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Saint John PhilbY
Afaitat corla art àrab d'Aräbia. és
a dir, portant el prim collares a' Ventorn de les galtes, una barba com un
punt d'interrogació al mentó. un europeu de moviments rcposats, de
rada voluntäriament benèvola, eslava
de marnant de perles- en marxant de
perlen pel sud de Djeddah,--. •
No era • pato -un ;comprador. EIs
compradors que abanai,frectitentavert
Bornbai avui dia .es .darigeixeri a
Bahreim. Un amateur? • Però le cine?
De mosques?, de rñosquits?, de febre?,
de cólera?, d'aigua salada?, d'oftilrnia? L'home- semblata . ' massa natural per a tanta originalitat. No era ni
el ministre anglès, .ni l'holandes,, ni
;encarregat dafers francés, ni el rus;
no era ni e: çrin.sol italià, ni el persa,
ni regipci. L'europeu mirará lan'aviat
arab . un ull com amb l'altre vers el.
ineu radi dacció. Però ei' veja • ciararnent que la meva existinCia no li
causava cap preocupadó..Posi quatre u cinc trossos de penara vermella
a la butxaca 'del seu pantalon , i. ric
aixi d'un nou lot de perles, voltat de
la sera escorta de masques , es dirigí
vers el lahcrini.
Caminava -con/ si fos- a 'casa sera.
Els àrabs semblaven trobar famil:ar
la seca sulieta: S'aturava, els parliva,
¡ tota la seva•persona proclamara' que
res no era més natural que les coses
d'aquest país, comprenent-hi el clima
jora natura, li'magror-inhumana dels,
gats j el S. O. 5. - que les cubres, en
lloc de helar. !lancen nit i dia a l'entrada del deiertl
a'a arribar davant un veritable cástell, una d'aquestes fantästiques cases
de Djeddah que hom es' pregunta si
s'aixequen de terra o d'un somni extravagant. El que la va fer construir
batirla pogut molt bé concebre les
Piràmides! Allá va entrar l'home que
acabava de comprar perles.
Era Mr. Saint John Philby, un
angles.
El personatge gaudia d'una gran
popularitat en aquesta part de' nión.
I ctui. vaig quedar pensatiu davant
la sera fortalesa.
En dirigir-me vers aquests paltos,
realment no havia pensat. en tot. Almenys havia negligit l'Anglaterra.
Aquesta no era, al inca entendre, ni
estadant de la mar Roja ni propietäria
del golf Persic. Alisó ho pensara per.

qué era un ignorant;• un ente que no
vol considerar le 5 coses momia quan
afín oficialment registrades, Al, pri.
mera passos, els meus uns es ¿cien.
telaren. Alai, per desembarcar en la
mesa famosa illa de Bahrein, si mal
hi arrihava, necessitaria el P erm is de
l'Imperi britänic.
—Eh!--vaig dir—la illa és independent. Me nhe informal; persas). a un
cheikh àrab. Adhuc se el seu norn,
el qual m'he apris de memòria i re.
P eteitto cada metí: és el • cheikh Mamad bin Isa Al Klialifah.
—Ketten segur?
—Té cinquanta-cinc anys, un germä poeta, un (aleó de quatre mil rtl.•
pies, un Ilebrer blau i quatre dones
cobertes • de pedes.
— lis cal,. senyor, el visat anglès.
¿No tullen dit també que aniríeu a
les pesqueres de Dubai?
—Si.
—Dubai és a la costa dels Piratee.
—Exactament
—Llavors us caldea el permis de
britänie.
.—Potser amb el 'dels pirases en sin.
dria prou.
—De cap manera. Els pirases, quan
estan de bon -humor, només deixen
acoStar-se els viatgers recomanats per
l'agent especial de S. M. Jordi V.
•
—Per qué?
—Si no ho fan abrí, els destructors
anglesos els hi envien canonades.
—Aleshores. ion pur trobar aquest
agent especial?
—A Bushire. Es governador.
—Valgim sant Jordi! Bushire és
a Pirsia: cont pot ésser que un angles' sigui governador del port de
Persia?
—Per sant Joan Crisóstomh aire ò
és parlar com un francés!
.1 el meu informador déseonegut
desaparegué darrera . una cortina de
mosquits.
Saint John Philby regna en els
reialmes independents de l'Hedjaz
del . .Nedj. Del; bornes misteriosos
d'Anglaterra is un dels mis celebres. Anglaterra, els fills de la qual
un s'imagina amb una pilota a la
punta del peu i ve-menees de galtes,
té, doncs, bornes misteriosos? En
realment, i de la millor especie. Adhuc ,són coneguts cota el nom dagenes de 1 - Intelligence Service". Designats per qualitats enlluernadores
al s ' narres de l'Imperi, protegits pel
Ile6 i l'uniccrni británica, deixats a
rhora .volguda sobre let pares del
mías jutjades mis o menys orles, tenen figura de couqueridors que caminessin de puntetes. Res en aquest
viatge al país del* peacadors de per/es pertanyerä a Anglaterra, i tot,
fins al fons de la mar, dependrä dels
seus homes misteriosos. Desicadat el
petit ocell ävid d'aventures en aquest
cei oriental! Liangant-se sobre seu,
la nació dominant el deixarä completament de.splomat.
• e .•
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aura a 'eriardtzaid de l'anaredsme a Cataluela 1 a Espanya(1)
ball d'armes PANORAMA CONFEDERA!.
destinados ah

John Philby dIfir

Publiquen, avui la. tercera' i darme
crònica ¿'Albert Londres. afic haVielr.
anuncia. Es dedicada a Saint John Pité.
113' loriglès misteriris que ha jugat i
jugo un paper importantissirn a l'Aràbic
creant el reialme d'Ibn Seid i instigan'
/a Iluita d'aquest Contra r/rnan del Yemen. Tractos! d 'aquesla Ofiestid • Precisa
molts dios. Joseph Kessel-n:setofa
publicara vos artirle a "Le Matin" recordant kna conversa amb Saint John
Philly, en tornar el periodista trancó.,
d'un riaige a Sanaa, capital del Yemen.
Explicara Kessel a Philly les earacterísiiques d'a q uesta cinta& defensada Per
accidents habitual: del terreny, que la
fan accessible tan sols a trarós d'un congost !Mimen' rief ensable. Tant és aixi
que Arene la guerra go yemites foro!
sir licients Ins r a derrotar i barrar d Pas
2000 flirts.
—Yo he estot mai cl Yemen — diqui
Philly — ; es ninica reqicl de Meäbfu
quz no coger. Pera espero anar-hi ario
quasi les tropes d'Ibn Send hagin entrar
victorioses a Sonsa.
La conversa tenia lloc ron, 1937. Phitenor:1H lo oc: -u hl-e.
llv Irc
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.lacm esperat a conèixer en textos
autoritats la conferencia que dilluns
ai vespre el senyor Cambó donara al
paau de la Música Catalana per no
caure en el perill de comentar versions incompletes o poc fidels. Llegida la conferencia, publicada arnb
totes les garanties de control desitjable, el prinier que se'n s acut és preguntar: ¿per que ha donas la conferencia el senyor Cambó? ¿Quines
girsumstancies politiques la feien
portuna? L'examen del document
tris ha ratificas en la primera imcessió. El cap de la Lliga ha latenni deturar una dispersió que cada
ha es feia mis amenaçadora. La con..
lerencia. doncs, ha estas una converSI de familia destinada a paciiicar ele
descontents del seo partit. que d'end de la desventurada maniobra contra el Parlament de Catalunya i contra lesperit catalanista no s'estaven
de manifestar el seu disgust.
No sabem si e! senyor Cambó hauri aronseguit de cohesionar les forres que es disgsegaren i reconquistar les adhesions que se li tornen
esquives; si hem d ejudicar pel text
que tenim a la vista, dubtem molt
que hagi aconseguit el seu objectiu,
terque amb les seves Para ules mes
acial ha donat armes als adversaris
que no pas motius de satisfacció als
gue dintre el seu partit deploren e!
/sal pas en que sha posat la Lliga.
El coMerenciant va començar ficantse a la gola del llop tense adonar-se'n.
Censurara durament els qui pronanaves Catalunya baluard de l'esquerrisme a Espanya perquè, segons ell
i per nosaltres també, en aix6 estem
.dacord. els qui representen Cata¡suya han d'ésser baluard de Catalunya. Be: pecó el senyor Cambó
sObliclava que justament si es veia
obligat a donar la conferencia era
perqui ell i e:5 . seus amiscs shan
posa a ter de baluard contra Catalunya. I en constituir-se en baluard
/ion interessos materials na han
mirat prim a atacar alié que es
l'essin g ia mateixa de la catalanitat.
¿Quin catalanisme is aquest que
defensa una Constitució que els seas
represestants no van votar, contra
UI Estatut al ciiiat van •totar-"(els
fetil 4triei g ? ¡fs com a catala-tetes que surten a defensar la Coasritud6 de la República contra unes
suposades extralimitacions del . Parir/lee ratalä? Aquesta actitud podra
'éste justificada per alces raons,
'ocre sempre serà inexplicable i irMane per als catalanistes. Tota l'autoritat del senyor Cambó no podrä
'arr:bar mai a fer empassar aquesta
monstruosa /sida de moll.
I de - 1.a mateixa manera que rargument se Ii gira en contra igual
li 'passa amb el conte que va tenir
terneritat de retreure Podri harepublicans sobrevinguts que
maleeixin la República com aquella
vela • maleta . el Rosari: en canvi
/ssegurern que entre els que el sen'hi ha molls que se'ls ha
assecat el- coll de maler rautonom:a
7.eique no l'ha pactada la Lliga i no
ei posat que ells haurien volgut.
Tota l'estratègia del senyor Cambó
aaava adreçada a evitsr la desbandada
de> que el traben massa transige:te
i dels que el troben massa dòcil amb
is que el voldrien mis hostil amb la
Repüblia i l'autonomia. Mala situad, per a fer in ex1r. cedan/e/P.: perque si el 'Tribunal de Garanties
no ens sorprendria que
s'inhibís, els uns Ir giraran l'esquena
isriosos i els altres, ii retrauran inlismats una defecció estéril i revolant. •
Ja hern dit al contençament que la
t on/ciencia baria estat com un conteil i per aixd, no hem
d'insistir; és arta qiiest;6 interna de
sarz.t que afecta molt mis a la Lliga
Que a la política general de Catalunya.
Eis sembla. perb, que per aquest
carri l, ni portan: el virtuosisme sofistic a extrems molt mis brillants podrà
esmenar ,Veeror enorme que han conies.Si Miras pe: drct ni pel revés
té adob possible. D u . doctrina catalanista només n'hi ha una de bona •
no anar mai contra Catalunya, passi
el role passi.
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! Paris; : a4:-L- Deepria de . les .declaracions tries-s a . la • prensa ahir pe president del Cortsell de - ministres espanyol,
sieydr: Sampir free.
co-espanyola.i.soz:bse Lal teraitort d'Ifni, .011
concreta, que . l'ineaujenPiou . provocar lid.
l'avanç ,portat . a.cap--e corenel
al . nord del- territoti.,..que havia 'octmat
un enclavament en:1101111' dé: govern
panyol.
egon.1 el envenAranc
" o-espanyol de
27 cie novembre'de
qúe succeí
ritetat. ifer • Pretectorit:del Marroc, '
frontera .dels Nord continua el
catr. si del nufd-list7Sedra, • Orina al .aod
del morabte -de, Mohnned Abdalä, i
aquesta identificació fou coordinada.
Aquest limit.quedä.rdentificat pels dos
anexes al Conveni franco-espanyol ele
París de date a'd'octubre de idos, . • i
Sutilitaa pela negociadors en 1912.
,Ara, bé: Cap riu no porta el- nom di
Bu •corresponent entre .les•, posidons assenyalades respecte
al morabit de _ Mohantet A'adalà, sanomensa Girad Sulguenst.
Oegosa anuncien, les deno.minacions
corresponents
estipulacions
Tractat de 1912,,ej . govern irancis considra que la posició geogräfica definida
concretament er7,e1 -test basta per a' designar el Guad 3u Sedra com a fron-

El . govern eseanyol preten,e•Ifeear
frontera en el cu'rs del - Gtiad Tiquinif
Mes sefatentrional, que no corre'sun a
la definició geogräilca del Conveni.
El coronel Capaz desitja rentable:nene englobar sota la sobirania espanyola la totalitat de les tribus d'AA Bu
Amaran, alguns elements de •les quals
sni al nord del Guad Bu Sedra.
París no finja totalment inadmissible
aquest desig, pero considera que ha
d'ésser satines a negociacions.
EU gotern espanyol sosté la seva tesi
precian •Inta posició unilateral, en contradicció amb el. Tractat de 1912 i els
traçats assenyalats en- els mateixos maPea . esPanYalt.
Aviat anira a aquell lloc una Comissió mixta- de ,denorainació, i ¿ciprés una
Comissió per tal de pesar els limits,
quin els dos noventa hagin arribat a
un acord sobre -ela,trage.
.eipinyola d'Ifpi
Ara,
lanteji- a ftrds • qüestione que lid són de
i
priategee
. ,
Patentitzats els dreta .41',E.s.Panya sobre aquell territori, Madrid afirma que
Àixò porta el dret de sobirania sobre • la
població, •
Aquesta interpretació pot concedir la
qualitatdr ciutadans espanyols als
genes d1fni, i com sigui que el veinatge d'aquesta població, d'unes .30.00n ánima,' la mejoría . de costunta sOnaldes,
podria, eventualment i posteriorment.
suleitas dificultats a les autoritats irán,
ceses.
Per -alzó es planteja la • qiiesti6.d'un
Estatut duaner. i es podria tractar de
l'establiment- d'un cordó de vigilancia
al I lang de la frontera.
Aixi, doncs, l'ocupació difni per Espanya planteja diversos problemes que
els governs , de. Madrid i de París halaran de remidre dintre l'esperitlamstós
que presiden les relaciona entré -els
•
dos .pomos. •

Madrid, '13. — Es troba a- Madrid
ei governador de Navarra, senyor Rufi Blanco 'Fombona. Preguniat- adbre
la 4tneei6 a Navarra:. ha -dit:
••-'
-. —La -monarquía" , boicofeja la: ReJo tiu complErt'imb el meu
• deure • de 'republicä.• He všmigstt cridat
pel 'ministre 'de Governació, que , de'sitja . assabentar-se cotitraban 'de
'pistola, que amar» s'ha die,' trace*
'de'piaeticar,se per la frontera. ; Fiera
'perlat coidiahnent.. - •
Pampbana,' cOm:iltiielteita' Per
la' mort d'un- contractista 'd'obres .públiques i-del 'set) ajudant, li.Pational
orginitza un tancament total' dtirant
'ttn dia. 'Desprds promogué una -ma.nifestació, i intenta, calar Inc a la
Casa del Poble. Vaig • imposar a la
Patronal • una multa'de 12. 000 pessetes, pendent que la confirmi el minist.re. Després la Cambra de Comerç
consumi el seu ti:en en la campanya
de descredit contra el Govern.. Es
reuní la Cambra i telegrafta a Madrid dient que s'assaltaven els comerços davant la passivitat de • les
autoritats. Com que era una' falsédat
i una calúmnia, vaig detenir el president de la Cambra, sense donar a l'ossumpte mes importancra. Això és tot
Fins ara no Si ha cap discrepancia de carácter polític entre el ministre de Governacid i jo.

Crisi total
a Bulgaria,
La crisi ministerio/ bülgara és la *conseqiiincia d'un malestar politic . que fria
oigan: mesos , aue durara i O n. •J'haVi4
ac c eMuat des de la dimissió d'un inlisir•
tre radical i el Pas ¿'aqueas pro* a ro.
Parida.
Bulgaria es traba ell
deis Ma
niere:
mis greus de la seva
1s el
canvi d'un nOvern el Que poi Módif
la situació. El que contri a' ifulgaria,

e:bou que res, iS ralliberació'definitivc
d'influcMcies estrangeres. i trisa Es el que
sembla mis dificil: . eáln ala ter recementen, en ocasid . del Pactr-baltiank.,
L'únie heme al que el reí. Siti
e Atisba' confiar rencarree de•farinar'nehtiste;i' tkr Mntranov, el qual Wertard'-de
ednitituir•lo sobre una' dmPlia Me . Par,
Sofia, 1s. — El President del Con• Mayor libitzinov,' prearíntit13
dirnissió'collectiva.del Govern. Es crec
nue les" diverg incies sorgides entre:eli
miajstres demòcrates. ag raris i
eme fotrnaven la coalició trinintarit.
den a' la reincorporació-dermirere
Ferrocarrils..-que mentirme. lenes. dimite.
'El -can de l'Estat Maior • i • eit-ministrt
de la Guerra. senyor Bakardjev, ha presentat la dimissió.
El rei ha començat' anliest ' mati:le
seres con s ultes amb vistas, la fotmació del nou GOvern.
lell.

DE 1932

per JOSEP MARIA PLANES
Després del moviment revolucionari
del Cardoner i l'Alt Llobregat. l'ornanització Cortfultral de Catalunya resta
en una situació bastant critica. Les determina, la clausura de Sindicats i les
continues recollides del diari Solidar-ido&
Obrera, per una banda, i el desends de
la musa obrera, fatigada de tanta arrió
revolucionäria, per l'altra, l'havien portat a aquesta situació. El Sindicat de
la MetaRúrgia. solament, sofri la baixa
de zz.000 militares. El-cop fort fiara, sobretot, l'escissió des Trentistes, que
vingué mes tard.
El Comité Regional de la C N. T.
afecte a la F. A. I., que preng ué Possessió pel maig del 1932, es troba. doncs
davant d'un panorama por satisfactori.
A Lleida, la Federació Local de Sindicats estava a mans deis comunistes
els quals controlaren igualment l'organitzaci6 sindical _d'amenes comarques.
A Tarragona, comunistes i anarquiste
es reparteixen la preponderància.
C. N. T. compta amb una Federació local a la rimar de Tarragona, j federacions comarcals els comités de les ni-tal:
resideixen a Reus, Falsee, el 'Pirren, el Versdrell, Valle, Montblanc i Tortosa. A Ginona. forganització ti alguna forza a la
capital i a Blanes. Olot. Figueres i Sant
Feliu de Guixols.
A la ciutat de Barcelona, despees de
eitratre meses de suspensió, els Sindicas:
es refan de mica en mica. Els mes forts
en aquell moment sexi els de Transports
Serveis Públics. Fabril ¡ Textil. En canvi eis de la Construcci6,'Sfetallúrgia i
Fusta s'han afeblit considerablement. E;
Mercantil ha sofert l'escissió dels comunistes i el del Vestir està exicticameru
tense milita/es.
A la "provincia" de Barcelona l'organització es manté en bon estas: existeiicen dotze Federmions consarcal s i set di
locals. En canvi. la Federació Local (I,
Sabadell, que comptava amb nou Sindiraes amb un total de 12.000 afiliats
fon expulsada de l'organització, per ni
estar conforme amb els orocediments dr
la F. A. I.
En total, la C. N.' T. cometan a Catalunya. en acabar l'any 193a,
Federacions •Cernareals, tres de Provin'
dais. 278 Sindicats, E segons les ¿ade:
oficials. urts 3no.noin afilian'. entre eh
gua l s . han corneara els obrers airase
feina que controlava rorganització.

rIO de la democracia burrese, criare aqueole 1 la C. N. 1'. I els seas lacnna3 IA
Sarta cap remero oficial ist °netos& Me,tfu o mentelx el uta ea sota di: el contrae. 1 e/ Usareis 1U clic respecte de id
reunid que ainmen va celebrar-se a la
neneralital. I us bu vida' a clemtetraß
segun.
Pocs che, el esser proclamarla la Reptiblica—qo que vol dir Una rizosos abasta
riet Macutos de Rocloit Recaer—, un

piar que es deis anarqbeta — Serian
Fou — va convidar-nos Pelaba c a mi,
entre sities ~azoto' de la f- N. 'f., perque endivia:, a una bota determinada,
a la Generainst. Res no sons colgué ate

de l'objeete de la erkla, t piraM per la
culmina( els incitats a c uditem a lo ella
per veure en que arabava aquel] /visten.
snirarsm a rtssione part dels earougers
cata utts venteares meses, cuu, que 1.0
sab:em on 'Mera Pecó una estala despres, des duna nuestra que e ha a ene
arete, veierem aUd aten ano ertdava. Vot
segun soril el rapa,/ Medratio a rebecos.
arr o sparc oir

:1411%1

herrtocero, eedttes, ¡menee 1 Jtmenee, y eti;;:. furo fentola o sigsbores
contident Zatanardo, Bernat Pou. Eserig,
Rosqu11121 i Niarneye. Water, u Amen.
Loa santaina, antb uent , eczprea

Orts centro:141s.
Noten, senyor Planem,.'que a. la reunid
no tu haca Macla, i la rad qua no ni
fos és Den comptensible.
Barriobero ens anuncie que ele reunits

testen el crupitstt de consumir el paran
el - Extrema laquierua tt:Ge./41", el quai,

segons el mayor que ens 'partan, mete-

rus recoisar-se en ta _T.: a que per
aqueot motna se as baste convidas a aque-

lia Pleco utant t'aseen, ter se gun. 'MI! nasal.
tres no represeniavem, pera efectos oe la.
reunió que /l'estaca celeurani. a . N. T.
1 que, per tant, a res no pochem ni yo.
Ilein comprometreals, a la qual Cala ens
replica Barrica:era que el ra sabia que
la C. N. T. era apontica 1 que ro peona,
per ella mateisa, recoizar cap parto patine. atea', pero, que alanos nomas de
presugi oe la c. N. T.—sens assenfäll
a Pestana 5 a mi—nomen donar el seit
per tal deszer. inclusos a la candalatura,
res que 114111ila—orgons Ocia. itarriabero
d'esser ben vist pela trebanadors cantePeolana 1 jo ens segares:a rodrutament a
prestar-nos al joc, si per antes ranas no,
per Una questió de conseqüencla amb posantes macizos.
me.shores seos amena que, almenys,
donessun a la cauchaatura que "Extrema
Izquierda Federar' presentara' per a dipuma a lea consuruenre, ei mareas irse.re que buvtem donas a l'Esquerra Republicana de Catalunya roan les eleccons
del le dabral. La replica la va% itcnac
jo, dlent que nosaltres no naviera noner
cap trame de preferencia a rap parta,
pum que no naviero ret red mes-que inUnir-nos en ansond de las eieccions,
qual cosa teman el propostt de mazne
ea les eiecelons per a aloman a les consumen:s. , pina que, ni cie pi-up ni de 1.11117Y.
no vuela ar g entar la responsa/armar d'un
possible tetare del regla/ rcirarnrat.
Alai aetaa aquieta reunid: •muse cap
cOmproun g personat ul de Gap raen&
Ja veten, sensor Planea coro' a aquel/a reunid no podia estar-ni -el senyor
- tal que
Treballa d'organització
Anern, ara, al cas Franco
leß coses restin al seu !loe. •
A princlpis del mes de jurry le Seny
Entre els militante de la C. N. T.
1931 Franco cuitaS reunir en un Spat
el Preste de que gitsdeixen els faiotes tots
els moles que arre) eit basteza. culisins ve paz, prectsament, de les seves dots Pirar quan la mona/sidra
. L Anal tingue
al bar "lees. 11•11c5es, la ,Barced'organittació sindical. Per això, en la lioc
loneta. ileso* Se napse. on ea se fer
leva memòria oficial el Comité Regional le critica deia notra heribileens que rod'aquella época fa constar que los que cerrasen la República, alguns deis concuneara terma convidatra-risr a tes encontinuamente irns acusan de jaita de cinas
del• CA/mea das. liwalutteß. ilwarits
Capacidad constructiba han de maravi- ans. en afecte, el Zelabardo,
stibJecie
d'ésser confident, asserura que
llarse criando se conozcas los trabajos sospItOs
complace amb rajan d'alguna sindicars
que ~ligo la Comisión de Estadistica. per pretentar una candidatura a° Seas de
En este :salido estamos fletando a cabo Franco 1 atruene, No co parte *llenar
madi. per AM que el fet de preuna obra que mia vez terminada sorPren- ccn/ra
sentar aquella candidatura no ationfleava
ejercí seguramente a la misnra argaiu- ales cosa. Jo valg Pecotsar les 26Mffertes
cle zalabdrem amo ei saturat astorament,
catión.
pula que no m'eximan que al loen' tu

Philby havia començat la sera vida
rernarcable al servei del govern de
les. Indies. .De quina manera des de
les Indies llisci vers els paises àrabs?
Només l'ocasió d'un pendent irresistsble podria explicar-ho. Durant la
guerra es troba ja a la Mesopotämia
Buscando datos y más datos, amonto- /legues tanta barro.
Dur im quart o vInt mlnuts la elscuss16
L'Emiliano, no baja nando cifras, consultando a los Sindidirigint les finances. En aquesta epoentorn de les possibilitats de triomt de la
ca, Anglaterra jugara una carta imMadrid, 13. — En ' arribar - Dan catos, desempolvando libros, estudiando candidatura que es projeciara. 1 donantrne
Compre JO QUO es tramara d'orer una
portant a l'Orient creant un reialme:
March a Madrid ha rebut moltes_vi- las estadísticas y recurriendo a todos las farsa
en la qual un bon arme roen bavia
l'Hedjaz; un rel: Hussein; prometent
sites de persones interessades per la juanetes de información, la Consesi‘in de de ter el • rtdicui, sale esclatar unto una,
als fills d'atuest rei: Damasc, Bagvlolinela•de lleuguatge miraran que
seva tornada a la vida de ciutada Estadística va elaborando su obra, que es cena
era
tes
quo cal/ Stndices entalles compro.
dad, Amman. Alca ja la mi per en- LLEGJU,a1a pàgina 3,
normal. Ha estat objecte 'cle moles lora de las nids importantes Y la ,ine pue- mes a recolzar
una candidatura a base
senyar a tots la carta invencible, quan
comentaris'qUe el primer deis que han de servir inds eficazmente a la revolu- (le Franco I .11rnanez, com alta es neta.
Recomo que a Frasco vi* . Ole «oestes
Philby, sorgint del cor de 1' Aràbia,
visitat l'ex-ingat del presidi d'Alcalá ción que preconiza la Confederación Na- parautesi
SELLARLA.
de
l'article
cional del Trabajo.
dreci davant d'ella el seu cap de Med'Henares hagi estat
Ramon: so: airar meu, 1 cm
fisto i Ii digné: "T'enganyes, la teva
•
el qual s'ha passat tot un mati • Per altra banda, en el tense de sia que Jo als atines era estimo, &quena e.in•
m'obliga • dir-vos qua par gran
FALZIOTS ESTRIDENTS en companyia, del famós banquer..
carta no val res; el trumfo és aquestl"
muos, hom celebri tren-renta mitings de Inaeldt
que sigui la l'ostra popuraritat, si el
I de la seva butxaca tregui
propaganda u nles de vuitanta conferèn- castre non/ la enfrontar amb el de marra
sereu luxaste, 5 el costee noto no be des.
emir que vivía en una' contrada descies.
ser eapoäitt a cOrrer un rldlcul segur.
coneguda i del qual ningú a la resta
Les meres pataules, dites amb una
El
enerva que en) sorna de t'anima, esadel món no n'havia sentit parlar: Ibn
El 10. d'agost
sarest Una forte tau/re/un). I vais afegir,
Seud, de la ciutat de Riad. AleshoenCarat
La , insurrecció del general Sanjurja
res, Saint John Philby fou conduit a
—SI voleo esser diputar. ;per qua no
oto vaixell i traslladat a Londres. Els
va agafar de sorpresa 'els dirigent5 anal/. sis al:Irisen a Mecí, que Oda sanen que us
augurs l'esperaren. L'home misteriós
co-sindicalistes. Si n'haguessin estat as- estima?
trasors mearano, que ttns aquen nio.
tragué novament la sera carta. Casabentats, , nuestro intervenCión hubiese mera havla mal parttUarl cle la candipreconftlada pel farSant ¿alabarsida contra .el' nitento de restartrasitin datura
dascú l'emeninä minueiosarnent, Lord
lo: resolut:
monárquica y contra la Refrüblica, impul- do. exclamamatels
Cursos el,darrer de tata. Un cop fet
vale a proposar-bo a
sando a las masas obreras hacia la re- Macla!
això, el Lord diu al prestidigitador:
.5100 es tot el que pasad en la que
VO/tieión
"Senyor, vis soy un boig" , i Ii tornà
retinto de sobrelaula,
la carta. Philby agafä el sets barret,
De totes matones, 'el Comité Regional podriem
bast. ,enyor Planes, no va sauer mire
cera un bon hotel 'i encarregä una
de Catalunya, d'acord amb el Contite que salvar d'un rldlcul eSpantOs Un anule
ratiMal sulteraniont. I aCii/Pal ireX1 de aln•
ampolla de Bordeus roig. Tot just
Nacional; acorda una ccnsigna que no ar- cera
amistar res no tema a veme amb la
baria acábat' de beure-se-la que esribe a ésser cursada als Sindicats
C. N. T., 111 les Inees Oh; .Q t le ell o bucrasa la primera baralla entre el rei
el movirnent de Sanjurjo fou sufocat de rlen) reuritt entorn de Franco hl Juga Stil cap paper.
dels augurs i el candidat del pobre
seguida. Aquella consigna deia
agent afaitat com un ärab
"En todas aquellas localidades donde
El tfevedor de bordeus fou c onduit a
se subleven los reaccionarios, lo Confel'halaftacPS on les quatre parets li rederación Nacional del Trabajo—bajo Sil
petien que era un boig. Tots eta jupropia consigna y responsabilidad —se
gador, de l'aleta part l'esperaven. La
apoderara' de Ins Municipios y proclapobra carta que l'obstinat Dandi somara el COIMIniSIna libertario en los /me.
Nos' comarcales, sitiando • Ios snblmubre el tapet no trigä a Esaer tapada
Mariä Foyd obté el fitol de
del tot. Fls augun, convençuts
dos re lag capitales."
ta vegada, es plantaren a riure als
joimp Maria PLANES professor a l'Escola de v e
nassos de l'anales aficionat al vi EranCis. Philby !urja de tornar una tercera vegada a la mateixa habitaci6.
a vela de Grumo
Verd's LA PUBLJCITAT dels dies
La afea carta, derrotada a Londres,
41, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 29
i 3,
1 4,.3,.td. II, 72 i 75 de /Puig.
guanyava a l'Aràbia. El sen Ibn Seud
destroaava rel Hussein. Ja -que
El nostre company pitos aviador
(Seuira)
regnava la follia, es va dir ala enteniMar:* 1-oye, pensionat pels Serveis
mentats que tornessin, i cl "foll" bou
d ' Aeronáutica de la Generalitat de
encarregat dele- interessos de la Gran
Hem rebut una anta lletra del se- Catalunya l'essz. la de vol a la vela
nyor Joan Peirti, motivada pel nostre de Grunau, Alernanya, per estudiar
Bretanya. • t •
•
••
reportatge. Com que la cnnsiderem un i practicar tot el que s'ha aconsegint
documen t in ter essant que pot contribuir en aquest asutte de I saviaelú, va oh.
La fanales& de Philby no tiemblan
a
aclatir la história político-anarquista !mur ahans d'altir el mol de prolespas acollidora. Veritables columnates,
sor despres d'un vol de mes de cinc
de l'ePoca a que es refereix, l'anem
pile.' de pdeurnities s'aixecaven des'
reproduir gairebé integra. •
hores de durada, en vol a vela i amb
de la porta fins al- corredor. Però }o
aparen
"Grunau-Baby 11'.'.
itioctipiva de perlea i • n"bi'eolsentinli
•
El nostre conipany ha •el primer
potser trobarfem en això un Imago
sun
luto,
que
rada ye- tatalá que ha realitzat- tt,ts perímnande cohreroa. Vaig entrar. ala sembiä
gula que jo tse anal en relecions
dala o oficloßeß amb els >alfiles. rto he re d'aguce orclre, no gare frenirent
d'antuvi Pujar les escales • seetetea de
nil
siempre
al:torné:O
per
l'oe;ranitsacto
en les mateixes moles alemanyes.
la Consergeria o d e le Toree de Lon
que he dlt reprteentar. PI alguna Negtunt
Unim la nostra ielicitaciä a les molper-dres.Quantimle
no be Unen( aquesta representarla, I ano
waiatia
J et4eatmdski,nr , 3496. ' a liapedie;
nClis turren en mes d'una osase en que tes que ha rebut dels seus professors
descobrir 'Philby en &m'esta ;himenIle
In
ums els p011tIce,
rmat
en
Mano
nieta*
da'
a
Bereadein,
'tempere«,
.
ene.
d:
I4
A•Poneeeis
i
companys
descola alemanys i a
sitat? Per fi vaig arribar a un territ.
linrut la tranquees de decluer que no
dent de la Generálltpt',1:diell'elealde, e asaren a rortor una corona de flore
les mollea que li han estat tramesea
representase ntned.
ro, t ro' a cle
•Orasteis a lo /ida. 7 , col. t
•anals . ele • colore 40. seu.
Qutin Poden Portee antenraltva el pe- de Casal/. va.
•
•

.11-apd Catalairya

L'aviació catalana

alenN,
El Capaz 1 l'Inaapae
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telilla al aplicar esta nadada arbitrarla. Poner • au vervioldr.las fuerAb armadas id Staltatés, pervertir
totalmente sus finta, commftinlo en
uat instrumentb servil de en pobtica
sietaria,y satiottafids. Quede, pa%
en claro, coi/ o el verdadero motivo
de este atentado contra la antigua
institución personificadora de la ciudadanía vigilante. Un atentado a esa
ciudadanta catalana que, ignominiosas
,niente, podrá decirse representada en
lo sucesivo, en el Somatén de los
"escamots"."

‘2, p. -es ;ruar,

Revist
L'estat d'esperit
de Catalunya

La cursa Gil Robles - Martínez Barrio

Revira i Virgili fa obterriar, des d.,
HUMANITAT, que mai a CatalnTaz no ki ¡taita hopo un tan fort sentimad tundid naciona/; et Mai l'erquerrismc i el ratalanisme no ',serien sin-

EI senyor Pb,
a a LA VEU DE CATALUNYA, atarle soso prols importancia a les declaracions de Gil Robles, amb

gus fans d'ambient o tot Calalunya:

"Aquestes constatacions no eón tetes dins una sala closa, ni damunt
del paper. S6n fetes davarit la violó
directa d'actes recents als quals hem
pres part, i a través de viatges personals a diversos indret d Catalunya. L'aplec del dijous passat *
Mora d'Ebre, per exernple, Jiu veare a tothom la puja del nostre ideal
en la multitud comarcana.
Pe que toca a Catalunya—a aquesta Catalunya del vell Principat que
Es el nucli de la Catalunya total—,
pedem afirmar amb seguretat plena
que, de mig any tina, s'ha produit
una nova embranzida del sentiment
popular en sentit d'esquerra. La depressió relativa que revelaren les
eleccions del 19 de novembre del 1933
—depressió portada per una influencia de ponent—ha estas superada amb
escreix. Aquesta entbranzida a'extcrioritzi ja victoriosament en les elesdone del 14 de gener d'enguany. Peró
després s'ha accentuat més encara.
Es indubtable que si ara hi llagues
aci unes noves eleccions, de qualsevol mena que fossin, el triornf de les
esquerres catalanes seria forca mis
ETOS.

Les dretes reaccioniries de Catalunya que presentas-en de fet un
front electoral compacte en la lima
sinuosa marcada per la Lliga Catalana, es troben avui en una situació
desfavorable i dificil. No es de trenre que. en les lluites del próxirn esdevenidor, puguin concentrar novas
ment Ilusa forces.
La Lliga, que anava progressivameras en minva des de l'any 1922, es
reviscola per efecte del contracop que
tingué en les classes conservadores
i temoregues la politice avançada del
Govern Araña. Pecó després d'aquell
augment ocasional, que arribé al seu
punt m'exista a les darreries del 1933,
ha vingut per a la Lliga una noca
minva. Se n'allunyen les dretes naonerquiques j espanyolistes. de lea
quita hi ha encara escorrialles a la
riostra terra. Se n'allunyen els catalanistes, que s'adonen de la recaiguda
grey dels directora niguistes en llurs
antics i funestos errors: la política de
clisse i l'alianea arnb les dretes d'Espanya.
Dista Catalunya les Esquerres avancen mentre retrocedeix la Lliga. La
situació interior és millor que mai.
¿D'en vénen, doncs, els presagis de
ternpesta? iD'on 'serien les amenaces
contra la democracia nacional de Catalunya? Velen del centre d'Espanya,
que is d'on han vingut, de la monasquia unificada enea, totes les ofensives politiquea, militara i espirituals
contra el nostre noble. Peró aquest
té avui bon coratge i bon guiatge per
a deturar l'ofensiva del dretisme i de
l'unitarisme, fins en el ras que comptin amb auxiliara dintre de casa nostra."

NAFTALINA

le: ossafs tren que orad layar trata
de sortir al Pas del movintent del scnyor Martitter., Bar,jo:

dudable, es que con él se irá el republicanismo del partido radical. Eso
es lo principal. No importa que quienes se queden al otro lado arguyan
en defensa su histórico republicanismo; los partidos republicanos sabrán
—saben ya— a que atenerse y fallarin en definitiva.
Personas de la mayor intimidad del
señor Martínez Barrio nos aseguran
que su decisión es tan firme que nada EXPOSICIONS D'ART
ni nadie le apartar* de ella. La carta
que se ha publicado en "La Voz de
Aragón" acredita la firmeza de las GALER1ES LA1ETANES
ANTONI,11E
Pintura
posiciones tomadas por el político seDARTODED MONORELL MUÑOZ "
8. MATILLA
villano.MARGARIDA
SANT
MR01 escultura
Todo hace suponer que en los priFina el lat 5•1 pareen
meros días de la semana entrante el
pleito radical quedará substanciado.
Las consecuencias de lo que entre LA PINACOTECA
PA831E10 nc GRACIA, 34
los radicales suceda serán de máxima
EXPoete‘o J. MALLO!.
importancia. Cuando el señor MartíPlus al 18 stet corrent
nez Barrio publicó sus declaraciones
de "Blanco y Negro" dijimos que
aquel acto del ex presidente del Con- SALA BUSQUETS
PAMIO DE ORAC IA.
sejo era irremediable en cuanto a los
Metales Maleases rara
efectos políticos. Igual decimos ahoAURELI T31.0811
pintura
PARE
8ANCHEZ
ra, basándonos en el criterio que susI pintura •soanyola
tenta respecto de la política del parFine al din 28
tido radical.'
Guerra del Rio habló el viernes
SYRA
"ex abundantia cordis" al retornar
•
Telefon 18710
del almuerzo de Fuentelarres-na, y oit-..TACIn. 262
AM'
1 ORNAIIIMNTACIO
dijo: "Mientras los radicales tengan
Exposield de pintura de
cien diputados en la Cámara no goPIDELASERFIA I 111111113
bernarán las derechas". Lo dijo ante V.
Pallatges del Vaina
cuatro o cinco diputados y otros tanlea al 25 de maig
tos periodistas. En realidad, al expresarse así el ministro de Obras Públicas daba forma al anhelo de la gran SALA PARES
rnayoria de los diputados radicales.
11E71117E01.,
Entre éstos el conflicto de la opción
CARNE CORTES
Pintura
es dramático. Les consta que el meEXPOSICIO MANOLO
Pintura, Escultura I telbulsoe
jor cantina es el de Martinez Barrio,
CREMA»
Pintura
Pero .¿como dejar solo a don AlejanFine al dis 18
dro Lerroux? No les queda mas que
un camino: lograr que Lerroux vuelva a reproducir el programa del par- SALA GASPAR
tido radical en toda su integridad y CONFELL DE CENT, 323 • Tel. 12054
recuse definitivamente la política de
F. CAM AAAAA
Diguleos
N. MORA
pacto con la Ceda. Entonces la cuesFine al dia 20
tión habria quedado automáticamente
resuelta. Pero.., el señor Martínez
Barrio no tiene esperanzas de que GALERIES VALENCIANO
esto suceda. Por ello cree que la baPLACA MACIA, 10
EXPOSICIO CAMUS
Pintura
talla es inevitable, con todas sus coninauguraoló st 5 da msig
secuencias."

'-Les declaraciona del senyor Gil
Robles, que us iteren comunicades per
l'edició de diumenge, constitueigen
Visitan gran text polític llançat a la
voracitat del món polític. Tothom
esta d'acord a observar que les declaracions són sensacionals des del
punt de vista de la posició de la
C. E. D. A. dins del regim. Gairebé
es pot donar P er segur que el text
autèntic del document fou cornunicat
al senyor Alcalá Zamora abans des sor llancas als diaris. Ea pea dir, aixi
mateix, que aquestes declaracions són
la reenosta rápida, fulminant. a tota
acció del senyor Martínez Barrio. ja
no pot allegar avui, normalment parlant, el senyor President de la República la inexistencia d'elements de la
dreta parlamentaria, capacos d'encarregar-se de la responsabilitat goyernamental.
Evidentment. el senyor Gil Robles
s'ha adonat periectamcnt de la gravetat dels moviments possibles del
senyor Martínez Barrio i Ii ha sortit
al pas. Aquest moviment del cap de
la C. E. D. A. no és més que un
avane responsable de la posició del
partit sobre el regirla i , en aquest sentu, es p ot dir que totes les futures
reunions des comités directius del
partit són totalment sobreres.
Tot això ha donat la impressió, en
el món polític de Madrid, que ens
trobem davant d'una Iluita de velocitas entre els senyors Gil Robles i
Martínez Barrio o, almenys, que ens
trobem davant de movinients perallels. L'afebliment dels adversaria és,
precisament, la base de la forca del
Govern Samper. Aquest Govern nos
més durara en cas que la dreta paralitzi indirectarnent el joc del senyor
Martínez Barrio. El diari vesperti
"Luz - afirma avui i reafirma abundantment que les possibilitats del senyor Gil Robles són politicament
ruines. Ja ho veurem. El senyor Gil
El Sometent
Robles no serii pan, en tot cas, exclós amb facilitas , perque és mis poEL DEBATE a'in que han eslat deslitic del que la gent no es pensa. So- tiluits loto els "rabos de distrito" aA
bretot, is mis Iluitador que la gent Someient , i desPrés d'afirmar qtte
no s'imagina."
aluesta mesura el Sometent resta virtual"nt efertruir • ¡ti fa el segiient cosen-

La desfeta del partit radical
Luz din que la divergencia de pares': isr tan Profunda, que la divisió
partit ja no té remei: el republicanisme
del parta se n'anira amb Martínez Barrio.
"En la composición del Comité Nacional el señor Lerroux tiene nla Yo
-riapesonl.¡Yqu?Shcábalas y cálculos acerca de los diputados que seguirán al señor Martínez
Barrio. 4;)iii más da? Sean quince,
treinta o cuarenta, lo evidente, lo in-

tani pintoresc:

"No hace falta ser un lince para
adivinarlas. Los caporales del Somatén no pueden ser defensores de la
anarquía y del separatismo, sino de
todo lo contrario, precisamente. De
ahí que la secular institución ciudadana choque con el espíritu de los
que necesitan otras "instituciones"
armadas para defender, no la paz social de todos los ciudadanos, sino los
intereses de un partido, Y eso es lo
que se propone 1.2 Esquerra de Ca-

..., et104,rist .
A

NOVEL.LISTES CATALANS

Monfikatires

El dia que han faci la história de la
literatura catalana del comencament de
segle enea. Alfons Maseres tindrà reierv3 I. Pele drets guanyats amb la seci,
feina immensa de trebellador
un.dels ;loes d'honor. Quan es tau
aclueca panorama indispensable en el
qual cada figura i cada obra hauran
prendre el just relleu i la posieid me.
cita, deixant de banda modes fugisse
res i exalçaments arbitraris, hom podrä
veure el valor que té aquest esfore CMtnuat i nobil ssim d'Alfons Maseres, lliurat des dels primen anys de la seca
joventut a la tasca ingloriosa i desagraïda de les Iletres i creant amb uns
constancia exemplar el munt impressio.
nant dels seus 'libres originals i de le:
seves perfectes traduccions. Alfons Ma.
seres ha sofert de bona hora l'atracciC
de París. La literatura francesa de començaments de segle influí molt en la
seca formad& i el ha romas sempre ur.
devot de les lletres, de l'esperit i de la
tradició cultural de Franca. Ara mateix
enriqueix la nostra literatura amb una
excellent traducció de l'obra complet
de Moliere i ro abandona pas la seva co
de simpa'-sidaegutvln,p
tia , de la vida literaria francesa.
L'entrada d'Allana Maneres en e.
camp de la novella tenia lloc. ajad, aml
una obra que trato, sota la vibrada original i l'art de l'estilista exigent, lo
influencia parisenca. En L'Adolescent
primera novella , corra en el posterior
lIdaribal, obres d'evocació histórica. evitadores en el possible deIs encarcara.
ments arqueològics que aieixuguen l'escola de Walter Scent, hom destriaria segurament la part de la iMpfessió qu,
hacia de produir a Manees el Salanitn.
bj. de Flaubert o EAfrodita de l'ices(
Louys, novelles oue infonien una if.272:
Thurnanitat i unes nassions autentique
a uns personatges arrencats de la bistória Malsana. Alions Maseres, per 12
eriei a del seu estil i la seva ion:a dn
novellista reeixia també en allò possible de la tasca empresa. Sobretot IIdor ibol, que assolia els honors de la traduccin. mereixeria plenament els de 1
reedició i confin que La seca lector
seria una agradable sorpresa per a molt!
RENART
lectors actuals, com ho era l'Edniou
CeinutsclO, gil • Telefon 11.217
Espueleó de Daguerreotips I fotografies una de les noveles catalanes que me.
de la bona llauca suitcentlea
exit han assolit i q ue han pogut PerFine al 26 de malg
metres.per llur forca autentica, la prova decisiva del nou contacte amb un Mi
bbc i uns gustos renovats.
MONTFALCON He parlat de l'essit d'Edmon. Un de.
tingut analisi d'aquesta obra d'Alfon
Quid," librarme, Ralleue, Mimen,
Maseres, impossible en aquestes ratlles
Tapiase., Marca elotlIuree
ermetria potser de precisar els eleBOTERIN, • - FINAL PORTAFERRISBA p
ments moticadors d'a q uest exit que creava a l'autor de L'elefolescent un públh
LLIBRES!!
fernenf n'oh vast. Edmon es una obra
Alienareis, Mes:leas, sAcerebles
d'un romanticisme agut. La histhria d'uel mes impoitant oso:time/1r de
na passió hi es contada amb detall. et
°Muto de Barcelona
CaposIC10 1 y emas a proas Inversem.
una forma epistolar, L'heroi és carar
btants
teristic d'aquella boca de n re-guerMETROPOLITANA
sa : malaltís, feble davant la vida i daLLIBRERIA VILLA I NOVA.
Canula. 31, besos ele la Salo »Mil
vant l'amor. Aird el conflicte d'aquel:
amor. contat amb vehemencia i amb

ELS ESPORTS
BOXA

El que diu la Premsa de
lora Barcelona del combat Paulino-Schmeling

Paulino continua essent la catapulta tallada grosserament en fusta de roure.
".-Als aplaudiments d'una meitat de
l'Estadi, responien les Protestes de tole
eis estrangers del costat del ring, ensems que les de totes les competències
i, en aquest concert, Joe Jacobs no era
pas el rnenys indignat."
L'article d'aquest diari es titula "Certs
boxadors resulten profetes al seu país"
"L'Auto":
"...Ni l'un ni l'altre d'aquests dos
honda, reputase com a terribles Pegadors, no hattrien pogut ahir ni posar
un Griselle k. o."
"...La victòria de l'alemany no podis
oferir dubte..."
"...En veritat, davant l'espectacle d'aquest matx. costara de fer-ne arre(
que els dos boxadors comptaven nq fa
Pas gaire temps encara entre els millor:
pesos forte del imán.
"L'Intransigeant": •
"Sohmeling és un bogador molt bo
precia, sense Esser, dissortadament, pece.
eficae. San fer un matx agradable. Ei
frágil a l'estómac... t Però és q ue ele
boxadors actuals són extraordinaris? Le
carrera de Paulino prova el contrari
I és per alzó que estem persuadits aso
el gran combat a fer en aquests moment
Es el nue enfrontaria Cernera a Schmeling. El yeti continent exhibeix per in
costas un fenomen i per labre el combatent tal vegada el más complet."

hecho sentir el doler de la derrota hubiesen
cometido un crimen de lesa patria y además, deportivamente, y Cal arreglo r
toda lógica, hubiesen cometido una injusticia. porque ayer Paulino no perdii:
en modo alguno su combate con Mas
Schmeling. — J. S."
"Ahora":
"Cuando se espera una decisión favorable a Sclimeling, el voceador anuncia el "match" nulo, fallo que hace son.
reir a los espectadores, mientras algunos exteriorizan su protesta."
"La Voz":
"Impresionaron mucho los dos rounds
finales de Paulino. Indudablemente la
labor del español en estos seis minutos
es digna de toda loa. Después de haber
sido dominado en los anteriores rounds
con varias heridas en su car ade las eie,
la sangre manaba en abundancia, y que
como es natural, inmedian la visión clara, sin temor a que este "handicap''
se aumentase con el contacto de lo<
pirt105 enemigos, siguió bravo. Se había
dado cuenta de que la partida la teFRONTÓ NOVETATS
nía perdida, y en un postrer esfuerzo
iatut,
digne de este hombre extraordinario
PIIMANOLZ - 1L011M0
que es el guipuzcoano, supo con su
matee
sin igual valenta, ya que otra cosa ne
ONNITU 1 • 1111Z11V
le era posible hacer, arrinconar a st
Mt. • me v eme
enemigo, y en estos dos asaltos el cuerMIAMDIT11111 - MIMA
no del alemán sufrió mas castigo que e
mline•
CM. hasta aquel momento había sopor1101.0XASAL P11111AY
tado."
Detalle me egarteele
"Paris Soir":
"Es en general de bon to, després d'un
mato de pesos forts, de dir que els do:
adversaris no van demostrar cap mena
de classe... Penó aquest I.Jacudun - Frontó Principal Palace
Schmeling, esmaltat per nombrosos cos
aval, dImeeres, tarda, a lea 1.1i:
a cos, va valer sant PU l'ardor demosRIMMAll 11 - eltill111111141. •
trat pels dos adversaria com per l'opa.
sició de dos mátales: Schmeling colmara
pint en ces doblats j fina triplats... Feegeasea 1110MA
re el combat no ens ensenyi gran etsaa
q ue ja no sabéssim sobre les possibiliXII, a lea 10'15: -tats d'aquests dos boxadors d'edat resnectable pea) que són tanmateix da mi- Funeld de gala a honor de Paulln0 CieurlUn
llón d'Europa. Schrneling boxa d'una
LA/MUMIAIN 111M.1.11111110
manera precisa i neta: ele gens cromo!
melca
surten de la millor fabrica, però manquen totalment de potenr I a. Quant a A8710ARRACIA - UCIANTECNEA • OOMIE

Futbol
El partit Espanya-Brasil
L'interès que ha desvetllat
arreu de la Península
L'equip espanyol va tornar a jugar
ahir a Chamartin amb l'equip
Sunderland. La formació de l'equip espanyol no era certament la definitiva
que ha de lluitar el dia 27 del corrent,
a Génova, amb el Brasil. El seleccionador espanyol, mis que interessar-li
uns resultats brillants, l'objectiu que
persegueix amb aquests partita és trobar la "mise au puint" del conjunt bisPá i cerciorar-se ensems dels presumptes internacionals que en un moment
determinas poden reemplaçar les figures de primer pla. Objectivament aquests
pares han produft molt bona impressió entre els equips participants en el
campionat del món, i mis especialment
al Brasil, que observa en plena ruta de
viatge cotas Espanya es prepara sólidament per a enfrontar-se amb probabilitat d'èxit en el matx que ha de disputar el dia 27 a Génova. L'anunci d'aquesta primera eliminatòria ha deaverIlat, corn &len anteriorment, una expectació arreu de la Peninsula. El vialge collectiu que organitza l'Agència de
Wagons Lite Cook Es a hores d'ara un
ixis d'inscripció. De totes les ciutats espanyoles han sollicitat els organitzadors
que els sigui reservada la seva inscripció i demanant ensems tota mena de
detalle per poder continuar en cas que
Espanya vencí fins al final del Torneig.

Partits internacionals
al camp de les Corte
Wiener - Barcelona
SIm topat amb dificultase per al desplacament a la riostra ciutat del Ferinovarosi, club que, com ja virem anunciar oportunament, fou invitat pel F. C.
Barcelona Per a jugar don plena a Les
Corta eh propers diumenge i dilluna de
Puma. Aquesta circurnstincia ha indult el F. C. Barcelona a dirigir-se al
Wiener S. C., de Viena, invitant-lo a
j ugar contra el seta primer equip en les
indicedes dates del ao i at d'aman mec,
en lloc
Ferencvarosi. El Wiener ha
acceptat principi aquesta invitaci6,
hom espera reine d'un moment a l'altre
la raposa definitiva que es confia sera
favorable ah desigs del club blaugrana.
LES ACTIVITATS DE LA COMISSIO DE CULTURA DEL F. C
BARCELONA.—Per al diumenge tinent la Comfssl6 de Cultura del F. C.
Barcelona ha organitzat una visita collectiva a la nostra catedral per tal d'ad-
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contra
agnestes

D'una falló gairebé unánime, la
prensa de f ora de Barcelona comenta
desfavorablement el fall donar pele jutgen al combas celebrat diumenge a l'Estadi. EIs diaris estrangers són, con:
hom pot suposar, els que mis es disting eixen en el blasme.
Heu-vos ad una comprimida rescenaló de tot Cl que ens ha estas possible
de llegir fins ua a la premsa de Madrid i a la de París, sobre el combar
i els seus actora.
"Luz":
• "Ahora comprendemos el Por qué el
manager de Scluneling ponía tantos repares a que fuese el señor Casanovas
el director de combate... De todos modos, su actuación fui buena, aunque no
se tradujese en la cartulina.
Fueron jueces de este combate el catalin Sr. Juvé y el presidente de la Federación Castellana, D. Jesús Piaeiro
a quien en un principio se daba como
seguro arbitro de este combate. No sabemos cómo cedan ellos la pelea — que
comprendemos perfectamente que lo hicieran como nosotros: en plan de espaffoles cien por cien y favoreciendo
litct.tdun —; pero, desde luego, nos Parece que los tres, porque suPonem0.5
que los tres coincidian, deben ir rápidamente a un óptico y a un médico: a.
primero, para que les haga ver bien
que buena falta les hace; y al segundo
Mil que les cure de esa enfermedad el<
tan malas consecuencias que se llama
"parcialidad total".
"Heraldo de Madrid":
"Hubieve sido un crimen hacer balar
del ring, vencido, a un hombre que demostró lo que ayer demostró Paulino
un hombre que a un ex camPeún del
Mundo, a una verdadera maravilla de:
ring técnica y temperamentalmente, le
ganó los rounds que precisamente deben
pesar nula en el animo de los jueces
porque en elles es donde es necearaic
demostrar que se posee en fondo de verdadero campeón.
Si ayer los jueces hubiesen dado por
vencido a Paulino, a este hombre elle
es el símbolo de tira raza y el boxeador
puta pundonoroso y valiente de cuantos
lo han .ido en el Mundo, le hubiesen

t:

LA PUBLICITAT

mirar de prop les seves belleses i el
tresor que guarda al seu interior.
Ei nombre deis assistents a aquesta
visita seré limitas i molt reduit, i eis
que desitgin efectuar-la hauran d'inscriure's personalment a la secretaria d'aquell club, on els seran facilitades unes
contrasenyes al dit objecte.

Nata cid
EL GRAN PREMI DE PASQUA
Interessant es presenta enguany el
Gran Premi de Pasqua, la clàssica prova de la natadó catalana que organitza
el C. N. Barcelona, amb la collaboració dels mes destacats clubs afiliats
la F. C. N. A., a jutjar per les in,cripcions rebudes, en les quals figuren
noms de consolidat prestigi, faltant encara psr rebre altre valuoses adhesions.
La circulais/ansia que aquest ;pu' Se
celebrin els canmionats d'Europa ha
obligas la F. C. N. A. a avançar les
dates de celebració de les competicions
oficials, seient-se en la necessitat 1015
els clubs d'intensificar la preparació deis
seus nedadors; ço que influiri de segur
en els resultats recules d'aquest Gran
Premi de Pasqua, que per esser la primera prova interclub de la present temporada augmenta l'expectació que peecal en les competicions de caràcter
eminentrnent popular, com la que ens
ocupa.
Per a aquesta edició del Gran Premi de Pasqua ha catan designas el següent Jurat: jutge arbitre, Tomas Bataller; starter, Robert Serinyi; jutges,
Victoria Pal i Josep 11. Soler; cronometradors, Josep Muntaner, Gustau FeLluís A. Garcia, Lluis T'emanes,
Fransest Llorca, Pere 11assariella, Joan
Ros i Rafel Medina.

estricta eliminació tle detalls accessoris, arriba al lector com a s:mbol d'u,
moment de l'evolució moral del ntón i e
'
commou amb simpatit 1111761111t11
Peeteriorment a aquestes novelles
Al fons Maneres n'ha escrit moltes altres : Fets i paraulcs de Mestre Bla,
Mallí, Una vida abarra, L'erasió, er
les quals demostra unia gran varietat
temes. S'enamora de moments de l'evolució de la vida barcelonesa, pinta
figures insignificants, vencudes .ja di
bona hOta. Com la protagonista d'Un;
-rida ohscrira, o N repr,l n amb una res
mes greu i pessimista el tenia i el personatge d'Edmon amb aquel! inquiet
malaurat Rafel, protagonista de L'era.
sid. que assaja totes les soluciona al set
neguit intim i abo de refugiar. al capdavall, en el suicidi. Hom pot trobar ;
estones. en aquest darrer !libre, un estés de divagació filosófica, pesó l' esti
de Ilaseres te una gravetat i una no.
blesa suc dóna el seta major encís
aquest llibre dolnrós.
Alfons lfaseres és tumbé un g ran con
tinta. Ha publicat molts volums de contes. alguns d'ells treballats com un joieli d'una extraordinària fosca. Entes
aquells llares que es diuen Cantes falidies. Cantes mi l'aisar, La rútilo. Fitfu.
res d'arada. deixeu-me destacar sobretot anuell magnific aplec dels Seise Con
les. Totes les característiques de l'ar
d'Alfons afaseres, la drácia de l'estil, la
foro amb la qua' sao evocar les baques passades, la construcció de largament, la creació dels personatges,
revelen plenament en els setze erntet
rariadfssims que són una de les mi:
precieses aportacions de l'autor d'Ildoribal a la literatura catalana.
La perSonalitat d'Alfons Maseres hm
estat potser ttna mica °Nidada en elmoments actuals. Les tasques una mir:
obscures de traductor, de periodista
d'escriptor de manuals han allunyat l'autor d'Edmon del carne, de la novela er
el q ual tants éxitoha assolit. Peró la
distinció que els Joes Pias-alt darrer
van atorgar al seu darrer (libre Estor,
bes. &mostea que boro conserva a Al.
fons Maseres tot el crádit eme sensor(
ha gaudit. I els qui, com ell, tenen her
viva la venció de novellista, i són un:
intellectuals pues, lliurats amb tota l'anima a la causa de la cultura de Ca•
talunya. no deserten mai del lloc d'ho.
flor que els ha estat assignat i pro-'
dueireen, a través de totes les bogues
de les favorables i de les més adverses
l'obra que hom pot esperar de llur ta
lent.

rt
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Perb du veure-us en repòs,
°avalista vota mar, Vartalada
I glra gIra poc a PRAL, [declina
en la volta profunda del cal
on la felloltat dele hornea nla.
El pal del vostre carrossel
de el centro . del tpón I de jg
. 5 .`5 5 55 - frnelangta
•-• TO M AS GAROdi

EL CORREU D'AM
"Pues o tres gràcies", — La da,
*
rera obra publicada per les Edition!

Proa dins la Biblioteca "A tot vera".
la deliciosa novella d'Aldoux Hualey;
"Dues o tres gr'cies". Apuesta obra d'ur
dels escriptors contemporanis mes remarcables ha estas traduida e: una nu.
nera perfecta per Maria Teresa Yente
* "Comino de Fronea".— t.!, a pe.
de surtir, publicada per les Ediciatu
Proa. l'obra de Joan Puig i Ferrete
"Camins de Peana". que amb tant d'in.
tetes esperem et amics de la literatura
catalana. Podem assegurar que aguase
es perances no es censan defraudades
"Camins de Franca" marcará una lita
en l'obra admirable de l'illustre auto;
si". El cerote migic".
* "La Mirada-. — Després d'una
llarga pausa, profundament lamentable
per a tots els veritables amics 1C2
nostres lletres. reprenen la seva activitat les Edicions "La Mirada". - Er
aquesta nova etapa, pesó. les activitaa
d'aquestes Edicions es fusionaran azu l
les de "Proa", de les quals Passaran
ésser part sota la forma de collecció
les activitats literáries dels escri p tors de:
nostre país, que seré indispensable per
tots aqtrells qui vulguin seguir de pro;
la producció catalana actual. - La pri.
mera obra oue es publicara será *Lima
i Llanterna". de Josep Carnes, a la qua:
seguiran, immediatament. "Contraban",
de Joan Oliver; "La República Cultura;
de Baldufonia", de M. Brunet; "Poe.
mes". de Clementina Arderiu, i•Vals*,
de Francesc Trafral.

* A Olor. Amb motiu de la inauguració d'aquest Casal, dema, dijes.
s'obre una exPor .; de pintures de l'escola olotina, te q
constituirá una intt.
seseare
visió de
unt de les diverse,
Rafel TASIS
modalitats sie l itt escota, (les del;
Vayredes fine u, s joves pintors de la
darrera prom pcio. - Aquesta exvosici6
eme. indubtablement, desvetllarà un foe
Un poema cada
interés per la esca significació i ve:
nombre crescut de teles aplegades, rol
climeeres
visitar-se de set a nou del vespre a l'es.
tatge de Lliga Comarcal de Catalunva
del Teatre. 3. principal, Ens al dia
CAVALLETS VORA MAR 2placa
de jttny.
*

Vermni Plekid Vidal. — Diumen.

Cavallets vera mar, oarrossel...
fre tingué lloc al Restaurant del Parc
Sota un cuel esvaït doren la roda. el vermut de companyonia Que els arnic,
Cada grapa, de plom relluent;
admiradors de l'escriotor Plätid Vida,
I I van ier ofrena per a celebrar l'exit de'
plegada la pote.
seis llibre "L'assaig de la vida". - Van
parlar del llibre i de l'autor , en la dita
El callencl del vostre cenó
festa, els senyors Puig i Ferreter, Alno amaga potser cap misterl.
fons Maseres, Joan Estelrich. Joan 011er
i
La sorra us ha cansat, cavallets Rabassa. Josep df. de Sucre. Maria del
I la moment claror [de la flra. Carme Nicolau. diaria Domines de Cadamunt la mar que es fon vostra nyelles. Francesc Curet i Joan Halagarsiga i els jotes Terrades i
Ipuoll-la mira. Rigol, en nom de la joventut. fose!)
formaran els següents jugadors:
si, Szigesti, Vago i Herendy, tots ells
components de l'equip reserva del sen
país, que darrerament ha obtingut moltes i copioses victòries amb destacades
potencies europees.
També es desplaçaran amb regida visitant coneguts elements de la natació
del nostre continent, figurant-hi campions d'Europa i recordmen d'He-ugria,

lei otoris

e

EL II GRAN PREMI
MOTOCICLISTA DEL PENEDES
Organitzat per la Comissid de
feste Nilafranca se celebró
el diumenge passat, en el conesud circuit del Penedès el II tiran
Preini Motociclista.
En la prova hi participaren 13
corredors , i en el transeurs se' n
retiraren sis per m'avíes als motors, pan') sense conseqüenciei,.
personals.
El guanyador absolu t fou el
comarcal J. Mullerach, el qual .
Sobre una Terrot 25t) c. c., realitzà una cursa admirable.
L'organització l'un acurada,
el públic, molt nombrós , s'interessh per la cursa.
Classifireteid:
1.—J. mtwellach (Terrut 250
e. c.), 11 82 40 quilhmetres en
I h. 12 tii. 11 s., a 08'281 quilòmetres per hora.
2.—E. Mnrquez (Velo p ette 350
e , e.), en t h. 16 in. 40 8„ a
02508 quilhuntres per hora.
3.—Pateck tVelocette 350 c.
e.). en I It. 18 ni. 50 s.
4.—Movado (Velocelle 350 c.
c.), en 1 h. 20 ni. 05 s.
5.—A. Mar cd (A. J. S.), set
volt en.
6.—Air Eldw (Harley).
7.-15/abran [Norlon), lis vol les.
El premi especial per a la y ' mlml 111AN Anida correspongué
Nott, mula B. ó A., que la cobri
en 8 1111 25 s., a 106100 quiViinelres per hora.
El corharcal millor cAnssifical
fou el vencedor absolut de la
prov a. J. Mullerach. A ;tiples'
corredor lambe 11 correspongue
PI prenil especial per a la maquina de 2 SO c. c. millor clas-

LA PROPERA VISITA DE
L'UJPESTI TORNA EGYESULET,
CAMPIO D'HONGRIA
Incansable el C. N. Barcelona en organitzar festivals internacionals per a la
preparació dels nedadors i water-polistes
que concorreran als vinents campionats
d'Europa, ha concertat dues reunions per
als propers dies 24 i 26 amb l'UjPeart
Torna Egysület, templó d'llongria, carnpió del seu país des de l'any 1929 fins
actualment. Els lastres aficionats, que
amb poc temps han vist desfilar per la
piscina de l'Escullera destacats equips
estrangers corn el "Munchen" i el "lbs
Y", tindran ocasió de constatar la vàlua
des hongaresos, que desplaçaran un excellent equip. Figuren en el set de Water.
polo components deis esjuips nacionals
d'Hongria, la primera potencia mundial,
entre ells Nemeth, Halessy i Bozzi, titulars del set campió del titán i guaEn ercapflol de desgracies cal
nvaclor de les darreres olimpiades.
* La resta de l'equip de l'U. T. E. el remarcar la de Non amb Et. S. A.,

el qttal es veg,é nbligat a abandPnar després d'haver portal el cap
i haver aconseguit la volta
ràpida,

Piloti:

Basca

FRONT c NOVETATS
-Arurmendi i Lejona (blaus), So
Collera
Gallada III i Quintana III
(vermells), 35

ts un fet inexplicable que un Masdor pel sol fet de portar un company
insegur abandoni un partit des dels
primers punts; ens reierim a Galia!,
ta III.
Ni una sola cegada féu el mes petir esiorc per guanvar un encontre
que per poc que hi llagues posat
la sena banda podia resoldre'l al se:
favor. Quintana jugà mis que de CO5.
tUr començà segurissim fins que,
contagias de Gallarta, acabé enripie.
tament desorientas.
Del bando! guanyador, Arurmendi,
com sempre. amb molta collocacie i
seguretat. Lejona, voluntariós i cada
dia mis en joc.

Avin

cié

"TROFEU SABATA"
La Unió de Pilots Aviadors
Catalunya ha aprovat el Reglament Pe.
qul e5 recire la cursa aèria "Trefe;
Sabata", organitzada per aquesta entitat amh el ii d'honorar la memòria
minen espertman, mort el dia 18 de ium
de rany passat a Guissona, d'acciden7
d'autemóbil.
El "Trofeu Sabata" es dis putará e.
dia 17 de iunv denguany, en el re.
corregid Barcelona - Guissona, i con

a prora de velocitat anda avantatges.
Han concedit ia llurs collaberació
elortalitIS: la Gesasalitat de Catalunya
l'Ajuntament de Guissona. el Club di
Natasió Barcelera i l'Aeri Club
Catalunya ,
9".

111
Kl Campionat ul ,11111unya
trigger ajornat..
,?er causa de difi,ultats sorgade
‚darrera hora. el
Club de Rem Belona sh'a vist obligat a ajornar pee' data qne s'avisari
opOrtunlanete ers i rampionats efe Catalunya croutrigger que huelen de te
el lii 07 dri,corrent al sestee-nirloc
port , de l'organit 1 '; dels n1I•13 ha'
via de tenir Cure.
,g ietat club per
.1 40:1,1 ,Ia de
delegació de la I
5
Rem.
.isu l' i
r'

Dirnecres, 16 de mafia de 1934

LA PUISLIOITAT

Vatraeameint etiosfairttnes

Declaren els detinguts i
muller i la filia del
procurador
En la nostra edicto
trrt extensa iniormació de iatrskarnent
cries al ciesaatx d'admiras:raza', de fin:des i disaurnptes juridics que el seny.:;r Ramon Aramon td inslalíat al se:
car:er de la Crear Coberta. minero roa. Immediatament desaires d'halar ocorregut el fet foren detineuts do
zas atraeadors. La i fit mateixa. en foret
deanes dos mis. La policía. duran,
vil la nit. va manir treballant, pet
aace detettir-ne d'a:tres. dels: quals
su.:105trelll que tambe havien pres part
fanacament.
Ahir al mata en eiec:e. va detenir
Noier Ratea Gil. Conaluit a la Canessaria General d'Orare Públic. va declara:. I arran de la seva decimal.
va poder-se cena:necear, centra el Que
se sospitava, que no havia tingut
mera de partieipació en l'atracarnent. i
a més, que ni tan seas havia acudit a:
"or on estoma citat amb els individus
que hi prengueren part, tet i coneixer-lo.
Sembla que en la sera declaració Va
er Que li pnidiesaren que intervinguét
anb el seu cotxe en els atracamentO que
preparava el grup, una pare del qua.
loa detingut ahans d'ahir, i que li ha tiren explicat el nombre dels que preparaven i la manera de realitzar-loa.
Nave que es negó en rodia a prense- -hi para i eme a conseqüencia de les
'renaces que li van ier, slavia cotnsroule.s a anar al lloc assenyalat. per be
lue no va ter-ho. S -e tabla que degut a
expleacions donades per aqaest deangut, es podran saber mates més coles de les que se saben ara. afama nonas que la policia pugui comprovar
,a certesa. Aixi. dencs, arran craquest
atracament, estan detinguts Albert Corta Adolf Cam pos. Emili "el Sastre.'
Eraacese Climent (a) - el Coix " 1 et
prer Rafel Cal. Eis altres individua que
u
taren &Unges al carrer de i3 Llacuna
rindiviclu eme digné a la pelleja (lile
baria passat el dia als banys, feral posais en llibertat, car no resulten ciarrecs de cap mena cbntra deas. Quant
al: primers detingrut e, Albert Cória di•
ale que el se-mí:alai tra el de serrador.
Li ¿oren trobats un ballet de 25 pesseres; 53 pessetes en atara. i, encara, 31
cipsules del calib a " ia. Va dir que ur
individu conegut' Ç t5tl sobrenom de
'el Fotògraf" era , a' diaecter de la
i que la pistofia tue Ii fou ocupada
hi baria donada "ea Cola". Negó Que
:sagues pres Part en cap altre atracament; assegura Que era un desgraciat
i que si ho havia fet era M aque no tenia
feina de rofic). - Adolf Campos Ortola
va dir, de primer antuvi. que savia
cartee de Topete, i que el seu ofici era
e! d'electriciata. Exalicä que despees
d'hav er sortit del pis del senyor Aramos
junt anib els altres. va fucir i que va
prendre la direcció de la Placa d'Esaarrya. Er. ésser-hi. va pujar en tun auplals de l'Hnspitalet. Velent que el tiraeig continuava, va baixar. Irnmediaaeient va pujar en un altre autobas, del
terr.i a baixar. també. Aleshores va
r .,rar en un bar de la Plaça d'Esaanya
1r, ion detingut. Precisarnent ho fou a.
outer, on s'havia amagas. 1 en el eremoment que canviava el cae-re-nado:
de la aistola que portava. Va confessat
ene haría ores part en el tiroteig i qu,
ja havia estar atrafat. anteriorment, per
delictes centra la nrcraietat.
L'individu conegut per Emill *el Sastre" s'anomena afaxim Soler Sánchez
E l primer nom és el que en nadrietn
el non' de guerra. Va declarar que fair
el clU i er presenta al nis del senyar Araman per parar el rebat, ja que savia er
ara cara que admir'stra aquell, u que
en saber que l'admir i strador eso hi era
va avisar els altre- leraué hi actidissin
foren trobaa-• al darnunt. en el
nniaent d'ésser deatent, armes de Cal

e

Manifestacions
del senyor Companys
Ahir al migdia, els periodistes que
fan informació a la Generalitat. ja labren el senyor Company; a la PreHerida, el qual va dir-los que havia
reaut diverses visites, entre elles la
del senyor Jiménez Asua. Va manifestar també el senyor Cornpanys abs
informadors. que a la nit aniria al sopar que se celebraria a bord del a jan/te I". i que avui la Generalitat ist
l'oficiantat deis vaixells japoarias ancorats al port, a una exud etia a Montserrat.
Ha arribat aquest matí —continua — el ministre de 'Marina senyor
Rc al. al cena ha anat a rebre un
e • ,aller de la Generalitat f el meu
src7etari.
eaelat /ser telaían amb Maeral de la niiestió de Paugment del
arel del pa: —pregunta un repórter
—No. I'er ara no. encara.
—raja llegit el discurs
senyor
Ca
—Si — reapianceue--. Per ò ja Saben
cae no acostarlo a fer comentaris
d.scursos 05litiCS.
—Coneix es termes =ti els quals
e ' canceller senyor Granar-Ramera va
s:raiar p er celebrat el judici de con-ale:a arnh el representant del seevor Lerrenx?
—No-- acaba el President—.
es:a. assaiientat d'aques:a

Una que.. •Ila contra
COr
de l'Ex.
zei
Per la Crr • ei d de RrAponAab il¡tats de l'Al .d.ansent, ha esta'
P rebentada al . al.3at de guardia
u na querella maitra els qui ( orinaren e Corni4 de la paeenda
1: apostató liste 'aacipnal, erran de
la cn neessia aroHadrie central
del rece!' aripjj, la! fts , ~mideradr
ala interesaos
de

erre:::. A casa cera. On el pólicra l. ; atta

dé
Diverses organitzeelons
obreros no seceedaren
rectitud del mitädiunr

Aval i el die anunciat per donar
pistola. Dique aun la In havia husada
deis individus que havien ares part en centena a l'anunciada vaga de contra'nutres. Aqueas conflicte, cas de Produirl'atrItearnent
El tercer detingut, anornenat Eran- se, provocada l'atur, vuele automicese Climeat Pérez, és un inaividu que tic, de tota la industria fabril i textil
s. havia dedicat. durant una Larga tem- d'a c í, ja que del Radium, que és l'asnorada, a demanar caritat. Fa temps, sociaci6 que ha p:antieja el confitera
pera, que va deixar i va muntar formen part gairebé la totalitat de conei rasen) de llagar bicicletes, per a nois. tramestres que treballen a les nostres
al Saló de Sant Joan. Denles. és pro - fabriques de teixits. Si aquests no acurieran i d'ura eseardenyeria al Bagatela den a treballar es produna l'atur dels
Digué que al Saló de Sant Joan ¿su el telera. Això suposa l'atur immediat deis
lloc on va conèixer els alares. Confessa de filatura i el collapse, per tant, d'un
que ell hav;a, planejat iatracair.ent; que dels sectors mis importants de la inestaven a punt de realitzar-ne un altre dústria catalana.
Cal tenir en eompte que aquest conen una lleteria del Passeig de Sant Jan.
camera:15 a la Diagonal, i un altre. del :bate es produeix en un moment en que
qual baria d'isser víctima una persona- aquesta i ndústri a ha hagas de limitar la
nalltat mea coneguda a Barcelona. No producció per manca de venda. Moltes
fou possible d'arrencar-li apuesta perso- fabriques han reduit el treball de dos
nalitat. Digué q ue era dl el qui coneixia àdhuc de tres dies cada setmana. I ara
el senyor Aramún i e qui havia facili- una particularitat a remarcar: els obrera
tat les darles necessaries per tal de va- del rana els dies que no treballen no
litzar-lo. D'aquest individu se sospita els cobren, mentre que els coste-amesque ha pres part en altres jets duques. tres perceben, tant si treballen coca no.
el jornal integre.
ta mena.
EI motiu del conflicte, el qual la fa
Manca, nomas. detenir l'individu conegut amb el sobrenom del "Fotaigraf". tema que esta virtualment plantejat, Es
el
següent: els contramestres tenen preLa policia te confianca amb qué ei desentada una petició als patrons en la qual
tindra aviat.
dentasen que els siguj concedit en conLES DE LA MULLER I LA cePse de re6r una s -e emanada de 6s pessetes,
FILLA DEL SENYOR ARAMON
Amb motiu d'aquest conflicte la FeAl matí acudiren al Jutjat, amb
deraci ó Regional de la Indústria Fabril,
;cae de declarar, la muller del senyor Textil i Annexos de Catalunya s'ha diAmainen, senyora Dolors Serra i Bola- rigit a tots els Sindicats de la Indústria
deres, i la ses-a filla, senyoreta Dolors textil adherits a la U. G. T. aconsellant
Amainan i Serra. Explicaren al jutge la als obrera tèxtils de Catalunya que romanera com bou realitzat l'atracament. manin en actitud expectativa i que aCUsi fa no fa, tal com rexplicivem en la din a treballar en cas que es produeixi
nostra edicia d'ahir: ajan és: que en un la vaga anunciada pels contramestres de
moment que aquella es trobava sola al "El Radium" mentre hi hagi matataes i
pis hi havien entras els lladres i que, la maquinaria ho permeti. En ei mateix
després erameneaar-la arnb les pistoles i sentir slan dirigit als obrers i obreres
dir-li que la =taz:len si cridava, co- de la indústria fabril i textil el Sindimenearen a escorcollar els calaixos de cal "El Obrero Fabril", de la U. G.
rescriptori del despatx del seu marit, T.. i el Sindical de Treballador de la
l'armari i els mobles da les altres habi- Indüstria Fabril i Textil de Barcelona
tacions. Que, al cap de poca estona, ba- i el seu Rada
ria entran al pis la seva filia. Ho
en el mornent que els atracadors se n'aliaren. Un d'ells, el més alt de tots, en
veure que la fugida perillava, atropella
la fina, la féu caure, posánt-li el peu al
damunt. La mare, en veure-ho, va exasperar-se, i va aconseguir prendre la
pistola a l'atracador, apuntant-li l'arma
Ti! i la reserva que mente la
amb el propasa de disparar. No va acon- policia sobre aquest afer, se cap
seguir-ao, degut a qué tenia el segur que els agente afectes a la briposat i a que ella, com que no coneixia gada d'Inresligarin criminal han
el seu funcionament, no el va poder treudelingut cinc individus els quals
re L'atracador li torna a prendre
havien formal tina banda que es
ma, i va fugir.
La filla digué exactament el mateix dedicava a falsificar comandes i
que la mame, i afegi, pera, que ha reto- venia després els producles a
negut com a autors de l'atracament dos un preu molt reduït.
dels individua que hi havien intervingut.
Fins ara se cap que entre les
Els ferits continuen greta.
cases que han resultat perjudicades per aquest procediment
INDAGACIONS DE LA POLICIA figura la red social "Valls", insA darrera hora de la tarda la policía tallada al carrer del Rec, a la
va posar a la disposició del Jutjat nú- qual han estat sostrets una inflmero onze, rigurosament incomunicats, nitat de generes que després creta
Aibert Coria i Molí Campos. També portals a Sabadell i cninPrats
In posa la quantitat que eis fou trobada per uns individus que estiraren en
al damunt, la máquina de retratar i els contacte directe amb els estafaaltres objectes rebata.
dora.
AvUi o denla, tot el mes tard, hl pasEntre els individus delinguls
seran tan-be els altres individus que per suposar que han intervingul
han estat detinguts amb miau d'aquest
en aquest afer hi ha un regidor
atracament.
Per la seva banda la policia va con- fraquella poblad& De moment,
tinuar trebailant tot ahir per tal de de- no Ola pogut concretar l'acusatenir rindividu conegut pel 'Fotògraf. rió contra seu. perd continua deNo el pogné trobar. Penh, amb tot, va 1ingut a la Corniasaria general
saber que dilluns a la tarda no va com- d'Ordre Públic, a resultes deis
pareixem a la casa on treballa i que, treballs que realitza la noticia
despres del tirotea; amb els agents, va per tat d'acabar datelarir el fet.
fugir, pujant en un autobús del Prat.

Descobriment d'una
banda d'estafadors

No Ii robaren 95.000 pes set, sine 65.000
El Juljet númeio 12, que és
el que instrueix el sumari b are
el semestament i robatori del

C on"

informa «La
Ven» els seus lectora
Se'ns demana la publicació de
segtient carta:
"Manresa, 14 de maig de 1934.
Sr. Direrlor de "La Veu de
Cat a lunya" • Barcelona.
Distingit senyor: Llegeixo en
la vostra edicid del dia 13 que
en el ple municipal de l'Ajuntamenf de Ma oreen del dia 11 vaig
prendre la paraula per a unteiir-me en nom d'Arrió Catalana
a una prop. , sicid de les minoriee
regionalista i tradicinnalista.
t"s pro() aquestes malles amb
la justifirada confiança que les
publioareu, per a precisar nomas
que es absolutament falsa la susIst

qual va easer ViCtilna iitlit1118 la
,allyord 31 st Lafulla Alauader,
ahir encara no lt va poder ret' y e declaraciO, degut a l'eetat
en que es troba.
dita noticia. En el pie de l'AjanPer la Seta banda, la Brigada lament de Manresa del dia
dinve.stigacio Criminal va con- al no vaig ni tan sols prendre la
tinuar elee.tuatil reeerques enea- para ula.
minades a aciarir l'ateacarnent,
Us saluda el vnstre ansia.
gairelie pellizulesv, del quel fou Vicenç Prat, Conseller - regidor
il'Accló Catalana."
Vietilluit la eenyvra Laluild.
Van declarar novumein la dependenta j el dependent, eis
quals no digueren res de non.
Sei sap que la Delegaiiiú d'Ha
aeada va practicar un reconeixement a 1 - Adridnistracid de Loleidos de l'Avinguda del Panal
Per ai dia 5 del airees mes de juny
que administra la ha estas assenyalada a la Secció Tercera
de l'Audiencia la vista de la
dita benyura, comprovant que
causa que se segueix a atarti Nadal
lot eslava en ordre.
i Ribes, el qual estä processat per
Serabia que . ele dinere que haver collocat una bomba al water
aquella pOrlava per tal d'ingree- de "La Criolla - la revetlla de Sant
sar-los al Burle, segons la carta Joan. L'arteiacte va esclatar.
de paaarnent, no creta nbalat:
El fiscal, en les conrlwaons que ha
pessetea, e0711 es (iigue en ele presertat, demana per al processat la
pena
de dotar anys i un dia de pres,i.
primera momento, sin() 63.00.
Per al dia to del matear mea, i a
Aquesta liquidarle correepotia la metida Secci6, ha estat aisenyaa 1'Adminialracle9 de Lotinics fla- lada la vista de la causa per amasmero 3, de la Plaça de Catalunya, sitial, contra Enric Marín Pedro, que
de la qual la Senyora Lafulla es el diä la de inarq, de l'any patsat
encarregarla.
matar la venidera de diario FlorenAhir, as darreres berree del ves- sis Unto», e la casa del arte, del
pre, la ['Miela tenia molla ron- arme, en aquella viva. El fiscal sol.
titile* per pracessat la pena de ti
l'anea en qtle durant la nil ata- aolye. noualalletOs
i un die de pral&
harin d'aelarir tele ele detalle
En totes dues vistes aetuari el Tel.
foscos que rodegen aquest fet. 'banal de Jurats.

Vistes de causes

interessants

vaiisells de Joe Jacobs, mana- FALZMTS

guerra japonesos

con maestres

aynicticar un eacorcoll, li trabaren una

L'atracament a
la Sra. lafulla

La visita dels
Tal ama esteva arnanciat, alsir a la
tarda recalaren al apetre pon da atoe,
cuirassats jamemos "Mama* i "Ivrate".
Poc despris del miadia els venteas
de guerra japonesa doren aaaanyajats
pel ¡Imita de Montjuic. Això lau que
acudis al port nombras públic per tal
de presenciar - ni l'arribada.
A la una de la tarda el creuer "Asama", gire enarborava l'ensenya de alcealmirall cap de la Divisió, enfili la
bocana del port, disparant les vint-i.una
sal ves de *ahitaste a la plaça, a la qual
correspongueren amb igual nombre de
canonades les bateriee del castell de
Montjuïc.
A curta distancia del vaixell almirail seguia el creuer "Iwate", i arnbdas vaixells, pilotats pels práctica del
Part, passaren a l'interior del port, quedina ancorats a la darsena de Sant
Bertran, amarrats de popa al moll del
mateix nona
El pas dels citats vaixells per davant
del cuirassat "Jaime I" fou presencial
pels oficiala 1 marinera, trobant-se
aquests ¿arrees formats al llarg de la
proa del vaixell. Tumbé a la coberta
dels vaixells japonesos forma la marineria, de cara al cuirassat espanyol.
Moments després de l'arribada, quan
el creuer "Asama" havia ancorat, pujaren a bord, per tal de complimentar
el vce-altnirall cap de les forces japoneses, senyor /fajina Masuabita, el ministre plenipotenciari del Japó a Madrid,
senyor Arate Aold, amb l'agregat naval
senyor Togari i el cónsul de Barcelona,
senyor Delgado Lauger, l'intèrpret, capita d'Intendència de l'Armada senyor
René Wirth Lenaerts i un capitä d'Estat Major de l'Exèrcit Espanyol. Tambe pujaren a bord el comandant del
"Jaime I" amb dos o ficials 1 un oficial
de l'Escota d'Aeronáutica Naval, en representació del seu director.
L'"Asama", que desplaça 9.240 tones,
és comandat pel capti
navili
Ohta, i formen la seva tripulació 667
}tornes.

El "aavate" deaplaea 9.180 tones,
componen la seva tripulada, 639 homes,
cotnandats pel capitä de navili
Flama. Demés, viatgen a bord dels vaixells 38 oficials rnetges, al davain dels
quals va el capita metge doctor Nagase
i dos funcionaris civls.
ambdós vaixells, de construcció molt
antiga, havien pertanyut als russen, i
pastaren a poder dels nipona en un dels
combats durant la guerra russo-japa
Ile 55,

LES V/SITES
PR OT O OL.LARIES
A quarts de quatre de la tarda el ministre del Japó, agregat naval, ;-ice-alm i ran, el oansol del Jaleó, els comandants dels dos vaixells japoneses i a lguns oficials estigueren a la Generalitat per cumplimentar el President. Eoren rebuts pel senyor Companys a la
sala de la Presidencia.
El cònsol del jareli agrai al Presa
dent les atencions que els estava dispensant i les que es proposava dispensar-los, i després pronuncia paraules de
salutació. El President els dona la benvinguda.
Els visitants es dirigiren després de
la Generalitat a l'Aiuntament, on foren
rebuts per l'alcalde, el qual els dona la
benvinguda atectuosament.
Des de l'Ajuntament els representants
japonesos anaren al Quarter de la Divisa!, amb robjecte de complitnentar el
general da la Divisió, i després a la Dslegació de Marina.
DAVANT LA TOMBA DEL
PRESIDENT MACIA
Des d'aquest darrer centre oficial ea
automabils de la comitiva es dirigiren
Cementiri Non, on arribaren a les cinc
de la tarda. Foren rehuts a la pcírta del
Cementiri per l'administrador, senyor
Salvatella, el qual els acompanyà al lloe
on es troba la tomba del senyor Madi.
Alli esperaven les personalitats japoneses el President de la Generalitat, que
anava acornpanyat del seu secretad, senyor Alavedra„ del cap de cerimonial.
Rubí, i el conseller delegat de Cementiris, senyor Pla, arnb el cap de cera
monial, senyor Riber.
Els representants japoneses dipositaren sobre la tenla del senyor Maca
un magnific massis de claven, de forma ovalada dels colora de la bandera
japonesa. o sigui blanc i vermell. Penjaven del massis de flora unes ciares
dels colors de la bandera de la República, de la catalana i de la japanest,
Dos oficials japonesos colloearen la conona sobre la tomba, i després la desfilaren per davant totes les altres personalitats japoneses. No hi llagué discursos; únicament el President, en aromiadae-se del ministre del Jap6, lt agrai
en non, de Catalunya l'homenatge quc
havia tributat a Macià.
Cap al tard les autoritats harcelonines
tornaren la visita a l'almirall japonés i
al ministre del seu país, els quals els
reberen a bord del ei-euer almirall
-Asama
ELS BARCELONINS PODEN
VISITAR ELS VAIXELLS
JAPONESOS
El Consolar del Japó ens ha enviat
la nota següent:
''S'avisa el pablie de Barcelona que
desitgi visitar l'esquadra japonesa
que l'entrada ala dos creuers "Asaroa" i "Iwate" será perneta a les
Iteres regiments:
Creuer "Asarna": Avui, dimecres,
dia 16 de maig, de les nou del mati
a les guatee de la tarda, i demä, dijous, dia 17 de maig, de les nou del
mati a les dotze del migdia.
Creuer "Iwate": Avui i denla, de
les nou del mati fins a les guatee
de la tarda."
BANQUET A BORD
DEL "JAIME I"
Ahir a la nit se celebra a bord del

**Jaime I" un banquet, ofert nal mi
de Marine espanyol ale mari--nistre
nera japoneses i al ministre de llur
país, que et troba a Barcelona. Assistiren al sopar totes lea autoritats catalanes i ele almiralls i
imperasen 1 espanyols.
EL PItOORANA PU A AVUI
Al metí, a les non. — El senyor
almirall Japonés, el .enyor ministre
del Japó Loas trenta oficials de l'esquadra taran una excursió a Mont-

serrat, lavad/ pel Govern de la Generalitat 'de Catalana.
A la tarda, a les • quatre. — Tornada de l'excursió a Montserrat.
A les cine. — Concert donat per la
banda de música japonesa ala jardins
del Parc Zoològic de Barcelona.
A les als, — Lunch °test pel general cap de la guarra regid al senyor
almirall, ministre del Japó i seguici a
la Comandancia Militar, amb assistència de les autoritats, caps i oficials
de la guarnició. assistiran unes
dues-centes persones.
A les nou. — El senyor ministre
del JapiS ole-riel un ipat a l'Hotel
Ritz a honor de les autoritats capa.
nyoles i distingides personalitats, xl
qual assistiren unes quaranta pericones.
A les deu. — El Sindicat de Metges
de Catalunya donan una vetllada Si
Casal del Metge a honor del COI
medic de l'Armada japonesa que viatja a bord de la dita esquadra.

ger de Schmeling,
és detingut a la
frontera

A. consequencia d'una denúnria presentada per l'organització del matz Urtudun-Schrneling.
ahir fou detingut. en arribar a
Porthou. Joe Jeeehs, manager de
l'ex- campió del alón. Pretenia.
segons la denúnein, marxar amb
els diners que Ii donaren per al
pagament de les utilitats de les
bosses, o eia unes 18.000 peeseles. Fou portal a Barcelona
amb auto per la policia de la
frontera. Sera posat a disposició
del Jutjat número dotze.

La Hei de eontraetes de eonreu

1111 document interessant
Se'ns prega la publicació del següent escrit:
"Sr. President de l'Institut Agrícola Catali de Sant Isidre. — Barce-

rient per finques rústiques, enclava.
des al Penedes i per tant afectades
pela actuals conflictes. Entre uns i
altres fan perillar aquest patrimoni;
Pech jo no oblido que el meu pare
va ensenyar-me d'ésser catalanista;
que va deixar-me un patrimoni espiritual de dignitat patriótica, i aquest
no vull perdre'l. Jo vise mig isolat;
sé que res significo ni vale; pera pei
mateix prestigi de l'Institut hi vull
fer sentir la me ya veu sincera.
.TO entenc que els•propietaris catalans van molt equivocats en les seres
actuacions. Jo crec que ells no hanett pas de lluitar obertament, per
sistema, contra alguns dels principia
revolucionaria que rolen canviar i que
canviaran fatalment la manera desser i l'organització de la propietat a
Catalunya. Jo estimo que mis que
posar barreres ala corrents impetuosos de part de la nostra pagesia, atiada per altres amb fins pcnítics, haviert de procurar ernmenar-la per
bons viaranys i fins avançar-nos-hi.
Ens techen en un periode de transformació social i hem d'acceptar la
realitat. Podent 11Mtar amb raó contra bornes i conductes demagògiques
arbitra:lea, ens estern enfrontant
amb principis i teories mas o menys
discutibles i acceptables, però dignes
de consideració i estudi; i això ho pagarem car.
Partits politice i entitats que deuen
la Seca ra6 de vida a la defensa dels
drets de Catalunya, advoquen avui en
pro de la competencia del poder central per a legislar sobre contractes que
Eón ressència de la vida civil o social
del nostre camp. L'Institut no haría
de seguir per aqueas carril perdedor.
Aval cal treballar més que mai per
la conservació de la fe i l'esperança
en les nostres conviccions patriòtiques l en la força del nostre poble;
i per alece cal lluitar en defensa constant dels nostres drets, reivindicant
per a nosaltres l'ordenament de la
nostra contractació; mai no pretendre posar-la sota la protecció deis qui,
per temperament i en Ilur majoria, no
la coneixen, ni la cornprenen, ni l'estimen.
Recordem Prat de la Riba quan «Lb
diu que el Catalanisme "no és miestici
de bon govern ni d'administració, no
él quessió de Ilibertat ni dagualtat,
no és qüestió d progrés ni de amadictó; ea qUestió de Patria". Pensem
en Torres i Bages quan aconsellava
que el país trenques els ideals deis
partits per no seguir mes ideal que el
propi be; creiem com ell que poble
que pensa no és poble mort; i aja
a pensar i a sentir per ell ma--demIn
te:x; pero no a pensar ni sentir a remole deis altres. Estiguem convencuto. arnb Valentí Aamirall. que asi
velen) eanei xer la nostra situada. juridi:a especial, es precis que treba.
llena tot el na.ressari per aconseguirho, ohtenint un cos legislatiu. Ara
que el tenim no vulguem que Ileis
nostres ens les dictin ela altres.
li si la riostra pagesia ha entras ¡n'Id
dina el Catalanisme, ecnreem alizest
sent :ment i demortrern•li que nasal..
tres, els propietaris, tenim també ben
arrelat en nosaltres mateixos el sentiment de Patria. No oblalem que,
com digue Almirall, la solucie dei
nostre problema nacional sol, ens la
por partan fexplosie dels septiments
de tot el poble. Per la nostra digno
zal, per la nostra conveniencia, no se.
guini aquest carnt equivecat; mareta cure, si és paasible; sentimoms
catalana per sobre de tot; no matem
les noAres illusions d'esteved,
poble Iliure.
Perdonen aquest desfogament; pera
esta: cc: maneta que cenvenia que f 0 1
un propietari que, ebria l'Instala, alarqués la 'M'a Ven i fea tals mandesiacions, que cree que molts aitres com.
p arteixen. encara que no gosin a ex•

company: Sento haver
d'aixecar la meva veta segurament
discordant del paree de la majoria
dels nostres companys, pera, un imperatiu de la mey a consciencia de patriota m'hi obliga.
Per una nota oficiosa publicada en
la premsa, resulta que la qüestió de
la competencia per inconstituclonahtat de la Ilei de contractes de conreu
promulgada per la Generalitat ha estat plantejada pel Govern espanyol
degut a les actives gestions per ves
realitzades cona a president de l'Institut; i és contra d'això que he d'aixecar la nieva veu, fent avinent els
perills de tal conducta, que cree que
representa un mancament a la nostra
dignitat de catalans.
Aquesta actitud vostra, que no és
mes que una reincidencia d'aquella
anterior interessant que en el projecte
d'arrendaments de finques mastiques
presentat -al Parlament espanyol hi
fos afegit el precepte de l'extensió
Ilur a tot el territori de VEstat, revela
per una part un gros mancament
d'ideal, unes mires excessivament i
exclusivament materialistes. Disten en
el vostre parlament davant del Censen directiu, en la seca reunió del
dia 4, que baria de posar-se preu a
l'acceptacig de la llei espanyola i que
aouest preu f g ra el qae ella tos favorable al fornent de la Costra riquesa
rústica; pena jo he de palesar que
per aquest preu, per aquest plat de
Ilenties, donen la nostra dignitat de
catalans, la nostra consciencia d'homes de seny jurídic; seny que ens
pot empènyer a un costat o a un altre, peral que no ens pot permetre
de vendre'ns a qui millar ens pagui.
Els qui tota la vida harn estat catalanistes pe, convicció, la temps que
anem lItt xic esmaperduts davant les
actituds dels qui vénen actuant com
a capdavanters de Catalunya, tant
des del camp de l'esquerra corn des
del de la ¿reta; perque en veritat
veiem fallar arreu aquell esperit reivindicatiu, de dignitat, que ha de
constituir ressencia de tot moriment
nacionalista: veiem fallar la flama de
l'Ideal, el caliu del sentiment, que uns
atures colguen sota les cendres gri.
loses de les conveni&ncies partidistes
i dels interessos material:. Ahir eren
eh de l'esquerra els qui volien que
les Beis .agriiriet dictades pel Parlament espanyol fossin extensives a tot
l'Estat, votant perquè fos el dit Parlament qui dictes les lleis reguladores
dels nostres contractes de conreu.
Avui sen els de la dreta els qui advoquen pel mateix, després que els al.
tres han fet dictar una Ilei pe l nos.
tre Parlament. Una i altra ho han
fet indubtablernent, malauradament,
portats sols per tristes conveniencies
i amb l'esguard allunyat de l'Ideal.
Els qui tota la vida lieri estat catalanistes, sabern que Iota els nostres
mestres, tots ele nostres teoriteadors,
ens venien predicant i ensem ant que
el Catalanisme no era Miestia de bon
o mal govern, sin g una questia de
govern propi, de govern per nosaltres
mateixoo. Avui, en canvi, es diu
hlicarnent que ens deixarem gavernar
per qui ho faci millor, per qui ens
deni mis pessetes I aixia, ara i oro;pee, sera una. irtel i gnitat. A això en.;
ha portat la manca de conviccia, la
manca de ver sentirnent catalä.
Per altea para aquesta actitud sos'
tra reveladora del pen s ar general
(pensar ben irreflexiu) de la majoria
de socia de l'Institut, constitue i x, al
meu entendre, un gros error, una maMima equivocació, aindant a al i ar la
lluita entre els t'ostro eetaments, donant als contraris una bandera que
tots nosaltres havfern d'enarborar. La pressar-leii.
bandera de la catalanitat. I al capdaSempre sie g ue aim.,
vall per què?
Eduard Vidal i Riba
e Qua passan si el Tribunal de Ga.
8 de maja de 034."
ranties resol la questió a favor de la
competencia del Parlamant atila?
¡Què n'haurem tret de tot aquest
trasbals? 1 si fos al contrari, i en el
dia de denla un Parlament espanyol
ADVERTIMENT
dicta Ileis regulant la nostra contraetació, com podrern nposar-nos-hi?
nom de quin principi, de quin
Advertirla a les persones a les
ideal podrem fer-ho?
quals interessi la publicarte imS'est à donant un mal pas: anem de
mal en pitjor; seguim un viarany permediata de les notes que en, endedor que no saberla on ens mena.
vien que ele ortginals han de diten Wat oteen a pum de peral u
rigir-se tots a la Reducid, Corta
melles coses, que Catalunya pot perdre la aeva riquesa; c peri., que no
Catalanes, 589, mee- reis, abans
f6ra pitjor citare la ova cultura i
de les nou del vespr t. Ela que
molt pitjar pmdre la ame dignitat
com a noble? Cal reflexionar, cal reteens anibin mis tard d'aquesta
i per alisó ds precie aixecar la
hora o vagin adreeats a la imveu entra nosaltres mateixos, i a talla
d'altri ho }Mg jo.
peemta
El meu pare va deixar-me un pesa
patrimoni, integrat quasi exclusiva- Wal1212ale
acanläte —aiatiaa=tia:

ESTRIDENTS
Tot un revscolo de yema tornar
aquests falziota: els montaquics arrauxats. - Opportet esse haereser:
calen heretgts a tOta fe, o sine viuria
~se descabdellament, i acabará, mal
identificada, al recambie/ de les andramines. La República necessita mo.
nerquics. Els monarquitzarts- declara :3, plens de precaucions ambigues.
professionals de lanar amb temple i
de l'estar a veure venir, han fet mal
a la República: han escampas entre
molts incautes una impressió de falsa
seguretat, han volgut esiumar unes
colora vives, atenuar dins la bunior
del mig assentiment els mots d:reetes i vitals, la clamor del poble.
it els monárquics de sang i fetge, els
avalotats deis cabarets per on ja filtra la llum matutina, els apassionats
d'alguna brutalitat directa, Os Milbornes i capitans manaia daga revolta, no pas de la iatelligencia, sisó,
oposadament, de l'indret orginic que
ells tenen per consagrat a la gosadia,
aquests sí que mis fan illusió, i ens
¡aran servei. Ens convenen com el pa
que mengem. Entla de les fronteres,
no ces eren pas de tot el rèdit que
Ilur natura, llur temperament, llurs
estirabors i Ilur poca-solta enverinada consenten. Hi batirá un reconfort
a veure'ls i sentir-los. La República
se'n tornara mis popular, alee és,
més veritable.
Les meves naves sin, d'una banda,
que els e-desterrats vénen decidits a
haver-se-les amb el gilisme traidor i
de l'altea, que almenys els militaras
joves, i en general la secció de cape
calents que tot ho estieren d'algun
cop de daus, ja es migren per una
()miel d'aventura, per un anhela
que els permeti d'atracar la nació.
N'oyes excellents per als que ereient
que el gilisme no fa sinó—per tot real
programa--explotar els avantatges de
la color de gos com fuig; i que l'ordre republicà no és verament i prue
iundament sostingut sine, en mests.
res iguals, imaalment aplicades ata
dos extrems.
Que els gentilshomes mis espera.,
tats, i els comparses més significats
de la Dictadura, i el xerraires mis
atabaladors de les sales de banderes,
i la plana major del Sindicas Lliure,
i altres meres i plagues de l'Espanya d •ahir, es valguin refiar del earäcter fat i manyac que es pensen
que la República ha assumit defini ti vament. Llur aldarull, llur indigent
insolencia, esquilmaran aquesta mena
de letàrgic que pensa en mea d'un
rece, de rEspanya actual. En el joc
d'escacs de la política espanyola, en
aquests moments que som, no podran
limare cap pee a sinó contra liare antics anales que han passat a engruixir
l'host repubicana mis hospitalaria, i
contra Ilurs amics, mes nous, que
tan de semimorairquics des de sota
la taula.
El retorn deis falziots estridents,
oficialment recaptats per al sol patri
en nom de l'esperit de reconciliació,
no determinaran sine les picabaralles
dins -la colla que avui té encarregats
en el poder, i que només mantenintse en una mena d'anonimat, i d'ideologia vulgannent grita, ha pogut sera.
blar una forca coherent Som mis de
quatre els que sabem ja estona que
no hi ha res, de més ventis i moridor que una força collectiva sense
ideal i a base exclusiva d'organització. Amb només que fitxers, circulara i menes de processons i vetllades lirico-musicals, no arriben pas a
sobtar la vida ni a aferrar-la. .a116
es obra d'insectes, no pa d'hornea
pleno I per ala insectes, els falziots
són terribles. Comptem ama. Ilur
i pricticament gratuita, eollaboració.
Convé, certament, que les esquerres s'adrecin al pala i el somoguin
arab propagandes reestructures, enamorades de rexcellincia, desvetllado,
res del sent:t é respopsahilitat, ponderadores de les causks de justicia,
ardents d'un nou desig. Contra les
dretcs bé esta que hom faci un gest
com aquests tan serena i magnifica
de Barcelona i Madrid en un sol diat
pera molla de reina de deshallesta.
ment de les dretes i de llurs seru
vidors la podran deixar a aquest rassea. que acaba de passar la frontera,
d'ere, de (Jades violentes, de moixiganga arcaica, dels batxares d'un retroces que faria alear les pedres...
BELLAFILA

ARMES 1 BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 (Ir a 23).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mònica, 29, isegon.
(Oberta al palia tots els die, !ciasen,
de set a nou,de la nit Diumenges,
dones a una del matt)
Acció Social. — Anuden Vives, 3.
Academia de Bono, Lisura. — Car
rer del Biebe Cegador,
D'Art Decoratiu. — Palau de
Pedralbes.
D'.Arqueologia (antic Palau de
les Arts Critiques del Pare de
Montjutc en cura d'instal)aci0).

D'Hist ò ria Natural.— Rambla
dels Estudis, 3 (Aeademia
laUncies).
ift

letoldgen. Cascada del Pare
Ciutadella.

Social 1 Industrial. — Urge.l,
iidmero 187.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Cae rne, as.
Padagegic Experimental.—Tra
y eesera de Dalt, 74.
Aquerium.— Parc de la Cinta-

delta.
ArL Cnntemporaul.

Pelan de

Bellos Arta, Passeig de pujades.
Academia de Ciències 1 Arta. —
Rambla dele Estudia, a, pral.
Academia Catalana de Be!!., Arta
de Sant Jordi. — Coa Llotja (do
nou a una). &Apoda! d'Art I Arome.
logia.
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"Locura de Shanghai"
Catalunya

Fox

Film basa, en /a trovelia de Frederick

Haslitt Brennan, dirigit per John
Blyst‘uw, amb fotograjta de Lee Garenes i el següent repartiment:
Pat Jackson, Spencer Tracy;
Christie, Fay Iti ray; Li Po Nang,
Rairii Margar,: Lobo Lornegan, Lugen e Ponerte; Primer oficial Larsen,
Herbert Munsini; Villiam Christre,
Reginaid Slason; Van Emerv, Arthur
Hoyt; Ricaud, Albert Contl; Senyora
Glissen, Monde Eburne; Von Uhlenburg, W11112111 1 . 0/1 Brineken.
—
L'Orient, arib la situació especial en
que s'hi troben els europeas, voltats denemics i de perills que els obliguen a
obrar, a reaccionar contra Pambient, és
um font inesgotable de materia de /reció—novella, teatre, cinema—que no deixen d'aprofitar els autors de tots els
rasos, i especialment els productora de
films.
En "Locura de Shanghai" ens troten a la capital del Sud en el moment
de les revolica cornunistes. Però aquestes no hi són pas com a document, sitió
com a reactiu per fer obrar els perronatges, un oficial de marina americà Apulsat de l'armada, que no troba lema
enlloc, i una noia europea de bona familia que se n'enamora a primera vista.
Naturalment, Policial serà un bon sitos
i l'amor el tornará al seu antic lloc a
través d'un heroic rescat de la noia assetjada pels comunistes en una missió
de l'interior. El film, malgrat ésser
genere deis que hom prevea el final,
is interessant, i la direcció de Blystone
li comunica emoció i un ritme räpid.
Dels actors, Spencer Tracy, ja ben conegut, no desmereix les seres anteriors
actuacions: Fay Wray, amb la seva
¡lea semblança a Gloria Swanson—una
Gloria Swanson estätica—i Eugene Pallette, el capitá del transport fluvial, hi
tenen els papera de més acció. Un film
interessant.

"Remo - Satan"
Fox

Catalunya

Film de ¡eres, segons (irguiera de lames O. Spearing, dirigit per Clyde E.
Pillan i amb el segiient rePartiment:

Mary Brewster, Marion Barna;
Robert Eher, Kane Richmond; Raronave Doyle, Harry Woods; Ah Lee,
- Lee; Remo-Satan, Renio-Salan.
.si h
—

Una aventura molt sencilla, ingenua
de tant com ho és, la recerca d'un tigre
qeu té aterroritzada sota una comarca,
dóna pretext per, barrejada, naturalment
amb la seva mica d'amor i odi, presen1111N111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n

C O L IS E U M
UN FILM DE NORMAN TAURO°

PREIIDENTC
FANTAI MA

tar-nos una serie de liudes entre dimeses feres. lit veiem, aixi, óssos contra lleopards, una pantera contra una
boa, u n tigre contra un cocodril, un
simi amb uns crancs, un lleó i un tigre, etc. , i una boa contra un brúfol
daigua, que citem l'últim perquè ES
Púnica nada que és a more Aistä, presentar successivament ¡ intercalar amb
escenes de manca per la selva ¡ arnb
uns titols explicatius tot i que el film
és parlat, ens porten a la mort rápida,
d'un parell de trets, del famós tigre. El
millor d'aquest film, que senibla destinas a les escoles, és el pas d'un ramat
delefants furi osos, les evolucions don
simi dalt dun•arbre i la lluita entre la
boa i el bridol. La composició i la direcció tan ingenues, si més no, com Pargument, la interpretació i el dialeg.
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també: "Destructors", un film produit per \V. Hammong sobre la vida
dels insectes, les seves liudes i els
seas enemics; llästima d'algunes escenes de fotografia o d'illuminació
defectuoses. Una "Revista femenina",
mancada del mes elemental concepte
del noticiari; en ella ens presenta, per
exemple, la nena Jacqueline Rousell,
de nou anys, tocant el violoncel, unes

modela d'una casa de París es pastegen per Monte-Carlo, 011 exhibeixen
diversos vestits de platja; l'arribada a
París de l'aviadora Maryse despees
d'haver realitzat el "raid" SaigonParís, i una desfilada de nois disfres.
sats—aquesta noticia almenys ha
d'ésser del passat Carnaval. Al "Pathé-Journal" d'aquesta setmana d'entre les noticies que ens presenta veiem
l'arribada a Marsella de Pesquadra japonesa, actualment a Barcelona; el
president Roosevelt presideix un partit de base-ball; unes maniobres de
soldats de cavalleria a Virginia; la
commemoració del primer de maig a
Coblenea a base de braços alçats i
creas gammades pertot arrea; a Zuric els socialistes organitzen una manifestació, i a París se celebra el Saló
dels Artistes Francesos, etc.

"El Presidente Fantasma"
Collseum

Paramount

Film salirle tret de la not.ella de Georg e F. Works "The Phantasm President", dirigit per Norman Taurog, amb
música cançons de Rodgers i Hart
i amb e/ seguent repartiment;

Teodor K. Blair i Peter Varney,
George .1f. Cazan; Felicia Hammond,
Claudette Colbert ; Curly Cooney,
fintiny Discante; Jim Rortkton, George Barbier.
L'elecció de President en un país colo
els Estats Units; un home entre cent
milions i el poder taumaturg que 5./1,1
volgut donar a aquest honre i que se
11 atribueix en les campanyes electorals,
ha donar a tot l'afer unes tals proporcions que per poc sentit de l'humor que
hom tingui ha de teure la mina de grotesc que pot arribar a coser la cosa ¿tornes alterant lleugerament l'escala de
valoro. Naturalment, aixà no lio pot
len més que un que hi sigui a dins; Set
Per un estranger podria isser consiierat com un insult i lins per un nacional si es fes a casa nostra, on, amb tota
aquesta llegenda de gräcia de bon humor que ens hem atrasad, som el poble
més eixarreit i més inflar de la pròpia
importancia, precisament perquè, com
que ningú no ens en dóna, cal que ens
en donem nosaltres—la naturalesa, lins
la humana, té horror al buit.
Amb aquesta simple alteració de valoro i amb una mica de fantasia, G. F.
1Vorks ens dóna una obra d'una gran
força cómica. Ens presenta el cas don
candidat a la Presidencia que és un
home absohnament eixut, mancat de
tot atraerla en aquesta epoca en que tot
és la publicitat, però els managers
del qual tenen la sort de descobrir-li un
socias que és curander ambulant, i per
Sant un as de la propaganda i deis llocs
comuns electorals. Torhorn el confon,
fins la noia que pretén el vernable candidat, la qual acaba per enamorar -suc.
pecó de l'ahre, de l'home simpatic i expansiu. D'aquesta manera la campanya
és un exitis, penó el candidat ho espatliará volent eliminar el sets rival en
amors, puix que serä eliminas ell en
assabentar-se la promesa de la malifeta
que es prepara a la part de candidat
que ella estima. Al final, no obstant, la
cosa s'arranjarä perquè el socias será
President de debò, i com que és un honre
simpatic j pie de sentit comú, acabará
per fer-ho bé i fins amb el sea propi nom.
La idea de l'obra diríeu que ha estat
de demanar una limitació dels podets
del President per trobar mis fàcilment
un honre que ho fati be sense necessitat de demanar-li miracles, En el film
aquesta idea, i en general tota la farsa,
ha estar alleugerida, fent-ne a estones
una mena de film musical. Així PeterVarnev i Jimmy Durante, el curander
i el seu ajudant, canten i bailen i sovint parlen en vers, cc= els mateixos
membres de la Convenció, i tos plegar
agafa de vegades un ritme sie ballet
molt mogut.
Un bon fi lm que caldria que els nostres politics vegessin -per convencer-se
que el respecte és perfectament compatible no sois amb la broma, sinó amb la
sarda.
A. FERRAN

ACTUALITATS FILMADES
"PERDUTS A MAR"
Actualitats

La más formidable sátira del
Una producció Pathé Natan segons
clnema amarle/4 per CLAUDETTE guié original i realització de Robert
Alexandre,
l'autor de "Guardians
COLBERT, GEORGE M. COHAN
mar", que es projectà en un compleJIMMY DURANTE
ment de programa al Tivoli aquesta
temporada; de "Un monestir", i darrerament realitzador de "Ombres sur
A mes, el film pacifista
l'Europe", de tendencia política.
El reportatge que sobre el salvaEL AGUDA Y HALCON ment de näufrags ha realitzat Robert
Alexandre ha estat ter en presencia
d'un sentir cinematogräfic excellent;
d'aquesta manera pot fer-nos participar amb facilitat dels moments demodé que envolten els prepararlas
per a la sortida a la recerca dels nàufrags, com de l'angoixa de les families que esperen els seus; tot alzó
ens ho pot fer sentir sense recórrer
a plans de cares espantades perque,
senzillament, de bon principi ens ha
situat en un ambient explicar per
múltiples detallo, rnentre que les exfREDRIC11
CAROLE
GARY
pressions facials dels que podern conPUM • LOMBARD • GRAN? siderar intèrprets queden a segon ter•
me i no les usa si no és per a posar
Ikan dos filma Paramount
de relleu l'angeisa d'aquells instants.
Després d'assistir a les escenes de
salvarnent i d'una brea visita en un
cementiri d'un poblet de la costa. el
film s'acaba a l'interior duna ca g a de

u

gran ciutat— París — on una familia que esta escoltant la rädio s'adorm...: és que radien la festa que
anualment se celebra a França per
a condecorar els rnariners que esposaren llurs vides per a salvar els seas
companys en perill.
Finalment ens permetent recomanar aquest film, el qual, malgrat ésser
un reportatge i que pot sernblar lliure de les regles cinematogràfiques,
aquestes hi són aplicades amb justesa,
motiu pel qual creiem que els nostres
cineistes "amateurs" poden aprendrehi mole més quan creiem perfectament realitzahle arnb els mitjans amb
que compten i per tant de tenir una
aplicació mes inmediata que no pas
- Vuelan mis canciones", "Vida privada d'Enric VIII" i altres filmo professionals.
Es projecta en aquest programa

PRIMERS PLANS
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AVUI I CADA DIA
Els nazis presenten els seus films
Propaganda als camps de concentrad&
GRAN EXIT
on tenen reclosos llurs adversaris poMies.
LA MELODIA DEL AMOR
* "El Dr. Frankestein", film de
per
misteri interpretat per Boris Karloff, ha
estat retirar dels cinemes alemanys seHERBERT
GROH
gons ordre del govern.
* Per la seva banda, la censura ale- 444+114444444115444+114+14+
manya ha prohibit "Els !tomes i tina
do na
banda francesa "L'Harmonie Les Es,
* Thelma Todd, que hem vist en fants Castráis'', que té anunciada la
sera
arribada a les 6'35 del mati per
"Fra diavolo" i en alguns films curts
de Hal Roach, s'ha divorciar de Pasquale l'estació de França.
L'expedició estará formada pee 70
M. M. de Ciccon en plena llana de mel.
música i 80 acompanyants, als (pral'
* Tom Mix, el conegut cavaltista, rebrä una representació de l'Ajumainterpret de nombrosos film de l'Oest. ment.
ha debut novament el cinema per tornar
"Les Enfants Castrais" donaran
al *
circ .
un concert el dilluns de Pasqua
les
onze del mati a. la placa de la
U m Merkel, que en "El CarCascada del Parc de la Ciutadella,
rem 42" tenia un paper secundari,
a dos guarra d'una visitaran eis cen"rodar" catorze peilicules en 103. tres
oficiala,
Aquest rècord estava establert per Zasu
Pitts en 1932 en disset films.
* Horn diu que la Western Electric
en 1933 ha perdut 210.000.000 pessetes
* "Lady Lou" ha estas prohibit a
Austria com a immoral. Recordem que
A Barcelona
aquest film ens fou presentat per "La
Ven de Catalunya",
Tertúlia Manche.— El diumerge
* El govern xinès ha prohibit la passat l'elenc daquesta tertúlia, sass
presa de vistes d'un film americä.
la direcció de S. Capella, acula da* L'artista sueca Tutta Berntzen- 1 vant el Jurat del III Concurs e
Rolf ha estar contraetada per una em- Teatre Amateur representant les obres
"La mecanógrafa injerir", de P. Cappresa de Hollywood.
devila, i "Les garses", d'Ignasi Iglé* Clyve Brooks i Diana Wynyard, sies. Prengueren part en la interpreprotagonistes de ' Cavalcada", aparei- nació d'ambdues obres Teresa Sirvent
xeran de nou en "El camí de Douvres". Isabel Tortajada, Adelaida Montolio,
* Carl Froelich, segurament inspi- Empar Sala, Salvador Capella. Raunen
rar en l'èxit de "Vuelan mis canciones" Isern, Robert Gabriel, Daniel Espanyol, Joan Bartoll, Antoni Sala, Joan
—la vida de Frank Schubert—, interpre- Amengua!, Enric Castanyer, Rafe(
tará "Mozart".
Roo-II, Ricard González i Jaume Capella.
.
"Follies de mitja nit, segona VerUna projecció de
si6".—Sanuncia la reposició de la revista amateur "Follies de mitja nit",
"Berkeley Square"
representada el desembre passat al
Teatre Olympia, amb gran èxit. Ara
Una projecció ¡ una sola del film de es titulará "Follies de mitja nit, segoFrank Lloyd tindrä lloc divendres al na versió", i els directors i organitFantisio en una sessió organitzada per zadors, senyors Josep M. Cardona i
"Mirador". Aquest film del realitzador Robert Vicente, han introduit algas
de Capatcada es una de les coses que ho- nes modificacions i anuncias alguns
noren més el cinema americà Un film cuadres per altres de nonas. Els beneextremadament intelligent que explica ficis que s'obtinguin seran destinats
la fantástica aventura d'un americä dels a favor dels nostres Hospitals.
nostres temed que, empès per la nostalgia del passat, rnarxa al segle XVIII, i+99114,4444.9044444+4444.146
on viu entremig de gent que ell sap ja
MOLT AVIAT
inexistent.
Pellicula realitzada amb una perfecció técnica total i amb una sumptuositat
veritablement espectacular, la profunditat del seu contingut li lleva tanmateix
la possibilitat duna exhibiciO corrent.
Per això "Mirador" no ha vacillat,
abans de veme la pellicula tornada al
seu país d'origen, a organ;tzar aquesta
sessió, que cal esperar ha de veure's mes
AtitiABELLA
concorreguda que cap altra de les sessions anteriors.
Com si aquesta clicumstäncia de trae- Llegenda hongaresa. Un poema
tan-se de Púnica ocasió de veure un film d'Imatges Landre E commovedor
d'aquesta qualitat no fos prou, "Mirador" s'ha assegurat així usareis per a t444444444444+444444.444444
divendres Lupe d'or, el discutit film de
Luis Burlad, en el qual el célebre realitzador aragonés continua la täctica de
Le ehien andalon.
Els que s'interessin per aquesta sessió
extraordinaria són pregats de consultar
Programes europeos
el "Mirador" de demä.

TEATRE AMATEUR

Divendres, día 18,
a les 10 del vespre

eittimAno
presenta al cinema
i ANTASIO en
SESSIO UNICA
.

el film de Frank Lloyd

Berkeley Square
í el de Buriuel

L'AGE D'OR
qurr
Aquests dos films solament es projectaran
a Barcelona en aquesta sessió

Localitats a l'administració de MIRADOR

La T. S. F.
selectes

La Mtisica

Dimecres, 18 de malo
18'25. — Koenlgsberg, 291 m.
Quartels de Haydn i de Mozart.

NOTICIARI

18'30. — Berlín, 358 metres.
Coneert Max-Reger.

Ateneu Enciclopèdic Popular. —
Avui, dimecres, dia 16, tindra lloc la
inauguració del Curset a cartee del
ha
mestre Josep Barbera. el ,
estar organitzat per la Secci de Música de l'Ateneu Enciclopèclic Popular.
Els temes a tractar el primer dia
són:
"Elements materials de la Masica:
el so i el temes". "Ritme i melodia;
ca. El
Constitució de la limamelódi
siete melódic."
Per assistir a aquests cursets,
inscriure's amb anticipació.
Recital Alexandre Vilalta.— A demanda dels seas nombrosos amics i
admiradors, el nostre eminent pianista
Alexandre Vilalta ha accedit a donar
un recitad que tindrä erecte a Unen
del mes que som, amb un programa
digne dels alto mereixements d'aquest
excellent Pianista.
Concert de la Banda japonesa. —
Avui, dimecres, dia lb, a les cinc de
la tarda, la Banda de música de la
divisió naval japonesa donará un concert en obsequi del públic barceloní
al quiosc del Parc de la Ciutadella.
El concert de la "Músique Municipal. d'Annecy". — Programa que executara la "Musique Municipale d'Annecy", el dia 19 del mes que tema a
les 17, al quiosc del Parc de la Ciutadella,
"Marche Heroique", de Saint-Saens;
"Les Montagnatds des Alpes", "Esquisse Savoyarde", de Victor Gentil:
"Patrie". obertura, de Bizet; "Inspressions d'Itälie", a) A. Mutes, b)
Sur les Cimes, de G. Charpentier;
"Selection Sur Sigurd", de Rever;
"Les Francs Jagen", obertura, de B e rlioz.
"L'Harmonie Les Entente Castrais".
El propvinent diwnenge, dia 20, visitara la nostra ciutat la reputada

19'15. — Viena, 507 metres;
Missa en fa menor de Bruckner,
18'30. — Bucarest, 364 metres.
"Judith", opereta de F. Lehar,
des del teatre de l'Opera reial.
19'50. — Emissores de l'Estat
trances: "La Boheme", Opera de
Puccini, i "Pallassos", ópera de
Leoncavallo, des del teatre de

l'Opera Cómica de París.
20'00. — Estecla regional, 373
metres. Concert d'orquestra.
20'00. — Praga, 470 es. 'Les
¡loes vidues". ópera cómica de
Sinet ana.
20'00. — BrusselIes flamenca,
322 1netres, Caneen Boelltnamn
Chaminade j Chabrier.
20'10.—Poste Partelen, 313 M.
Mtistea de cambra. Direetsr.
Mal hieu.
2016. — Nacional Anglesa,
1.500 metres. Festival 10 01i
110110 1934, dirigit pel mestre
Weingartner.
2016. — Sulssa romana', 413
rnetres. Festival Beethoven.
20'30. — Leipzic, 382 metres.
Música italiana.

2030. — Rädlo-Parle, 1.650 m.
Mrisioa de cambra: Schubert,
Ilaydn, FatIrd.
20'30. — Estrasburg, 349 In.
Concert per l'Orquestra Simfbnica de Nancy.
2100. — Francfort, 251 metres. Selecció d'operetes de
Suppri.
21'30. — Luxemburg, 1.304 al.
Recital de piano.
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Roosevelt dema- Turqus a abandone

La represa ginebrina
e

Comitè del Sarre ha lliurat l'informe sobre

los mesures a prendre amb motiu del plebisoit
qiiestió del Chaco pot donar lloc a importants deliberacions
dilluns Cia:bra ha rcpr.)s el sil Permanent opinen que els Tractats
de capital política del iln C,n de pau s'oposen a la cresció de Tribu-

,
-.1.

• ;:nrinna comcntant la nota pre,ja per lloagria contra lugoslaria,
.:4; 3 d'iniciar una maniobra dipla.).):a r:visMorista. Encara que Barthou
o Un debutaren - ja yac, malyrat
sus quaranta anys de vida política.
*ara s la primera regada que hi ha
-, ha recixit a conjurar l'amenarcee r dant di iligams que uncixen
;ro amb la Perita Entesa. D'alerce
;;r...'.3 a la S. dc les c$ prole scime
hi ha apenes hongaresos que prora,pertorbacions a Croäcia.
•E,' L 'onsell de la Š. .de les N., que is
de la serie, nlera els conjlicles
p:vrtericans, s'ocupa ' )) de les modali,rdei plebiscit del Surre i decidirá el
denament duna comissi6 que assegu. 3 parras del sufragi. L'informe are4-7.11 de la Comissió del Sarre cien
sr fct Meres:id en el Consell, i se,..)”,:rt les decisions que adoptara se;rerordonadcs a la arce riel dc la

nals especials.
L'opinI6 d'un periòdic alemany

I3erlin, 13. - La "Deutsche Allgemeine Zeitung, examinant el problema del Sarre, diu que els adversaris
d'Alemanya posen en dubte que aquest
país pugui pagar els tres-cents milions de reichmatles que, d'acord amb
les estipulacions del Tractat, han
désser abonats a França a canvi dels
drets francesos sobre les mines de
carbó, en el cas que el Sarre fos tornat a Alemanya.
L'esmentat diari afegeix que Alemanya no ha deixat subsistir mai el
dubte que les qüestions econórniques
entre França i Alemanya quedarien
solucionades sense dificultat tan ariat
com s'hagin conciliar les diferencies
de carácter politic.
Es, dones. necessari d'examinar. en
ten esperit obert. la possibilitat d'arribar
a un acord politic, que valdria
a consen soue, trs serra
rs parla, jora de les seves ses- per a França més que els tunees de
proa problema del desarma - milions de Versalles.
rt.
• El 29 es reunirei la Comissid
La qüestió del Chaco ::
• se la Conferhcia. La posieid
i . AÇ'zterra s:gueir casete t enigmática.
.1'."1- 1111e5, que reflecteis ropinió de
erronald - la dimissid del qual
ise.:M t algeces diaris per al dia 5 de
, fer a c r elem la noticia infunda,Iterina d ' un «M'Usen(' exagerar,
, ,,,nsidera que admet no solament
-nrenantrett del Reich, sind tumbé la
esa anhintst dc guerra. i parla de con:eses semblants com si Alemanya
•
•,) sf tf tés.
proPos ieions del "Tintes - sin) cs•::(nts, erra :sheet tard. prrqW cls fets
Cle,onj'S no Poden irser evilats.
converses Meter-unas entre
Eden Aloysi. però si es eert
ser e; que interessa mi's a .4reglaterra
i. )!te srgurrtat, hauria d'adherir-se a la
esi francesa. que, ultra el control, (-ore• los sancions aplicades colleetirast als transgrcssors del Conveni.

Ginebra. - El Comité del Conel de la Societat de Nacions per al
...ebisct del Sarre, integras pels se sors haré> d'Aloisi Cantilo
argentinal i López Olivän sEspa-a I. ha lliurat el seu informe proesional sobre les mesures preparaeres a adoptar anda .motiu del pleYiset.
E: Comitè considera que les fineress del Govern durant el periode
s'n'aiscit han de continuar essent
exerc,-:es per la Connssiée de Govern.
stars - se, no obstant, una Comissió
Febiscria integrada per tres menanee j un determinar nombre de funsnasis neutrals, i un Tribunal PleSafari compost per un president i
s membres, escollits entre els paineutrals.
En el seu informe el Comitè deermina quines han d'ésser les pencos', con s iderades con] a habitants del
nrre en l'epoca de la firma dels
:rectas.
E Cernite no ha forneulat cap olnert^a
respecte a les meeures de
encaminades a garantir Irra'- seguretat dels habitants del
U:7e.

• despeses del plebiscit hauran
eeser sufragats per l'Estat o Estats
e a geals s'atorgui el territori després
'es eleccions, o pel territori del
)v:e, en cas que es mantingui r"stare çsrn .

L'inerme trimestral
13. - Lee l'enínrme trimesn. eamai t al secretare de la Sozietat
I:s e :ens per la Consistid del Sa7re,
oca recerda que durant el primer
.zenre de l'any en curs ha haut
reé.setsr diverses mesures per tal de
Ustenir l'ordee i la seguretat al tertsrr
Sarre.
Comissió ha prohibit d'una mannt
renesal als membres de les Associaases d'uniformes, a no ésser que
rSgeer autoritzats per una disposiziú esla

prohibit. ami mateix, a les Assoa cions politiques i als Sindicats la misO
dels quals és la defensa dels interesns de 'Mies membres, sostenir reiacions
,ialb tetes les organitzacions similars de
•estranger.
la 1 omiesió ha reglamentat d'una
easera especial la situació dels refugiats
Kit:'ss des del punt de vista del dret
t i d'aluda i de treball.
Inc
e. neembre francés de
la Comissió
-mteat greus acusacions respecte a
•aninistració de justicia al Sarre.
d
. a declarar, en efecto,- que des de fa
d'un any una part dels habitants
tenen confiança en la imparcialitat
05 3 Tribunals locals.
Ila recordat que els magistrats del
'arre chata format a l'escola alemane a
que embreguen en les doctrines que
e:rninen actualment al
Reich.
bespras le a citat diversos casos con"'la en suport de les nenes mandesi ha demanat la creació d'un
Tribunal integral per jutges
neutrals.
altres membees de la Comissid re',retiren que de -..egadei alguns mags ata han clames gens faltes dispar.
ea litat .•
O

elstant declaren que gran nombee

,t jutges han conservat llur objectivitat.
Sense cremerartir el criteri del meten

ere t rances de crear un Tribunal es-

Peeia l per als assumptes polítics, la Co.

creu opone', crear durant el peplea;ecit un Tribunal ellelsreal de jutjar es. primera instancia tots
Cl
de lictes j crines que es coneetin amb
r*.mti " de la celebrann del plehiscit.
Fina lme.nt , els membres de la Comisri,de de

Ginebra. 15. - Ha causas una gran
sorpresa la suspensiö de la sessió
pnblica del Consell de la Societat de
Nacione, que havia de celebrar-se avui
al mar'.
Encara que l'opinió oficial és que la
steepensió es deguda a la falta d'un
informe complementara sobre la Miestió del Chaco. s'atrilaueix l'ajornament al desig del representant anglas
de formular una declararen categórica
sobre el creed-tinte del Chaco, pronosant-se sollicitar l'embargament de
les exportacions d'arneaments que es
facha als dos Paiaos•
La reunió del Consell laa estar purarnent de caracter administratiu.

els principal; participants a la conferencia del desarmarnent, lean actrnis que
certs punts sena d'una importancia essensial.
Aquests p unts són: el control, l'oreu
nització dels exercits continentals a base
de nnlicies, l'eliminació nro g ressiva del
armaments mis pesats, la prohibició de
bonehardeig aeri i el control de l'ex•
pululó de les armes i municione.
Ja que ci ha acord sobre aquest
punts essencials és inexcusable de Parla:
cona si los impossible de concloure cal
convenció.
Cal, dones. començar. El millor que
es pot fer és prenclre les coses cona
sán i imposar restruccions i am control
cada segada que a j a..., és possible. Hone
Ate resultats molt mes duradors anant
del práctiC a l'ideal que buscant d'instaurar el procés invers.
El Daily liad" considera al contrate
que les converses de Ginebra nornés
ocasionaran una perdua de tempe.
Adleuc els optimistes inés créduls no
esperen resultats seriosos de les discussions ¡nternainables que van a recomençar a Ginebra. Les potencies estrangeres han indicar claraneent a tots els que
volen obrir els ulls que no teten la intenció de seguir el programa britaum
en la sera audaciosa temptativa. Per
tant, caldrá que ei govern cessi d'arriscar la seguretat ¡ es decideixi aviat
rearmar.

Norman Davis anirà a
Ginebra
Washington, 15. - A la Casa Blanca s'assegura que el president senycr
Roosevelt lea demanat al senyor Norman
Davis que toral a Ginebra, indicant que
cstä disposat a concedir el seu ajut aixi
que hi hagi probabilitats d'arribar a un
acord en la Miestó del desame/amena
A part d'aixó, sembla que no cha donat cap instrucció al senyor Davis.
Barthou parla amb Aloisy
Ginebra, 15. - El ministre d'Afers
estrangers francés, sensor Barthou, ha
assistit aquest //latí a una curta sesseó
privada que ha celebrar el Consell de
la S. de N., i després lea estat conferenciain arnb el re p resentant itaa senyor
Aloisy.
Acabada aeuesta entsevista el senyor
Barthou s'ha remen amb el senyor Eden,
aneb el cmal lea dinar.
MacDonald no anirà a

Anglaterra defensarà la
tesi de la Comissió
Ginebra, 15. - El Consell de la
Societat de Nacions, que ha celebrar
aquest Mari una reunió privada, no
abordará la qüestió del conflicte entre Bolivia i Paraguai fins al dijous
relames.
En relació ande aquest assumpte,
:anuncia que el Govern anglas, per
boca del senyor Eden, adoptará una Ginebra ::
posició netament favorable a les conLondres, 15. - Contràriament a certs
clusions de la Comissió d'enquesta. runears, el psinier ministre no aesistirà
a les deliberacions de la Conferencia del
Desarmarnent.
Els armament d'Alemanya
Aquesta tarda. contestant una preBerlin, 15. - La prernsa alemanya gunta que li ha fet un diputan, el senyor
continua publicant articles siolentis- afarDanald ha manifeetat que no es
sims contra les possibles tesis con- tra s lladarà a Ginebra.
traries als armaments alemanys que
poden presentar-se a Ginebra. La Beck es retarda
e: ::
"Rheinisch - Westiaelische Zeitung"
VatsOsia.. 15. - El eemor Reck, miescriu: •
nistre de N egocis Estrangers, 11A aj o r"En els medis diplomàtics estran- nat mornentaniament la seva sortida cap
gers laos pretén que Anglaterra vol a Ginebra per ésser la eeva presencia
presentar 110Ves P roposicions a la Con a Vars.Svia neees e aria durant les pri-fernciadlDsmtperd meres reuni o ns del non Govern.
provocar una estabilització dels arDeliberacions de la 00mamcnts; però el Govern angles senabla oblidár que un acord semblant m'asió de l'Opi
Ginebra. re. - Han comeneat el,
no tindria en camote les reivindicadotes alemanyes, car França s'obsti- treballs de! Comité de dermis de repi.
Espanya is representada en el Cornina a veure en un reforç dels armaments alemans s una amenaça per a te pel senyor Juli Casares.
Europa.
El Govern alemany no pot prestarse a un mercadeig porque no es trac- DISTURBIS ENTRE VA-.
ta de fer triomfar eses punt de vista,
es tracta de la vida i l'esdeveneelor GUISTES I LA POLICIA
del noble alemany. Pensem poder adIANQUI
metre que Ribbentrop haurá insistir
una segada més sobre aquests senBlif(aln City RE. UU.), 15.-timents en les entrevistes de Lon- Tres mil vaguistes lean sostingul
dres.
una topada antb la policia que
Els deiegats de Franca a Ginebra pmiegia lee s.erlida deis obrers
intentaran de fer constar olicialment esquirols
la violad° del tractat de Versalles trurcid. ese use edifici en conoper Alemanya.
llei u resulta t ferides Ulla nNo creiem par que Itàlia i Anglaterra
rarticipin a tals maniobres de misti- ena de persones, entre les quals
ficació. i esterar persuadits que Polänia hl ha tres noticies. 'Famha ha
Japl i els Estats Units no aprovarai reseillat ferit el reverend Baby,
cera acció semblant del 7.OVern iranc‘. milettent socialista.
El que dlu un periòdic
angles
e:
Leadres. 15( - El periòdic "Resnolds”, de Londres, creu saber que
dels principals a g ents d'una importan
manufactura euronea d'armes acaba di
pasear una setmana a Londres. per ro
de negociar una associaciti entre ele
interessos britäaics en la fabricació d'arme. ¡ la casa alemans a Krupp.
L'opinió d'Anglaterra sobre l'esdevanidor de la
conferencia
Tots els periòdics arazlesos estala st
gurs que la reunió del Comen de 1
S. de les N. donará l'ocasió als representants dels diversos governs de proce
dir a nous canvis de punts de vista sobe,
la questiO del desarmarnent.
"Es cert escrita el "T i mes" - 011(
els representants de les potencies, especialment Edem Raid:Ion ¡ Aloisi. discutí•
ran en el curs de llurs converses privades la qiieetió del desarmament. Ca'
dones, esperar que les tendendes der
rotietes, segons les quals no hi ha res a
fea no prevalguin. Admetent que Ale.
manya es arenar; en eecret per a un:
mesa guerra. la leal cosa pot ésser ner
fectarnent exact a . no bi ha Das raó per
a acceptar l'oferta oficialment feta pe
amen de Berlín duna convenció que
t er e v e g i el control deis armaments De,
una comissil. internacional?
Eurona té necessitat abatas oree ree als
hon eentit i de connama. Les enquestes
tot i essent infructuoses eta els primer
temps, podrien donar a q uest bon eentit
aquesta confiança. De totes mueres

Saint john Les condicions

Philhy
(l'e de la p r imera página)

•

Quatre simis afrosos, grans cont leomes, encadenats com a criminals, en
veure'm saltaren develas meu. Vaig
posar-me la reta damunt del cor; afortunadament encara bategava; aleshores, segur que encara vivia, vaig fer
un gran crit, Saim John Philhy va
aparéixer; un somriure infinitarnent
dolç es dilluixava en el seu róstre
ierotge. Quan una nova mosca desembarca a Djeddala Philby coneix
l'objecte del seta viatge, el norn del
pare de la mosca i el de la mare. Aixd
es per len-vos comprendre que no
vaig tenir necessitat de presentar-li
;a 'eleva partida de naixernent.
-Vine a saludar-vaig dir-li-el rei
de l'Arabia.
Vales ésser rebut per Ibis Seud?
-Estimat confrare (Philby és també periodista), el rei de l'Aràbia son
v63!
-Jo? Vetee balances, quincalleria,
pneumitics, automóbils i cotxes per
a iniants!
Cal completar el retrat de Philby,
la part novellesca no In perdrà res.
Plantey ja no és oficialment un agent
de l'"Intelligence Service". Ha traspassat els limite de la vella institució:
Ell mateix s'anomena "Freclance
(frane-tirador). l'imperi independent
d'Arabia, formas pels reialmes de
Nedj i de Hedjaz, té ten emperador,
virreis i ministres a l'estil d'Europa.
Per damunt de tot , i pel que es tefereis a les relacions de l'imperi aren,
la resta del món existeix un ministere
secret. nebulós, una espacie de cambra negra diplomática, la qual podriene anornenar ministeri d'Adverrancies. Pleilbss cintadá anglas, -freelame" dels iatere:sos britanics, n'es
el ministre. El Nedj. es • Philby.
L'Heeljaz, és Plantes .. Tot el que penea, tot el que decideix, tot el que fa
el rei Ibn Semi es cosa de Philby.
Fa el seu joc ande la mes lúcida de
les intelligencies. poeant-se de part
dels áralas àdhuc contra Anglaterra.
Indica a Ibn Send la man era eane oh
França, Ita--tindräavgesco
lia i Turquia. La defensa rabiosa de
l'Arabia contra Europa és cosa de
Philby. El seu orgull sense limite Cs
cosa de Philby. L'instigador de la
solucid sitia vista d'Aràbia (nomenar
rei de Desliase el segon fill
Seud) és cosa de Philby. El que vol
fer arranjar per les armes d'Hin Seud
el cortante del Yemen. perquè el rei
del Yemen no pot mirar sen s e odi
un Mutada anales, és Philley. Philby
és l'inventor d'una noca manera ele
cOnqUefir: res de cuirassats, res d'expedicions. ten porter! Ull porten gegana genial, el qual aixecará una
porta a l'entrada del país cobejat,
ejaura de través, prohibirá l'accés a
tots els curiosos, i en fi, el dia assequan hom hi harma trobat, per
exernple, petroli, l'obrirà als nobles
iins del seu pais. Salude:Ir profundament Saint John Philln és tot un
senyor.
-Abrí. estimat conirare, us dediquen a la ferrateria?
-Es mcm bon negoci. Vene també
hombes per a l'agricultura. Ena dedico al comere en general, si ho preferia.
- I els cocares nezocis marxen bé?
- Vestir satisfet. Jo sóc també periodista. Faré un article a propäen
del voetre pas al "Near Fast".
- I jo explicaré la costra Instaría
al "retit Parisien".
---sEs per donar un exemple als
nens que enrara no tener: totes les
dente?
- Philby, mea/ vaig amb els pescadors de ¡serles; sin pndrieu recemanardne ella baix, a l'altre costal?
- M'oferiren una anipolla de Bordeus quan vingui a Paris?
-I del negre!
-Aleshores, marxen en pau. Les
perles, pern, estimas confrare, sobretot quan hone les cerca massa prop
de les costes, porten desgracia.
Era una alvertencia que ir) havia
de tranemetre-almenys ho suposoal Cherl Ibrahim, el mete companv.
un altre honee misterils.

Unacatästrole
PREPARACIÓ ELECTORAL
waritinia
A XILE
Santiago de Xile, 15. - Ha comennat
la inscripció en el Celes electoral amb
Nova York, 13. - El paquebot
vistes a les eleccions municipals.
"Olinepic", de. la Companyia White
Aquesta és la primera segada que les Star, lea abordat. tirant-la a fons,
dorten i els estrangers que porten més de l'embarcació que fa el servei al far
cinc anys de residencia a Xile, poden de Nantucket, prop de la costa de
inscriure's.
iel assacleessset s.
Lee dels supervivents del "Nan.
Jacket" que es troba a bord de
UN NOU TRIOMF DELS 1 - 01impic", lea dit que neinbarcació
en que ell anava ha estat tallada en
LABORISTES
dues i slea enionsat en un minut,
lea afegit que els tripulants que no
Londres, 15. - Els laboristes han eren en aquell momear al pont han
aconseguit ca non triend en les elec- tingut molt poques probabilitats
dotes parcials celebrades als ras-ale
salvar-se.
la capital per cobrir la vacant deixada
Ha afegit també que melé, ha vist
per un diputat conservador, ja que lea
triondat el seu candidat, i lea estar der- 1 - 01impic" m o ments a h ans de produir-se
la collisiú.
rotas el conservador.
El comandant de l'Olímpic, senyoz
Renales, ha mane testat que alientes minut,
de la collieió va percebre sena-ale
L'INCIDENT RUSSO-JAPO- ahans
de radio direcció del Nantuckeu. que
eren
moit
confieses; immediatament va
NES NO TINDRA CONSEordenar canviar en en graus la ruta de
l'Obremic, perei por deepres el Nantucket
QüENCIES
sha percehut per cometer davant de l'O.
limpie.
tars declaren no saber res oficialment
Aguce: darrer ha Ilancat inmediata.
de les noticies d'un ofic i al japunes meter les seves embarcacions de salva.
ferit a bord del vapor manen que meter i en alguns mimas va recollir se'
navegava pel riu Amor i que fou bom- homes, del, quals tres han mort noc desbardejat per una bateria sovietica. Es prés.
declarar que en el dit vaixell no hi
Les esmentades embarcacione seguirte
anaven tropes. A mes, es creu que 11nre recerques, perb no aconseguiren
l'incident no tindri conseqüencies.
trobar cap altre näufrag.

de pau que imposa Ibn Seud
El Caire, 15.- Es Criti que les
condicioas de pau deis saestes, ultra el lliurament dels presoners a poder dels le:tefe/tres comprenen els segiients extrems:
Primer.-Cessió dels territoris d'Assir. Teharna i Nejran, amb la promesa
de liman de no inmiscuir-se en les
Miestions dels dits territoris.
Segon.- Pagament de reparacions
per les despenes ocasionades per la
guerra.
Tercer.- Seguretat per als iemenites que es van sumar a les tronce
s audistes i jinetee-leen, promesa de no
fortificar durant so anys les fronteres que hi ha al llarg dels territoris
cedits.

L'actitud de liman

na plens poders el so «chille>
per a utilitzar mil me edite ti vol
tres-cents mi- ocupar un lloc en
lions de dòlars la política europea
Washington, 15. - En un missatge
que el president, sensor Roosevelt, ha
trames al Congrés, ha sollicitat la concessió de credits addicionals per valor
de /.322.000.000 clólars per a completar
les despeses que exigirá realitzar el programa de reconstitucid durant l'any almena
Aquesta suma estaria repartida en la
següent forma:
loo.000.000 per a la construcció
carreteres.
40.000 . 000 ren donar corneen a noves construccions navals destinades
collocar la Marina dels Estats Units al
nivel1 autoritzat pel Tractat naval sle
Londres.
48. 000 . 000 es destinarien a l'execuciO
del lela d'aprofitament de la vall del Tennossee. i per ritme, 35. 000 . 000 es destinarien a la construcció d'edificis públics.
El senyor Roosevelt ha sollicitat igualment del Congres que ti atorgui amplis
poders per a la utnització d'aquests ins,
tenint en compre la dificultar de determinar les necessitats que precisen en el
moment actual.

El (aire, t3.- Comuniquen de
Sanaa (Yemen), que riman ha reunit
els caos de les tribus Idrisis per a assabentar-los de les condiciona de pau
imposades pels saudistes i entre les
quals figura el pas del seu país al
Govern dels wahabites. Els idrisis
han contestat que estaven a la seso
disposició alai com els seus fills
tots els seas bitas.
Per altra banda noticies de Siria
diuen uue el Govern saudista ha invitar a cert nombre de joven educats
als Instituts d'allí. a nue es traslladin a l'Hediaz. En això es ven el
desig d'Hm Saud d'organitzar amb els
¡oy es &ralas educats en les idees modernes, els territoris novament ocuBrusseHes, 15. - Poc després
p ats i que són ren pas més cap el brir-se la sessid de la Cambra, aquesg ran imperi d'Atlas:a, amb que somnia ta tarda, un grup integras per vuit
el rei de l'Ilecljaz.
nois que es trobaven a la tribuna pública. ha tirar a Ilemicicle una gran
quantitat de manifestos, al rnateix
temps que donava crits de ";Abaix
els gotosos."
En aquests rnanifestos es lis entre altres coses;
"Sigui quin sigui Tacord que adopten, sobre l'ús d'uniformes. nosaltres
us diem que no en farern ces."
Els vuit nois han estar detinguts
unmediatsment. Tots han declaras esses empleats, pesó han alisa que acParis, 15. - La represa dels tre- tualment no tenien feina.
balls parlamentaris s'lea efectuar avui
També han declarar que l'incident
enneig d'una gran calma.
provocas guate anava a discutir-se el
Al Palau Borbó, en entrar al saló projecte de Ilei prohibint l'as d'unide sessions el senyor Sarret, nou di- formes als partits politics, constitueix
putar. per N antes, que iou elegit pels el primer ante d'enea acció deliberapartidaris de la Unió Nacional contra da per a cridar l'atenció del puls.
l'extremista senyor Bergery, no sima
Han afegit que la próxima manis
produn cap manifestació violenta, es- festaciú será molt mes violenta.
sent unicament aplaudir, cons és COsLa Secretaria dc la Caer:6ra. que té
ttull, pelo reus ami :s.
el poder de perdonar els pertorbaLa Cambra lea rebutjat, sense de- dors, ha decidit, davant de la seca
bas, la discussió immediata de la in- actitud provocativa, enviar-los al jutterpellació deis socialistes, a pesar de iat, i senil perseguits per injúries als
les protestes del dit partir.
diputats en l'exercici dels seas carDespees ha estas adoptada, per 400 nees.
roas contra 175, la proposició del ministre de Comen; ajornalas el debat El Govern vol prohibir
sobre la reforma de la legislació re- l'ús d'uniformes
ierent als fons de Comerç, que el GoBrueselles, 15. - L'incident que
vern crea que no lea estas suficient&ha produit aquesta tarda a la Cammiau estudiada.
bra
fa preveure que la discussid del
En obrir-se la sessió a la Cambra
de Diputats, el pres¡dent, senyor Buis. projecte de hei prohibint l'as d'unison, lea jet l'elogi fúnebre del diputar. formes als partits politiCs, donara lloc
ieel Senegal senyor Diag,ne, aprofitant a vives manifestacions.
Precisament el Govern esta dispoaquesta oportunitat per recordar les
a prohibir a les organitzacions potradicions de la revolueil francesa i sat
litigues lies d'uniformes a causa de
la igualtat deis ciutadans francesos, les nonthroses
collisinns que s'han
sense cap prejudici racial.
registrat darrerarnent entre elements
Aquestes manifestacions del presi- de
tendencies ornsarlee.
dent han estar acollides amb grans
El Govern e5t ä
' decirlit a fer front
aplaudiments per tots els cliputals.
a
qualsevol
conflicte que es pogués
la Canehra nn es retinira fina al
registrar.
dijoue.
Al Senat també %han renovar els
treballs. penó la sessiä d'avui ha esUN VOL FRACASSAT
tat de pura fórmala.

Uns feixistes provoquen un inoident
a la Cambra belga

Represa dels treballs
parlamentaris a

França

WHITNEY, PRESIDENT DE
LA BORSA DE NOVA YORK
Nova 1 .. e-k, 1 5. - El sonyor
flicard 1VItitney Ira ((sial nonional president de la B ed'Sil de Ya bes. a desedt de l'agitació q(se
s'lla via fel al voll a nt > de la seva
persona.

LES DIFERENCIES COMERCIALS ANGLO-JAPONESES
'Vomito, 13. - De l'Agiincia
Rengo:
S'assegura que pet minislesi
d'Afers Estrangers &lea ordeuat
a l'ainhaixador jap .ons a Londres que sollieiti del . Govern
la Gran Bretanya la .modificació
¿ j et
sistema de contingents, el
qua l eonsidera el Japó que es
contrari a la clausulra (le uncir'e
mes a favorida consignada 011 el
1raela 1 anglo-japnnes

ELS CRONICS INCIDENTS
A LA FRONTERA AUSTROBAVARESA
\ cuna, 1 5, -- Lee
.

oficial facilital per la 'l' a i....,
ria Federal re tereht a Vincident
In frontera de Nur e mberg, a
SalZbIlrg, es , declura que èlts
I reta foren fets per 1 m es uranional-aocialisles vestits d'uniforme i per dos m'isatis que han
arril e al a Baviera.
Una pa/1111ln que els irisen:ida
inunedialanirnt al lloe de l'inri.
dent . trobit un t'aquel de neoce•
&mida a lernanya que. _contenta
gran quantilat dr faseieles
propaganda nrecional-sOcialista.
efes

Paris, 13. - Ele dirigente de Ja
Perita Entesa rnostren en aquest momeen una activitat diplomatica remarcalste. .A fi d'arreglar entre ella
les qüestions que solliciten Une atenció, no dubten a desplaear-se. Inviten.
el3 sens collegues a venir a conferenciar arnb elle, car creuen que les converses per miaja de les arnbaixades
són passades ele moda, i que res no
va mdlor per a resoldre un problema
com un contacte directe.
Les entrevistes del coronel Becic
arnb Titulesco; les entrevistes de Jevtitx i Mutxanov han preparat aques.
ta visita de Tewfick Ruchdy bey, ministre inamovible de Mustaiá KemaI
patea, president i dictador de :a
República otomana.
Aquesta visita marca una etapa de
la política otomana. Durant molts
anys els dirigents de la jove República shavien cregut poder tenir nomes un paper asiàtic. Haarien volgut
desinteressar-se dels aiers europeus.
1 per a demostrar d'una manera neta
aquesta intenció, alustafa. Kernal no
havia dubtat d'abandonar coree a capital del seu pais Constantinoble i
instanar el seu poder a Ancara, que
ca alguns anys no era res mes que
un poblet de mala mora
Perle molt acial l'amo de Turquía
va comprendre que una política senablant no podia prolongar-se, i que
si volia que Turquia tinguis un gran
paper havia d'interessar-se per les
coses europees.
Avui Turquia s'asseu a Ginebra a
s'interessa pels esdeveniments balcia
nics. Encoratja amb totes les seres
formes la conclusió del pacte danubii,
destinat a consolidar al P roa x irtz
Orient la pau que li sembla desitja.
ble.
El seu representant parlat llar•
gament amb Titulesco. A Belgrad era
podrá parlar arnb Jevtitx, i estará al
corrent de les negociacions que
aquest darrer ha prosseguit a Sofia.
Hom san que Bulgaria dubta d'una
convenció ~Mana perque en el ente
esperit lacte diplomatic del qual es
tracta condernna sota revisió eventual
dels tractats.
Aneara certament, és partidaria
del desarmament. Penh si la Conferencia no té ¿mit, corn is de temer,
no vol deixar-se s o rprendre pels esdeveniments. Va disposada a qualm-.
vol eventualitat.
De foral segura s'afirma que vol.
mitjançant importants cessions de
terrenys a Turquia, encornanar al Jaleó una dotzena de vaixells de guerra.

THAELMANN TE PENDENT
UN PROCES
Berlin, 15. - . La Conferimcig
-te Prosaica comunica que Ni hg
pendent un procés contra e)
diputat comunista Thaelmann,
per complet contra la segurelat
de l'Estat.

LES NEGOCIACIONS PER
LA VENDA DEL FERROCARRIL NORD-MANXURIA
NO AVANCEN

'loqueo, 15. - Les negocia-,
Motes per a la venda del ferro- s
carril nord-manxuria no avance«
gens.
Als Circols militars iaPone5rIg
alguns elements creuen que seria preferible trencas- les negociacions.
A L'ESTRATOSFERA
Pel costal, del; Soviets s'irnpu,
Berlin, 55. - El globus alemana' ta la responsabilitat del que
"Barsch von Sigsield", que s'eleva el ()corre als elements militar; jadiumenge passat a Bitterfeld per tal d'e- p011eSMS.
fectuar un sol a l'estratosfera i del
qual es mancava de noticies, lea estat
trobat prop de Sebesh, a la frontera le- AJORNAMENT DE LA
ton-russa.
L'observador Manuel/ lea estat trobat VISTA CONTRA INSULL
riese a la barca; el sen company,
Chicago, 15. - L'audiencia per la
ginyer Sehrenk, 'cavia desaparegut.
vista d'acusació contra el financer Instal
1.a Feleració alemansa de Comuni- no tendrá lloc avui perquè el Govern no
cacions aeries i l'Arnbaixada alemanya lea Migan encara temps de recollir el
a Estänia lean començat a fer investiga- testinloni del Departament d'Estar.
nions per tal d'esbrinar les causes de
Altrament, Insten tindra ocasió de prola catóstroie.
testar denlà de la seva persecució als
Pal -ans quan es Presenti davant el Tribunal d'Estat junt amb el seu germi
MULLER, "FUHRER" DE Martin per contestar les imputacions que
luan li fa per malversació de fons.
L'ESGLES1A EVANGELICA Insul/, l'estat de salut és bastant precari, es trota actualment en un hospital,
Berlín, 13. - 1 a comunical
de l'Esglasia 1:t'auge: j an del
Iteich anunnia quo. Is 18 esglé- LA RESPOSTA ANGLESA
sies regionals stlemanyes que AL QUESTIONARI DE LA
exisleixen des de 1815, quedaran
CONFERENCIA DEL
ett Ql successitt agrupadrs sota
Itt direceid ale monsenyor
TREBALL
hisbe del Reicli, que (. . s i el mal eix
Londres, 15. - La resposta'
teMps bisbe de cada una de les donada pel Govern al qüestionari
esglésies regionals.
de la Confert‘nrist Inlenacional
del Timball ba eslat publicada
avui en un Llibre Blanc.
FRANCA ES NEGA A REEn ella es diu que el Govern
lea arribat a la conolusiä que
PRENDRE LES NEGOCIA- l'inlopció en el mes de juny
eh, la Convencid internacio- n
CIONS COMERCIALS AMB nent
nal per a la reducen') de les hores
de troball, en forma que pttALEMANYA
gen 4sser eficaç, di impreetteas
Paris, 15. - El ministre de Comers ble.
lea comunicas que en ra6 a la incerteaa
(me regna enana sobre els resultar:
de la Conferencia de transferencies, e L'AVIÓ "LEONARDO DA
Govern francés no considera possible re.
prende-e les negociacions comercials atan
VINCE" ATERRA A
Alemanya abatas del dia 20 de l'actual
IRLANDA
Els dos goVeritS han acordat Porrogar fine al so de iuny proper la vali•
Roma a r rgent 1, 15. - Acaba efe
de , a ele la Convenció cemercial del 2; saber-se que l'avió "Leonardo de Venele inny del /n27.
ci" sembla ha aterrat a Irlanda a les
Es de desitjar mece les circurustaticie aa'ao, a consequencia d'una avaria al
permetin els negociadors d'arnIxIós pai- tub d'alineentació de gasolina.
ens reunir-re tren aviat per tal d'arri•
Han estas enviats auxilia de Dublin..
bar a la conclusa d'una entesa que asseSembla que l'aparell sortirä detni
guri l'estabilitat dels canvis.
cap a Roma.

Li

Dunecres, td

BARCELONA
Pels Centres Oficials
IIIENERALITAT

gueren abans-d'ahir a divereos
llocs de la ciutat.

El presiden% de la República
* Ahir fou detingut Bernal
delega la uva representació en Palos i Vidal, per insults al eioal %noria internacional d'Enea. Tern de la Generalitat i a la
nyament nonio. — El president força pública.
de la Generalitat ha rebut una
afectuosa comunicació del president de la República, en la qual
Ji presa que vulgui representarlo en el Congres Internacional
d'Ensenyament Tecnic que ha de
celebrar-se a Barcelona, i que en
el cas que ell no hi anea personalment que vulgui delegar en
la persona que representi el Govern de la Generalitat la del senyor Alca! Zamora.
El v Companys, imponeibilitat d'assistir a l'esmerile'.
Congres, ha cenferie. les Mies representacione al conseller de
Cultura, senyor Ventura Gassol.
El Butilett Oficial de la Generalltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent sumari:
Presidencia. — Decret fixant
les retribucions anuals que corresponen al comissari general.
al cap dels Serveis i al secretare
general de la Comissaria General d'Ordre N'In(' de Catalunya.
Departament de Treball i
Obres Públiques. — Subhasta de
les obres de construcció del cerní vernal d'Olvan a la carretera de Vic a Gironella.
Direcció d'Obres Publiques
frarra gene. — Expropiacions:
!Anunci.
Delegerie de Semeje Hiclreulies del Pireneu Oriental. —
Aigües: Anunci.
Subdelegacid Marítima de Tarragona. — Edictes, subhastes i
concursos d'Ajuntaments de Ca-

talunya.
Administran' de jiteticia. —
Sentereiee I edictee.
Anee tinirs — Extractes dels
tords presos pels Ajuntaments
de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir fou detingut Isaac Jiménez Ocaña, i ii fou (robada una
bandera monerquica molt grosea. Hom sospita que sigui Fautor de la cellocacid de les banderas monerguigues qu o apar e -

* Altir arriba una companyia
din fa [iteren de Marina per tal de
retre honors al ministre de Marina.
Aqueet va arribar ahir a Barcelona amb l'objeet e de visitar
Vesquadra japonesa.
* Mir va marrar cap a Madrid Fargriehisbe de Toledo.
• La panela va detenir ahir
al seu domicili de la Torasea ele
germans Valerie i Edniund MeImano Campos, dels quals se sospila que calan en relació amb
elements terrorisles.
En un escorcoll practicat a
c a sa seva t'oren oetipades a bu n danl s nitiniemns, una pistola
un fusell.
Els detinguts manifeelaren que
les càpsules els hateen eslat Iliu_
redes teta tres o qualm e dies per
un individu, embolicades en papers , a fi que les guardessin.
-----

AJUNTAMENT
Visites a

l'alcalde.-1:alealde.

senyor Caries Pi i Sunyer, ahí r
va ésser complimentat pa! Comité de la Erra de Barcelnna.
presidit pel senyor David Ferrer
i per la senyarela ala tibie Visaquez. "Miss Teatre 1934".
Ofertes de preus. — Cron signi
que s'llts t he proredir a Fadquieició de 50 pals-superts per abs
discos i plagues d'assenyalament, per a la Secció Técnica
Circuir/ció i Policia Urbana, es
comunica a teta els industrials
que eslignin interessats en .1
seu submiristrament que poden
presentar ofertes de Pr e us al
Departament de Circulació, en
plee, tancat, adreeat a la ConseUrIleria de Circulació i
bana. en el qual consti la següent inscripció: "Notes de preus
de pals-euperts", tele els dies
liebils, de les nou del mati a les
dues de la tarda, fins al dia
del corrent, a les dotie del migdia, (record amb el plec de condicione. que estere exposat en el
susdit Departament.

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR

el valor de les quals no pegué precis
sar.

A la Secta!. Primera van compereixer Pere Sana i Joan Pacheco, acusats
enaster entras a les oficiats del Jutjat
municipal número nou i d'haver-sin
emportat unes Sit-centes pessetes en
plata i alguns segells. El fiscal sollicita que els los aplicada la pena d'un
anv, vuit mesas i dies de
presa.
4. A la Sarria Segona es veieren
incidents en apellacie.
• A la Secció Tercera es veie una
causa contra Joan Pujolar, acusas
del delicte de furt. El processat es
conforma arnb la pena de dos mesas
i un dia d'arree demanada pel fiscal.
• A la Secció Quarta va compareixer Juli Borras, acusas d'un del je
-ted'saf.Elicotequ
tos aplicada la pena de sic mesas i un
dia de pree6.

* Per la policia ha estas posat a
posició del
del jutjat de guardia Pere Sarda i Verges , acusat d'un delicte d'estafa. Esta reclamat pel jutjat númerc
guatee.
* S'ha ordenas que si g nin aplicat
els beneíicis de l'indult a Pere Rosa
Mala ¡ Aleix Mas i Vida'. els quals es'
tasen acusats de delictes de des,e-dre.
públcs. Alca( alas i Vidal és el pres
en la cella del qual bou descobert e;
(oras per on tractaren de iugir els reclosos fa uns quants mesas, algun del,
guaba ho aconsegui.
* També ha estat aplicat
en alió ase fa reitrencia a la Marina
illicita d'arma, contra Pere La Rosa
Fernandez, per l'atracament de l'Avin.
ruda de la afutualit-at, realitzat fa un:
ntrane nietos. Antle5t delicte ne te re:
a veme amb l'atracament conies a la
casa Patane,. aal q ual serurament, ns
peda fruir sfaquest indias, ja que h
van haver victimes.

TRIBUNAL D'URGENCIA
S'hi veieren dues causes. La P ri
Juli Jover, acusat d'a--mera,cont
temptat Fon absolt perque la prova
testifical va resultar favorable. La
Segens. contra Pere Jiménez, riel delicte de resistencia. Fou condemnat a
catorce dies d'arre't ; al pagament de
75 pessetes de multa.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

Cursos i Conferencies
coNFaRtNcIA CLUB
•
Alfred Cortot
Cortos,
eminentiseirn
conAlfrod
certista, cap de l'escota francesa moderna de piano, nasque en 1877 a
Nyon, Suissa. Els seas pares, franctsos, tornareis al cap de poc temas
a Varis, on, al Conservatori, Alfred
Cortot, encara aliara, inicia abs seas
estudia MUSiCa/S. Primer sota el mestratge de Descombes, un dels darrers
deixebles de Chopin; despres en la
classe de Diemer, el gran pedagog,
qual dota el jove Cortot d'una tecnica
que li permete aconseguir ben aviat.
en 18m) 5) , el ¡amó; primer Pretni del
tacinservateri de París.
San conegudissims els mereixeMenta d'Alired Cortos cont a pianista
tormidable. Concertista maxligias, resten memorable* les seves actuacions.
ja coas a interpret solista, o formato
part de conjunts instrumentals, per
exemple, l'admirable agrupacM Cortos-1 hibaud-Laaals, la constitució de
la qual, que data de Fans, naus, ha
proporcionas sempre als tres artistes
una admirada
Pero Altrest Cortos no es sois un
formidable pianista. lambe ha sabut
desplegar les seves activitats artista
ques coral a excellent director dc masses instrumental; i corals. En squ 2 .
tunda a Paris la "Societe du l'esttia,
Lyrique a , i a vint-t-quatre anys debutava com a director d'or(juestra,
després d'un aprenentatge intelligent
al costar de Mota' i Richter, a Barreuth. L'any scguent dona a Paras
la primera audicio a França de -Parsifal a , de Wagner, i una audició integral de la "SAinte 1:1:sebe:II - , de
Liszt, de mes a mes de la a 1Lbsit en
re - . de Beethoven; el "Reclute/t . % de
Brahms, i (l'obres noves deis autors
novells Chaussc,n, Ladmirauit, Magnard, Rae:saca etc.
Al costat d'aqueetee aetivitats musicals. Cortot ha prot,Irat, ricr mitja
de la Ploma o de la paraula, pceur
de relleu el Sentir pregan que té de la
música. Cortot ha escrit una obra
importantissima sobre els "Principes
rationneis de la teehnique planistiquea.
i diversos estusas que Meten de l'obra pianística del' mullen campositors
irancesos: Debussy (an) . 1920). Faure
sany 1922), César Franck tanv 1925.
Chabrier (any z926), Paid Dukasany 1927), etc. Fa mes de trenta
anys que parallelament a aquests esmi:lis Cortos, per mitjä de la cc/niereacia, illustra les seves audicions
musicals. De mes a mes, anualment.
celebra un Curs d'interpretada a
l' a Ecole Normal(' de alusique", de
París, en el qual reuneix un nombres
estol de deixebles que, acudint de
tata es centres musical, del amen
volten el mestre Cortot per a escoltar
la seca paraula, intelligent, documentada i suggestiva, evocadora de
rencis espiritual que cada compositor
ha posat en les seves obres.
La conferancia, acompanyada amb
l'audiciö musical d'obres de Cesar
Franck i Debussy, que l'eminent sirtwas del piano dedica avui per als
associats de Conferencia Club , donará una mostra. agradabilissitua, de
l'art i dels coneixements vastissims.
diversos, que encama la personalitat
d'aquest eminent animador tnusical.
salaria de la cultura francesa centena.
nora n
LA DARRERA SESSIÖ CIENTIFICA DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTORIA NATURAL
En la sessió cientiiica de la Inssisada Catalana d'Història Natural.
celebrada el dia 5 del mes que tiOnl.
el senyor Español exposa breument
el seu estudi. ca ¿liaras sobre la
recerca de colleOptere trobats a les
arrels dels arbres morts. Va descriure
les seves carasteristiques mes sorlints
i ida notar que aquest estaull havia
estat p reviament iniciat pel doctor
Zariquiey.
El senyor Cloaca dona compte del
proas científic que ha donas l'excurele a Girona, realitzada el mes d'abril.
El eenyor Bolos p resenta un treball
titulat "Anotacions a la flora olatina'', en el qual, després de ier unes
comideracions referents a les publicacions fetes sobre la flora d'Olot, contença una enumerada de plantes
trobades de guau en aquella comarca o
be nos-es p recisions sobre la localitat.
El doctor Chevalier comunica un
treball sobre rnorfologia i estructura
de la muntanya de Montserrat, i féu
remarcar els Sens eapecials puets de
mira, d'acord amb els del protessor
feucher, de 'Celosa.
El senyor Llopis f.mu notar la possibilitat que el suposat ceialepod "Cerailes pulcher Riedel," p rocedent del
"niuschelkalk", d'Olesa de Montserrat i classificat cont a tal, sigui un
exemplar corresponent a l'especie
"antecedens".
El senyor Batey presenta un holet
trabas a Sant Sadurni d'Anoia, ex
-best exemplar d' a Auricularia tre--cel
melloides", nou per a la flora catalana.
El doctor Font i Quer donä compte
de la troballa d'una planta nava per
a Catalunya. el "Lathyrus tingitanus Laa feta durant l'excursió a Girona darrerarnent roaliteada Per la
i nstituci6. Muebla planta viu a Te r .
len, al pea de la carretera de Girona,
en havent passat aquella

AUDIENCIA TERRITORINL
Sala primera. — Menor quantiai
J. Castells contra M. Aras. Divorci:
Dolors Torregroesa contra JoseP
Aguayo. Incident .. Josep Masana contra Innocenci Medina.
Sala segona. Diversa: Baldorner
VARIA
Valed(' i Canut contra Eulalia Simon
Tot i haver anuncist la seva arriba- Cuila i el fiscal. Menor quantia: Marc
da per a ahir, el sots-secretari de Jus- Puig contra Joan (asadella i Ponç.
ticia no va arribar. No se sap encara Majar quantia: Joan Vilagut contra
Técnica de Construcció, S. A. Divorquin he fati.
ci: Ernili Bertrand contra Meras
.ee El ministre de Marina, senyor Coito Mezquita.
Rocha, va aliar ahir a l'Audiència.
per bé que ansb caracter particular 1
AUDIENCIA PROVINCIAL
amb l'objecte de visitar uns antics
Seccia primera. — Tres orals per
amics seus fiscals, magistrats i jut- usurpada de pstent, furt
j rebatir,
ges.
contra "Fá!mrica Espahola de Lamparas",
Amadeu
Llobet
i
Joan
Auger,
El
Jutjat
número
quinze
ha
or•
denas la detenció d'Artur Udaeta Gil, eapectivament.
Secció segona. — Dos orals per
dependent de Jean Francesc Cerda,
domicilias, el primer, al cerrar de les furt contra Ecluard Bort i Alfred
Corte Catalanes, número 64, per ha- llks. Un oral més per robatori contra
ver-se demostrat que iota ell que va Joan Albri.
Secció tercera. — Dos oral, per
tobar les sis mil pessetes que tenia
Joan Franceac a pum per a efectuar furt : relator' contra Rafael Garcia i
un pagament. El dit Jutjat va dictar, Anteni Coello, respectivament. Un
al matear temps que l'erdre de detén- jurat per rohatori contra Antani Vilació, aute de processament i presa grassa.
Secció murta. — No té assenyalaermita el fugitiu.
ments.
HOTEL MONT-THABOR
4. El vinent dia t9 s'efectuarä la
4, rus Mont-Thabor
reglamentäria vitita de creeos,. Amb
aquest motiu les diverses relatories i
Molt centric
Prop de l'Opera
secretaries confeccionen la !lista dels No podem publicar le g notes
Amplint en 1032
processats que es troben a la dispopregades que no vinguin es- 180 habitacione
eisió respectiva.
100 bany,

nifes en català i amb un
timbre o signatura coneguda

limememeemememer

IIITUACIO EENERAL AT310111FERICA
D'EUROPA A LIS 7 HORAS OIL DIA
15 Dt DAIS DE 1034
A Eseandlniola, a Murete eentral
1 • le Mediterrània esa, establart
preeelone balate cota la Infloancla
de lee duela ha •mpltiorat el tampe
• gran part d'iuropa I ea realstr•n
Calvete Itolate I algunas tem
art¿oularment a la regle compresa
entre Aliarte, Almorta 1 Valencia.
legal a haver-es •etablert vente
Set eactor nord ha bolxat la temperatura de, d'Eh:1641a I 13504541nhvla fine ale Picanas..

1.11TAT DEL TIRPII
A tATALUI1111. A 1.613 VUIT
Domina esi e•r• o Ileunarament
nuvelde • Llejda i a Tarragona; a
II resta ea Catalunya hl ha molta
nabolosdat 5 borne.
En les d rrrrr ee 20 Coree e'han
registrat pluges • tota a regla pis
3efferiCa.
llet2 ele afectes da la depruidO
sn ttlada al sud de lee Illas Baleara
eastablell a Catalunya un reciim de
tempo insegur, favorable per a la
formuló de tempeatee.
(Les onservacione del temps
to=Ci
Calera de U primera paAl114.)

A L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA DE BADALONA
Cicle de Conferencies periedistiques
A l'Assodacia de la Premsa de
Badalona i davant d'una concurrencia
molt nambrosa i aelecta ha tingut llac
la inauguració d'un interessant dele
de conferencies culturals amb una 'le
Lluis Duran i a'entosa sobre ;a persenalitat periodística de Prat de la
Riba.
A l'estrada hi han eres seient fent
companyia al conterenr:ant el president de l'entitat or ganitzadora senvor
P:anes i el president de l'Assaciacia
Periodistes ‚favor Joan Costa i
Dita El s e nyer Duran i Ventosa ha

UNIVERSITAT AUTONOPAA
Anunci de beques. — La .funta
Beque: de la Universitat. d'acotot amh
la Caixa d'Eetalvie de Sabadell, anua.
cia la provisia de tres, beques tautdades per aquesta darrera entitat. Els
aspirants han d'ésser inmonents o
fills d'imponents de la Caixa i residents a la ciutat de Sabadell. des de
dos anys con a mínimum. La beca
donara dret a cursar ein estuclis del
Batxillerat i a més una carrera universitaria o estudis superiora equivalents, laajut econernic de la beca
comprendrà el pagament de les deslieses academiques en qualsevol concepte (matricula, !libres de text. titols1, els de traallat ale estahliments
d'ensensament i una quantaat mensual equivalent a la que constituiria
el sou minina cose el benef:ciari guanyaria, segons recias. en cas de treballa, com a depentlent mercantil a
Sabadell. Les restants condicions
especificadce en Fanunci-convocatana
fixat a la secretaria general de la Universitat de Bareelona i a la Caixa
d'Estalvis de Sabadell. Les instàncies,
junt amb la documentació, podran esser presentades a la secretaria de la
Caixa dtatalvis de Sabadell fine al
dia 30 del mes en curs.
Tiras de Batxiller. — Pel Rectorat
han estas estesos els titols de salasilar a favor deis senyors segiient,:
De l'Institut de Palma de Mallorca:
Maria l'alou de Comasena Pujol,
Carnie Moreno alorifio, Maten Salotn
tiren, Joan Solis elles i Coll.
El exàmens a la Facultat de Dret,—
En el tauler d'anuncis de la Facultas
de Dret salan ibas les normes per
les quals s'efectuaran els examens
el present curs academic, alt-mi com
les condicions en que haurau d'efectuar-ae en els casos previstos en el
pisa d'estudis vigent i en els d'adaptacia, segons record pres per la Junta
de la Facultas en sessimí de 2S d'alsril
darrer,
Els professors potlran acallar la seva tasca docent del preseas; any a
metrara que es compleixi la Mirada
assignada a cada cure, Un podent feo.
ho abasta del 31 del present mes.
Es fixa la data del 13 de juay vi
-netpralcomdsveademiques dels alta/mes compresos en
les bases d'adaptada ¡ normes cotaplementaries.
Les proves, davant professor, començaran el to de juny, i els cal!nene per als del pla antic, el dia
primer.
Modificació en el Calendari Escolar. — A les Facultats universitàries
ala fixat una ordre del Rectoras per
la qual es dispoea que el proper diIluns de Pasqua, dia 21 del corrent,
sigui considerat colas a dia vacant
escolar, i per satis figurara en el successiu al Calendari de Vacances.

FACULTAT DE MEDICINA

Gerència

reta% d112

DIA

estat molt aplaudit per la seva notable dissertaciä.
El divendres d'acmesta setmana tintará lloc la segona conferencic del cura
a carrec d'Andreu Nin, el qual trae.
taré de la vida, l'art i la literatura dt
la U. R. S. S. i la setmana entrant
el &mayor Joan Soler i Janer (1:mi-tare sobre "El periodisme en la societat actual".
La darrera conferencia del ciclt
tindrà lino el dia primer de juay i
anirà a cartee d'Antoni Rovira i Virada el qua! parlará de l'actualitat 'de
Valcntí Almirall davant la premsa
catalana.

PER A AVUI
—

Cos Facultatiu de l'Hospital del
Sagrat Con—A les onze, sessid cientiiica mensual. presentant-se les segnents cotnunicaans: Doctor E. Narro - Dos casos d'inundada peritoneal
p er ruptura tul/ara:a ... Doctor J. Me.
ret: "Un cas clínica.
El Collegi Oficial de Llevadores de
Catalunya.— A les 18, conferencia
pel doctor J. Farrials, a l'eatatge del
Casal del aletge. sobre el tema: "Las
hormonas femeninas".
Academia i Laboratori de Ciencies
Mediques de Catalunya.—A les 19
sessió científica, en la qual seran presentades les segiients comunicacions:
dactors J. Gibert-Queraltó i C. PolAlca: "La cobra-toxin per via intradérmica". Doctor J. Ma Soler-Roig:
"Parapléxia ilaccida per coinpressió
medular per tumor. Operació. Guaument a . (Amb presentare') del mala:t.)
Ateneu Eneldos:ale Popular.— A
les 2O, inauesuracie del Curset "La
construcció musical". Primera Hita.
"Elements materials de música: el so
i el ternpa".
—A Its 22: "Davant la situad() politiza actual, que cal ter?", conferenca Pe * _T ema n lime , , de la Federacia
aindicalista 1.1ihertaria.
Unió Democràtica de Catalunya.
Grecia.— A les 2 , , darrera del Cicle
de conferencies de Dret politic, a arree del senyor Joan B. Roca i
"Prahlernes de l'ensenyament u consciénc:a”.

Butlletí PeclaüZeüie

Dos curtirte complementario. — A
la Faeultat de Medicina, les catedres
de Física Médica i Terapèutica Fieles. de lea quals san, respectivament,
professors els doctora Isidre Pelit i
Vicenç Cartilla, anuncien dos cursos
connexos, l'un complementan de Fiviva aplicada a la Medicina, i l'altre
de Terapéutica Fisica.
El curs complementar' de Finca
Metódica el referent a la tísica de lee
lit Irobereu tole mena
radiacions roentgen, actíniques i deba
de feeilitete, per desee
elements radiactius; el segon, de Te.
rapeutica Física, comprendre toses les
catalana qüeationa de técnica, inclicacion.s i la
PROPAGUEN 1.01
pràctica de la Terapeutica (laica. -

PARIS

• Palique' Igual va presentar al/ir
al Jutjat una denúncia contra una
minyona que tenis, la qual ha desagregue de usa seca emportant-se'n
anea mil pessetes en metkllic i loies

Servei Meteorològic
de Catalunya

e

L'Aetivitat Politiea
LA CRIS! I EL PROBLEM.4 DE

L'ATUR FURÇOS
Les aiestions socias, ro /turs ea/tiples aspectes , tia podien t'sser negligides
per l'Assonblea d'Aerió Catalana a la
qual els delegas de les organirsacions
'
del Partir portaven el resté de Mis el:
Juegues Per qué en aquesta niuments
ircressa no la sOlamene Cafalunya, Sind
los re mar:. La preacupació per trabar
una solucid a, almenys, un atenuara 4 la
crisi, la semen totes les Clastes
1,03 d'una manera especial lis dale!
¡ el proletaria, que sóli les que,
i tragicainent, en raffi.ren els efeeles.
Aquesto treOcutaeid, berra Intuid oporlimitar de constatar-la repetidainent en
lcs converses públiques que e4cci6 Catalana ha organiza', d'alguit temps enea,
diversos Roes de la eittlat; en cap d'elles na han manear les preguntes adre¿ardes als bornes d'A. C., %Can o ca('aneu forc,isr ",¡Qtuirs reineis
preconitzeu ma ra la erigir'. I ís que
aquest problema , el MiS pasmé:, per la
seta magnitud, que mai hagi tingut
plantejat la humanitot, domina compretanient tots eis altres j n'entrebanea, si
no n'impossibilita, la solució.
L'atenció de l'Assemblea era portada
sobre aquest problema per diverses protil a

mt

posu-ions i mociens:
Una d,- l'.-Peneu Nacionalista "511Serial" 50 aut ti dentina:va que els dieiaents d'Ama Cara/arta conc!ntr,
Ilu sS !Sleu-Cos per a la solució o, almonve , l'aminorament, d'aquest flagell;
111 1
- ,7 altra drls de/jato de les Cornacgas Tarragnniner assenyalant la era
nureia d'aques , a qiiestió;
!Ola del "Casino de Satis" en la qual,
ist amh mes preeisia i antb an pla mas
vast, se sollicita del Govern de la Generalitat la constituei nS d'un orgauisnle que,
independentnient del eurs que sagaaar la
gestió dels traspassos, estudii i formuli.
en un N'eh termini . tot proiecre de restaurar-id erananti,-a de Catalutrya
Apestes proposieions donaren al sestl . a, Ma rtí Estere 003iÚ de recordar
als assembleistes que en el dijera-5 del
amor Duran-Reynols pronuncia el dia
abans davant lAssemblea explicant la
gestia dels consellers d.h. C. a l'Aiuntam'uf de Barcelona l'orador iherv.ia referir a projectes d'obres públiques—passus a nivel!, eonlinuació de la reforma,
tir h anitmció del bu: i de les D r assan e s—
que vindrien a constituir un remei, de
t'articler urgen!, a la crisi ae treball de
la nostra cinta. La realittóaciá traquestes obres ha efencomana r -se a obrers catalans, ssittenint CO1n a tals aquells que
lucí Inés de des anys que resideirin a
Cata/74,13e. Aquesta mesura preventiva
cont ra la immigració será decididament
sostinguda peu representants tr.1. C. , i
caldea que tingut la cm:creció i la dijesamé necessóttes per etitar que l'ununci
d'obres pübliques a Barcelena o a Cota/tarso tingui con a consegithicia la
vinguda de nitclis d'abrers pa rats ¡nitres regions qtae Onlb llar presencia no
,farten afro cosa que neutrallizar l'eferie botica° r de les obres esmentades.
Natitralment que lo realitmció d'obres
públiques, ter ella ¡Ola, nO es sufitient
per a resold c e el problema, ja que Iban
duraei6 no es aimitada, i, a la ¡larga,
pel pes enorme sob re el presJupost de
l'Esta o d'aires Corporacions, acaben
Per agremiar, encara siés, l cual, El
inatei.r pot dir-se deis tubsidis als parats, la generalitmeió dels quals ',arnés
pot esser adoptada Com a mesura d'exeeprió. Cal, parallelament aquestes
P reviriens, una arda de Govern — de
tots els goverus, fa que el problema uftrapassa els limits estalas — per dictar
normes internacionals que, can la reduceió de la jornada de real, una mis
es/reta regiamentoció del rreliall de la
dona, una majar facilitas en Finen:uta:4
de product...r, i dita que l'estad i del
problema aconselli, siguin capaces de
restablir l'equilibri entre la capacitar
produrliva i el consummq Perd Tui ha, encara, rs factor moral a tenis cas roent-

Aquests cursos poden ésser eursats
amh independencia, si hé existire unitat en el sets desenrotllament, teeric
i practic. per al qui estigui ¡meressat per seguir ele dot..
Les Unirme tindran lloc a partir
Ich dia 26 de ruaig fin; a l'u de jubol. de %mis a onze, a la Facultas
le Medicina u ah Departament de Terapeutica Física (de nou a den !es
lliçons del doctor Pelit. de den a
onze les del doctor Carnita, aquestes
darreres seran amb preferencia practiques, i de vuit a nou, clínica aplicada a la Terapéutica Fisica).
Els metges podran inscriure's a la
secretaria de la Facultas, on, a mis,
es traben landex i programes dels
cursos.
Visita científica. — Acompanyats
del catedratic doctor Satorcada. els
ala:unes del curs de Psiquiatría forense i afedicina legal de la Facultas de Dret d'aquesta Universitat, visitaren el manicomi de Sant Boi de
Llobregat, i foren rebuts pel director
del benefic centre, doctor Rodríguez
Arias i altre personal de l'establiment.
El, doctors Pone. Sarre, Joiscosa,
Capa i Tolosa presentaren als estudiants diveraos malalta mentals, de
distintes clasasiiicacions cliniques.
Despres els visitants van reciarrer
totes les dependéncies de lestablimena i el; fou explicas pel doctor
Rodríguez Arias el seu funcionament,
aixi com el deis laboratoris, Raix X,
Diatinnia. Cambra frigorífica, on pogueren apreciar que a l'Hospital Peiquisitric de Sant Boi no es descara
la investigada cientifica.
Els estudiants (oren obsequiats alltb
1111 luaclt, i el doctor Saiorcada, en
breas paraules, agraí les atencions
que seas dispensaren en la visita, de
'.a qual sortiren altament satisfets.
una aCci,i gorornamental
le:
--S'et a, se r iosa i honesla, que mantinqui el
ENSENYAMENT SECUNDARI prestiai del poder pliblic i que sigui eapaç, per tant. de vhicer aquesta gran
—
Ele exàmens d'Ingrés als Insti- crisi de coirfiano que ha esta. en detuts. — Per acord de la Junta de finitiva, l'origen de la Crisi econbutita.
Cataliotya no te' reconegut el dret de
Directors, els examens d'ingres per
al Batxillerat, als Instituts de Segon legislació ni d'intuyo:ció prep deis ae.
gg
u
isur,s iniernacianais de terbal!: no
Enssenaarne»t Balines", aalaragall"
i - Salmerón“, començaran cl dia 25 ros. pc, Irme, t'afluir en aquestes desde l'actual, a les hores i per Fordre tions me': que a través de la represenque s'anunciara oportunament al tau- inció general de la República, i no cal
din nlue a toto en aque.st sentir nO
ler d'anuncis de cada centre.
il mancara mai el suport decidir d'Aeció
Catalana. I erl que OS refereir o l'indispensable
renairement de tonlionea Per
ENSENYAMENTS
superar les eno r mes dificultas de l'hoESPECIALS
ra presea, rínicament el !aró possible
-poliiim que tinpui re grerif totalitaCongrés Internacional d'Ensenyan- riunacom
la que .4,-rió Catalana hropuana
ça Técnica. — Detuuâ, dijour, a les per al narre país i en la realització de
deis del mas!, tindri lloc l'obertura la gua( els nOseres retee• Seulanis al Cddel Congres Internacional d i Fnse- ITrIl I d les Cortoracinos popular: s'esnyança. Técnica, que se celebrara a me r een
W(140,1(1.41 i entusiasme.
Barcelona els dies 17, tia Tm 20 121.
Aquest acte, que segurarnent adquiAceió Catalana de la Barceloneta
rida una gran solemnitat, tindrà lloc
El dis , abte pas s at tingué llec a
al Sala de Cent de les Cases Consistorials, i sera presidit per les auto- Acció Catalana de la Barceleneta una
ritats. delegacions del Goceni de la segona converaa pabbca. que, cm la
precedent, es vele molt concorreguda.
República i emitats culturals.
Mi a s sistiren, ultra un nombres
flan arribas ja a la nostra ciutat
els senyors Peypocla Ametlla i
gran nombre de tècnics estrangers i
Duran-fteynals.
els delegats del Eme.' International
Despris
d'un brea parlament del
de l'Enteignement Technique, de Paris, amb el propòsit d'assistir a l'es- president de l'emitas, doctar Fa-Tetad
Conia, el senyar Claudi Amettla feu
nientat Congrés.
as de la paraula per explicar Fohjecte
i finalitat de les converses pabliques
que ve celebrant iaccia, Catalana ReELS ESTUDIANTS
Conetituci6 de l'Associació d'Estudiante d'Esquerta, enrocada aré.
saanient per la loniisaimm °reine/adora. &subte tingue lloc l'assemblea
general de constitucia de l'Associacia
d'Estudiants d'Esquerra de Catalunya.
Aprovats els Estatuts pela quals ha
de regir-se aquesta entitats escolar,

publicana, i que san l'exponent
la democracia que inspira l'actuacie
del Parte.
Seguidament el senyor Firninda
Prat es referí a la posicia del Pare,
davant la LId de Contractes de Caa
reu , votada pel Parlament de Lata.
lunya, ¡ al recurs interposat pel
vern de Madrid davant el Tribuna
de aiaranties. El senyor Ametlla
contesta per afirmar que rúnica actitud d'A. C. iera la de d efdi sa de.
cidida deis drets del Parlament sa
tale.
El senyor Boadella es refereix I
la Llei electoral de representada proporcional. i es contestas. 9e1
Peypoch.
Els senyors Pérez ¡ Arnal paras
de la crisi mundial, decadencia ata
rem de la democracia i perill feixisa
la qual cosa motiva una brillant
tervenció del senyor Ametlla. que S
la histaria dels moviments feixisttit
Europa i les cauaes que els mumm
ren j araba manifestara la seca esa
fiança en el pobje de Catalunya,
el faria impossible a la nostra teta
Els senyors Picarin. Coma, Ima
delta i Purcalles s'ocupen de dies,
ses questions que afecten la barra
tals com sin la supressió del pe,
nivell de la tinta M. S. A.. l'enden
cament de la caserna d'infantepont efe San Carlee, etc.
El senyor Duran-Reynals fa
tenia del problema dels enllaços
roviaris, i n'explica la intervenció e
l'Ajuntatuent en les diverses ¡pague
El senyor Areal mandesta que
gut a la tasca que en benefici des
collectivitat porten a cap les Cos;s
ratives, era parer seu que l'Ajena
ment hauria de contribuir per la sen
banda amb' l'exempció de l'impcm*
plus-velua sobre els solars que orte,
eis seus edificis.
El senyor Duran-Reynals Ii ce.
testa i explica ele motius legaba ea
té l'Ajuntamen, per no fer una es,
cepció en relació arnb el susdit in.
post, mataras reconeixer la tasca as
ritaria que les Cooperatives penes;
cap.
Acabada la eonversa, que en cz:
moment no clell 'que en interés e
doctor Coma ami. la 5egitent per
dia 19 de l'actual.
Joveneut Catalanista Republicana
Cercle d'eatudis i divulgada.
Dijous. dia 17, a les vuit del ten
pee, tretzena seesia del verde di
tudis i divulgad(' de la joventut
citree del sen.yese Oswald Card
que descandellarà el tema: "El
trol obrer". En finalitzar s'obrita
bat sobre aqueas.
Joventut Nacionalista d'Actas!, Ca
lana Republicana de la Barcelen
Es convoca ets socia d'aquesta
ventut per a la reunió general
tal de procedir a l'elecció de la n
Junta directiva, per al dia Je de .s
tual. a les deu de la ras. al oren
local, Sant Miguel, 3 ,
Avis
Es prega a !o:5 es representan
de les Entitats adheridas al Come
Comarcal de Barcelona - Ciutat aa
assisteixin a la reunió que tundra lec
avui, a dos (marta de vuit del vespa
a aestatge social d'Accie Cata:a
Republicana, Corta Catalanes, sea
principal.
La conferencia

Sr. Duran-Reyna

La conierènCia que Savia de dass
el senyor Duran-Reynals en l'acze
clausura del curset d'orateria mea:cal per la Joventut d'Acció Catala
!a qua l llagué d'ajornar-se a caro
hora, tindrä lloc el dimarts val
dia as, a la mateixa hora.

L'ACTUM13SCI
ELS OBRERS
Front UnIc de Treballades
Mercantils. — Per tal de lee
dre acords sobre l'actuació a .
guir das ant l'inaompliment
part de la Patronal de les has
Je trehall del rala (l'Alimentan
es Convora (ola la dependetic
mercantil de les cases Foro
Sant Jantne, S. A.. Mondas
Conspanyia , La Perla elallorg'
na, Estere Riera, S. A., E. Rota
Estere Sala, Mantegueriee
li. La Pineda, Fortuny, S. A.
Debitan Oliveres. S. A., a ea
seinblea que se relebratä ias'
a lea deu de la vellla. a Vestal.
de la Unid 'Ultramarina. U . Si.
tal. 11 O.
Sindicat de la Indústria
lora I Cafetera de Barcelona.
El non cemile d aqueet
ha quedat ferina' ami: Presides
Pa serial Gómez; viee-preelee
Pere Eeter; secretare Mati
tlarrie: vice-eecretari, Anta
Ilerreie: tres( er. Pece Vente
e'
eorelptador, U
"a/'
bliotecari. Per
vedar del leca
direefor de fa
i Galceran.

es procedi tot seguit a l'elcccin de la
Junta de Govern, ulule queda consti- 41#50111020PCMIAMg
tuida per l'ere Mías, president;
sep P. Sever, vice-president; Joaquini Llegiu c
Rovira, secretar': Vicene Verna viresecretari; Ricard Gruart, tresorer, i
toser Ni. Aymanii i Ende Gales. vocale.
1#101Menit

MIR

Imessiizare'
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PUOUCITAT,

BARCELONA AL
La Mar i l'Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC

transatläntic alemany "Fulda",
amb passatge i càrrega general,
de tränsit , cap a Hamburg i escales, deis senyors Harinera,
Kusche i Martin; Cl nord-americà "Carlton", amb càrrega general cap a Galveston i escales,
de l'Agència Marítima H. Americana.
Vela.-El "Isla de Ibiza", en*
cärrega general, cap a Eivissa;
el "Puerto de Palma", ala cimena cap a C.ädtz; el -Cala Mejor", amb càrrega general, cap
a Palma, i el "alaninanelle, amb
ciment, cap a Castelló.

Observaelons meteoroleglques:
sol lacia, vent a ata N. E. molt
fresc. cercle cobert de densa
boira fine a les nou que abs
rassat el vent al S.; al migdia
a S. O. fresca cel anda cirroclim ulu s j horitzons boirosos,
g sol ponent S. E. amb la maltesa torea, mar marejadeta del
E. j el cercle queda amb cirrus•
Barametre, 751. - Terma tu e tre. 19.
Meviment de vaixells a posta
de sol. - Demoren a l'E, un
bergantí goleta que va en popa
una goleta que va de bolina.
aei S. una balandra que va vera
mateixa direccid, i al S. U.
usa goleta i un pailebot que van
t olina, i un pailebot a motor
,Je dos pals que va vers la matraca direcció; de vela tialina
.:es falutxos vers diverses diaaions t un cap a aquest port.

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeròdrom de l'Alr Frenos. Proceden'. de T ' losa • a les 6.40
arribà l'avió amb corren, mercaderies i 2 passatgers.
Proceden( de Marsella, a les
7'05 arribà arnb correu,
mercaderies ¡ sense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
1231 arriba l'avió ankb corren,
mercaderies i 4 passatgers.
A les 1239 sorti l'aria, cap a
Tolosa amb corren, mercaderies
i 3 passatgers.

MOVIMENT DEL PORT
Palma,
amb correus, mercaderies i 170
rasoalgers, la motonau postal
'Ciudad de Barcelona", de la
Cta. Iransinediterrarna; de Bit
bao i escales, amb eisrrega general, el motor "Arnabal Mendi",
Ce la Companyia Navilera Sota i
Aznar; de Danzic, Gydynia i Tarragona, amb ettrrega general i
o trànsit, el vaixell suec "Mansurta", del senyors Talavera i
Fills; de Bilbao escales, amb
carrega general i de trànsit, el
vaixell espanyol `Cabo La Plata", del senyor Fin de Rainul
Bosch; de eanstanea i escales,
amb m'anega general i de transa,
el vaixell angles s Egyptian", dels
senyors Filia de a Condetnines;
de Para 1 ese. ami) cärrega
general i de tu-ssit, el vaixell
tlaiLà. -Urania", de la S. A. E.
31. A. R.; de Kobe, Yokohatna,
Manila i escales, amb 32 passat ere per a aqueat port i 128 de
trnsit, amb càrrega general i
ce trensit, el transatliunic alea-1day "Fulda", dels senyors Bapera, Kusche i Martin; de la
mar, das, creuers de guerra japonesos; de Hamburg 1 escales.
valb càrrega general i de trànsit,
elvaixell alemany "Haepel", dels
seuyor Baquera, Kusche i AlarIm; de Marsella, en hast, el vaixell clanes "Mano", del senyor
E Mari Pino; de Trieste i escales, arnb càrrega general, el ralee ¡talle "Alicantino", de la seryora Vídua e Baisae.
Vaixells Cortita. - Distancia
navegada del vaixells que han
sortit: tora dloritzat ea troben
elä espanyols "Joslua", en Ilesa
cap a Huelva, dels senyors Avilaa
i Aznar; "Cabo La Plata", amb
carrega general i de trànsit, cap
a Sant Feliu i Marsella, del senyor Fill de Rómul Bosch; el
ccareu "Ciudad e Barcelona",
amb passatge i c 7 rrega general,
cap a Palma, de .a Cia. Transmediterränia; Fauna -Ettore",
amb potassa, cap a Roterdam,
del senyor Tomàs Mallo' i Bosch;
l'Italia "Urania", amb cärrega
geraaal i de trànsit i atnb quatre
passatgers del port, cap a Triestel escales, de la S. A. E. M. A. R.
el raruec "Alle Jarl", arnb
rega general de tränsit, cap a
Ginava 1 Näpole, deis senynrs
r:lkele M. Condemines; el suec
llansuria", amb ciirrega genetal te tränsit, cap a' Marsella,
senyors Talavera ¡ Fills: e l
Vaixells entrats. -

DA

El dia 20 d'aquest mes, el Foment de les Arts Decoratives celebrarà la sera divuitena Usas
anual, la qual tindrä lloc segurament a la vila de Sitges. L'artista senyor Manuel .Capdevila
amb aquest motiu Ira estat encarregat de la realització de la
copa d'honor que, com cada any.
ha d'inaugurar el president de
l'entitat en el banquet de germanor que se celebrara aquell dia,
i per al qual s'admeten inscripcions a La Pinacoteca i al Fament de les Arts Decoratives,
carrer d'Avinyó, 301.
En la darrera assemblea general de l'Associació Espanyola
de la Premsa Tècnica 1 Professional, queda constituida la seva
Junta Directiva com segueix:
President. Teodor Colomina i Cases; rice-presidents. alarti Carrió i Comes 1 Josep Aragón; fresorer, Josep ValIbs i Alba; comptador, Joan Pons i Domenecho;
bibliotecari. Josep M. Rabassó;
vocals: Rafe! Garriga i Roca,
Frederic Montatzut. Josep Valmanya. Mariä Viaja 1 Lluch, Manuel López Lapez, Joan L. Taltavull, Raül M. Mir, Vicenç M. de
Lecea. Ferran Bonafont de Cortada, Camil Rodon i Batel Bori;
secretari general, Francesc Carbonell.
El senyor Pere Coromines, recentment elegit president de la
Junta de Mneeue, prengue possessió del cärree en la reunid
celebrada el dia 8 del carrent.
Amb tal motiu pronunciaren efusius discursos de salutació els
alce-presidents senyors Gassol i
Serra-Hunter, als quals contesta el senyor Coromines agraint
la designada de qua Ikaria estat
objecte. A més. el senyor Coromines en el seu discurs, despres
de dedicar un sentit record a la
memòria del sen predecessór
Josep Llimona. prarmsa Perecei6
en una de les sales del Palau
Nacional d'un bust de l'insigne
artista, el qual seria inaugura
junt arnb el Museu que hi haurà
en el mateix edifica La Junta fati

emplear les cremes O pastes per isi"

afaitar, amb prefedncia al sal:4 totes"
les formes sabonoses (vegi 's •Manual do

Cosméticas. de Saafeld, tzaclucció dek
De. Peyei, pagina e.
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ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 ("ti a z3).

Joventut Socialista de Barcelona,Rambla de Santa Mònica, 2g, aegon.
(Oberta a/ pelle rota ela dies feinere,

de set . nou de la nit Diumenges,

d'oil:e a una del mato)
Acció Social. - Amadeu Vives, 3.
Acadèmia de Eones Lastres. - Car

neu- del Sial. Caçador.
D'Art Decoratiu. - Palau de
Pedralbea.
D'Arqueologla (antle Palau de
les Arts Gräfiques del Pare de
Montjuic en cure d'installacia).
D'Història Natural.- Rambla
deis Estudie, 3 (Academia de
Ciénefes).
Ictolbgen, Cascada del Parc de
la Ciutadella.
Social 1 Industrial. - Urgell,
número 187.
de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
non a una). Especial d'Art i Arqueo-

excurs i oni sta
e l'
Carnet d
G. E. Joventut Catalana.-Ha quedat inaugurada l'Exposició del Coma
ti Catali de Refugio, que aquesta entitat celebra amb motiu del seo novè
aniversari al seu casal, Diputasió, co,
principal, :a qual exposició podrá ésser visitada de das quarts de vuit a
les nou del vespre els dies feiner,
i de les onze a la una i de Ice cinc
a les vuit els íestius.
Agrupació Excursionista Infantil.Ha quedat constituida a la nones
ciutat aquesta entitat, la Missió de la
qual ser à el foment de l'excursionisme entre els nois de totes les edats
des dels vuit anys en amunt. Tambe
practicará el desenrotllament de la
cultura física, com també tots aquells
esports que tendeixin al millorament
de la nostra mea per tal de ter-la
terma i sana, com anhelem que siguin
els honres de demi.
A fi i eiecte que tots puguin gaudir d'aquests avantatges, totes aquestes seccions seran granules per a tots
els nois inscrita
Aquest Comite ti a be assabentar
que tots els que s'inscriguin a les
esmentades seccione a partir del dia
15 fine al 25 del mes corrent tele
enviará a libas adequats d'assolellament i esbargiment durant el temas
de vacances. I tot aixó será gratuit.
Per a inscriure's i adquirir detallo
cal adreçar-se tots els dies, de les oet
a les vuit del vespre, al local social,
carrer d'Avinyó, número 27, tercer
pis (escala esquerra).
Unió Excursionista de Catalunya.
Barcelona. - El dijous vinent tindrà
llar al local d'aquesta entitat (Santa
Anna, lo, primer pis) la XV sessió
del curs de conferencies amb projeccions sobre ciutats i llocs de lora de
Catalunya, a arree del distingit excursionista senyor latas Trabal, sobre el tema "Viatge per Espanya"
(Madrid, Santander, Sant Sehastia,

.1

.

Les preves rebudos fine ara,
amb destinació al Concurs
Fotografies organitzat per la
Serene Exeursionista de Palestra, fa prevente, tant per la
quantitat com per la qualitat,
que aquest Concters i 'Exposició
que es portará a teme del dia
22 al 30 del corrent Ines de innig,
constituir/1 un bon èxit, lana en
respecte fotogràfic com en l'excursionista j documental que se
li ha volara, donar.
A teta aquells que hl vulguin
prendre part i q u e no ba8 111 PeP
-entacrlespov,'le
recorda que el termini d'admiteSil finirä el divendres vinent,
dia 18, i que es molt convenient
que les presentin com mes mina
millor, a fi de favilitar la tasca
d'erganització. Per a detalla
bases, passeu per la secretaria
de Palestra, Corte Catalanes,
592, de les delze del metí a lee
diles de la tarda o de set a nou
del vespre.

ipelb n••

.6. pesarle, tala

Al carrer de • Joncar, mentre
jugava a pilota amb altres nois,
Antont Liobet t Creixell, de
tretze anys, es produf una ferida
tallant al dit polze del peu esquerre.
- Per presentar erosions en
el bree dret, produldes per una
mossegada de gos, fou assielit
al Dispensari de Sant Martí, el
nei de vuit anys Joaquim Cancio
Camarasa, domicilia( al carrer
de Sant Joan de Malta, 48, primer.
- Al Dispensar de Sant Martí
fou curat Joaquim Ballester i
Ferrer, de vint any., el retal precentava ferides contuses al dors
de la mà esquena, produides
rnentre treballava en un camp
del carro' de la Verneda.

constar la seva adhesi6 mes entusiàstica al projecte acordà
procedir tot seguit a la seva realització. Acabada la reunió, el
senyor Coromines fon obsequiat
pels seus companys de Junta
arnh un banquet que va tenir lloc
al Restaurant. de Miramar, presidit per l'alcalde senyer Pi i Sunyer 1 l'honorable President de :A:
cacle:1:a de Medicina i Cirurgia.la Generalitat. senyor Companys.

•

res;

ETS DIVERSOS LES SARDANES B orsa' i

Saragossa, Bilbao i Astúries.) A les
Seu de la nit.

Unió Excursionista de Catalunya.Barcelona -Sants, - El divendres vinent, a les deu de la vetlla, tindre
lloc a l'estatge d'aquesta entitat (Riego, 2, principal), la setena sessió del
sirle de conferencies amb projeccions
sobre ciutats i llocs de fora de Catalunya, a càrrec de Francesc Torres,
sobre el tema "Vint dies per terres
d'Espanya".
VII Saló Catalä de Fotografie. de
Muntanya. - Cada any en aquesta
época la Secció d'Esports de Mantanya del Centre Excursionista de Catalunya organitza un Saló de Fotogranee de Muntanya. Aquest Saló
reuneix un bon nombre de tomarafies, que rivalitzen a superar-se en el
belt paioatge muntanyenc. Enguany
el Jurat qualificador ha concedit el3
diferente prernis de la manera se..
guent:
Medalla d'or, a la fotografia "Puerto Viejo - , del senyor Aureli Grasa, de
Saragossa.
Medalla de verrneil a la fotografia
"Monte Perdido". de Josep Al. Simancas, de Madrid.
Medalla d'argent a la fotografia "El
paredón'', del senyor Aureli Grasa,
de Saragossa.
Accessit primer, a la fotografia
"La Renclusa", de J. B. Mato, de
Madrid.
Accèssit segon, a la fotografia "Valibierna", del senyor Josep Cl. Nubiela, de Barcelona.
Accèssit tercer, a la fotografía
"Avets - , del senyor Pau Badia, de
Barcelona.
Aquests premie es repartiran el dia
9 de juny, a les deu de la nit, en l'acte
qne al seu local social organitza la
Secció d'Esports de Muntanya del
Centre Excursionista de Catalunya.

Noticies Soltes

1.3 dennatóless aconsellen
1

4

Je la pell. El

7 passatgers.

La Vida Corporativa

-1

1

A les 1238 entei l'avió cap a
Marsella amb corres', mercaderies 1 3 passatgers.
A les 708 sOrtf l'avió cep a
Casablanca arnb correu, mercaderies i 2 passatgers.
L'avió aeropostal que sortl el
dia 6 del corrent, a les 713, amb
deshilacha a l'Amèrica del Sud ,
arribà a Rio de Janeiro el dia 12,
a les 11 hores; a Buenes Aires,
el din 13 a les 3 hores, i a Santiago de Xile el metete die, a les
13 hores.
Aeròdrom de l'Aeronlutiot Naval. - Procedent d'Estutgard,
amb escales a Ginebra i Marsella. a les 17'40 arribà l'avió
"BOHRBACH D-1727" arte correu, mereaderies i 7 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
1225 arribà "FOKKER 11
EC-PPA" amb corren, mercedes
Mes 5 passatgers.
A les 7'10 sorti l'avió "ROERBACH D-1745" cap a Eeltitgard,
amb watts a Marsella i Ginebra, amb corren, mercaderies i
8 passalgers.
A les 9 . 50 sartf "FOKKER 10 EC-AMA" cap a Madrid
amb correu. mercaderies 18 passatgers.
sas. Aeronaval. - Prncedent
de Roma i Marsella, a les 1433
arribà l'hidroavió italiä "I-TUTO" arnh correu, mercaderies i

Barcelona les següents operaviene: 3.479 imposicions per
1.115.889 peseetes; 2.577 reintegraments per 1.242.15340 pesBeles; 8 compres de valoras pessetes 36.49650. Nous imponente, 231.

La Delegada d'Hisenda ha
assenyalat per a avui els se-

güents pagaments: Administrador de la Presa Cellular, 77464;
Conservador de l'edifici de Conunicacions, 61688; Everist Canhonell. 13807; Joan Espinosa.
36780; Companyia d'Assegurances U. Llevantina, 5.000; Reman
Miguel, 2.008; Miguel j Dolors
Molina, 1.63675; Josep Pous i
Gallard, 1.500; Francesc d'A.
Santandreu, 34160, i Administrarla de Loteriee número 47,
8.840 pessetes.
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Llegiu LA PUBLICITAT
La setmana paseada a'efectuaren a la dependència central ¡ a
lea eta sucursal. de la Calas
d'Estalvis
Mont de Pietat de

Propagueu-la!
11111111R1113111131KBMINO,

SISE APLICO SANDANISTA
AL 1050 DIE "CAN PANTIQUET"
Organftzat pel Foment de la
Sardana de Mollee Ilndre Ilec el
dia 10 de juny propvinent aquest
niegue festival eardatifelic, que
linea per mares rom en anys
anteriors, el bellíssim hose lio
"Can Pantiquet", de remate/dado
població. Hi prendran part les
següents cobles: "Antiga Pep".
de Figueres; "Nava Barcelona"
i "U. A. de Palarugell", totes de
merescut prestigi.

Moviment borsori
MERCAT LLIURE •"°'
Les Harán; celebrades ahir pel sec-

tor de termini no presentaren cap variada a la barrica que dominá en la jornada precedent. Gran retraiment en la conestrujó i lleugera feixugor en canoas,
fou la nota destacable, i a darrera hora
la major part de valora quedaren a nivells quelcom inferiors als de la tanca
anterior. El grup de carril., tot i mantenir-se a la niateixa aleada de la resta
del mercat, pel que respecta a refectivaat operadora, es mostra quelcom soltingut i fine cotitzt a canvis lleugeraAPLEC DE LA SARDANA
meni millorats.
DE BARCELONA
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
El tradicional Aplec de la Sar- a'alors en la reunió de Borsa:

dana de Barcelona, que es venia
celebrant a Nallvidrera i a les
Planes, es farä aquest any al
bese de la Colònia Güell (Santa
C.aloMa de Cervelló).
La Cotnissió organitzadora,
atenent indicacions de les enlitats sardanistes, enguany ha
assenyalat un nou lloc per a celebrar el nostre Aplec. i criar
que tothom veurä amb gust
:iquest cansa, perque sial no podran barrejar-s'hi ele ni e ti t s
aliene com succeia a les Planes ,
que desvirtuaven el caire d'hemenatge a la nostra cianea nacional.
Plan-nos lambe d'assabentar
que tenim contraelades per al
nristre Aplec les cnbles Bareelana, La Principal de la Bisbal
i Els Mentgrins.

El nou reim d'entrada
als Hospitals

Valor:

Día 15 Tasca Alca o
anterior baixa

Nords
Alacants

51'55
45'20

5 1 50
4500

+0'05
+620

()tenses

ijoe

17'00

- -

1tei'75 11725

-0'O

Gas E

Fina,nces
garla el negocl. Mentrestant, les
vendes segueixen essent nulles.
Patines: Els preus ferms i amb
tendencia a la puja. Lee compres, pera, no sen gaire importante;
Els preus continuen com
aeixem apuntat. Hl ha qui pretén
per a la nasse corrent 74 paseetes, preu que per ara no es factible davant les eircumetäncies
presente.

Despulles: El preu d'aquest
genere es manté amb fermesa,
i com que l'animarle compradora es mente bastant activa, es de
creure que mes aviat puguin
afirmar-se una mica mes.
Deis altres generes, res de nou,

El proveïment de la ciutat

REBAIXA EN ELS PREUS
DE LA CARN

Davant la tend2ncia favorable que
-025 presenta el mercat de bestiar llaner de
Explosius
-065 la nostra chita i per tal que el públic
Colonial
--0'65 pugui gaudir com mis aviat rnillor d'u5015
49.50
Plates
:5'15
1475
+040 na rebaixa en el preu de la carn, l'AlFelgueres
+reas caldia de Barcelona, a proposta del
41.25
41'00
_
_ constate regidor de Pros-ciments, ha
Aigües
iseec, isiso
Ford
148'00 1 47'00
+1'00 disposat que a comptar del dia ti del
Petrolis
7'15
7 20 -405 corrent regeixi a l'Escorxador el oren
Montserrat
6375
64 . 50
-0 ' 75 de quatre pessetes quilo per a La cana
de xai, en canal, i que per a la venda
La tanca anterior d'Orensee data del en detall a mercats i botigues, a partir
dia ir d'aquest mes, i del 4 la correspo- del dia 12. es facirt els preus segiumts:
nent als Montserrat.
Costelles i ronyons, 7'25 pessetes intuílo: mitjana, 625 pessetes quite; miza
BORSA AL COMPTAT
i barba, 525 pessetes quilo; espatIla,
Els rotlles de comptat, amb regular 425 pessetes quilo; pit, falda, coll, cap
efectivitat, no registren cap tendencia de costella, cua, ponte i braons, 2.73
remarcable. Ahir no es reberen els can- pessetes quilo; sen, o'ao pessetes quilo.
vis de moneda que facilita el Centre
Oficial de Contractació, degut a la ies- LA CAMPANYA PRO-DIGNIFI.
CACIÓ DEL VI
tivitat que se celebra ahir a la capital
de la República, i pel qual motiu roProsseguint la campanya iniciada promangueren tanate la Borsa i Bancs.
dignificada del vi, el conseller regidor
Els Deutes de l'Estat prossegueixen de Proveiments, senyor Hurtado, ha
por aiavorits per la demanda, i queden reunit al sea despatx de l'Anmtamene
abrí mateix lleugerament perjudicats, amb assistencia del conseller senyor
apreciant-se en la niajor part de series Antoni Oliva, els representa= de lea
perdues que escalen entorn d'un vuite principals associacions i gremis de mad'enter. Bons or, serie A, cotitzen 231 gatzemistes i detallistes de vi. Han ¡a(-r). Hem de remarcar que en aquesta sista a la reunió els presidente i reprejornada s'ha tallat el cupó dels Amortit- sentants de l'Associació de liagatzemissable 5 per roo, moo, 1917, i reze brut, ets i Exportadora de Vins; Associació
els quals presenten les pèrdues normals de Cates, Tareenes i Similar!: Cendel venciment.
tre Gremial de Liquide, de Gracia; CenObligacions Tresoreria* Generalitat, in- tre Gremial de Liquide de Sants i Les
variables a 10050.
Corts; "La Vid", S. A.; Unió GreEls Ajuntaments, amb regular efecti- mial, etc. Tots els assistents oferiren
vitat, queden en general a canvis sostin- una plena collaboració al senyor
guts; s'aprecien, pero, algunes modifica- tado a favor de l'esmentada campanya
cions fins a tres <marta d'enter, amb Ileu- contra el irau en el vi, i Ii prometeren
ger avantatge pele avanaos.
secundar les iniciatives que els exposa
De les Diputacions operen les 6 per el mateix senyor conseller regidor. Altoca 90a50 (-0'25). i Provineials, eo'oo guno dele presents manifestaren la con(+625). Les cèdules, no gaire efecti- veniencia de perseguir les vendes de vi
ves. queden a canvis sostinguts.
de carácter clarldesti, i el senyor HurEl grup ferroviari :unté el volum tado oferí posar remei a aquesta qüesd'operacions que ve realitzant d'algunes tió dintre els mitjans legals. Final/nena
jornades enea, i encara que no presenta escoltats els diversos parers i suggerimarcada depressió, la tendencia domi- ments que ieren els industrial' convonant en canvis és quelcom feble, i s'a- cats, el senyor Hurtado decidí fixar
precien algunes perdues fins a tres termini de temps indispensable per poder
quarts d'ente:.
organitzar eficientment el servei trineLes obligacions d'electricitat, aigiies i pecció i d'anilisi, que durara fi na al sha
industrials no presenten cap modificació primer del propvinent enes de juny, finit
remarcable, i la major part repeteixen el qual, magatzemietes i detallistes haus
posieions precedente.
ran de trotar-se dintre una perfecta leDe les accione cal notar la malora galitat, tota vegada que ea ProcedIri
deis Gas D, sos (+A, i la baixa dels amb la màxima energia a l'aplicada de
Asland preferente, 89 (-1): Fabra i les vigente dispnsicions legals que reguCoats preferents, o (-21; Teleióniques len el consum del vi a Barcelona, per tal
ordinàries, d'impedir el frau que perjudica igualpreferente, ro6•65
103 . 00 (-1'25).
ment la salut dele ciutadans i els tateremos legitima deis productors de vi de
tot Catalunya.

Cl. Rif

59'5n
59'75
1,36'35 Ir Ce

Han començat a aplicar-se les dispooicions del Gavera de la GeneraWat relerents a hospitalització. Per
consegüent només poden ingressar de
franc als hospitals eta qui acredites
pobresa; els qui comptin amb alguno
mitjans de vida, han de pagar les estades en ells a proporció de Ilurs possibilitats. Per a entrar als hospital>
es recorda als ciutadans que han de
demanar en primer lernte a l'hospital
mateix el certificat =clic que acrediti la necessitat d'ingressar-hi. Amb
aquest certificat slan de dirigir al
funcionari d'Assistència Municipal del
districte corresponent, que despatxa
cada mati a la Delegació Municipal
del districte (antigues tinències d'alcaldial, per tal que els faciliti el certificat de pobresa que permetrà lanares del malalt. Els casos d'urgencia
seran atesos tot seguir, sense cap
mena de trama, pera després es cornprovarà si els assistits disposen de
mitjans suficients per fer-los pagar
el servei rebut. El Comité d'Assistencia Municipal de Barcelona, encarregat per la llei de facilitar els
certificats de pobresa, recorda novament als ciutadans que tota declaració falsa o tota ocultació en qualsevol
sentit será considerada un frau, i sancionada molt severament en la tornos
que determinen les disposicions en
vigor. El Comitè d'Assistència Municipal espera de la cultura i del sentit
humá que sempre han demostrat els
ciutadans de Barcelona que comprendran l'encert i la justicia de les san
cions que ha d'aplicar destinades a
resoldre en definitiva la vergonya del
déficit en els hnspitals de Barcelona.
Per tara recornana a tothom que divulgui aquestes disposicion3, i confia TRAMVIES DE BARCELONA A
que ninga no pretendí-a burlar-les.
car fer aixa equival a furtar l'auxili SANT ANDREU I EXTENSIONS,
S. A.
dels hospitals als habitants realment
necessitats.

Anuncis oficials

UN INCENDI EN UNA
FABRICA DE PINTURES
Ahir, a les onze del mata a conseqiiincia de l'explosió d'una bombona
de benzol, es va produir un incendi
a la fábrica "Pintures i Vernissos",
situada al carrer de Padilla, núm. 51.
La fabrica és propietat del senyor
„Toser) Matis Pujales. El foc va
prendre increment amb molta ranadesa, degut a la gran quantitat de
bombones d'alcohol i de benzol i altres materies inflamables que tui havia
enunagatzemades al lloc de la fábrica
on va produiree l'explosió.
Hi acudiren els bombees dtl Quarteret Central i els del Parc, a les ordres del comandant senyor Torres,
els quals aconseguiren dominar rincendi al cap d'una hora d'haver-se
iniciat.
Les flames i la Jumera que sortien
de la fábrica anaven tan enlaire que
eren vistes de roma lluny. Afortuaadament, no es registraren desgracies
personals.
Les pèrdues materials eón importantlssimes. Va quedar del tot dettruida la nau de le fàbrica on es pro-

El dia 30 de maig corrent, a
les onze del mate a les oficines
(l'apresta Socielat, Ronda de
Sant Pau, 43, davant el notari
N'Antoni Par i Tusquets, es verifiearä el sorteig núm. 24 de les
103 Obligacions al 4 per 100 que
correspon amortitzar enguany.
segons el quadre estampas al
dore dels titols.
L'acte del sorleig serà públic
per als senyors teniciors de tftole.
Barcelona, 14 de maig de 1934.
La DirecoI6,

U1n1 LLIBRE

HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA

TRAMVIES DE BARCELONA A
SANT ANDREU I EXTENSIONS,
S. A.
Es posa a coneixement dels
senyors posseidors d'Accions
l'aquesta Sncietat. que a partir
del dia 1 de juny vinent es pagara el cupó número 35 corresponent a l'exervici 15133 al domiclli social, Ronda de Sant Pan,
amere 43, de den a dotze, essent
el seu impon net de 2 pessetes.
Barcelona, 14 de maig de 1931.
La Direoe16.

Mercat de llotia

cabdol 1 definitivo del
gran filòleg cotolib, ei magro
Pompeu Pobre, en la qual ho
treballat Tés de vint °ny@
Es rubra

Un volum da 1730 pdge.
oufkoment rellIgat Plessatav 63
•I comptat; o tisrfnials d•
Pause« 10 a/ rnav, Paavati p t 73.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupe.

Can.«

LA sessi6 d'ahir en aquest
dui l'incedi. L'edifici i els Materiale, mercat fou bastant concorregu- LocaliMI
da, i les transaccions regular- Agria me» INselemserl aliesteveil dula
pera, estaven asugurats.
Acudí al lloc de l'incendi l'oficial ment animades per a segons Ugoccu. Cgatsleas l p.ot. a I:=
cap de la divisió snob guardies a lee quins generes.
Mata; Res a dir per avui, car
leves ordres per tal de mantenir allu- aquesta fabrIeneia continuo molt LLIBRERIA CAIALONIA
nyat el públic del lloc sinistrat, a desanimada per a comprar 1 sois Rondo d • Sant P•r•,
N^
fi que no pertorbia ele treballa d'ex- espera que es disposi alguna
tinció que realitzaven els bombera. orientac i a que regult d'una .ve1111.111111111111111111

sAR C51.0

IS

t4I1PUBIJOATAT

E SPECTACLE
. Ti

A

eles

CINEMA :10PLAI
CONSIGA. Sidra 11111111311nar I ANdou
REVISTA esaaleieuter. CANTO. SE
CUNA (dibUIX06). :SUIZAS- 'TAL
IIZI (nonnell a la tanta>. NIDO DE
AMOR, per James Duma en espanyol

P
. s. C i u 11 III II II 44
TEATRE catas* -

Campan yta catalana
Primera 4trtau ASIUNIPCIO CANSA'
Primer actor I director: JOSEP CLAMA
Companyta de BALLET* RUESO9 de A11/1, tarda 1 ilit, I cada dla, tarda 1 nil,
Montecarlo. Astil, a les ie III ESCOLR
De DANSA, ELE PRESAGIE, EL TRICOM
611 "El sombrero de tres picos". Dome:
do Miguel Peal-Mogol'
ELE MARINARE, narren a representarle> de
Debe, Tarda I nit, beneriel del prImer
CHOREARTIUM I PETRUCHILA
amor 1 Airecti)r JOSEP CLAPERA

MELODIA EN AZUL
per Chacho Ruggles I Greta N'asen

GRAN TE4TRE DEL LICEU

LA GLORIORA COL-11,CUlk
Avui> sarda, a les 4: nii, a les 10:

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de JOSEP IIIINTPERR

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

TEATRE NOVETATS
Motean yla ilrlea LAUDO CALVO

Tarda, 430. Preus pOpul drs. Butaques des de 2 ples.: B06113109, per
Alcaraz I Arno.

LUISA FERNANDA

debutant la primera tiple Andolina
Done, arompanyada de les sediyores
lustra 1 Llanos 1 senyors Arda>. Sanchez, Palacios, Ruiz Parla, Baraja,
ercetera. N». a les t ü. //Mago,. des
de 4 pessetes. NO FALTA RAMA 1

1

lialmes, 137-130 - Tibiaron 14900
lada /7, a los den de la n11, primer dj
10515 de Teatre l'ataire: Estrena del Irania
en tres ames, de J. Na>arro, SAMUEL.
Protagenistea: ararla Cal/Mas 1 Emir
LluelleS

LA CHULAPONA

per Conceped0 Banyuls. Teresa Planes. 5layral, Ruiz Paris. Palacios,
Tejada, Baraja, oto. neme, tarda,
1 nit, l'exitäs Mari

LA CHULAPONA
Dissable. iii nitre esdevenlment
Urde: LA DOLOROSA i CAVALLERIA
RUSTICANA, per TellOncol dn 0 lene

HIPOLIT LÁZARO

CINE RAMBLAS

REVISTA PARAMOUNT. EL MAUILA Y EL NALCON, per FredrIch
Marth, Cary Gran!, Jack 'Sable ' Carole Leinbard. EL PRESIDENTE
FANTASMA, atril:, Jimmy Durante 1
Clandette Colbert
Snn fIlms Paramount

TEATRE ROMEA SALA PARTHENON
Telaten 10E91
Companyia Herrero-Carden%
A les 015. la bufara InA , rara a tres
pesseies: MARIQUILLA TERREMOTO, deis
Quintero: a les 010; LA poARQuogo1111, de Quintero 1 Guillén. Ea» lodoseripilble. CreacjO d'ANTONIA HARNERO.
/reina, tarda t a»: LA MARQUESONA. D1•
s'atierres, tarda, a lee 6. a perico A,» poblIc. nona aottnefict de GO ZZZZZZ MARIN,
el merasellns recitador. Ciar; de programa.

DimeereK It de riallg de feii
.

Rambla dli Centro, SI - Tal?. In72
Avul: NATURAL I REVISTA
I
EL DEDO ACUSADOR, per 11. BartM'Ilesa I ',rank dable

La hija del regimiento
(ranciosa comedia, per Anny Ondra
(Sess10 conlInt111)

f--î34ó4fr

....«0••n•••••n••n••nn•n•n•••••nn•n•n••••n••11,

Aval, tarda, de 4 a 8, 1 a» , a les 10:
Gran exit de Lilian Harvey en la producc/A
MINO
Fox

YO SOY SUSANA

MIS

11n01.1

11001MMI

amb Gene Raymond
Asul, dImeeres, tarda 1 nit: grande'
festival • benefIcl del primer actor ALFONO ARTEAGA. Tarda. EL REI FA IRE.
BALLS FORQATS 1 LA TRAGEDIA DEL
PIERROT. ALADO I LEPE. 5». EL REI SPLENDID CINEMA
FA TREUALLS FORÇATS 1 LA VERBENA Corme/1 de Cona 217
TIVOLI
Talla on 11011111
DE LA PALOMA. L'agio ale repartImente.
farda 1 10 nll: "Desfile de candilejas",
Aval, estupend programa:
Sen apoteótical lotee les primeras fi g uJansen Cagney I loan Blondell. Cedinlea.
ras del genere lirio 1 cómic reunidas:
Dibulaos 1 EsportIva
EL HIJO CM. MILAGRO
por Fernand Iternard
CA•1TOL
.1
farda
1
10 nli: "Tarzan do las (leram",
Corresponsal de guerra Buster Crable
I Jarquellide Welle. buenJark 1/01t d Lila Lee
mendal. Actualitarà 1 Miau/nos
OLYMPIA
DIBUIXOS SONORO
LLLLL UNTA
Anal, nit, • dos quarta d'onza en punt:
da 1 10 n1E: "La locura de ShangMatrimonio, Soc. Linda. 4 tal11a1".
"Renio Salän", Mataos Burns
EXIT del grandes espectacle en 01 goal
per la picaresca Florelle
primen pan 110 artistas d• prlmorlastm
Demä, estrena de la superproduerlö
ordre, 110 - 2 orquesto,. espanyoles, 2
1
larda
1
913 1211:
en enpallyol
gran Jornada"
1 célebre orquestra rumia, 1 - 2 "ballets"
(Illitcarnent larda). "El"La
error de los pade grandes ¡tan, 2 - Les nou glrls miEL PODER Y LA GLORIA
dres".
"Dos noehes"
per
llonaria., 9 - 24 vedettes internacionals,
Spenur Traen ; CoMern Moore
AAAAA PALACE
24. I la célebre "atar" nord-americana
ConlInua 4 larda: "Trabajando por su
cuenta". "Ese sinverguenza de Molan,.
-E/ resucitado", lsoris Karlotf. Cdärnica
1 "stur" cent per mil, la revelase 1 l'iban
RXCEL11143
dol die
tarda I 930 nIt: "Tierras de 2112CorCi le5tre d'al» rus
dla" 'M'Iraq-ten* tarda). -Ese 501ver•
gUenza de 31oran" -El re s u e ltarlo", BoARLE KIN
Tarda, a des 4. 1 le!, a les it):
ris Karloff. Noticiada
Granel/6a Mit de
SIRIA
(BALLETS-REVUE)
JOAN CRAWFORD I CLARA DABLE
1 !nula I 030: "EA terror de los viles"
itinleament
lardar.
CII
-Lobos pastores''.
TER ABRAMOFF
"atureres sie
Nollelari
DE
(els discos de Pensomni 1 la 114usid)
ORAN TI ATRI COSTAL
Original orquestra russa, composta de vint
Continua 11' 15 larda: "Divorelo por amor"
virtuosos tritiSirs 1 cantai»s
"Lobos pastores". "alureres de postal"
MONUMENTAL
DORIS BEAUTIES
Confirma
345 tarda:
felirldad no es
Pro:Preció
Metro
Goldwyn
Mayer
les tan disculides giri; minenärIes
el din e ro". "Las orho golondrinas".
Dendä, estrena del non Nollciarl Foz
"Krakatoa", documental. lelbuixoa
andb
/es
d'arrue;
notlries
mundial;
ROYAL
mk' DalrEiri l'Are 118 41:1(19"'"'
•omlnua 315 tarda: "Las ocho golondrinas". "La felicidad no e3 el dinero".
• hrakaioa , dmeninenial.
1 Dibulaos
TEATRE COMIC
BOHEMIA I
continua l'ir, lardas "La viitud quebran•
Cia. de revistes del Romea, da Madrid
L'irle. 511i T•I•fen 111221
lada". "La ruta de los cielos". "su
Director: Vicenç Mauri
unleo pecado-, en espanycl. Ceirnlea
.1.111/,
do:Jet
:
res.
tarda.
ses
sin
continua
de
ti ii, dinlecie., , larda, a los 310. B:lta•
4
a
S.
1
nil,
a
/rs
le:
la
graCi051
que, a 1 pta.: general. 0'60: LA PIPA
DE ORO, per Laura Pejlito, Alady 1 Lepe
Nit, a les 1015: eut indiscutible, nana AMOR SOBRE RUEDAS
la superproducein
continua, amb la revista e» 2 rieles de
Paradas I Jiménez. mtislra del mestre
Medio,
S Ciji,114,LEMI A

SALONS CINAES

Mary Wards

U11101f1110.14

Despatz a tomptadoria

1 TEA1 BARCELONA

I Companyia del Teatro Merla Isabel
de Madrid
Aval. dimecres, larda, a dos miarls
de sis: el MPs eMinc de Jardiel
Poncela
... g OELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 111110)
Tota una Apoca evocada amb gräcla
desbordant
Ni!, a un guara cronze, Pu lel A e,
fanitzada per l'A s sorlarin Bonannv i:
A Claro, • rlure. Lex» de MuAor Seca
LOS QUINCE MILLONES
Tierna, dijous. larda 1 lidt: ANGEL1NA O EL HONOR DE UN BRIGADIER. ea sentid d'homenatge a I diluslre autor EnrIc Jarcilel Poncela

Circ Carl
Hagenbeck
cantonada Urg•H - Diagonal
(carear de Buenos Aires)
Aval, dues funcions, a les 5 larda 1
a les deu en punt de la nit
El famös pro grama mundial

CARL HAGENBECK
(amb 24 nárneroe)
Despatx nie bitllets sense rerärrec a la
Paperer1a VIllan. Rambla de Canaletes, 6.
le:efon 12963. als centres de revenda I a
la taquilla del clec, tetaron 33044, des
de les den en enclavan!
Entrades a 2. 3, 5. 6 , 10 1 12 pessetes.
Llotla arfe 4 entrarles. 50 pesseles
;Maneares a cärrec del públle)

EXHIBICIO DE FERES

BAILARINA

ALMA

rri1JilifftelP0

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

per LAURA PINILLOS
filaurh Aiady I Lapo 1 tolo la eompanyla,
Iran,,, larda I nit: ¡AL. PUEBLO!, ¡AL
PUEBLO! Despatx als centres de localitats

RE

ÐE il
FiC

PUBL1

CINEMA

T.ou.,,
1:Alra9rdlnurl don.
edema. Revista. Dibulam, Floren° I l'eridanq Gravey en la divertida comedia

EL HIJO IMPROVISADO
Sesslö continua de 3 tarda a / matinada.
Seden!, 1 pta.. Avirl, a les 4, rama de Gran exil de lioefta Dial I Juan de Landa
pro
grama.
Eis
senyors
esp
e
ctador;
de
les
en
TEATRE VICTORIA tres peclen, pe/ rualetx predi, reure el pro•
Gran campan yla ItrIsa de JOAN ESTOMA, g rulla d'estrena. A VENECIA, dtvertlt di.
Se ha fugado un preso
bdi¡x T e rrvione. LA DONA MODERNA I adah fr. Ntilez. Es de .n patsa In taquilla
en la qual figura reMinent actor
ALA ESPORTS, documental Paranwunt. per a la Sessid numerada dea dlumenge,
NOTICIAR' FOX SONOR, 001101e 5 d'EspaJAUME BORRAS
tarda, a les sis
nya: L'escola de usar a flarerlolta: carea
Primer actor I director;
de vedells estudiantil a la pina de Te
de
Han
las
Vierorins:
eleccf.1 de - 31I,s
ANSELMO FERNANDEZ
Madrid", 1 nitres. NOTICIARI FOX SONOR
Mostees dl rectora:
Inlernacional: Gran roneurs Dime a tun,
JOAN MANE u JOSEP PALTIkt
usa: la procesen de la Santa sang a In si•
.las; un unas de llarga rlistancla si brd
Iln: XIna honora la memnrla de Surd-Yal2 SENSACWAbLS . t'STRENES, 2
BO
Sen, 1 altres. ELE FLAMENCO, Callia
Frica de Iln>letone
ROSA DE EMBAJADORES

(FITXES-FITXERS

cada dia, de 10 a 6 larda
Allrnentaci4 de /es Crees. a le' II de!
mart. Entrada: 1 pta.; nens, 050 pira.
Servef especial de tranavles I aulObliscs
cleßpres de cada ranció
RAZA DE BRAVOS
Es prega a/ dIstIngll Rellane que assisierd
pumnalment a les funcions, pulx que tant 'libre de Josep l'ardua 1 mestres Cabrera
el primer cona Prlitim nünlero sön Igual1 Palos
ment Interessants
Es despatxa als eeditres de localitats

t
Lsu,U9.22,«!!

EXCURSIONS AUTOCAR PER PASQUA
Demaneu programes a Viatges Canudes Gravina, 12

DE BARCELONA A.L COMPTAT I A TERME

Dia 15 de maig de 1934

Programes d'aiui
.TEATR.ES

CINEMES
Actualltate. - Reportal ges d'actuaillat
América. - "Ilonny", "El terror del bam.
fi iT •,r,i'i. ib"IEe l,. arca de Noé" 1 "El hombre
- "Doña FrancIsqulta", "Tim •
bustno'i I "La Ultima pelea".
A ving uda. - "Belleza a la venia", "E:
hijo Improvisado" I "Todo por el
amor" (tentcament tarda>.
Barcelona. - "E! cepo" "Hotel de esIndianles" 1 "Queremni cerveza".
IIIoac. - "Cen/ral park" I "FelIpe Der.
Soleine. - "Reina el amor", en resma.
Idyol. "Losulbelungris". El rancho dianmIla". El biznieto de Tarzan" I "Los
dominios de Nepluno".
l'oh:Jota. - "La virtud .quebtantada".
"La rata de los cielos" I "Su ünleed
pecado", en espanyol.
Broadway. - "Los hijos de los Fangs.
cero". "Amor, honor y cama:m/111as" 1
"As' es Broadway".
Catalunya, - "La locura de Shanghal"
1 "Remo Salan".
Capitol. - "Tarzan de los fieras"
Coilseum. - "El presIdende fandasma" I
"El acuna y el balcón".
Comedia. - "In caballero de frac" "El
malvado Zarorr , I "Charlo; en ei alco l:icen".
ear" - "Todo lo condeira".
Comtal. - “DIverrio por amor". "Lobos
pastores'. 1 "Mujeres de postln".
Diorama. - "De cara al 'lelo", "Ame•
rleain Bluf f" 1 "As' es Broadway", en
espanyol.
tapial. - "Canto de cuna", "Quizam tal
vez", "Nido de amor", en espanyol, 1
"%M'Imita en azul".
Exoelsior. - "Tierras de diaeordin"
rament tarda). -Ese sinvergüenza de
Moran" 1"El resucitado".
Mmina. - "La leanclön de/ amor"
"Criadero de focas".
Fantaalo. - •• Yo soy Susana". •
Frégoll. - "La emisora fantasma".
-Gente persegulda", en espariyol, I
"flor dr Haway".
Goya. - "Felipe Derblay", "El zarevItch"
"Dos soldaditos".
irla Park. - "El cepo", "Hotel de P5111'
dian!e5" I "Los rrimenem del musro".
Camas. - "La ardri Jornada" n'ir:Valle : 111 tarda>. -El error de los padres"
-Dos ndehes".
Laletana. despertar". «Audiencia
Imperial", El tesilgo InvIsIble" I "Ele
termo".
Moleste
"Hoy o nutra'', "La propia
culpa" I "La vida empieza"
Marea. - "Iloy o nunca" "lion
raräs a
a tu padre", "Dímela ¿oil mdlica" 1
"Candidatura de Betty"
Metropol.--"3 mor entre iMedas" I "Tres
eaba:deros detrae".
Mundial. - "Nido de amor", "El manCebo de Delira".
Monumental. -.- "La telleldnel no ezi.et
didnero" 1 "Las ocho golondrinas".
Micha, -"El lerror de los viles" 111'11camelatarriaI. "Lobos pastoree" 1
- muJeres ole p05110''.
Núria. - -111vaie5 en la fiara" 1 "E/ 01.
Parlo - "El hilo Improvisado" I "Se ha
fu gado un preso".
Path6 Palme. - Trabajando por su
mienta'', "Ese sinvergüenza de Moran"
1 "El raeurliarlo".
Padró. - " tia virtud quebrantarla", "La
1w4 de 1m, (lelos" 1 "Su Unleo peca.
rn espanyo1.
•uivi Cinema. - Rem:a
adres 'acriminar.
d
Principal. - central Park" 1 "Felipe
le
Ramblas.
"El dedo acosador", "La
hija del regimiento".
boyal, - "Las ocho golondrInard". "La
uncid:id no es el dinero" I "Kraka.
Saló VictbrIa. - DIJou3. d ; a 11: "La ruda de los mielas" 1 "Iloy o nunca".
sal•et cinema. - "Caballeros de frac"
ün
.1"ria nOCile en Paris' '1
"Sue te
r
marino".
Smart Cinema. - "La secuestrada", "El
d p ineeho de botina".
Splendid Cinema. - "El bojo del milag ro". "Gorresponsal de guerra" I -Matrimonio en Sdad. Ltda."
Talla. - "Alma de connoto", iiitra•
pitrololoS como pueden" l "Una vida por
Tivoli, - "Desfile de canclile193".
Triomf. - "liny o nunca". "lionraräs a
Im podre", "Dlmelo erm müslea" I
- candidatura de Irelty".
Pulule/aorta. - "Alma de ballarina".
Volea. - "El zarevlich", " Felipe Der.
blev": a mes, a la tardas "El ruise•
non".
Xlle. - "E/ /error de /OS viles' 1 "L'n
hijo en AmerIca".
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31 celebre prolessor KIEVODJAH, el gran ealrbieg
lamdü, afirma que iota pedalear zulllorar la MIMO 1On
• esperar la felieltat ooneltent el nostre eseevent
real • la tradioI6 debe 11131111 avantpaesate Mariela durant
el eco pus per Euro?' d'ajudar-vos gratultarnent. Els seus
nieravellosOs coneiXements de
o elenclis aslroliegIques 11 taran
deseo/are els secreta 'del >marre
ji
esdeefliclor.
va Informara me4.alament sobre lea persones que
us volten, us Indlesré 31 UnclNeu
sol» 1 exila en les emprese n I el
eaml que bou de seguir per a
aconseguir els vostres deeags:
amera, rasamente, herAnclec, ne.
gneis.
Con ala Igualment ele ~reto
do l'India misteriosa, qua ten
er-se estimar de la persona qa•
80, vol.
sorprendran les gran, re•
velaclons que us rara, que poden
proporctonar-vos en la vostra
cla la prosperitat 1 la felicita?,
1 Ira allunyarma dels d'acusica
Si deslicen aprefilar•vos"Zs.uest oferIment gratult, re,
meleu-11 de seguida el costee nom, adreea 1 data de salxement, 1 si seu senyora, senyoreta o senyor, 1 rebren d'arde:amen', sola sobre up estudi del vostre des» que us
encandara. Incidir!, SO centims per a despeses d'escriptura.
Professor IdEVODJA14, Sacra> ele II. A. - 86, rue du
Mont•Valerien, SURES:YES (Seinen. Franca - (FranqUe.lar
a SO C611111116).

brigadier", nit: "Los quince
CC/MG. - " ;Al pueblo!, ¡Al pueblo:"
lispanyel, rei !a trenaii rorCals"
Novotals. -Tarda: "Bohemios" 1 "Luisa
Fernanda"; nll: "La chtlitipOna".
Olympia. 'russes
Pollorema. - Tarda I nit: "Cloll la Co.
urdora"
ROM..
Tarda: "Mar/quilla lerremOto - ,
1111: "La marquesona".

Moulin Rouge. - 1,0 artistas, 30, I Mina!
Samarilego.
Membul. - Une' Alderson.

DIVERSOS

Hotel Rito. - Aval 1 cada Ola. Tan dan
ami
Pepa Hurtad».
Cama Ubre. - Astil 1 cada dls. Tan dansan(
Bild Doré (Granja Boyal). - 10 Cruz;
Boys.
Manen Dora.. - Orquestra excentrlea
The Happi Jazz.

Totes les notes pregades

han d'ésser trameses en
2atalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:

Corts Catalanes, 589,

C OMPANIA

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a 1111
quals interesal la publicacid
mediata de les notes qua ent

vien que els original. han de di.
rigir-se tots a la Reducid, Cortt
Catalanes, 589, ;.er pis, apana
de les nou del vesprs.
qn•
ens arribin més tard d'aguaita
hora o vagin adreçats a la bit:
premta

1..°5

TRASMED ITERRANE

ADRID: Faalle i t de la Easte.lana. 14. - BARCELONA: VIS 'Aletada,
Lima RAPIDA DE GRAN LUXE RARCELONA-CADIZ-cANARimi
-lomees temamos el' amantes, a lea 19. Efietuaran el semela lea 7,01.3.9wd
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 « VILLA DE MADRID"
LIMA RAE1DA DE GRAN LUXE ILARCELONA-PALSIA DE MALLORCA
SOrlIdei Cada MI (externa eta dluMengea), de Dareeiona I Palma, 8 In )
toree, per tes moto-naLa
"CIUDAD DA BARCELONA" 1 "CIUDAD .61I PALMA"
4ERVE111 REGULAR* ENTRE TARRAGONA,
CM. MACAN? 1 PALIA/
MALLORCA. CANCELOPIA- SAO 1 BARCELONA-13MM
1. 11111 COSIERCUL AME LOCALES A TOTS ELS PuRTS PE LA 118DITERRAMM,
MORO D'AFIllEA I CANARIES. - Sottldes quetenals do Barcelona ola &So
1174 10. Cde JERCIAL B1LBAO•CADIL•CANAP I ES, AMb ESCALA A TOTS 411.!
?ORTS DEL NORD D'ESPAN Y A. - 5001171es qu'atetad! de IND>ao ala alioli
1.1 3 10 RAMA diEllliLan ENTRE ESPS.NYA I TERRIToRIS DE LA Gbialla
ESPANYOLA (FCA:4ANIY) p on), Sortees el ata 17 de cada me». aMb eseales s
Sellada, Alarant dacuIrstIva). Cartagena (faeultatIva), Cama, Las Palma
Santa Cena de Tenerlfe. ala de Oro (facultativa), Monrevia o Freetown (faculta
tIva), Santa lsabei a• Fernando Poca Bata (facultativa). lose 1 Itle Denle
(facultativa). pela vapore
"PLUS ULTRA" 1 "LEAIAZPI"
LIRIO AAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
sortmea de Barcelona ala aillucts I allinia, a les 90 BORIS
"CIUDAD DI VALENCIA"
Prev e otearlo: 7110 ptas aun.. e frenada 1 tornad. • mea. melena
' QUINZENAL WIDITERNANIA-CANTABRICA
aMD Olitlia a tole els porta de la PenInsula Sorfidea de Barcelona ola dledeete/
//ADULAR
ENTRE
BARCELONA - ALACANT ORAN - MILILLA - VILLA
LIBIA
ALNUCANAS - CEUTA I ME-VERSA
SortIdea de BartelOna Cada LIIUMenge, a lea I toree: d'Alatant eu atoare,
d ' Orla ala a/meerall• doran sa n a A.,acant eta aunarte t d'Alseant rae a •
Barcelona en' almetret.
la AigeterarCoula. Dtleä inri!**
• di
entre Melada 1 1111•11111. cada ella des de Cada pool. - Servel Algeelras-Tknger. pian. - atevat soinevat
Servat regular Cabdlz-Larnla. BelnIl eetmanal Bero•lona-Cartagor
Delegate do la COmPanril • el, ola rana

MERCAT DE COTONS
DI5I, non." .

/*

Vilo no heu d'ignorar el nitre

uolirjodnu
e no
m

Apolo. - Variarais 1 Mercedes Flfl.
Ba-Ta-Clan. - %i nhalare, Roslta Valles
EmIlla Domingo".
Pompeya. - inau001aci0 dn ta temporada
de primavera. Grans arracelons.
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