, com Sj hi
es prohibia als senadora i dipa- hagués diferéacia entre els armarla-ras
has ¡ a lote aquella que exer- aeris i els terrestres i
cissin carrecs d'elecció popular. l.rs jo rnades que !S r , fa r C11 a (7id'informar, tant si era a favor ridtra ,fer011 det"1.SiveS per a la pau e pc.
a In guerra.
de Societals que sollicitessin
amb curiositat la decisif;
concurs de l'estalvi, coto contra Es esperada
pesqué Roma ihavia posat d'esl'Eslat o contra els Departa- quena o Franca i Itaz •ia afavorit l'advrsutils o Ajuntaments en els niment del nazional-socialisme. Per:,
quals exercissin mandat.
S:11,7 11C17C111011in rli,111 n711No reStilla r l.,1 perTant a la sessió del /naif con, illdiCial per a e.rposant-la a
a la de la tarda s'llan produit greris perills que In qiirstié austriaca
diversos incidents. provocar s pels ha acabat de posar en retira.
sinipatilzants o partidaris del se- Penan ten , presiden! de la Comissió
nyor )dergery, que fou derrotar senatorial francesa d'clf rrs Estrangers,
i ha dona! emane
en les recents eleceions verifica- ha visita, MussoliniBariton
del resulta
n Do:inte rnar i o
des a Mistes.
d'apesta visita. 17.1s dia r io italiers manEl senyor Herriot ha intervin- traen una actitud m o lt resrroeda, i potgut en tots aquests incidents. ser airé vo/ dir que es treballa per a
ha protestar vigorosament con- un elenstamem
i Cera
tra la temptativa de barrejar les ritat e
La

Bucarest, a. — Aquesta tarda ha arribat el ministre d'Afers estrangers ture.
Fi viatge del rereta ministre te ca- qiiestions de moralitat ninb
rácter estrictament protocolar.
política.

lorals a
(-,,ideratiorp,
par! la partieipariA italiaua entre les

En declarar el senyor Berrio( 11(4-leas que talen monto:ir senosament
que havent donar la seva pa- la patt, tiluiria una impo s tUnria decisiva
DISTURBIS OBRERS
miura es negaria a abandonar el per a fer posar seny a l'Alcaranya hitGaseen encara que Ii ho dernanes irriana.
ALS EE. UU.
París. 5 t. — Aque•I mati el senyor
Nova York. lt. — A diferents parts el Congrés en ple. una gran ma- Henderson sita entrevistat arnh el se-.
dues hodel país alas reprodults els distur- joria de comg ressisles l'ha acla- nvor Barthou i després
bis a causa de diferencies sorgides mar. durant llarga estopa.
el Pre s ident de la
resconve;. sa.

entre patrons i obrers.
A Haggart dos mil minen s'han
declaras en vaga i la noticia ha hagut
de detenir-ne dos-cents que volien
manifestar-se a pesar d'haver-los estas prohibit.
A Wachitan (Kansas). els sense feina
s 'han rnaniieatat tumultuosament. L'exércit ha aitrdat a dissoldre els maniiestants emprant els casos lacrimógens.

Incidents
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Els deutes de guerra

Quatre demandes
nota deis E. U. a
de suplicatori conAnglaterra
tra dos diputats
Les gestees de 1 miel.
i dos senadcrrs
dor trances

entrat Hodelda
precària

ments italians i anglesos han esl a reembarca 1 s.

L'afer Stavisk.

No hi ha hagut cap

L'Emir Faiçal .ha

ha entrar a ilodeida, i ha garantir. Fordre ¡ la salvaguarda de les
vides i els bsIns dels eslrangers
que hi resideixen.
Immediatament. els destaca-

=7"--

dona vida
al cutis;
proteg•ix,
suavitza i
perfuma.
PASTILLA, 1,30

Londres. tr, — 1.::1 senyor Mach). fluid ha chrigit a una maniiestació or;;aniszada pel Consell Nacional de Doncs
L .
d'Anglaterra un tnisßatse en el qual déclara que després d'haver examinas detingudamen t i minuciosament la qüestas
del desarmament, el govern britànic segticix pensara en cittè el projecte angle:
Londres. 11.— Al: Circo:s oficials
és júnic pla complet i pràctic que eje- es desment la informació de premsa.
rein possibilitats d'arribar a resultats
asseguran t que ha estas lliurada una
tibiactoris.
nota a rambaixador d'Anglaterra als
Estats Units. per a notificar-li la inLa convocatbria de l'Astenció del Govern aniericá de consisemblea de la S. de N.
derar a Anglaterra cota a pais deutor
(tue no ha fet honor als seus comproGinebra, st. — El president en exer- n1 iSOS, si es limita a efectuar el te de
cid del Consell de la Societat de Na- iimv un Iliurament sicabólic.
cions. senyor Beck, ha convocas la Les gestions de l'ambal15 Assemblea ele la Sodetat de Nacions xador francès
per al dia
de setembre vineat.
Washington, t t.— U:In/babeador de
En rorclre del dia l'Assemblea fi- Franca en aquesta capital ha fet una
guren l'examen de la Membria del se- nora
restiö al Departament d'Estat
cretari general sobre robra realitzada sobre la qüestió dels deutes de guerra.
durant rally i l'estudi del, informes de
Respecte a anuesta gestió, el sotsles distntes comissionsp remanents de la secretad d'Estat senyor Philips, ha
Lliga.
manifestat ene rambaixaclor francés
L'Assemblea proposarà tantbé relee- no ha ap orta: caes nroposició concreta.
cié de tres me:libres no permancnts del
Washinzton. 1 f. — Ala Casa BlanConsell de la Societat de Nacions.
ca han manife s tat q ue fins ara no ha
estat formulada can /senda de negociacions sobre els tientes de guerra.
Sentida tute el president senyor
Roosevelt no está disposat a prender
e nconsideració nualsevol proposició
q ue nogales afectar en el sentit
celebrar una Conferencia de carácter
genera: amh el, naisos deutors.
Quant a l'anunciat missatee
rs encial relatin al mateix problema, es
din q ue sera transes al Congres en
un termini que no excedira segurala situació de liman es ment
de deu dies.

Conferencia del Desarmament
Roma. 11. — L'Agenda Stealtandonat el Quai d'Orsay, t negant- fani ron)unit . a que l'Emir Faiçal

(Juan el senyar Caillaux
se a fer cap declaració,
ocupat la presidencia sima re- a l'estació per tal d'emprendre el viatgistrat alguns incide/11s, i quan ge en direcció a Londres.
ita entraL el senyor Dalather a
El comunicat que ha estat facilitas
la sala ha esclatat una ¡larga sobre la dita conferencia din q ue els
dos homes d • Estat "han continuat
uvadó.
dintre el mateix esperit cordial els
El senyor Bayet ha desenrol- canvis
de punts de. vista que havien
Ilat el seu informe sobre la de- romencat
ahir".
purad() del Partit ¡ ha analitial
S'afegeix que han cornprovat el seu
HA MORT EL DIPUTAT les faltes conseSes per alguns arfare' sobre la necessitat de reunir
general de la ConferenMunes d'esquerra, citant els la
PEL SENEGAL, DIAGNE isoms dels senyors (jaral, Bun- cia en la data previ s ta del 29 de l'acla Me-a per a la
uara,
¡
e,
convoca
t
Barra. ti. — Aquesta tarda ha mort naul, Andri Hesse, Proust, Bahvieira a una rentit itreparatória.
ass e r i R e né Benuit.
a la clínica de Cumbo el senyor
haurà la
diputat del Senegal i ex-sots-secretari de
Ba ll e ga després les cancro- El dia 29 hl
Coloónies.
sions del aeu informe sobre les reuni6
IT. — L'entrevi s ta celebraincosnpatibilitats, en el qual pro- daParis,
pels senyor, Henderson i Barthou
pasa mesures sensiblement anit- ha accentuat encara mes la cordial
logues a les que conté el decidl simpatia que existia entre els dos bodel senyor Cheron en el referent rnes d'Estas, i ha peroles fixar la data
,ils advocats parlamentaris.
del .2 9 d'aquest mes per .a la reunió
LES FORMES
Després d'una breu suspensiú de la Comi s sió general del DesarPURES D'UNA
olla reunit el Congrés a les cinc mament.
Aquesta confirmacia presenta tant
de la larda, i ha can/envio, la
mes importancia, quant en un moment
VAIXELLA
discussió de les qüestions eco- es
pogué creare que el sen: or Hennamiques.
derson vaciHava a fer la convocatoHAN DE TEEl senyor noche ha presentat ria per a aquesta data. a causa de
ust informe sobre Fallir forcös, la publicació deis pressupostos del
NIR UNA
proposant l'expulsiö de 150.000 Reich, en el quals es declara el rearabrers estrangers, el retir dem- mansent, realitzat, a pesar dels TraeNAVEGACIÓ
pleals i obrers als seixanta anys tats, que provoca el fracás de les conMAJESTUO1 la prohibida de treballa' . a les verses bilateral . . ¡ especialment rle les
negociacions tranco-angleses.
, I n lles casados,
M entre Paris mantenia la posició
SA SOBRE LA
Ha si:II/citar, tainbe la con:di-- afirmada
en la nota francesa del dia
lució d'un Consell Nacional d'E- 17 d'abril, a Londres i a Roma es
MAR BLANta:momia.
tergiversara la sena permanencia a
Duran tala la jornada, 1.1,00 l'expectativa.
CA DE LES
militaids han segun els debats
En aquestes condici o ns, i el senyor
ami)
la més gran alencia.
lt enderson ho coi/instilaste, la torTOVA LLES
Els »ves radicals han comen- nada al "Mi natural de Ginebra, cota
rat contra el senyor fler- preconitzava França, era l'unte sus110t, però agites!, al seu pum , ha ceptible d'aclarir la situacks, la perasmal de la qual sols pot
pr(, s l'ofensiva i ha plantejat re- torbació
afavorir Alrmam.a per a continuar el
sollament davatil al Consell la seu
rearmarnent illegal.
qüestió de la so y a participad()
La negativa de França a legaliuár
en el <joven de treva.
JOIER
aquesta violació del Reich porta el
Ainb absoluta frauquesa ha problema dels armaments al seo veriP ASSEIG DE GRACIA, 19
formulat la sena volunlat de Sable pla, és a dir, al desarmament
romandre fidel a la collaboraciO conformitat amb les estipulacions deis
que el Parla presta al senyor tra • tat i els principis sobre els quals
s'havia reunit la Conferencia.
Douniergue.
La Cranissió General és, per tant,
El Congrés l'aura, dones, coto
l'Unica qualificada per a permetre
SEVES
PRESENTA LES
ni resultat etssenria I , d'aclarir la
aquesta solució ¡ ireure'n el benefici
['asida del Partir i determinar que encara puzui existir per a conULTIMES CREACIONS
sense equivoes si ha de soslenir certar el conveni general sobre ei
cobra del Govern 1)..iiinergue o desarmarnent, cosa que . França cona v.;
, • oinhat re-la.
tinua desitjant,

L'escuma cremosa

¿Cap a un millorament de les

relacions russojaponeses?

I.es unitats de la flota italiana
seran reemplaçades aviat per un
ronlratorpediner que esta a punt
Toquio, — Als Ci • cols ofi(l'arribar j que romandra en
:signes de l'Arabia meridional a cials d'aquesta capital s'assegura
que entre el senyor Hirma i
l'expectativa (le la forma en que
es descabdellin els esdeveni- l'anshaixador deis Soviets eslä a
punt alt tibor -se a un acord que
inenl S.
posaria fi al refredament de reLa situació de I'lman
int'1011:4
s'havia procluit entro
El Caire, 11. — La noticia que tols dos ¡salsas.
liman del Yemen havia fugit del
Sembla que el dit acord es reseu palau ha estat avii¡ desmen- fet-ira, entre altres roses, al titida per un yemenita be/1 infor- pus de canvi del rublo i del yen
mal dels assumples del seu país. I als drets de pesca en les ;sigiles
Envara que l'Itnan es troba
(lo Ka iuscha 1 ka.
debil, ha dit, (Is sus rumie aroslumat a !tintar i que sap plantar
( . arit als perills arnh Iota va- HENRIOT CONFESSA QUE

París, 11. — El procurador

del Tribunal d'apellació.
de París ha enviar al ministre.
de Justicia quatre demandes de
suplicatori referents als dipulats senyors Proust i Falcoz
als senadors senyors René Be-.
noit i Puis.
El procurador ha informal, de
mes a mes. al ministre que esta.
estudiant el t'as del senyor Andre Hosse.
El ministre de Justicia ha formulat una denúncia davant el
Cullegi d'Advocats contra el senyor Hosse per falZes greus contra les regles professionals.
Puls dimiteix
Paris, 11. — El president del
Senat ha anunciat que el senador per Departament de Tarn i
Garonne, senyor Pus, ha presentat la dimissió del seu càrrec
ist referit president.
El nona ;del :senyor Puis ha
figurat en algunes informacions
relacionades ata l'afer Stageneral

v insky.

DESAPARICIÓ DE LA PE-,
R1ODISTA ESPANYOLA
HILDA TOLEDANO
Clasablanca. 11. — iia (lesna-.
regut misteri o sas-1mM. a l'AntiAtlas la periodista espanyola;
llilda Toledano, que el dimart

passat va marxar sola conduint
un autornisbil, per tal de visitar,
les torres (le El Gres/S.
L'auto de l'esmentada periodista ha estat trobat abandonan
en una pista.

UNA FORMULA TRANSAC.

CIONAL EN EL PLET DE
LETICIA
Rio de Janeiro, it. — A propòsit
de les negociactons que es porten a

cap per resoldre el pies de Leticia,
sersibla que hi ha majors esperances
pesque es considera que la proposta
del negociador hrasiler senyor Mello
Francia te un carácter transaccionat
que permet de solventar les dinergencies entre Pers.' i Colón/lata.

BARALLES ENTRE COMUNISTES I LA JOVENTUT,
lent
FOU ELL QUI ASSASS1NA PATRIOTICA FRANCESA
Ihn afegit que eslava coliseoParís. 1 1. — Des de La Bochene coLA SEVA ESPOSA
eut que riman no havia estat
muniquen a "1,e Matin" que ano co-

Larient.
— Miami l'enriar,
cspiss de la senyora assassinada
dimarts passat a t'asa sena do
Larli (Brelanya'n ha eonfessal
aquesta larda liaver eslat
del (Tisis.
l'Irnan del Yemen 'savia sortit de
Ila dei-lot-al que el nsidul
la capital del seu regne al davant lassassinat l'avía estat fa falta
/le 200.000 homes del seu exer- d'acord que havia en el mathrit, cap a Nedjan.
osoni.
I.a noticia daquesla ronfessio
11:i eausitt . pregona impressiö toi
l a regiö . P e r qu." e l pare de l'asINSULL HA DE PAGAR sassi fatIlTia el Viirl'er de procurador de la República de LaDUES VEGADES PER ES- rienl.
destronat pel seu liii, el qual
sabra defensar la capital. Sana:t,
fins alta on calgui.
Ha estat desmentir calegiarieament aquest nutrí el rumor (me
has in ( • ireu lar , segnns el qua I

TAR EN LLIBERTAT

VINT-I-CINC MIL DOLARS
Chicago. 11. — !tanguee anienea PER A QUI CAPTURI EL
l ' estas provisional. després d'haver
senynr Insull ha estas posat en II:- MONSTRE DE LOCH NESS
pagat la iianca de 200 non dólar % que
Nova York. 11. — 1.1 turectcr t'A
se rexigia.
Jardi Zoológic de Nova York ofereix
Immediatament despees ha ratas silla recompensa de esson s'idees a (Pa
detingut novament, sota una altea in- capturi el monstre mari de Lochnrss
vegada. despees de pagar una nona 1Escacia 1 . Cal, per ó, que el captar; viu
culpacka i posat en 'libertas altra ui
rgqäureia edl e cdoontazteremetti rnog:ii almenys
fianea de an emo rbilars,

munistes han intentas ter una manttetstarja contra les .lonentuts patriòtiques
Q ue s el ebra% en nna reunió privada. La
¡solida i els gendarmes han lluitat een
a cos ands els manifestante. Un guardia ha resultas frrit d'una ganivetada.
Els inanifestants han estas dispersas..

TREBITSCH LINCOLN
TRASLLADAT AL CANADA
Iontires. — Trehitsx Lincoln,
detingat ter les autoritats angleses en
desembarcar el% territori an g lés, guata
es lela pascar per una personalitat silleta, ha estas traslladat des de la mesé
rte. Itiverptaal a bord del "City of York"
el qual salpará cap al Canadá.

REUNIÓ DEL C OM1T E
D'HIGIENE DE LA S. DE N.
Ginebra, it. — El Comité dHigiene
de la Societat de Nacitans ha alegit per
presidir el% treballs de la sera as reunii, el delegas sisee, doctor Modsen.
Despees de dedicar un record a la memòria dels doctora Calmette Roux,
Comité ha començat l'examen de ni,forme del director medie de la seccid.

LA 1911/11101TAT,

DEssabte, 12 3e be!

at

BARCELONA AL DI
Pels Centres Oficials
Direcció General d'Administraciar Local: Circular obrint un teruni de trenta dies hàbils perque els ciutadans que es trubin
en les circumstancies que s'esmenten puguin demanar la seva
inclusió en el Cus de secretaria
d'Ajunlament.
Convocatòria per a proveir diverses secretaries municipals de
segona calegoria.
Departament de Sanitat 1 Aseistencia Social. — Direcció dels
Serveis de Sanitat: Circular adreveda ale metges dele Serveis
la Lluita Antivenéria relativa a
imposició 1 cobrament, de
mulles per inc o mpliment de les
Lleis sanitàries deis serveis anliveneris.
Atlininislració de Rendes p úbliques de Girona.—Circufar.
Direcció del Servei d'Intenden• ia de l'Hospital Militar de Bar- Anunei de coneurs.
Delegada 3farilima de Barcetona..— Retarle) d'inerrits de
Marina compresos en la lleva
(raques! any.
Juntes Munieipals del Cens
Electora/ de Catalunya. — Reis "id dels ciuladans que constituiran les Juntes municipals del
Cene electoral de Catalunya clurant el bienni 1934-1935.
Administrad° Municipal. —
Edirles, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrarle) de Justicia. -Sentencies 1 edictes.
Anex finte. — Extrartes dele
arords presos pels Ajuntaments
de Catalunya.

SENEFIALITAT
Ahji• al 111a ti el
'senyor Companys anà a inaugurar l'exposició de roses. Avui
assistirà a una velliada necrològica a honor de Madi/, que ha de
tenir 'loe a Borges. i per a denta
ha anuncia( que dinarä amb el
ministre plenipotenciari del JaPU.
Presidéncla. —

Conselleria de Clo y ernació. —

'Ahir va ésser a la Conselleria
Governació una Comiesió d'empresaris despectacles amb l'objecte de protestar de la Metallació a Barcelona del Cita" Hagenbeck, atlegant que acinesia
instatlació representa la ruina
del seu negoci. Aportaren dades
per tal de demostrar que la sera
queixa era justificada, i pronocuren que el dit Circ sana a
Instailar ro ya de la linia
El senyor Selves els digui que
fina ara no sabia oficialment res
que es referís a la instal.lació
d'aquell Circ, ja que encara ne
ha esta( demanat permis per a
metal-lar -se ni a la Comisaria
General d'Ordre Ptiblic ni a la
Conselleria.
De toles maneres—els
en donaré compte al Con se ll que
se celebrara a la tarda.
* Una Comissió de la S. A.
Potasses lberiques estigué ahir
el Govern Civil per tal de lliurar
eina Memòria al senyor Selves.
en je qual es posa de manifest
el por rendiment de treball deis
eibrers.
El senyor Selves els digné que
havien d'entrevistar-se amb el
conseller de Treball. al qual
corresponia l'arranjament daquest afer.
Un dele repòrters aprofità
Forasiö per a dir-li que les
eignes deis rius on va a parar el
desguàs de les mines estaven
carregades de sal, palien proHuir un trastorn greu a la salut
de Barcelona. Digné que d'aixf)
també se'n parlaria al Coneell
de la tarda.
* Referint-se al conflicte del
pa, de Girona, digné que ja eslava resolt. Els patrons havien
estat posats en llibertat i el pa
es ven a preu de taxa.
Per a tractar de si era o no
possible augmentar el preu del
pa, els patrona celebraran una
entrevista amb el conseller d'Econornia.
Visites.—.Ahir el senyor Cornpanys va rebre, entre altres. les
següents visites:
COrnissió de l'Ajuntament de
Puigcerdä, diputat Bru i Jardi,
senyor Escofet, president
l'Assernblea Municipal; el diputat Sr. Riera; senyor president
del Tribunal d'Urgencia; senyor
Fontsere, director del Servei Meteorològic; l'alcalde de Masquefa, senyor Bonastre; l'ex-conseller de Sanitat senyor Jo y el . ; delegats del Congrés d'Esquerra
Radical -Socialista de Catalunya;
diputats Tomás i Piera Tauler;
comissari general d'Ordre
blic, senyor Pere Coll, i una Comissi6 de taxistes.
El Butlleti Oficial de la Generalitat — Lii el son número
d'ahir publica el etegiient su-

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Han estat expulsals per indesitjables Oscar Lindrov, de Finlàndia, i Sereu Warner Landstorn, de Suecia.

AlUNTAMENT
El senyor PI I Sunyer, a Ma-

L'expOsloI6 de rosas a Pedralbes. -- Altir al tiogdia l'alcalde

segon, doctor Jaime Serra-Hun_
l er, assislt a l'obertura oficial de
l'ExposiciO de Rases al Palati
Pedralbes.
Arnb mullo de l'Expusició de
'toses que se celebrarà els dies
II, 12 i 13 a l'estalge deis Anales
dels Jardilis (titiriten Club), Pelan de Pedralbes, lambe es podrà
visitar el concurs inlernae,ional
de muses noves, initjaneant milucid que pul. ublenir-se gratintament a les Olicinee de Cerónmal de l'Ajuntament, a les de
Turieme de la Generalitat de Ca'alune'', a les de l'Atracciú de
Fora jlers i a les del Servei de
Pares.
Concursos per al persona) de

Poncha Urbana. — Ku besen') del
dia 9 del mes que sota la Coaussid de govern municipal, en
coMpliment de la Regla transil amia segona del Reglament del
Cos de la Policia Urbana, ha
acorciat convocar concurs entre
:unciunaris municipals per a la
provisió d'una plaça de cap deis
Serveis de la Policia Urbana, tres
d'oficial cap de divisió de la Policia Urbana, dues ajltdant de la noticia Urbana, treu -a
de sergent de la Policia Urbana
seixanta-una de caporal de la
Policia Urbana, previstes en el
pressupost vigent.
Fallarà el convurs de referencia un Tribunal compost pel conseller-regidor de Circulad() i Poheia Urbana, senyor Jatttuiè \'a'hier i Paller; ele consellers
senyors Josep Gispert
Vila, llaman Junyent i Vila i To(n'as, Purnarola i Juliä, el seureami de la Corporació o luneto'inri que designi.
Cmi igualtat de condicione, serä
mera preferent per a I;t provieiú
de les esinenlades vacants el

drid. — L'alcalde, senyor Curtes
Pi i Sittlyer, ha marxid cap a
Madrid, i s'ha encarregat acciexercit interinament.
dentalment de l'Alcaldia
Es concedeix un terinini de
segon i conseller - regidor de
ches, a partir de la inseren,
Cultura, doctor Jaime Serra- de la convocatòria d'aquest conHutiter.
cuis en el Butllett Oficial de la
Visites a l'alcalde. — L'alcalde Generalitat de Catalunya, per a
segon, doctor Jaume Serra-Hun- la presentació de sollicituds al
ter, ha esta( complimentat pel Registre General de Secretaria.
doctor Oliver-Brachfeld, acomEls concureants podran ac atapanyat. del nuestra Antoni Dorati puyar a Ilurs solliciluds la rei la seva esposa, compatriotes lució dels mèrits que creguin reseus, director dorquestra dels unir per a optar a les places de
Balls Russos, del Gran Teatre referencia.
del Liceo.
També el visità la Junta del
Kennel Club de Barcelona, per
centra les
tal d'invitar-lo a la ma ugli rac iö
ames
de la seva pista de curses per

NAFTALINA

i

Tribunals jutjats
CAUSES VISTES A+IIR
A la Secció Primera es va veure
una causa contra Joan Tobella i Viacusat d'haver-se apoderat d'una
bicicleta. En ésser detingut va donar
un nom fals, per la qual cosa el fiscal
va soHicitar que li fos aplicada la

Mari:

lanances. — Decret arnpliant
i'abast de l'article primer del
decret de 24 d'abril proppassal,
que fixava la quantia dele augments de sou als funcionaria de
la Generalitat que tenen una assignació inferior a 4.000 pessetes anuals.
Decret fixant la part de pensió
que correspon ale bereue del senyor Rafel Canipalans i Puig,
d'acord arnb la Hei de 17 de febree denguatiy.
Decret fixant la part de peesiú
que correspon ale hereus del senyor Pere Märtir Rossell 1 \alePuig, d'acord ainb la hei de 17
de febrer d'enguauny.
Economia i Agricultura.--Ordre designant les persones que
han d'integrar el Tribunal que
ha de jutjar el concurs de meras
per a proveir quatre places de
metnbres enginyers del Comitè
permanent d'indústria, d'acord
amb la norma sisena transitòria
de les aprovades per decret del
23 d'abril proppassat.
Treball i Obres Paliques. —
Ordre disposant la constitució,
a la ciutat de Girotta, d'un Jurat
?dial. de la Indústria de Rodells
Treballs forestals.
Ordre disposant que es faein
les eleccions de les Seccione
d'auxiliars de cuina (renta-plats,
renta-copes, eixugadors i peons
en general) i dependents de taulell de e afee i bars fiel Jurat Mixt
'de la Indústria de l'Hosteleria de
Barcelona i les seves comarques.
Departament le Gnvernació.—

llebrers, situada al final de l'A,
vinguda del 14 d'Abril, camps del
Polo Jockey Club de Barcelona,
que tindrà lloc avui, dissabte,
dia 12, a les quatre de la tarda.
'lambe ha estat contplimentat
l'alcalde segun. doctor SerraHunter, pels enginyers senyors
Ernest Winter Blanco i Gaietä
Cornet, els qual Ii perlaren del
Colase!' Internacional Tecnic que
s'In' de celebrar a la nostra
e itit at.

chez Fernández, considerat com a au-

tor de ratemptat comes contra l'enginyer director de la casa Girona
El fet va ocerrer al carrer de l'Argenteria. el dia 30 de gener de ans'
1932. El judici es tara per jurats. El
fiscal demana dotze anys i un dia de
reclusió per a l'acusar.

nena de dos anys quatre mesos
un dia de mese pel delicte de robatori, i quatre cursos i 25 dies per ús
de nom fals.
* A la Secció Segona es van velare divorcis.
* A la Secció Tercera es van
vente incidents a porta tancada.
* A la Secció Quarta hi va com
parèixer el processat Josep Tello, el
qual essent tresorer d'una entitat recreativa de Terrassa va apropiar-se
de la quantitat de 3.38 0 pessetes que
havia (ringressar al contrae corrent
de l'entitat. El fiscal va sollicitar que
ti los aplicada la pena de quatre meses i uit dia. de presó.
* A la mateixa Secció es va celebrar a porta tancada la vista de rincident en apellació de raute de processament dictat per un jutjat contra
els que formaven la Comissió Permanent de l'Ajuntament de la dictadura
per suposat delkte de prevaricació en la
concessie dels anuncis de les valles
del carrer de Pelayo. El fiscal va demanar la revocació de laute de processament i sin va oposar el Iletrat
representant de l'Ajuntament senyor
Corbella, el qual va demanar la seca
confirmad& Els lletrats senvors Sánchez Diezma i Darnians, per la seva
banda, també van demanar que tos
revocat. El tribunal eslava rompes/
de set magistrats.
* Ele perits enginyers que van
éster nomenats per tal de valorar els
danys causats en lacte de sabotatge
que va éster realitzat el dia 2 d'aquest
mes a les cotxeres dels tramvies han
dictaminat que el valor dels dits danys
és d'unes 31.180 nessetes.
* Per a demä està assenvalada a
la Serei6 Tercera de l'Aurlfencia la
vista de la causa contra Josep SI,-

Es traspassa
traspassa BOTICA

D'HERBOLARI, amb
gèneres o sense. Bones condiciona. Tracte directe.
Raó: Astúries, 21

Cursos Conferéneies

Servei Meteorològic
de Catalunya

CONFERENCIA CLUB
El pianista Alfred Cortot
al Conferincia Club
Notnés que l'anunci de la conferencia que reminent concertista de piano
Alfred Cortot donara per als associats
de Conferencia Club ha constituit un
éxit per a rentitat organitzadora, així
com ja era previst. L'indiscutible antoritat pianística que tothom reconeix
en la personalitat d'aquest gran artista, quedará augmentada, ja que perita palesar-se, mitjançant la seva dissertació —en la qual Alfred Cortot
tractarä sobre "Les deux peles de
la alusique francaise contemporaine:
Cesar Franck et Dehussy"—, no so!antela la vastissinia cultura que raferina, sine també revocarle inefable
que sap desvetllar de la psicologia
per spoian aqliut aet sd
sgici aa sr ad(i au se r tinnu taerpr
de eteas
l

NUMERAL ATMOISPERICA
D'EUROPA A LES 7 HOCES DEL DIA
111/IJACIO

11 De

111AIG

DE 1934

Al centre I al nord da la Pen(neula
lbarIca ha empltiorst el lomea, augmenta la nebuleettat i ea registren
algunas Muges bocata de caricter
~amauta.
Des de le Medlterranla fine a An& etarra, Pasaos Sellos I Alemanas,
domine boli temps en general, amb
osl eare I ~perdures :mas degut
al riplm antic.ciónic, • / centre de
maxlma depressió del cual esti
tuet • la mar del Nord.

ASTA/ DEL TIMP8
A CATALUNYA. A LES VUIT
Fa bon temps, amb ce b sord, excepto • les comerques de Lleida
cap a la Mbagorsa, on hl ha a/guna

nebulositat.

L'execucie de la música, interpretada i sentida segons la idea de rambient espiritual que li correspon, ofereix la coltesie d'un doble encis. Fa
ntés de trenta anys que el mateix Alfred Cortot practica d'aquesta bisel
el seu mestratge d'interpretacie ¡ ami
ha aconseguit formar un nombre erescudissim de deixebles conscients, ultra deixar sempre als públics que
talment un secret revelat,
una enmeló inoblidable,
Aquesta sessió, que hom es prontet
magnifica, se celebrara a la Sala Studium (Bailén, 72), dirnecres de la setmana entrant. Sera reservada, imitament per als socis de Conferencia
Club.
-

24 horas reglatrat ruisals I algunes tempestes a
la re g le Plrenenca, • la Segarra I
En lee ~marea

• la-Plana de 111c.

La malma quantIlet de Piula ti nque Iloc a Sant Jullä d• VIlatorta

a Tremo, amb 18 Mima per metes
qu•drat.

lLea ObSerVntiOnS del lampe a
Barcelona a tes ret. van a la Cap.
calera de la primera IV:N1113.1
•n•••n•••n••n•••••••••••• n•••n•n••••n..111.1n0nMb

TRIBUNAL D'URGENCIA
Davant d'aquest tribunal es yema
demä la causa contra els germans
Manuel i Angel Soto, acusats de tinença en dipòsit d'explosius, al carrer de Provençals del Poble Non.
* El fiscal del Tribunal crl.Jrgen_
da ha qualificat la cansa seguida contra el guardia de seguretat Joan Villalha Cruz, que el dia S de marc:
darrer, en una rasa de mala nota de
la Rambla de Santa Menica engeg:t
uns trets contra la sera promesa Rosa
Monelleo Bas, i Ii causa ferides de
pronest:c reservat ¡ després intenta
suicidar-se i es feri greurnent.
L'homicida fon conduit a l'Hospital, on millora notablement. i esta a
pura d'ésser donat d'alta.
Qualiiica el fet d'hornicidi en gran
de frustrarle, ¡ dernana per al processat la pena de den anys i un dia
de presní i 4nn pessetes crindemnitrack, a la ferida.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL)

Sala Primera.— Una revisió: Bernarda Cavuela contra Rarnon Pitarch

Sala Segona.—Inddent:

Liquidada; del Barre de Catalunya
contra Teresa Estayla Heredera de
I.a Cambra.— Dos divorcis: Manuel

Aras Pérez contra Maria Martin i

PER A AVUI
Ateneu Barcelonés. — A les 19, el
senyor Pau Balcell s, jutge de Gtrona,

VIDA

COnPORATN

El Corleen directiu d l'Ass

donará una conferencia pública sobre ulilició Euterpenca dele Cors d
"Llei d'Invencions a la Unir (J'a y er convida totes
les aliad
de Repúbliques socialistes soviétia que . atub Ilure estendards e
ques".

el tema:

sisteixin denla, diumenge,
den del mati, al laurel' s
Pau, 83, per a sortir junts
el Cut' Tuxos e Frotes, del t'ere
en manifeetació cívica, al mes
intent del fundador de les ser
tut s aurals , Josep Anselm
ver, on el suadit vor gallee
ofrena d'una arlietica placa, e
a record a l'innnurtal mestre
les canvons del milite.
A la larda , les socielats c.
es traslladaran a titafranca
Penetlis amb motiu d'inaugu
el carrer d'En Jaume Ferrer
cabree, coni a recordultqa a r
president sie la Junta t'ornar

Circo! Artlatic. — A les re, Josep
Puig ¡ Cadafalch donara una conferencia pública sobre "Gaudí, com a
experiencia estética".

Club Teosófic (Comtal, 32). — A
5e'30, Aurora Bertrana confirmara

les

el curs d'Etnonrafia sobre la "Politractarà de la història del
dit país.

London Club (Ronda de Sant Pere. 44. pral.). — A les 1945, Mr. Harry Stait-Gardner donad ä una conferencia ami, el tema "Man During
the Neolithic Age", segena del cicle
organitzat per aquesta entitat sobre
"Time

Development of

Man".

Ateneu Polytechnicum. -- A
El Consten directiu de la
10'45, el senyor Enric Roig disertara &q uejó d'Ultramarins, Quetiu
sobre "El valor artistic de TarraSimilars visita el dimecres p
go n a

Sal el senyor conseller d'Ecos.

Centre Catalanista d'Esquerra m'a i Agricultura 'del Govera
tRambla de Catalunya, 6, pral.). — la Generalitat per a Presettla
A les 22, el diputat a les Corts de lee conclusione acordades

la República af. Rabió i Tuduri par- l'Assemblea celebrada u /a S
hart sobre el tenia "El contlicte de Capsir, i per a fer-li veure
e
Conreu",
estralls que produeix la cornp
Casal d'Esquerra Estat Catalä del 'inicia ¡Ilícita en les seres dif
districte segon Viladornat, 83). — rente fornicó, interessant-li
conferencia a carnee de Salvador publicad° d'un decret prohibin
Perarnatt. Tenia: "Una mirarla sobre la, i sobretot les vendes a Eam
ricana, pel sistema anomenat
el nieta".
1;1 bola de neu o mitjançant
Ateneu Nacionalista d'Esquerra Ihurament de cupons per a e
(Passeig de Meridiana, 28). — A les viar-los per objectes, meta
' ihc
22, Joan Forment parlará de "Problemes que planteja la nova educa- imposicions destalvi.
EI senyor conseller, que qua
ció".
rica la dila 'nena de vendes
sitattada - , nferi estudiar a
cumple tan importan', que da
diu de la seriositat (-comercial i
l'hunradesa professional, en pe
judici sempre del públic cone
Avis als alumnes de Psiquiatria i inidor.
Medicina legal. — La cátedra de Psiquiatria Forense i Medicina legal, de
Els senyors presidente de
la Faculta? de Medicina, avisa els
ahumes matriculats a la d i ta assig Federaci6 I Circol d'U:tramen
-naturqevi,dsb'fctuar visitaren el ronseller de Trelb
la visita a l'Hospital Psiquiàtric de i Obres Públiques de la Genen
Sant Boi de Llobregat, havent d'esser Wat per dentanar-li que fa'
al dit establiment benèfic a dos quarts complir en tota la seva integre/
d'onze del mati.
el que estä disposat sobre de
Facultat de Dret. Convocatòria. — cans dominical en el ram
La ponencia de Dret públic. de la l'alimentació, com lambe q
Facultat de Dret, convoca els aspi- obligui els establimenls anom
rants a les places d'ajudants de la nals 'e ihr a complir I
dita Facultat per al dia 21 del mes normes per les quals han de r
que som, a les den del rnati, a fi de gir-se i que faci hincar els e
realitzar la practica d'un exercici es- tabliments de la dita classe q
crit en la forma en que consta a la no reuneixen les condicione u
secretaria de la Facultat.
cessäries ni frueixen de pern
del Jurat Mixt, com lambe a
que tenint e permite han esta
FACULTAT DE MEDICINA reincidente
en les infraccions.
E/ senyor conseller oferí P
Curs de Psiquiatria. — El dia re, comphr el que disposa sob,
a les vuit del mati, comencarä, a la aquesta qiiesti6 el Laude per e
Catedra de Psiquiatria de la Facultat dictat, i els representante dp1
de :Medicina (carrer de Llull. 8 1, el detallistes de Queviures sortir
curs d'ampliació oficial de l'estilenrada assignatura, destinat a estudiants 'non ben impressionats de la v
i a metges. Constara de 40 sessions sita.
de treball de 3 llores, durant les quals,
la Llei de Contrartes de

ButiletiP eckeZb eie
LES CONFERa:NCIES DE LE=
JIMÉNEZ DE ASUA AL CASAL
DEL METGE
El Sindicat de Metges de CataIntuya ha posat a disposicie del doctor
Lluis Jiménez de Asna el seu Casal,
Via Laietana, 3 r, perque hi pronuncii les seres dues conferencies sobre
"La mujer y el matrimonio" els des
15 i 16 propvinents, a un quart de
vuit del vespre.
L'entrada serä per rigorosa invitarle personal , la qual pot obtenir-se
a la Llibreria Catalenia, Ronda de
Sant Pere, 3. Els estudiaras poden
sollicitar-les a les secretaries de les
Facultats o centres oficials on cursin
estudis, i d u socis de rAteneu
Polvtechnicum 1 Meneu Enciclopedie
Popular, a les secretaries respectives.

Granel' i fiscal.—Lluís Capella contra AnteMa Rius i Puig i fi:sal.
UNIVERSITAT AUTONOMA
AUDIENCIA PROVINCIAL
Tornada del Rector. — Dijous
Bucle, Primera.— Dos ,erals per la nit tornä a Barcelona el Rector.a
lesione contra Manell Lloret i Eran- doctor Bosch-Cimpera, que ha
estat
cese Maten.
quants dies a Madrid. Ami) aquest
Secció Segona.— No té assenyala- uns
motiu ha cessat en el càrrec el Recments.
accidental doctor Trias i Pujol.
Secció Tercera.—Un jurat Per torAluir,
al rnigdia, el Rector rebé els
..ssassinat frustrat contra Josep Sánperiodistes
que fan informació a aquel l
chez.
centre,
i
els nianifesta que havia viSecció Quarta.— Dos orals per furt sitat el ministre
del rauh 1 havia fet
contra Joan Gironès i altres i T.luis diverses gestMns relacionades
amb
Jiménez.—Un divorci: Manuel AguiUniversitat:
algunes
d'elles han estat
lar contra Maria de les Mercedes.
resoltes favorablernent.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
.1 preguntes d'un informador, el
Antejudicis a les den.— Accident doctor Bosch-Gimpera maniiesta que
del treball: Albert Munican contra les clas s es del present cura no aca.Artur Parellada. — Accident del tre- baran fin, al 15 de jttliol, degut al
hall: Antoni Casado contra Joan retard amb que fou començat el curs.
Sánchez.— Accident del trcball: GuiRespecte als examens —continua—,
llen' Fernández contra Maquinista no poden aquests començar sense
Terrestre.
ver estat explicats integrament pels
judicis a dos nuarts desee.— Ac- professors els programes de les ascident del treball: Josep Gumä con- signatures de les Facultats respectra Narc¡s Planes.
tives.

CLAC

ultra estudiar els problemes mis cal,
dais d'Etiopotiogènia. Diagnestic diferencial. Construcció, Cure, Peonestic i Tractament de les Psicosis, hora EXPOSICIONS D'AR
ensinistrarà els alumnes en les seres
GM F.RIF. J is IETNE
tasques.

ANTONI VE FERRFTER
Pintura
RARTOMEU MONGRELL MUÑOZ
a. MATI.I.A
Fina al 25 del corren,

ELS MESTRF'S

Deganat de Mestres Nacionals de
Barcelona. — El Consell directiu d.a.- LA PINACOTEU
PASSE/G DE GRACIA. 94

quest Deganat convoca tots els sons
a l'assemblea general extraordinär:a
que tindrà !loe avui. dissabte. a les
sis de la tarda,

EXPOSICIO J. MALLOL
F-P= si 15 AM c,rrent

a l'estatge social (pla-

ca d'Urquinaona, 4. pral.), a l'objecte SALA BUSQUET
PASSEIG DE GRACIA. 98
craprovar l'acta de rassemblea anteNobles / objectee d'art
rior, nomenar les ponencies que s'II m
AURELI TOLOSA
Fine .11 12 de ma/g
d'encarregar de restudi de les qtiestions referents als assumptes escalare
barcelonins. que es fixaren a TassernSYR A
Mea del día. 5 darrer, ratfiicar o rec- OIPUTACIO. 262
Tonsfun len'
tificar el vol de confiança que en
ART I ORNAMENTACIO
la del dia 21 d'abril proppassat eaExpotIclo d• pintura da
torea al Consell directia. i tractar de NI. PIDELASERRA I DRIEI
les proposicions de les quals el Can
P•Isalges del Valles
-sendirctugoxmenprv,.
Inauguració aval
Associació del Magisteri Particular
de Catalunya i Balears. — La Secciä SALA PARE
crExcursionisme, davant les aoves pePETRITXOL,
ticions fruti per diversos associats

CD
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p1

El bon trompa j•
es aquí . la MUY

CLAC, lambe I•
cimbra qua tot ho
r•solt autantitica•
motu. Fe una meravella
do prootsió i elogäncia
Nomás cal que vallé
aproti un boto.. CLAC; jai
«ti °bruta i ENTOCADA
por e tots ole objectes que
SI trobin • 9,5 metres,
tina e l'infinit, No calman al
lampo d'arpasteis!), dispari i
bauza I« una bona fotograba.

CARIBE CORTES

Pintura

EXPOSICIO MANOLO
per tal de poder participar a rexcurPostura, Escultura I OlbuIxes
‚id de Sitges, Vilanova i la Geltrú,
CREIXAMS
Pintura
Flna al die 18
el Vendrell, Santes Crees i Vilairanca. que tindrä 110C el dillmenge d' a 27
del mesera, fa avinent erre té a la
disposició dels peticionaris tun altre SALA CASPA E
DE CEN7. 323 - Tat. 1205
autocar ¡ lambe d'altres per a tots els CONSELL
F. CAMARASA
131buixot
que slagin inscrit ahans del proper
H. MORA
eme al da 20
dia 19.
El inateix dissabte. dia so, es re%mira el Ple del Consell Central, el
qua! prenda acord; molt importants. GALERIES VALENCIANO
PLACA Macla, 10
Els professors particulars, —
EXFOSICIO GAUSACHS
Pint i -s

Unta de Professors Particulars del
Districte Universitari de Barcelona

celebrara assemblea general extraordinaria el dia 13, a les deu del mati.
al seu estatge social (Hospital, -s,

principal).

Inauguració el 5

de

mag

RENART
015UliCite , 271
TelIden 18217
Aval, inauguració de l'Esposcie de SP
guerremics I °lograrles, retrata as "
bona Musca vuitcentista

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corto
Catalanes, 5 99. r." Die'
abans
de les nou del vespr.t. Els que
ene arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la impremta

MONTFALCOb
Qu•dres, Gravats, Relleua, MIrrala
Tapiases, Marca AlctIlurea
•07ERS, 4 - FINAL PORTAFERR/SSI

1

LIJARES!!
Autegrafs, chamizo', aquarelles
i e/ mes impon:mi mottitneni ce
ve geta de Barcelona
E: pomelo 1 Venda a preus inverse>
blanif u

METROPOLITANA

1.1.131.1ENtA VILLA I NOVA
faraute. 31. balate 'me IN Sal» Mozart

piesab te , 12 de maig de 1934

LA PUBLIOITAT.

..ar.n...•elo, e .

A

L 12 I A

Camet de l'excursionista

Borsa Finanees

BARCELONA
IU

are
1

L'Activitat Política
LPRGA.V177.4C10 1 L.4 PROPA-

G4ND.4 D'A. C. R.
Ahir, en rartar de le: 1,0.4,0d-don:
teseraddes a l'Assemblea que teadien a
,,torgar financerament el Partit, tejen,
ref-re n cia a e n ait s e y ' up de proposi:n'U: que demanden. co;,, a cxentient
triei dcsig sentit per la grao. massa dels
:anees afiliats, una intensificas:la de
1:;cu6 de propaganda i toas tasca per:lees pe. tal de completar, alfa on
colgad, els quadres de rorganitzacia del
partir.
Aq .restes proposieions coincidien en
rossnlydarnee de suggerionents ter tal
s''.:Nenie per a la geslid del Comise
¡Organització i Propaganda una supefier eficatia i en la demanda de dotar
Secretar/st de totes aquelles eollabon:ieus que li sön indispensables per a
P f a bon serme la seva comesa. llom
,esascava churo 97141 n 12/, especial, J11
• rØ posta presentada per la Penen>: d'Acció Catalana i que signaren els
temPettl Ys Tasis i Marea i 1. López, la
iqessitat que Sets eis cf hab, i prineipalp enen obligats
ment aquella que mes
r
ferarquia dintre torganitzacid,
puntualment les iadicarions que
y?: fas-in ï InIrSi ,, NS de propaganda que
yls encostrad'', per a rifar esforços in4:its i contribuir a la bona morsa de la
sida d'Acció Catalana Republicana.
El Consell hagué dagrair aquestes
eroposicions. per tal cosn tren respete& de la rehollar du n bon nombre d'afha's do/orlar a (a :ida del Partir i a
la sera organitrarló liar collaboració
ersonal en les dire r ses tu:61*ot: que
en cada moment es requereixin. Es, res-sisaintnt, aquesta oferta de prestarte,
fersmal una de les pedes n,és evidents
;e testat d'entusiasme provocas per
1Assembica d'el. C.
Per tal de donar-hi una efeetiz •itat. el
;onstll Ereentin, d'acord amb la CoIniSSid dOrganització Propaganda i
onib la !arenera d'A. C., i preris els
cssesso r aments que signin requerits, pro«dirá a la immediata reestructuracie del
;omite d'Organització i Propaganda deTa ren: i erllaboració d'elements la
p-stir5 de!.1 quals, unida a la dels com.
tceents actual:, dosi a aquest orgattisme
runpuls que les circumsancies reque?sisen.
També es preocupan', cl Canse!l dr
iltar-lo deis mitjaes d'actuada inclis:ensables, pera tal con es va dir en
fAssemblea, cal fer rema r car que tots
esfor;o: del Secreta r iat i del C. O.
I. pe. compile /fue MÍS.eiÓ demuelen un
rtsvdat nu/' a intim, si no rontimsessin
1,Jbant la sostinguda rol-laborada de lote: les organitzacions adherides al Par
mefeis, el Secretarias d'A. C.,

C'enent amb complaenga un del: extrems
de la prcposició ja comentada de la lotentut Catalanista Republicana i ('er tal
dr dur a te r me la reorganitzaeiá total
i eficient dels seraeis de Secreto not degrana fa cooperacia de tots aquella afilists que estiguin disposats a bebe:llar
te! Partit d'una matrera entusiàstica, dise/al/nada i persistent. Confiera, d'una

ranera especial, veure cornmposta
agres t e' c r ida per la ¡asenta r d'A. C.,
els eapdatganters de la qual Participaren
e:In-ame r e i amb CuCte t a les deliberaPons de Etíltima Assemblea, dorad de
la atol es feral. cesad de la rohintat de
representad: de ¿miar un roa Mirs's a les adirntats d'A. C.

Actes públics
d'Acció Catalana
Avui. dissabte, dia t2
CONVERSA política a Acci6 Catalana de la Barcelonesa (Sant Miguel. 3), a les cleu del vespre.
Hi assistiran els senyors E. DU?\N-REYNALS. CLAUDI AMET:LA RAMON PEVPOCH.
CONFERENCIA al Centre Cata:anista Republicà d e Granollers, a le,
¿CO del vespre, a carrec de J. COLL
I MAS:
"El problema escolar de Catalus

reunió que tindrit llos a l'estatge central del Partit el dimarts vinent, a
les vuit del vespre, per tal de canviar
impressions sobre els temes a tractar, la data de celebració i altres detalls importantissims d'organització
de l'Assemblea projectada.
Queden invitats a aquesta reunia
els delegats que les altres Joventuts
lo entitats del partir hagin pogut nomenar per a aqueeta Assemblea.
Joventut d'Acció Catalana
Republicana
Noticiari
Ami, a les (lea de la nit, se celebrara el miting patriOtic pro-hornenatge al pa:rki Josej Moragues. Hi
parlará en nom de les JOventuts d'Accid Catalana el senvor Raid l Tasis i
Marca.
L'acte tindra lloc a l'estatge del
C.A.D.C.I. El , altres detalls es donen en un altre lloc del peri,Mic.
- Dilluns. atnb motiu de la clausura del curset d'Oratbria, que amb
tant d'éxit ha organitzat la nostra
Joventut, a les vuit del vespre, i al
nostre estatge -Corts Catalanes. número 589-, el senyor E. Duran-Reynals pronunciara un parlament-conferencia co,,, a Ilicó final d'aquest.
A lacte, que será públic, sórt pregats
d'assistir-la els noria de la Joventut,
sön invitats d'una manera especial
els afiliats del Partit.
- S'admeten donatins pro-monunlent al general Josep Moragues a
la secretaria de la Joventut, a totes
les entitats i delegar/oms d'A. C. R.
i a l'Administració de LA PUBLICITAT.
Acció Catalana Republicana
de Sant Andreu
Denla, diumenge, a les deu del mati, Acere Catalana de Sant Andreu
:ara una visita collectiva a la fabrica
de Vermut Chicano. Sän invitats Iota
els sons i familiars.
Sortida. a les deu de l'estatge social (Sant Andreu, 52),
Seguiran les visites collectives a indústries, manufactures i corporacions.

unir d'estimul i d'exemple en tots
els moments decisitts per • les nostres
Ilibertats. i per aix6 les joventuts de
tots els partits catalanistes sisan aplegat deixant de banda totes les diferencies que les separen i agermanades pel sol pensament de l'ideal cornil
de la Pätria.
És un veritable goig per a l'esperit
de veure que les joventuts poden alliberar-se del llast que signifiquen les
claudicacions en qué callen alguns
pared!. enduts pels ernhats de la
politica o pels interessos de classe, i
que, II/tires d'aquests prejudicis i sola
pensant en Catalunya poden imposar - se una tasca totalitaria. tan ne.-ssitria sempre i mes encara en
moments de bastir l'estructuració de
la nova Catalana -a.
L'acte d'avui és un acte d'afirmaciO que ha de servir d'avis als enemies de Catalunya que neuen amb
malsana satisfacció les diferencies i
els ressentiments que ocasiona la
lluita diaria. L'acte d'avui, que permema ajuntar-se amb un desig comú
traes les joventuts catalanes. será el
primer pas per a agermanar-nos en
un esforc cornil per a defensas les
nostres llibertats.
La figura preclara del general Moragues és en aquest moment el motiu
que permet realitzar aquest contacte de seises; el monurnent que es
pensa eregir a l'exilan nartir ha
Sésser com un altar sagrat de la
Patria, sobre el qual les joventuts
catalanes, les noves promocions que
es !lancen a la Mata, han de juramentar-se a posar sempre per (laminas
tot l'ideal de la Patria, si aquesta
perillis, deixant matisos ideològics,
foragitant interessos mesquins de s lasse i prenent per exemple el que dona
el nostre Moragues, sabran bandejas
tot prejudici, i donant-se les mans
amb estreta germanor satiran defensas les llibertats de Catalunya.
Barcelonins. catalans tots, avui
vosaltres heu d'encoratjar-nos en el
carni enloses. i el /Mitos encoratjamens que podeu donar-nos Cs el del
castre escalf ¡ el del vostre ajut i
simpatia, oferint el %sastre ¿'bol per a
engruixir la subscripció nacional promonument a Josep Moragues i assistint al miting d'aquesta nit! ;Per Cade
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Avui, a les deu del vespre, al C. A. D. C. I.

(Rambla Santa Mbnica, 25)
MITING PATRIOTIC ORGANITZAT PER LES JOVENTUTS
NACIONALISTES DE CATALUNYA EN HOMENATGE A

JOSEP MORAGUES

SORTIDES PER A DEMA
L'Agrupació Excursionista "Cata.
lunya" realitzarà les següents excursions: Al Montnegre. Surtida per l'essació de M. S. A. a dos quarts de
Assistincia al VIII Aplec Excursionista Gracienc ¡ a l'excursió a Tarragona organitzada per les entitats
obreres.
- Denla tindrà lloc la tercera
sortida del VI Cicle d'Excursions del
Club Muntanyenc Parcelarles, amb
segliest: De Caldes a Sant
Feliu de Codines, Sant Sadurni de
Galt/ja, noble de Gallifa, serra de
Codina i Castellar.
La Penya Blancs assistirá al
VIII Apter de l'Excursionisme Gracienc. La reunió tindrà lloc a la plaça
d'En Rius i Tau/el, a les set, per tal
d'agafar el tren especial de dos quarts
de vuit.
LA. E. Tagamanent efectuará
una excursid per visitar les fonts
l'aigua mineral "Better", anda el següera itinerari: Montgat, Tiana, La
Conreria, Sant FONt de Campsentelles
i Mollet. Reunió: Estació de M. S...1.
a tres quarts de set del mati.
El Grup Esplai i Muntanya i
els apartamento dels Estels de l'o1/ets i Dables efectuaran una sortida
familiar a Sant Ramon amb el Centre
Excursionista Univers, de l'Hospitalet, Reunie: A les set del mati, a
l'estatge, i a dos quarts de vine, a
la plaça d'Espanya (autos de Sant
Boi).

NOTICIES SOLTES ETS MEMOS
Per a demà, diumenge, al mati, la Comissió Social de l'Aterren Republicà de
Grecia ha organitzat una visita collectiva a l'Escola del Treball. Hi queden
nvitats tots els socis i simpatitzants.
Sortida, a les deu del mati.

- Ahir al vespre, un individu que
anava en un tranivia de la linia 29,
en ¡usen a l'Avinguda de France.sc
Isayret, va baixar del vehicle en tan
mala forma, que topa amb un pal de
la linfa. En gre y estas fou concluís al
Dispensari, on a conseqüencia del seu
estas no pegué donar el seu nona
A la casa Nebots de Josep
Ahir al mati ancora al nostre post el Garcia, de la Rodela de Sant Pene,
vaixeil ansié; "Arandera Star", el qual eis lladres ieren una visita i s'encíaprocedeix de Southampton i escales, gueren generes per valor de sis mil
amb 344 turistes. El dit vaixell ancori cinc-centes pessetes.
al mol! de Sant Bertran, cm es desembarcaren els insistes, i es dirigiren a la
ciutat visitant les principals avingudes.
edificis i monuments, A la nit continua- Vuitena Festa de Primavera
ren viatge amb destinació a Villeirande la S. N. B.
che i altres ports de la Mediterrània.

Hi parlaran Pis següents oradors:
Alfred Cabanes, pel P. Nacionalista d'Esquerra.

Durità, diuntense, so celebrarà
la VIII l'esta de Primavera, de la
Socielat Naturista de Barcelona.
la qual lindrá Roe al busquet de
Republicana.
la CulünSa Guell, prop de Santa
C010111a de Cervelló, conjuntaSalut Valenti, per les Joventuts de Lliga Catalana.
metal atub la de la Societat EsRoo Boronat, per les Joventuts d'Estat Caleta.
perantista "Paco Kaj'Arao",
Iletts así el programa:
Daniel López, pel P. Nacionalista Caleta.
Avui, a la tarda, sortida per
Rolg I Pruna, per la Unió Catalanista.
la Plaça d'Espanya, a les 3'30 i
4'30 11 ., 19",5 pels F. C. Catalans,
Presidirä Vade el senyor Manuel Foguera I Duran
dels acampadors, els guata baixitran al poble de Sant Boi per
IiIIIIIIMNI111111111111111119111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111/11111911111111111111111~111111111111
tal de senyalar el citan( del reEL M1TING D'AVIJI talunya, per la consolidació de les nibertats reconquerides i per a prepacurreglit que per carretera porta
LES JOVENTUTS CATALANES rar-nos per a les que ens manquen,
en vint milluts a l'abans estilencatalans, avui au esperem al Centre
lada ColÒtiia Giiell.
A JOSEP MORAGUES
Autonomista de Dependents del CoDenla, a les Sis del ruatf, sorAvui. a les deu de la nit, les joven- mere i de la Indústria.
tida de tots els esperant/ates,
tuts de tots els partits nacionalistes
S. Mollas i SALALLASERA
junt ttaib els naturistes. A les
de Catalunya celebraran conjuntaDelegas de la Joventut d'Acció
nula, exhibició de danses rittniment un miting patribtic al saló cracCatalana a la C omissió P ro tes del Centre Autonomista del Coques pels Manis de la Ritutica.
Monument a Josep Moragues
merç i de la Indústria, Rambla de
A dos quarts ¿'once, partit de
Santa Mónica, 25.
futbol entre els equips de les
UNIÓ SOCIALISTA
Els aplega avui el desig d'hornenatSocietals esperantisles "Paco
jar la memoria del patriota Josep
DE CATALUNYA
Kaj Amo" i "So y a Se/do". A les
Moragues, figura gegantina en el
onze, diverses proves atletiques,
Es convoca els afiliats a la Unió
inartirologi de la Patria.
Aquestes joventuts volen divulgar Socialista de Catalunya, districte vui- 1111111111311111111(1101111111111111111111111(11(11111111111E1 per antbdós soles i pels nens.
Partit de Bala Naturista entre
les gestes i la figura ¿aquel! heroi ti, a l'assemblea general extraordinaque no dubtà a sacrificar el seu ben- ria que tindrä lloc avui, dissabte, a No podem publicar les notes les Societats Naturietes de Barles
deu
de
la
nit,
al
seu
estatge
social,
celona i 3fanresa. A les qual ro
estar, la seca posició i Odlauc la vida
per a defensas les llibertats de la Montmany, 24, per tal de nomenar pregades que no vinguin es- de la tarda , testa liter a
i ria, en la
els delegats per al vinent Congres.
neutra terca.
dual prendran part lotes les encrites
en
català
i
amb
un
Mai tan necessari cona en els nosA la mateixa hora i al seu local
titats assistents a lit Festa, en
tres dies, de lent eccobrament de les (A. López de Ayala. 2), esreunirä per timbre o signatura coneguda la seva major part esperanlistes,
llibertats perdudes , és el recordar al rnateix objecte la secció del discona lambe l'Associació
a / nostre poble una figura que ha tricteVII.
111111911111111111111111101110131101)111E111111111111111111 tos Prärfies i la mateixa Societat

filitJavIla, per la Unid Democrätica de Catalunya.
Rafel Tesis i Marca, per les Joventills d'Acidó Catalana

Joan J.

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els segnents pagaments:
Companyia General Materials per a Indústries, 3446335; Josep Amolara pessetes 44604; Ernest Gemís, 970'57;
Jaume Rivero, 34.30194; J. Da//na i
Font, 58036; Francesc Burla, 1.993.30:
Jaume Casulleres, 3.598 . 60; Joan Duch,
t.283'0 5; Francesc Estruch, 7.419.59;
Antoni Fonts, 1205132; Amadeu Llopard, 1.52802; Manuel afanlleu, 5oo;
Ferran Marsal, 10.44229; F. limpies,
1.34726; Jos-ep Real, 52.99615; Pläcid
Rey, 32.11811; Casa Segad, 61623;
Josep Seguí, 5.4 0990; Pau Tusquelles,
1.677.90; Lpis de la Viuda, 30.83142;
Jesús Vila, 1.345 ' 50; Erute Galofris
1.500; Marià Pujades. 1.300; Tomás
Riera, 6.42588; Agusti Trullols, 5.0 00 ;
Administracii".n de Loteries número 12.
30.000 pessetes.
En or: Companyia General Materials
per a Indústria, 4.660;Enrie Argimbn,
no; Josep Antonin, 640; Fills de Cosme Basca, lo; Ernest Genis, 720; Josep Otin, ro; Jaume Rivero, 4.32 0 ; Simorra i Gabriel, 6o pessetes.
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Dilluns, dia 14
CLAUSURA del Curses d'Oratbria organitzat per la Joventut d'Acriin Catalana.
A les 1,1 111 -1 del vespre. a l'estatge
central del Partit (Corto Catalanes.
mina s8q, pral.).
El sernor E. DURAN-REYNALS,
acceptant la invitació de la Comiss:d de Cultura de la Jo v ent ut. P ro - 24 SENSACIONALS NUMEROS DEL NOSTRE
nu nciara el parlament de clausura del
PROGRAMA MUNDIAL
Curset.
tiftAN EXPECTACIO, - RIALLES I ADMIRACIO
Joventut d'Acció Catalana
del Districte IXe
OEUP MONUMENTAL DE, FERES
.Vnans-efahir, dijous, va donar-se al
il'ALFRIED KADER
local social d'aquesta entitat
nada conferencia sobre el tema "Pers- Lleons, tigres 1 óseos Junte en una matehta pista
pectiva general de la Bengala cata- Els más m'Uta "Ponga" d'Escticla I ele elefanta
lana-. El conferenciant, J, Boronat i
mes grane
Requesens. va (er un canemOs dels
toennt
Instrumente musical'
¡leona
marine
7
f erents punts sota els quals pot ésser
I fent Jota malabars
estudiada la nostra !lengua: geografis.
psicologia, gramittica, estilistica, hisTigre muntant un elefant
era, filologia, etc., etc., i arab P a Gonete hongaresos
nu la plantea va riostrar la conveAtreven.a exerclels acrobática
niencia que aquests aspectes poc
neguts del nostre idioma arribin
Trlo MAXIM - "Ele hornee voladora"
fins als Peses mes apartats, per tal
(I ll e el poble. coneixent -jo millor, rada Poml, l'homo de fenomenal constitució muscular
dia Vestim/ mIn i mes.
4 clowns de fama Internacional
Després de la dissertació .el con$0 cavado senas muntura
fe rentiant va obrir una conversa amh
els 1t11S auditors sobre els temes trae
El distingit públie es pinta d'ocupar les locava quedar molt satis--ti.FIpúblc
:et de les dotes explicarions dona- Wats abans de comenear la fungió.
des.

CHIC

ORAN FUNGID D'INAUGURACIO
Després, fundó diaria a les cine de la laPdri
i a les deu en punt de la nit
Els dIjous, dlumeng•s I die s festlue, a les quatre
de la tarda i a les deu de la nit

En les funcions de la tarda es donara sentpre
el maleix programa complot de la nit
Venda de localitats per a O lia bi evo l (ha de

funci.l. seises cap augment, tt la PAPERERIA
VILLAR, Rambla de Canaletes, 8, telefon 12983;
ab, CP1Itres dt • HPVelltin j a la taquilla del Cita-,
teledon 33644, des de les bu en endavant.

Dio it T onca Alga o
anterior /mira
Nords
Alacants
Orenses
Transversal

Gas E
M. Rii
Explosius
Colonial
Plates
Docks

Felgueres
Aigües
Ford

Petrolis

52.10

5180

45'90

/7.00
25.15

45 .70

+630
+0'20
-625
-obo

Gis°

-1-673
-023

1725
2575
118.75 118' 00

66;5
1 3 f.' 00 13750
50'75
50'75
1405
15'00
z6'on

+0 . 50

- +0.35

--0 '25

La sessió crahir en anuest
mercal, bou lorça concorreguda,
i les vendes bon ale animades en

algims set-tors.

Blats: Van afermant-se els
pretis d e, cotització , i cal creure
que ben aviaL assoliran el máximum de laxa fixat per part
de( Govern central. Les vendes
registrados torea: Arevalo, a 56
pessetes; Ortigosa, a 55'50 i 58;
Sahagún, a 5 i; Rioseco, a 5350,
Castroverde, a 5350, poset tot
damunt vagó origen.
Oral i ol7ada: Els proas d'aqursts dr,s generes semblen voler
sostenir-se per ara davant la
ferrnesa era eltres pinsos.
Es practic b alguna venda en
,,rdi de Peftatiel, a 31 pessetes, i
de la part d'Urge ll a 3350 i
33'75.
Eit civada tambe es feu alguna cosa ainb elasse vella d'Extremadura , a 28 pessetes, tarifa
d'una, 1 a 2730, elase nova.
S'entenen aquests preus posat
tot damunt vagó sorticla.
Veces: Van sostenint-se els
preus i la tendencia es mes aviat
d'afermar-se una mica mis en.
els prens acluals.
Els altres generes, sense no-

41.50
43'00
metal.
+035
173'30 1 73' 1 5
14 8 ' 00 147 00-¡- 'oe
7'55
7.85
-0.10

BORSA AL COMPTAT
Els malles de comptat presenten en
aquesta jornada millor aspecte que no
en anteriors, tant pel que respecta a la
disposició contrastadora, que és quelcom
favorable en alguns sectors, com per la
cianea dominant en canvis, la qual és
mis aviat falaguera.
Fls Deutes de l'Estat, per ara no es
renca gaire sollicitats, i queden quelcom irregulars en posicions. Els Interior registren baixes d'un quart d'enser els Amortitzables 1927 net i amb
impostos. La resta d'emissions. més aviat
es mosteen sostingudes, amb Ileugera
tendencia d'alça.
Obligacions Tresoreria Generalitat
repeteixen a 100 '50.
Els Ajuntaments, malgrat no veure's
gaire efectius en operar, queden en general 'sen cotitrats, i Ilevat d'un estas nombre d'emissions que penden entorn d'un
quart d'enter. /a resto repeteixen o avancen uns a mig enter.
De les Diptitacions, les 6 per seo
milloren a 90'75 (+0'25); les Provincials, 8975 (-0'25).
Amb adules gairebe no es fa negoci
en aquesta jornada, i es mantenen canvis anteriors.
Les obligacions ferroviàries recobren
una part del terreny perdut en dies anteriors. i s'observen en la major part
d'emissions contractades avanços que s calen d'un quart a tres quarts d'enter ;
de més importancia les Alacants serie
E, 76' 00 (41 . 25). Les Ciudad Real davallen a 7650 (-Veo). Carrils Catalunya 6 per Ion, 7 2 ' 00 (-1'0 0 ). Per altra banda hem de remarcar que la contractació es mostrà torea efectiva i es
ecirta a cap un regular nombre de contractacions.
Del grup naviler s'operen algunes
emissions en aquesta jornada, i totes
elles mantente llur certitud?) anterior,
i rúnica que sofreix modificació es la
de Boris Transmediterrania, la qual
iixa a M'ota (-1-0'50).
El sector d'indlistries diver ges es ven
quelcom desanimat en contractar; malgrat aixb, pecó, domina hon sostentmete en posiciont, i en particular el
grup de valors electrice. el qual registra millares entorn de mig enter. Modifiquen mis : Regs Llevant 1928. 73'50
(-HM); Construccions i Paviments, 6
per lora trino (-t'oci), i Foment d'Obres 1C12 31 87' 00 (+Veo); B005, 96.00
(4-1'00), i cidules, 94'on (+5'001
De les accions nomis cal notar la tuly a dels Andalusos a 13' 00

LES SARDANES

Anuncio oficials
COMPANYIA ESPANYOLA
D'ELECTRICITAT I GAS LEBON
El set?, sorteig d'Obligacions
emissió 192"; tindrä lloc el dia
29 del corrent, a les onze del matf,
al domicili social, Passeig de la
República, número 39.
De Vade. que será públie, ert
donará fe un Notari.
Barcelona, 11 de maig de 43344

El director general,
Raleen

ASSORTIDOR DE GASOLINA
La Companyia Arrendataria
del Monopoli de Petrolis, S. A..
treu a concurs per segona
vegada l'agencia per a l'administrad° de l'aparell assirtidor de gasolina número 3,720,
installat a la carretera de Mollet
a Mo/a, km. 30 hm. 1, a CASTELLTERSOL, d'acord amb el
plee de condicions que estera a
la disposició dels senyors concursants a l'Agencia Comercial
de Campsa, Vis Laietana, 28,
Barcelona, tots els dies feiners.
de den a dotze del matf, fins al
vint-i-cinc del corrent, data en
la dual restará tancada l'admissió sie propostes en les quals

caldea ter constar el canon anual
fix i Pll efectiu qtte s'ofereixi.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 ett a t3).
Joventut Socialista de Barcelona.Rambla de Santa Mónica, 29, sego
(Oberta tots els dies feiners.
de set a nou de la nit Diumengea,
d'onze a una del macla
Acoló Social. - Amadeu Vives, 3.
Academia de Borles Lletres. - Car
ree del Bisbe Caçador.
D'Art Decoratiu. - Palau de
Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Gràfiques del Paro de
Montjuic en cura crinstallació).
D'Ilistöria Natural.- Rambla:
deis Estudis, 3 (Academia de
Ciencies).

SOLER TORRA Coman

Entrado. a Mes. 2, 3, 6, IS, 10 I 12.
Llotges amb 4 entrados, • Ptas. 60
(Impos(os a (-arree del públic)
LA COL.LECCIO 1001.0010A podrá visitar-se
diäriament des de demis, ditimenge, dia 1 3 de maig,
de les den del malf es les sis da la larda
ES DONARA MENJAR A LES FERIES
a lea onze del ¡naif
2045. - Algar, 319 rnetres.
Coneert orquestral.
Entrada, Ptas. 1. Nene, Ptas. 060
21'00. - Tolosa, 3 3 5 inetres.
Selereki de "La Dame Blanehe",
=IR CM
opereta de Brifeldieu.
22'06. -.Moscou - ComIntern,
ammeomm•••n•••n••nn..........» 1.71 4 Inclres. Cunferkucia en es•nn•••n•n••••••••nnn••nn••••n••nnn••n•••n•n••nn•••••n•n••n•nn•

MERCAT LLIURE
Les darreres sessions d'aquesta settnana del seriar d'opzracions a remó), es
aesenvoluparen en un ambieat quelcmi
deprimit, en particular respecte a l'actuatat desplegada per la cuntractaciú, la
qual no dóna moitres d'iniciar une. represa que trenqui la rassivitat que co ve
registrant d'uns quants dies ençá.
Els canvis, perä, tut i no registrar
reacci n', remarcable, presenten millor susteniment, i s'aprecien algunes millores de
importancia.
Tal roen chamar el mercat especnialiv setmana, és probable que
si no sorgeixen cumplicacions imprevistes, les sessions pr operes presentin una
millor disposició que no les d'aquests
dies que acabem de deixar.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

letolOgen, Cascada dei Parc de
la Ciutadella.
Aviii, dissabte, a les deu de lit
Urgell,
Social 1 Industrial.
reina, se celebrara a la Plaça
número 187.
de sardaeuropeus Sepúlveda una audicióCobla
Pedagbgic Experitnental.-Tr&
Emnes a Arree de la
vessera de Dalt, 74.
selectes
u
in
.
[qua
- Demä, diumenge, dia 13.
Aquarium.-Parc de la Cintaa les vine de lit tarda, tindrit
delta.
DIssabte, 12 de maig
a la Plaça dels Brolladors del
19'45. - Palerm, 531 metros. Pare de Montjuïc una gran aunArt Contemporani. - Palau de
L'opereta de alontanari "Colibef".
Ftelles Arts, Passeig de Pujarles.
dieiA le sardanes a dure° 'de la
1946. - 1111119, 309 in. Concert Cobla Cathalonia, organitzada Academia de Ciències 1 Arts, per a Irio.
Rambla dels Estudie, u, pral.
pels "Sempre Amis".
20'00. - •ordeue, 279 metres.
Letra ne miss iO des de N'arsävist
d'un voncert dedieat a Chopin.
20'00. - Roma, 121 rnetres.
"Franceses di Itiminr. tragedia
D'Anntinzio.
1
2010.-Poste Parlslen, 313 111.
Vi g ilada de t . anisoris franceses.
BANQUERS
20'30. - Parla P. T. T., 132 m.
Rambla dels Estudie, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
Itetransmissi6 de la Festa de In
fin dio.
20'30. - Torre [(fiel 1.399 in.
Retransmissió de la beata tle
Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE

Cantonada URGELL - DIAGONAL
e•n•nnn•n••••••••n•n••n•

Moviment borsari Mercat de Lletja

Naturista.

T. S. F.
CARL HAGENBECK La
Programes

AQUESTA NIT a les 10 en punt

Federació de Joventuta d'Acció
Catalana
FA convoca els delegats de la Joventut Catalanista Republicana per a
I as semblea de la Federació a una

- La Secció de Fotografia i Excursió del Casal d'Esquerra Estat
Català de Gràcia posa a coneixement
dels socis i de Iluss familiars iple
lexcursid a Tarragona fa temps projectada s'efectuarà el diumenge vinent, dia 13.
La sortida del Casal serb a les
sis de la matinada.
- La Unió Excursionista de Catalunya.- Barcelona efectuará avui,
dissahte, i densa, diumenge les següera sortides:
S o rtida ami, autocar a les Guilleries. Es visitará els oantuaris de :a
Salut i del Far. Sortida, a les sis
del mati del davant el Banc de Biscaia (plaça de Catalunya).
ExcursiA VII del primer cicle a
Montserrat, sota el segiient itinerari:
Punta Cecilia, coll de Port., Fas Efl15,
pas dels Micos, collet del Llum i Santa Cecilia.
Dies 2 i ta. - Excursió al Montseny , flaleny3. coll Enserie
(nit/. af atagalls, Sant Marca!. les
Azudes. turca de l'Home, Santa Fe i
Gualba.
i.a Uni6 Excursionista de Catalunya-Barcelona-Sants efectuara.
junt amh la U. E. C. Barcelona, una
excursib a les Guilleries anal, autora!".
- L'Agrupació Excursionista
Muntanya efectuara una sentida fastidiar a Mollea Martorelles, font
Sunyera. sur', Galceran, can Gurgui.
Vall-romanes i atontmelds Sortida a
Iss f i n per l'estacid de af. S. A.

panynl,

LLOGUER per a guardar valors, documents,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartiments
a partir de 22 pessetes anuals

•

v.

Metete, 12

LA PUBLJOITAl.

ESPECTACLE
TEATRE

Te aires

Bailén, 72.

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui. a /es 10 de la 1111, els ballets CARNAVAL, CHOREARTIUM, EL BELL DANUE1 BLAU, per la celebre erampanyla
BALLACTE NUEVOS de Montecarlo. Dema,
larda, a les 545: CARNAVAL
, CHOREARTIUM I EL BELL DANUBI IDLAU. Plmarts,
ELS PRESAGIS 1

EL

STUDIUM

TRICORN

52343
COMPANYIA GALLIGO
Denle, diumenge, dia 13, a les 5 tarda,

Los joos

Telèfon

e fa lose?

D'EN PITARRA

Talaren

Companyia H

194111
-Bandees

A les 515 1 a les 10'15. segona I terrera representacions de la comedia de Quintero 1 Guillan LA MARQUESONA.
a les 330 da butaca Mes enra a ires pes sele5 , LA VERDAD INVENTADA, de Ben' y ente; a les 6: LA MARQUESONA; a
les 1(115, Seson I torcer radial Gonzalo: Marin, l'Anima tiria • autars los diles.
el creador d'un art 00 11 .

Cieeme s

COILIIn

Grana/as axil de la laman

EL ZAREWITCH

TEATRE NOVETATS
CALVO

Conmanna iliaca LLUla
Tarda, a les 430. Butadurs des do
O Mes.: NO FALTA N'ICE I 1 0011
deis.

91221

dlosalate, estrena

CARL illGENN

Tres caballeros de frac
Per TITO SCHIPPA
desimIxen loc./110os per a la sessle
numerada de dernä, tarda, a les sis

M1.4.00.0.1n0441414.1•40•44•040410.M10•0410104•nn••n41

CINE RAMBLAS
Rambla

LA CHUPONA

Planes, Mayra!, Llanos. Ruiz
Parla, Palacios, Tejada, Baraja,
Mas-Pifies roen). I pre s oPlac ., •
a les 945: NO FALTA NAIDE 1

PUBL1 CINEMA

u_

LI CHULAPONA

Amb el moleix vparlim o ut de la
tarda. Denla, tarda, a le , 4: LA
MARCHA DE CADIZ I l'etil del lila
LA CHULAPONA
MI, 1 cada mt: LA CHULAPONA.
La setmana enlrani. esclavo...enl

›...,......,..;..• .

YO SOY SUSANA

COMICA I REVISTA

TIMBUCTOO, comedia d'aventures a
l'Al' rica

El hijo improvisado
deliciosa romedia per F e rnand Gra-

vey I Florelle (en espanyol)
(Sess10 continua)

./M40n••••••nn•ememe

SALÓ VICTORIA

en LA DOLOROSA , CAVALLERla

RUSTICANA

40M1.4n0.44.000.00.4...0001.00.41.940400

(parlada en espanyrd), el mes sensaclo.
',al, el mal 5 151 a IL pi/11111a el millar
film dornmental preopniat fins a la (lata.
1 la gran superproduccid de I. D. I. Films

La maravillosa tragedia
de Lourdes

un flim que fa senil e uI rrelent l'amen)
roes Intensa de la relled o sico, Imano
rreacld de Suzanne DeSprit s Halen Ferdiere I Jean Pierre Aumni.
Pro,: Fimara, luden 10,1111 os. 1'50 pies.

Ir

MI!

E . AE
--ffligge11111.-

Inquel

Anal, tarda, a dos quarta de
a dos quarts d'onz e

DE UN BRIGADIER

ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER

Mary Ward's
l'"etar" cent

per mll, la revelada
del di.

E/ te...te

TEATRE POLIORAMA

tarda 1 930 111!: "Esclavos de la fierra" túnicament larda). "Eriss". "La
chlenne"

AAAAA PALACII

t rt1 5

Continua 4 larda: "Anny chofer". ••./1.nmy
y Sally". "La cruz y la espada", en
e,panyol, Jose Meca. Noticiar)

ARLEKIN

Companyla de ComédIes CdmIque.

(BALLETS-REVUE)

LUPE RIVAS CACHO
avui, tarda, a les 1 • 15, LA TANGU1STA, 1.1t. a R, 1015. e•-•-teer. de CARO-

TER ABRA3IOFF

EXCELE1011

GrandiCes axil do
1 JOAN CRAWFORD I CLARK
cra

Sg LLAMA MARGARITA, de barioCABLE r
(eis discos de l'ensomnl 1 la 111u8.4)
...en So/ e r. Demä. II Icalt. gran feotival:
I la soma germana MAGIA, Origina/ orque o tra ru ssa, cornposia do alto
vutuuoos utuslcs 1 calamos
MNPEONIC BOYS 1 desfilada de models
VtlardeP. I n e ga/ d'un model entre el pubur. ,t elegir.
DORIS BEAIJTIES
les tan discutide5 gIr's mIllonär/es
Densa, diumenge, tarda, a dos quarts de
cinc, 1 nit, a des quarts donas, 2 selectas
funcions
GRAN TEATRE ESPANYOL
Producci.) Metro Goldavy 0 Mayar i
Companyla da JOSEP BANTPERE
I;
Aval, dlasable, 1W
TEATRE
COMIC
ddia u l loobnr a qd'elnislia"
atril!

OLGA ARENAS

!EMABE3111111111

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

CATALUN YA

1 larda I 10 n11: "Papa". Luchen 5111ralore. radie Journal. Cullural l DI/mitos

Cia. de revistes del Romea, de Madrid

AY ni, tarda, a les 5, I nit, a les 1015.
La revista de Paradas I Jimenez. nana...a SPLENDID CINEMA
del uleolre Rosi/lo, de colasen asir,
censen de Cana 21 7 • Talaron 80415
A vui e • topend programa:
DI/narres vinont, tarda 1 'PA grandiós ¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
ALMAS TORTURADAS, per Evelyn prent
festival a benettei del popular primer
1 . Comed 5a- 4 . 1. REVISTA PARAMOUNT•
per LAURA PINILLOS
actor Alfons Arteaga
Alady I Lepe, i to/a la couiporryla. Demä. LA CASA ES 'SERIA, •11 espanyol, per int.
,13 verI I : 000 en1 u i Carlos Gardel, QUEES despatza a MIS 64s cenlreS de locall/als Mum enge, tarda. a les 4: .o. gon
REMOS CERVEZA, per /Moler lieaIon
LA PIPA DE ORO, per Raura
Alal y 1 tepe, 1 IAL PUEBLO!, ;AL PUE- !Pamplinas.. DIBUIX08 SONORO. Enre•
BLO!, per Laura Pinillos, %lady I Lepe. na de la suporproducc10 eu espanyol
HABIT. p. 2 PERS.
Nit. a l e s 1015: ;AL PUEBLO!, ;AL
REINA EL AMOR
D. e. t. e D'arte fanal.. 35 P ies rem PUEBLO!, per Laura Pinillo., 01,1110 I Lepe
Es despatva als centres de 10[0.11131s. per Claudette CoIbert t FrederIc Marfil
Tallers, 72, a y o, 2.

/arda 1 930 nItt "Una mujer romo
odurima". "Jimmy y Sally". -La er uz y
la espada". en eopanyol, José Mojlea

MIRIA

1 larda 1 930 tal: "Trabajando por su
co p ula" ItInicameni tarda). "51ater dolorosa", en esponyol. "La prometida de
inl marido" 1 l'Omisos
IRRAN TEATNE COMTAL
Continua 3'45 tarda: "El ciclón lejano".
-.Matar dolorosa", en espanyol. .• La pro.
Metida de rol marido". Noticiari I Dibultos
MONUMENTAL

c onlInua 345 tarda: "El hechizo de Itimgria". "Con turisira y aslucia". "Parece
que 100 ayer"
RO VAL

ConlInua 3'45 tarda: "El hijo del Tallo.
gro''. "Con miisIca y astucia". "Parece
quo fue ny Cl''' I Noilciarl
8014E1111A

conitnua 315 tarda: -La vida empieza".

"1:empanabas de fatigas". "Ile sido copla"
PEDRÓ
Continua 3'45 /arda: "La Vida empieza".
- Id terror del hampa". - He sido espia"
DIANA

ronllima 315 tarda: "Compaderos de
fatigas". "El terror del hampa". '• El
Cddigp penal'', en eSpanyol

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 11 de maig de 1934
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15ran_
ia
y Sally", 1 - La cruz y la espada", en i mastn.6.0.3.0sor04.4.
espanyol.

The liappl laza.
- "El rey de la pista" I "La
llama eterna", en espanyol.
4434444144..
PubIl Cinema. - ReporlalferS d'actuaIltat.
.433i34n.33.
RambIes. - "El hijo Improvisado a
Recrea. - "A ra p ara voz", "Simba" 1
•• 12reptisculo rolo".
&ssociació Música Camera Royal. - "EI hilo del mila g ro". "Con
rmislca y astUela •• I -Parece que fue
Dimarts, 15: toda corleen
ayer".
comprarla colleecid "Je sala tout",
Sa/6 VlcloOrla, - "Krakatoa", "La meraanys 1921 a 1930. Ofertes 3, R. C.
vellosa tragedia de Lourdes".
amb orquestra. Director: inesire Casals. Smart
Clama. - "bona Franelsqulta"
Eactusharnerit per als socia
Aparlal núm. 97
-Los tres cerditos" 1 "De hombre a
hombre"
amarme Cinema. - "Queremos Cerveza"
•, ,ada dpaia" "La casa as seria" I "En
cada puerto un larror".
AUDICIONS INTIMES Talle.
- "La rusrara de 331 • Manrh.1" 1
"El rafe de la marina", en catalä.
(CASAL DEL METGE)
Pies 17. 10 1 15: 1-,devendorlit arttSlir T/voll. - -Desfile de candilejas".
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EL
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Tarda: “GriosI" I "La

1111: -1.a gloriosa''.
Barcelona. - Tarda 1 fil: ”Angelina o e:
honor de un brigadier".
Cómic. - Tarda 1 Mi: "Al pueblo".

rel ta trehalls toraats"
(spanyol. Novetats. - Torda i nII: -La chulapona".
Oly mala. - Va delata russes.
Panorama. - Tarda: "La 1mpuisla":
.111, e s lrella de .. Carolina se 11311Id 31argaloa".
Romea, - Tarda I tIlt: "La morquesona".

Remei

científic

contra la calvicie

CINEMES

1 tarda 1 in nit: "Tarea.) de las fieras",
blister 'ralle i
Wolls. Documental, Actualitats 1 Dibuixos

cada dha.

ilurtaa0.

Pr

Padre. - "La vida emplaza" "El terror
del hampa" I "hie sido espia
".

Actualitats. - Reportatges d'actualltat.
ArnOrtca. - -Tres vidas de mujer", "Yo
quier0 a mi niñera .. . "El padre Noel"
1 "Poda FrallriSyli llii".
Arenes, - -Unidos en la venganza", en
"El rey de la suerte" I "SoAvineucla. - "Belleza a la venta" 1 "Miau. de N:Mg...liar'.
Barcelona.-- E1 poder y la gloria" I "La
nidSrara de Fu-Mancilla".
Baso - "El rey de 1,1 pista" I "La llama
c o• rna", en espanyol.
Bohéme. - "El preclo de la Inocencia"
-Müloilla en azul'' 1 "Simba".
Broadway. - - Nadando en seco" I "Ca.
Mina de Rusia".
Boh3m1a. - -La vlda empieza". "COrnpaileros de fatigas" 1 -1Ie sido espia".
Catalunya. - "Papa".
Capita/. - "Tarzat. de las fieras".
Consolarlo. - "Todo lo condena",
Comedia. - "La jaula de oro" I "Tarzan de los monos".
Comtal. - "El cielOn tejano", "Maler
dolorosa". en espanyol, 1 "La prometida de mi marido".
Delicias. - "Adlos a las armas" I "El
ley de los Disforos".
Diorama. - Tarda: "Poliliquerlas", en
espanyol• "Una viuda romanlIca", eu
espanyol. 1 "CinemagazIne". Nil: "Cho.
fe( con faldas", en espanyol. "Una viuda romäntica". en espanyol, 1 P01111en espanyol.
Entenca. - "Mercado de escanclalos"
"Lady Lou" 1 "Un ladrón en la alEsplaL - "1107 o nunca" I "Dora Eraneisqulta".
lEaceislor. - .Una mujer como ninguna",
"Jalara. y Sally" t "La cruz y la cs.
p ...a, el) espanyol.
Femlna. - "La ruelod'a del amor".
Fantasio. - "Yo soy Susana".
I.
"Una vida por otra" 1 "La
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Gay. - "Paddy" "Reina el amor" 1
- Noches en ;anta".
Iris Park. - "Por el mar viene :a Ilusión", "El poder y la gloria' 1 "El
gran blutr.
Ideal. - -RanCh0 sombrlo", -Almas enrontradas" I "Soy un vagabundo".
brasil. - "Esclavos de la tierra" 1 1101.
camela tarda). "KrIss" 1 "La chlenne".
Laietana. - - kIng - Kong", "Testigo sorprendente" 1 "Aventuras de Alberti;
Rey".
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La melodia
del amor

Palau Música Catalana

I

Hotel Rita. - Aval

Parla. - "El

SALONS CINAES
1 larda I In no t "Deonie do randilejas",
James Cagney 1 loan Blondell. COmIca.
Dibulvos 1 EsportIva

cinc; nit,

EXIT del grandios esputada en el dual
m'erren vol 110 artIctas de prImerusim
ordre, 110 - 2 orquestres espanyoles. 2
1 catabre orquestra russa, 1 - 2 "ballets"
de grandlos tx.t, 2 - Les nou girls miPeinarles, O - 24 vedettes Internamonals,
24, I la célebre "sur" ncrd-arnericana

1810)
Tq/a una epoca evoeada amb gracia
desbordan!
Demà. diumet.ge , tarda 1 nit:
(ON DRAMA EN

1MnIl
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~use"; a mas: "Taranta".
Nada. - "Honor, amor y ramandulas••,
', Ilolla FrancisqUita" I "La secues.

Concerts

Apana. -
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OLYMPI A

ARGELINA O EL HONOR

I Antoni Palacios

TEATRES

Companyla catalana
Mamara actrlu: ASSUMPCIO CASALS
Palmer actor I director, JOSEP CLAPERA
1,511:,rESS.11)1r. ardi, 1 .1, ro. ,ts
tue.
nit. a leo .1. m : CELOS! neme. a
la tardo) 1 Pelo itone n- 65 I BEI

de
Aval. dIssable. tarda. a dos gnorts
de SIS. 1 rdt. a dos !mamo 4 ' 05 7e:
e/ mes reune de Jarinel Ponce.a

729114

numerada
demä, 6 tarda. Denla, sessld molual

LA GLORIOSA

de Madrid

Tolete'

KRAKATOA

representaciona

TEATRE BARCELONA
Companyla del Teatro, Manis Isabel

21111-1111

tarda, sessld continua de
m'aire a Salo, I nit, a les 10 (sessió
única):
AviiI. als g able,

per Lilian Harvey
Es despalta por a /a sessId

APOL.•LO
TEATRE CATALA

arlisilm el divo len,
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del Cante. II - Ten'. 11171

Er

Actualltats munnale . Documentals
Vlatgaa
Etc.
arma) continua
(amb 24 números)
Butaca UNA PEISIIETA
Despalx de bitllets selbe rerärrec a h
Papereria Vlllili, Ilioubla de Canaletes, 0,
talaren 13963, als centres de revenda I a
la taquilla del cite, telefon 33541, des
.,..,.,...„_.de les den en endavanl
Lutraties a 3. 3, 5, 0, 10 1 12 pessetes.
Llolja amb a entradas, 50 nesseres
A y ui, torda, de 4 a 0, MI, a les den:
Exhibirld de tares rada dia, de 10 a 6 lar. Gran axil de Lilian Illevey en la producclai
Fox
da. Alimentarle, de feres, a les 11 del
matt Entrada, 1 pta.: nens, (1'50 ptas.

tienta/ erran.; tIc Matilde Valquer,

aren

rnallnal, a les 1030

g allineta.

coito

iu

Doña Francisquita
por Raquel Rodrigo, Matlide N'asquea

numerarla de denl ä, diumetrire, tarJa, a
les ala. DIllims: EL HIJO 1MPROVIIADO
1 SE HA FUGADO UN PRESO, per Rosita
11 1a 0 1 Juan de Landa. Denla. dlurnenge,

I DE BETTY trIlhultos) I TODO LO
i CONDENA, Per Edround Love, Victor

Circ Carl
Hagenbeck tHlEITROPOLL
111 - Tel6fon
B epresentarlons diàries a les 5 tarda 1 a
les 10 MI: els dujoan, d'Im p ongas 1 les
4 tarda 1 a les 10 nit.
El faines programa mundial

hechizo da Hunpria",
Illanumentat
de primavera. Grana a fracciona
cdooaymetüt
a y, astucia" I "Parece que Edén Contera. - Varlatats 1 Ananal
Martln.
- `Tratrajando1 .pomralersuddiedurecosi,a. gansialor.
- g arrete% 1 Celeste Orl1o,
ml
i f:rd2pM4rit tarda)
prometfria de .1.
Maulla Rouge. - 50 ärtliles. 50. Modo.
na 1 Angelts Marlin
marldo”.
Stambul. - Mal Alderion,
Faetropol• - "La novia unlverallarla".
Nou. - "El marido de la amazona", en
espanynl, 1 "El testamentn del doctor

perprodueeld nacional basada en
l'obra de l'Immorlal Vives

pu/Mil:ció

Es despatxa a la taquilla por a la 5essid

01104041••••n•••1140.100101n444M1410

cantonada Urgell - Dlagonal
de Buenos Aires)

limemer 1 Armen

FELIPE DERHIALY

/un', larda a les 1; oll. a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. P AR AMOUNT GRAF1CO. LOS PELIGROS

Llana.

MUSIC-HALLS

casi
O DE CUNA (41buicos). HOY
NUNCA, per Jan Kiepura. La suTarda, 430, tal, 915. Dilos gratis pro(Madona en un sol proKrama: RevItAa 4
Mula°. Marta Eggerth en

51acLaglen 1 RIchard Arlen.
Oda films Paramount

TEATRE ROMEA

IllaJp eat
flay Fd reanhicI psalautallg.9 . en co
..5131 oxe
anyllr-1"
Alarma. - “Battlo chino", CO ensaya
-Estupefacientes» 1 "Dimelo con rotl- Apolo. - Varlotata I Mercadea rin.
- Venerara. Roana Valles
sul iä.
". - •• Secrei01.", "Los tres eerdlEmilla Donaban".
los" 1 "De 50n11re a hombre".
Pompeya. - laaugaracld da la talaporm

CINEMA ESPL AI
C01181111A. antro

de maig *de toid

calbs ho són per la seborrea, a questa hipersccreció del cap,
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