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a Catalunya i a Espanya (1)
Perills d'un esperit La dictadura debuta ¿Què preparen El Sr.. Companys L'organització de
d'encofurnament al Parlament supor- les dretes? parla de la posiciú El darrer governador civil
de la lliga, i de
tada per la Ceda
la hei de contracl'anarquisme

Madrid, la. — "La Voz" diu que
els rumors dels quals es feia eco un
periòdic del mati sobre la decisió de
les dretes d'actuar amb niés eficacia i rapidesa, don ä lloc a que aquesta tarda se celebressin nombroses
conferencies i conciliabuls entre personalitats de l'esquerra.
Es considera imminent una conferencia dels caps de les minories autenticament republicanes.
El senyor N'aura conferencia amb
el senyor Martínez Barrio, i s'ha dit
que havien pres acords d'importància
conduents a que es porti al poble republica la noticia del que tramen els
enemics del règim i altres que sen
diuen atraes intimo.
El diputat de l'Esquerra senyor
Trahal ha celebrat una conferencia
telefónica amb el president de la Generalitat, senyor Companys. Aquest
ha encarregat de traslladar la seva
adhesió ala senyors Mama i alartinez
Barrio, puix que Catalunya republicana esta alerta per tal de defensar
A règim democràtic instaurat el 1 4
d'abril.

per JOSEP MARIA PLANEE

La maniobra de la Lliga, que, a fi
de hé, ha dut a la discussia d'un
La vaga de la Construcció de l'any de fanarquisme estat primitiu,
Tribunal de Garanties que ella sap
Ban nombre de minaires es quedaren
1933 s'inicia amb motiu d'haver caducas
pIe dels pitjors enemics de Catalu- La *Oca del senyor Prieto a Calvo Sotelo te la virtut
les bases amigues que reglamentaven el al fons dels pous i es negaren a sortir
nY3 unes disposicions del Parlament
treball d'armen ram. El Juras Mixt re- a la superficie.
ca !â, té, de moment, daca conse- d'unir tota la Cambra contra l'ex-dictador i les torees
dacta unes noves bases, per cert molt
afotius?
q, azies pernicioses: una, de cara a
Una nava protesta contra ropressi6
satisfactòries per als obrers. Una segada
fora. consistent a iniciar litigia sobre
, per& torcí la qüestió dels princi- capitalista. De fet — dejen els dels Dell3
de Oil Robles
l'autoritat del nostre Parlament, i
El senyor Hurtado defen- mes
pia: la C. N. T. no volase admetre les — la proclamació del comunismo libersocialista,
estic
molt
distant
Jo
nc
sóc
Madrid,
17.
—
S'obre
la
sessió
a
a'sa a petició d'uns catalana, i una
condicions i presenta, pel seu compte, tario era (alesna/ de poca dies, i ira valía
altra d'ordre interior, no menys greu: un quart de cinc. Presideix el senyor d'ells. pera sós un borne social, ¡ eran
sarà l'esmentada hei da- unes noves bases, evidentment exage- Das la pella de sortir a la surerficie
irritar grans sectors d'opinió catalana Alba. El banc blau, desert, i als es- a tal niha portas la multitud d'electors
rades.
ahans que els ideal> anar quistes ha guesLa qiiestió principal era la de les ho- sin triomfat en teta la tina.
que, en veure discutides coses que ella cona, pocs diputats. A les tribunes hl de l'exemplar Navarra, provincia mavant
el
Tribunal
de
del.
Afegeix
que
amb
la
intransigencia
ha
molta
animació,
car
pel
que
es
rca de treball ver setrnana: el Jaral
A l'entorn d'anuests soterrats voluntaa
tenen per sagrades. s'inclinen sentiMixt en proposava i la C. N. T. ris s'anava creant una atmosfera d'ai-.
inentalment a creure que Catalunya veu es pressent moviment. Un secre- d'uns i altres el debat s'eternitza a la
6aranties
Cambra
dóna
al
país
una
trista
sensació
en demanava 4 0. Simultaniament es dis- tar jó. Les esposes, filles i Promeses dels
no té cap missió histórica dins una tad llegeix l'acta de la sessió antecutien les daca bases. i la vaga Canana minaires passejaven el sea desconsol pela
politica peninsular. As mis: sets aii- rior, que és aprovada. Després de d'ineficàcia. El problema rural és aya;
t
que
mai
i
ita
poden
confiallargant entre l'estrèpit de les bom- carrers de Sallent.
més
urgen
despatx
ordinari,
s'entra
a
gura que una separació definitiva se- Ilegit el
nar sense resoldre'l.
Ahir al migdia el senyor Companys bea i els petards dels sabotatges.
—; Los ton o matar de hambre!
ria el remei de tots els mis que l'ordre del dia.
dir
A
mi
em
fa
mal
ei
cor
en
sentir
Per la seca banda. els patrona preEl Cortares de Sindicara de la Cnna
va dir als periodistes, per conducte del
patear la Patria.
dissidència
Patroci
que
hi
ha
ohrers
que
cobren
jornal%
federació
Regional de Catalunya , que
sentas-en
samba'
una
seu
secretad,
senyor
Alavedra,
que
a
ORDRE DEL DIA
Potser tenen raó; Peró el oas
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Jo
m'he
de
dirigir
als
aquella
dies estava retrnit, es fati eco
després
qae. reflexivament, r.o hi ha cap caupropatrons i a les dretes per dir-los que
Es aprovat definitivarnent un
amb un quinze per cent de la classe Pa de la situad& dels minaires sallentins.
per
haace
le
brsa jóuitdedl e Cla
onseilti
n
sa geografica, histórica ni política que
Part.-tronalseuc,fita El delegat de Sant Feliu de Gtrbc019
per humanitat això no pot seguir així.
cinc de la tarda, rebria els informadors,
ho digna Desapareguda de la ment jede de llei reconeixent a la vidua
El vuitanta-cinc per cent restant de pa- Droposa declarar sobre la marxa la vaga
orfes
del
comanclant
Gerard
Folgado
faria
declaracions.
5,
ro/.
5)
els
(Continua a la pagina
deis catalans, per una maten- cultura
En efecte, pels volts de l'hora asse- trons era representat per l'antic Centre general a tot Catalunva.
i un sentit més recte de la prapia els drets P assiu s que els corresP"Pel que es veu, el Contares consideri
nyalada, el senyor Companys va absen- de Contractistes.
dicnitat. aquella estampa romantica drien si hagués mort en campanya.
Després de cinc mesos de va ga, acoles- la proposició un xic exagerada. i P reblau
els
seient
al
banc
(Presten
tarase de la reunió del Consell que en
de "la Patria esclava", amb
ferí esperar a veure com acabava la
aquells rnoments s'estava celebrant, i ta se soluciona per mitia de rucia,i did'una matrona despentinada i car- ministres d'h.:tasada i Treball.
recta. controlada oficiosament tier auEntren els diputats monárquica
va rebre els representants de la pren- tornas governativa. Una vegada més, al cosa,
regada de cadenes i la viajó ingenua
HOZ1111
La situació de les autoritats era de
sa.
corresponent, es a dir, que sota la andi flor; rosades a la solapa. i de
Juras Mixt li corresponia el paper no
Acte seguit el senyor Companys va gaire brillant d'imposar traes bases ulule perplexitat El ministre de la Governaleina dels catalans consistia a des- la concurrencia femenina que hi ha
fer als periodistes les maniiestacions se- havien estat acordades fora de la ama ció telefonava cada vespre:
eacadenar-nos i proa. neix un con- a la tribuna surten rumors que no
—iCdmo siguen los del °quiero!
güents o
cepte de la catalanitat menys plora- deixen sentir per uns moments la
òrbita,
Els de U-agujero" menjaven la mi.
—Els comentada entorn de la Llei de
toa i més agressiu: el del pais que lectura de l'anterior projecte de Dei.)
nestra Que hom eta baixava i, mentresContractes de Conreu—comença dient— Irritació popular
Hi ha una proposició de llei del
té una voluntat i una ambició de
tant, feien maitu. pernianent.
s 'ha desviat (reconec que amb la ntilior
grandesa, i que sap que és fort
senyor Väzquez Gudi sobre la reforUna diada sencera fou dedicada a reintenció) per a tornar a donar actualitat
La serie d'actes de sabotatze. I petits
capaç; visió mes digna i ntés com- ma del decret del dia 2 de maig
a l'apartament voluntad de la Lliga del atracarnents dels quals eten víctimes, so- partir-se entre els presents la fortuna
plexa. però que també condueix a de 1931 sobre els judicis de no menor
de
l'ex-comte de Romanones. Un digué:
nostre Parlament, i amb aquest motiu bretot, els xofers de taxi i els estansituacions d'un esforç continu i ar- quantia. Es presa en consideració.
—Pero si el repa r to es total. en:ce
quera.
crearen
un
estat
d'irritació
un
publicista
prestigiós
em
demana
que
El
conjunt
no
es
tan
fàcil
en
consideració
També són preses
riscat.
iaci determinarles manifestacions respecd'ullar amb una mirada: no és cap les següents proposicions de Ilei: Del
te d'aquesta actitud, i considera que les
aaisatge idülic: n o té l'encía de les senyor Alvarez Lara, autoritzant el
nieves
paraules podrien ¿asen inotiu inicoses simples brollades del sentiment ministre de Finances per a introduir
cial per a normalitzar la situacia.
serse cap entremig d'inteligencia.
al pressupost del seu ministeri un
Repassant la me ya actuació i les nieSegons aquesta concepció Cata- inigraf que digui: "Establiments faves paraules — seguí chent el senyor
lenya no rot éster gran si no se surt brils al servei de la Hisenda". Una
Companys —, des que vaig possessionard'ella mateixa. La seva lengua, la altra del senyor Madariaga, relativa
me de la Presidencia de la Generalitat,
seva gens, les seves institucions es a ingressos al Cos auxiliar subaltern
no
sé veure-hi, per part nieva, altra acdefensen no pas arraulint-se i tallant de l'Exércit dels obrers especialitzats
titud que una invexació constant a la
ola comunicació ami) el món. sine, de les fabriques nacionals militars.
convivencia i al dialeg civil. En canvi
arojectant-se datnunt la vida: al cap- Una altra del senyor Rodríguez de
llevat de certes anècdotes electorals, des. 'avall totes les nacions que han tin- Viguri, considerant, als efectes dels
conec encara quin ha cstat el pretext
aut un cert relleu ho han fet aixi. Cal SOUS regularitzadors de pensions, com
que va incluir la Lliga a retirar-se del
.anorancia o bé ohlit de la història a mort en captiveri el aornandant
Parlament catala. Ei meu discurs de
;ser creare que les coses són aitra- senyor Sigfrid A. Gutiérrez.
presentació del Govern a la nostra Carnraent. Si la mateixa Castella en el;
Ei senyor RODRIGUEZ DE VIGUbra Legislativa, que va éster acollit per
segles XV i XVI llagues tingut FI recolza breument la seva proposició.
tota la prensa amb els comentaris rnés
acuesta mentalitat purament defenrespectuosos; les nieves manifestacions
siva no hauria exercit el paper que, LA DEROGACIÓ DE LA LLEI
després de les eleccions, en les crjals incertament. juzä durant dos segles
DE TERMES MUNICIPALS
vocava el patriotisme d'aquell partit, i
hanria tingut els seus Cervanadvertía
la grcu responsabilitat que conSeguidament continua el debat sobre
• e, o Calderón o Velázquez. Llavors
treia davant el país, i, en fa, tots els
el paper poc lluit de nació particula- el dictamen de la Comissió de Treball
metas comentada i allusions pabliques
:asta, per causes mixtes cfatzar i d'er- sobre la derogació de la llei de termes
que han anat adrecats a fer possible que
rar. pertocà a Catalunya, amb el mal municipals.
els absenta tornessin a liras escans han
El senyor SANTOS (Bienvenido) deresultat que tnts sabem. L'heroisme
tendit clarament a una política de condels homes de taan i de t ata fon fensa una esmena del senyor Lucio Marvivencia.
Una víctima de les "lluites socials"...
- tot just bo per a evitar que es perdis tinca. L'esmena, com d'altres de la miPeras a desgrat d'aquesta actitud medel tot el sentit nacional. Aquests si noria socialista ja discutides, va encamiya — continua —, no he pogut evitar neraL L'etapa covernarnental , del sesear lodo el proletariado de EsParia. "cómo
case amb llur rang inscriviren dins nada a impedir la derogació de la Llei
a nos.
que la situació s'agreugés encara. 1-la Claadi Ametlla es caracteritza. entre al- podemos aquí adjudicarnos sólo
l'eternitat les Turre barres heraldi- de Termes al unicipals mentre no estiestat possible que el senyor Carnbó con- tres coses, per una sin g ular excitació otros lo que correaponde a tantos camaeaes; però no els fou donat de pastar gui degudament regulada la c,oHocació
dels obrera al camp.
fessés en el seu darrer discurs que el de l'opinió per les otiestions derivades radas!
El públie al Palau de Justicia
El camarada que Inés o mert* "re.
Govern de la República ha presentas el de • l'ordre públic. Aquest rervi0siSilit
El senyor FUENTES PILA, per la
Tampoc no ens sembla casual que
recurs contra la Llei votada pel Parla- general esclata amb motiu de l'enter- sidia. li contesta:
Comissia,
diu
que
l'esmena
no
es
pot
MIQUEL OMS DECLARA
roan Catalunya repren la seva cienDEL TRIBUNAL
—Los dentas pueden, repartirse ti
CONSTITUCIÓ
ment de Catalunya, a suggestió de la rament del joier del carnee de Salmeen sota els ordres, en pie se- admetre per a defensar el dictamen i
,
L'entrada de la víctima produeix
Davant el Tribunal d'Urgencia es va sensació estre el públic. Declara en Lliga, provocant la natural reacció en rón, que fou mart a treta per uns resto.
i comenca un moviment juntament el criteri del Govern sobre
El resto eren totes les altres fortunes
la consciencia de l'opini' catalana, que atracadora. Les autoritats foren copioveure ahir la causa contra el Pistoler
immediatament experi- aquest problema.
senyor ja ha emes el seu judici. Es Inés lamen- sainete esbroncades i retirades a. visa que no fossin la de l'ex-comte de Ro.
El senyor SANTOS rectifica, i també feixista Josep Galobart, que havia des- català, tot,i que presideix20elde
menta una renaixenea espiritual. Arimare,
dia
mancases.
la oval, per drets de priori
Jovino.
Explica
que
cl
table aquesta posició, ja que no pot ser- t'orca de la presidencia del dol.
vetllat força expectació.
bata Verdaguer, Maragall, són les ho fa la Comissió de TrebalL
en pastar pel carnee del Born acom- vir de preseas la suposada injusticia o
As curiós de constatar que en e.- tat. correspania als soterrats de Sa.
El dia abans havien estas enganxats
El PARE GAFO demana la paraula
primeres maMfestacions d'una forra
panyat de Situó, va sentir un tres.
me de la fati de Conren s . per- ques més turhulentes. mes intranquilles, llent.
; ---e. projectada de dins a lora. L'en- per tal d'explicar el seu vot. Diu que uns pasquins vermells as arbres ¡ a les pa- De primer antuvi no va adonar-se extremi s
Erra inútil una picaresca estratagema
votada per tot el resperit públic no ha demostrat una
- H-aament, âdliuc heroic, mai no sha abstingut de votar fina ara els vots rda de Barcelona invitant les Joven- que estava ferit. No se n'adona fins que. després d'ésser
a
les de les antoritats locals , inc consista
particulars o esmenes que s'han presen- tuts d'Estat Català a assistir-hi. També que va castre a terra. Diu que va Parlament, tense excepció sie les dretes irritació semblant. Posteriorment.
s aquests fruits de grandesa.
desistir dels Sells prepósita els orla
d'Unió Dematratica personalitats que eleccions i la mort del President Macià fer
t
:a qüestió ara continua essent tas i discutit sobre la llei de Termes. s'havien pres mollea precaucions.
ginals
vamiistes,
agnfant-les
rel
cesta
intentar iicar-se en una escala, pera)
cap duhte per lltir capan' constitraren una mena de válvula per on
aouesta: el canvi de regim. amb la Afegeix que té un gran pes sobre la seEl Tribunal que baria de jutjar-la es- que en arribar-hi la In van tancar. en nfereixen fina quant a Ilusa idees con- es desvariara la hiperestesia del senti- dels sentiments.
tat
i
algunes
extred'estar
sets,
va
consciencia,
i
es
lamenta
dels
dies
oanamutació de valors que comporta.
—Al CV, de tants
lava constituit pels senyors Pérez i Zu- Aleshores li dispararen dos treta mes. servadares, no s'han estat de manifes- ment pûblic. As un cas remarcable de
a'avoreix el joc de Catalunya, i rat- mismes en que s'han collocat ets se- fuga i el presidia el senyor Jovinu En tombar-se fou quan va acure tar que, en conjunt, la Llei era digna Psicologia de sin/hit/Ida. la qual. Per cert, potser si eis ensenyem les dones...
Res a fer. Els encisos de la pau doa
ear, que durant molts de segles sens nyors de la Comissió i els que tracten Fernández Peña. Aquest és el magistrat Onis.
a
través
amb
preses
ens ofereix estranyes sor
de consideració, i han confirmat,
mestica no aconsemiren emir& els as.
ha mostrat advers, ha corre g ís, en d'oposar-se a la derogació. Entre una que s'enfada perque en una altra causa
que és president de les Joven- articles, el criteri que van acceptar pos de l'agitada vida barcelonina d'aquests cenSors.
Diu
tan
extremades
hi
tendències
i
abra
catala
rta
manera.
lea
seves
tendencies.
r.
un testimoni va voler parlar en
tuts d'Estat Catalä, que és catalanista sant la seva signatura al dictamen de la darrers anys.
Fins al can d'una setmana, orlan les
Yo som on anem: pera hi ha cama pot haver un terne majá que sigui una EI fiscal era el senyor Altea. Al pronoticies que venien de fiara confirmaren
solució. El que no pot éster una solu- cessat el defen sas-a el senyor Prat Piera. i que no és partidari de la violencia. Cnmissia Jurldica Asseasera.
La resta esta a mana nostres.
Els anarquistes
ens
!tauContestaut
al
defensor
de
Galobart,
ia
les
impressions dels ressimistes.
a/a,
l'experienc
cia
és
el
que
el
senyor
Roig
lbafiez
proA
part
d'aj
NoI el poble ho ha compres així.
din que no podia caure-li la pistola, rä de demostrar els Pu nt s on l a Llei de Sallent
nue el comunismo libertario no baria
rés la conducta temeraria d'uns posava als socialistes que es busques una
L'APUNTAMENT
per
la
senzilla
raa
que
no
en
porpugui millorar-se, car a l'experiència
trobat encara ben bé la seva bara, hora
homes encegats per un esperit de fórnuila, pera/ sempre a base de derogar
Pel juliol i l'agost, l'estat d'enerva- no es decidí a abandonar els noma
s'ha de sotnietre l'acció dels governants
El processat, el dia au de marc va tava.
classe, fent una política dinteressos la lea Aixà no és cap solució; no pot
ment popular decaigué en gran manera.
Cosa que fau feta enmia de la satis.
Això darrcr ho diu d'una manera responsables.
i d'intrigues, pot provocar reaccions ésser-ne. Continua dient que no és par- agredir el president de les Joventuts
Unes setmanes abans nroduit, a facció general,
enérgica. Entre el públic se senten
sentimental:, molt nobles en el fons, tidari que els sacerdots intervinguin en d'Esquerra, alaria Homs, i el tetajagreules
mines
de
Sallent.
inri
conflicte
tioic
col.
3
4.)
liest
(Crentinte
a
la
Pdo.
veus que diuen: —aloa be! Ili ha
pera que potser no tenen una aplica- política, perque nosaltres tenim els nos- mena El fet va ocórrer, com
El darrer governador civil
, i el nostre lloc és a dit, a Manresa, al carrer del Born. Mi- un avalot. El president amenaça el
Cii convenient en la practica ni du' tres sentiment s
acompanyat
d'un
altre
l'Estat
de setembre. el senyor Candi
anava
pnblic
amb
fer
desallotjar
el
local.
l'Església.
i
entre
l'Església
i
guel
Homs
cien Catalunya pel sen camí de granAnetlla dimití el càrrec per facilitar el
individu. Monis no el va veure, pers cl
desa, ans la despistarien per uns hi ha una linia divisada que neix
S/atramas,
de
fet , deis serveis d'ordre pa"
A
Deu
el
que
seu acompanyant, sí, i l'avisa. A
ELS TESTIMONIS
Cuanto anys dins un da s ert de prova- les paraules de Cri sa:
blic a la Generalitat. El Conseller de
tares tan bea interrionades com mal é de Deu. Al Cesar el que is del Ce- Jabardea li seniblà que va fer el gest
Francesc
El primer a declarar és
Governació. senvor loan Selves i Carde treure's la pistola de la butxaca,
sar".
reeixides.
ner, fou nomenat rel Govern de Madrid
va creure que el volia agredir. Aleshores Simó. Din que des d'un aparador,
Km:enlacier eeneral de Cataluns a, di-.
ell va treure la seva, i disparant tres davant el qual s'havia asuras, va preree inèdit fins a la data. i que tenia
trets contra floms el va ferir greument. senciar el fea Alegi que l'agressió
fou
comesa
a
tres
pan-1s
de
distancia.
per obiecte estable una solucia de conDig ue que en éster HGMS a tersa torna En dir això resulta que es contradeia
tinuitat en l'hora solemne de donar l'oca
a disparar contra ell perquè li sembla amb les declaracions anteriors, i resare públic a Catalunva. Aixi. giman sin.
que valía defensar-se. Després va fu- pon que abans d'ésser realitzat no
pule el traspàs oficial, el mateix gr»
gir, essent perseguit pels escamosa i
vernador general, esdevenint sois censehavia
vist
l'agressor.
disparant enlaire per tal d'evitar que
Iler, es trobava a les mana els ressorte
Declaren un guardia tuba, Josep
l'agafessin. Se 'Vana a la caserna de
l'autoritat en el territori autanom.
de
la guardia civil a llimar-se. Upé que Roig i Jeroni Lluís, els quals diuen
Josep Maria PLANES
que després d'haver estat comesa
3
de
mara
hacia
estat
agreels dies 3 i 1
(Scgteird.)
l'agressin Galobart es presenta a la
dit per un grup d'escamots.
caserna de la guardia civil. I els miar(11 Vegi's LA PUBLICITAT dels
/Pes d'aquella caserna ho confirmen.
LA DECLARACIÓ DEL
dies 21, 22, 24. 21, 26, 27. 28 d'abril
LES PENES
PROCESSAT •
i 3. 4, 5, 10, ir, 12, 15, 16, 17 j 18 de
maig.
El fiscal rebaixa la pena de quinze
El fiscal li pregunta per que ein el
sumari va declarar tot al revés del que anys que dcmanava a dotze i un
deia ara. El president demana al fiscal dia de presó i al pagament d'una
Roosevelt presentarà un
que puntualitzi les preguntes. Aleshores indemnització. El defensor solicita o
cl fiscal li pegunta si tema odi a Homs , be l'absolució o la pena de dos mesos
pla de reforma económico.
pel delicte de lesions.
i resnem que no.
El fiscal qualifi c a el delicte d'aEl defensor li pregunta si tenia insocial
tenci6 de revenjar-se, i contesta que temptat irustrat, amb traidoria.
El defensor fa notar que Galobart
tampoc.
Washington,
18, — Als Circols
—Aleshores per qué us vare/ adrcear havia estat objecte de dues agressions,
d'aquesta capital s'assegura quo
¡ que era perseguit constantment pels
a Horas?
al senyor Roosevelt su'esentaiN
escamosa. Galobart diu que Oms
—Per a dernanar-li explicacions.
dad ( alguno dies al Congres
Crea que les primeras agressions de baria proposat que es passes a l'Esvast programa de reforma eco.,
que havia estas víctima (oren motivades /marra, i Ii oferi en una ocasió sineramita i social.
rentes
pessetes.
pany
pel fet d'haver anat a a com
ar a
Segons amolda, ül el propòsit
rotar una monja, i afegeix que totes
LA SENTENCIA
que el dit programa sigui votat
taren dutes a cap per escamosa. Diu que
Josep Galobart loa condemnat a
tan aviat cona comenci el periode
1 és feixista, i que a l'entitat a la qual
IX comide« regidor d'Urbanitzac16 1 Efuntpla, sanyor Duran-Reina'',
pertany no es va prendre cap acord deu anys i un día de presa i al paga- i altres autoritats que assistiren ahir a la cerinalutia da Niki de renderroc de sessions de la noca Legisla,
que es referís a voler agredir els diri- ment d'una indemnització de (10sLupa.
d'una casa que obstinaba el cerrar da la Palma, al &bid, Seo
• t:tutea vint pessetes.
I gents de l'Esquerra.
El senyor Samper té la paella pel manee

tes de

conreu

Vista de la causa per l'atemptat comes
a Manresa contra Mariä

L'agressor fou condemnat
a deu anys de presó

El

Paella valenciana

carrer

de la Palma
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Darrera Subhasta d'Art

Arts

Oil* de botad nisitne. Ougsid
única per ea Compfltdort
Avtd, dia 19 - 6 tardet. *MI eles

com senyer, anar no placía a Deu,
que nosaltres, vos leixern, ans volem
huy morir ab vós".
Si no que el creiem vanitós i el
eeneixern falsejador de la veritat perqué la histbria es loros; un gran judici d'ell, admetrkm la veritat estricta
d'aquest relea No eren resane
cursos i els guardava com el millor
sentimentals les qui movien aquella
dels tresors.
guerrers;
els movía un bon batí. DesEra un gran dialectic. Podem comparar els seus discursos a un silogis- pees si a les paraules dolces i perme. Molts estan escrita amb una pre- suasives h¡ acompanyava quelcom de
cisas; matentätica com un taular des- millor i de positiu, creurem en el 'Mtac s. Era un pur escolästic. Es mole uele de Pere III. Encara que ea diretòric ei mole popular, segons el pú- gui un bon orador, és difícil guanyar
libe al qual parla. Afalaga els oients. una batalla només amb un sofisma
els mima, els adula. I aconsegueix i una bona paraula.
quasi sempre ier-sels seus.
Manuel CRUELLS
Era, samba, un gran amant de la
história i retreu moltes vegades exempies de les cròniques que havia llegit.
Pece la seva inspiració la trolia en Darrera Subhasta d'Art
els Ilibres dels clergues, en la Biblia. Obres de bonos firmes. Oüasid
Llegits fragmentäriament els seus
única per als comprador'
discursos, semblen peces orateries
d'un eclesiàstic mes que no d'un po- Avui. din 19 - 6 larda. Sala Pares
lisie.
I com a preve de la seva forte dielectica, pedem retreure dos casos que
ens conta ell rnateix en la seca Crónica. San prou interessants.
Pere el Cruel de Castella esteva Joan Miró als Cahiers d'Art
envaint la Confederar- j e arel) els seus
mine 1-3
fEd. "Cahiers
exercita. El rei, que comprenia el perill, havia de suportar el regateig deis
Paris, 1 934.)
delegats a les Carta de Mensa. que
no volien subvencionar la defensa del
Una publicació francesa d'art,"Cahiers
país. Eufurismat, entra a la reunió d'Art", ataba d'editar tes fasz;cle dens.
i els sermoneja amb coratge, tan fase- dedicas al català Joan aliró. (Miró, que
tament, que després competien per és un Pint or cene per cena és tam!sé
ésser mis generosos. A les raons
un catete cent per cena Aquesta cataPere 111 només saberen respondre: lanitat i la pritnacia pictórica I són re"plau-nos, senyer rei, plau-nos".
conegudes unänimement per roes els criL'altre fet s'esdevé tumbé durant tics. Per tots els crítics estrangers, nala lluita amb Castella. Els dos reis, turalment. Després de Picasso cap més
arampats, esperaven una opertunitat pintor no havia meresetzt aquesta disper a venir a les mans. Pere III aren- Unció. No cal més que els lectors de
gava les seves lotees. I les del rei LA PUBLICITAT llegeixin el sumari
de Castella s'aproparen fías a sentir- per fer-se citasen de la importancia
lo. I llavors l'orader es dirigeix a
ells patèticament i els diu: "Ara dic d'aquests quaderiss: loan _Viró, per
vosaltres. castellans: sabets que jo Joan Zorros, per afauriee Reyna% per
us he acullits en mon regne, he fet Robert Desnós, per Benjami Peret, per
pare d'aeb del meta no tant per ven- Ernest Ilemingway (The Forte), por
tura com vosaltres merexets e je vol- René Gafft, per Ragnar Hoppe (conguera. mas segons que he pegue, i serrador del Museu d'Estecolm), per
sabets be vosaltres que el rei de Cas- George Antheil, per Will Grhomann
tella que alli i s . no hi ha nengú de (Vano abstrakten realismus zur reaten
vosaltres a qui en no baja ilion o abstriktion-Zu birós Miden), per Vipare, o fill, o germä, o parent, o on- cene Huidobro, per Pierre Gueguen, per
tastes mullers, fines o germa n es , í tots James Johnson Sweney, per Leänides
vostres berma perh vull vos elle d'aea M a sada, per J. V. Foix (text en catalas,
i pregar-vos, que si algú de vosaltres per Jacques Vicie, per Anatole Jacovski. Reproduccions: Pintores de 1917,
ni ha que hala cor de anassen
que ara, abasia que comencem la ba- 1918, 1920 (Retrat, La (aula, El ceerseil,
talla, se'n caja, car nós Ii donam li- l a P ir a i la f lor, l Le: curtes recurrocencia que se n caja i no li sera tocat les , El diari i el punto , La masia, 1921,
cavall ni armes...". I diu a la Cré- I922); pintures de 1923, 1924; 1925: E'
nica, que tots "a una veu cridaren: gos qsle !ladra la lluna; 1926 (collecció
Janlet, collecció Muller; 1927, ceilecc;6
Pierre, collecció Vicomte de Noeilles,
vollecció Alphonse Kann, collecció Max
Darrera Subhasta d'Art Janlet; 1928, collecció Valentine Dude Nova York; /citerior halanObres de bones firmes. Gustó densing,
ci,ls; 1929, collecció Simonne Kann;
única per ala comprador'
1931, collecei6 Edmen Bomsel; collec.Avui, dia 19 - 6 tarda. Sala Pares ció Pierre (núms. 3 0 i 31); 1932, 06..

jedes; collecció Th. Werner; Projecte
del ballet Jaez, d'iafonee; callecció Pier re Matisse; 'Pintura del museu .d'Hartford; Dessin et collages, etc.
Aguase fascicle de Cahiers d'Art, deditat a Joan Miré, és imprescindible a
tots els qui s'interessen no .solament per
la pintura moderna, sinó per lame catala.
GER
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Petits detalls de la *ran bistimia

PERE 1119
Ara que tothom discurseja, serà
interessant de recordar alguna dels
nostres antics reis que excelliten pels
seus dots declamatoris San coses de
la petita histeria que paseen desapercebades pels qui només admiren les
grandeses heroiques. I tanmateix els
nostres passats no sempre eren herois.
Floreixen gran; oradors en els pobles democràtics. I els reis catalans,
que comprenien el sentir liberal del
nostre peble. feren una actuació democratice, Discutien les proposions
i mai no s'irnposaven. Miraven, nomis, de convencer. D'aquí ve loratòria
En la Crónica de Jaurne I trobem
alguns extractes de discursos P ro
-nuciatspelmixr.Descloti
Muntaner en citen alguien de Pere
el Gran ¡ de Jaume II. extracte
de discurs d'aeuest flanes és citat per
Martí l'Heme en el seu parlament
de Perpinyà en 1406. Fora d'aquests
fragments no trohem res més d'aqueats reis.
Pere III és l'orador formidable. Es
potser, el Inés gran orador català.'
Ara. que la seva finalitat no era roratenia, era nomen un miele de la sera
política. I per això multes vegades
sembla un demagog. Parlare sempre
i en totes ocasions. La seva defensa,
el seu atac, les seres armes eren la
paraula. Només calia veure el poble
reunit per tal que se sentís inspirat
a parlar. A les Corts, al carrer. a lee
esglésies des de la "trena hon se
acostuma de dir lo evangeli". al camp
de batalla. Sempre. I despees. ell mateix curava de corregir els seus dis-

L'Advocat

Josep M. Peu Sabater
donan a la publicitat,
aquesta setmana, un
libre: "El doble crim
d'Argel"
En aquella tenebree proode
Juga el nom del

.enyor Joan

es parla d'un complot contra ele aenyore
Prieto, Cerner I Araña
March I

De venda a totes les Ilibreríes i quioscos

ORADOR

Els Ilikres nous

EL CORREU D'AVUI
* L'hotnenatge a fosa, Llimona.—
Aquest /Media s'inaugurara oficialment
l'exposicib d'homenatge a Josep Llimona. Lacte será presida pel President
de la Generalitat, el conseller de Cultura, l'alcalde de la ciases, el President
de la Junta de Museen j altres autoritats. Demis, assistiran a la dita inauguracia oficial els presidents de tote,
les entitats artistiques de Barcelona.
Les dices sales de la casa Pases casan
totalment ocupades rer mes de trenta
obres del gran escultor i presenten un
magnific aspecte. Els catàlegs d'aquesta
exposició, fets amb gran severitat . Por
-tenuadlsúimfogrzedl
g ran escultor. A les sis de la tarda l'exposició s'obrita al públic.

Darrera Subhasta d'Art
Obres de boiles firmes. Ocasió
única per als compradors
Avui, dia 19 - 6 tarda. Sala Paree
* Escala olotina.— Tal cons värem
2111MCiar dies passats, dijous tingué lloe
l'obertura d'aquesta Exposició, amb la
qua] el Casal d'Olot i la Garrotxa inaugura la seca actuació comarcal. Amb
aquest motas s'araegaren al local de

Lliga Comarcal de Catalunya bon nombre d . artistes, delegats d'entitats cultorals i directius de centres contarais,
tots ele quals comentaren anda elegi
l'encere d'aquesta exposici'e. que ha o c itseguit reunir una quarantena de teles
i vint-i-set expositora Per al dimarts
riacnt, a dos quarts de veis del veapre, al mateix local (Pl. del Teatre, 3,
principal), estä anunciada una conferencia a time de Josep M. Capdevila sobre "El paisatge oloti".
* Az s,f, &mitre, a les sis de la tarda, tindra lloc a la Sala Gaspar la inauguració de l'exposieie de R. Ribes, constituida per mitja elotzena.d'olis, en la
seca majoria figures i bedegons, i una
vintena de guaixes sobre t emes de P a isatge dels suburbis de Barcelona i Herta. Aquesta exposició restará oberta
fine al proper dia 1 de juny.
* Artistes Ileidatons.—Tal com
nunciii, ecui, a les set de la tarda, s'inaugura l'Expesicié d'Artistes Lleidatans a l'estatge social del Centre Co.
~cal Ueidati (Ronda de la Ianiversitas,
Hi assistiran les autoritats,
els critics i algunes personalitats que
vindran de les terres lleidatanes,

• L ,OPINIO • • •
Din que el jet que ttets hornee .corn
Martínez Barrios, Lara i els que els seowi.ren aha,tdonitt els tentarte: anth el
scnyor Lerroux, vol dir que releen sienPleinent que el partit radical s'esta teneta
getadica i cobrant•ile gi oye
de la venida:

"Lerrouxisme. No cal dir res mes.
El senyor Guerra del Río pot flirt
per a explicar la posicia del ser170,
Martinez Barrio, que la cosa 110 té
cap importäncia. Pot dir: "Este es
un cato aislado como el de los sehnres Albornoz 3 . Botella ASrltti, Ademas. un seaor se incomoda, y 5r
marcha-.
No. No és el cas d'un senyor que
s'enfada 1 se'n va, no, El senyor
Guerra del Río ja ho sap que no Es
aquest cas. Ej el cas d'uns senyora
que se'n van del partir radical purgue
els cau la cara de vergonya cresser-hi,
hens- ací. Que els cau cara de vergonyo perqué hi ha massa auto-esta.
rions, massa arrossos, massa blat
moro, massa Menfis, massa Emilianos dintre el partit radical: perque
s'han regalas setze milions als capellano i s'han oben les presons i les
fronteres a tots els antirepublicans:
perquè s'ha donas altea vegada comandament de tropa a rnilitars que
s'havien sublevas contra la República.
Pera tot això, que voten que els
interessi als lerrouxistes! Al foses de
Ilur pensament deuen pensar que el
senyor Martínez Barrio i els que el
segueixen són uns illiDos i uns ximples. ;Anar-se'n del partit lerrouxista
en ple gaudiment del Poder! Mai no
salsran essen politice.
No sabran ésser política, persa no
volen que els caigui la cara de vergonya, lieusaci."
LA HZ:31A.VITÁT
Observa que reseissió sit a produa
trienio dan ambient enterbolit pel
ntei s afsr de l'arròs i dci moresc; tren
que si aziti 5, , J1 reastivament poca As
e/jalases . cpic han segun Martínez Darrin, no tríe ven d'Amer Mi; 1 que no
faro rar que en l'ala ¿rete ' del partit,
ja en franca escapada vers la CEDA,
es produís tainbé una ruptura. I ajeaeix:

"Tot el que passa és una fatal conseqüencia de la política de Lerroux.
Una de les peques posicions impossibles en la política moderna són les
ambiguitats. Es impossible éster i no
esset republice, ésser i no e:ser demócrata, ésser i no ésser laic, egett
1 no éstes. d'esquerra. En aquesta situació absurda d'esser i no ésser al
mateix temps, el senyor Lerroux acaba de topar amb l'inevitable: la realitat.

Saludem sense reserves la clara posició republicana adoptada per Mar.
eine! Barrio. El seu gest és el del
deure i el de l'abnegació pel que han
estat, durant teta la vida, postulats
d'una idea i sacrificis d'una lluita.
Gestos aixi no sin compatible' amb
bornes que es diuen Emiliano

mata r:16

Futbol

CICLISME

"
Avui comença ei "Giro d'Italia

LES ETAPES 1 MORES DE
SORTIDA
Maig:
Primera etapa, dissabte, 19, Mili Ton, quileenetres 169.2: Itera de fOr.
Coda, ir.
Segona etapa, diumenee, 21, Tan

L'escissió radical

derer, Purtz, Dumser, Kellinger, Mahal, Puchinger, Pevny, Geiler, Galias
i Pillwein.
El Barcelona no deixant enllestit el AME EL GRAN PREMI DE
seu equip fins avui, car ha gestionas
PASQUA, QUE SE CELEBRAqm. l'aportació, (altres elements, entre
RA DEMA AL MATI A LA
el' quals, Ora Francäs, del qual ja PISCINA DEL C. N. BARCEvärem parlar ahir, pedem afegir.hi
LONA, S'INAUGURA LA
Garcia de la Puerta, prou conegut.
NOVA TEMPORADA
Es pot donar toril a segur que en
Den/a al matí, a la piscina de l'EsDesprés de l'Assemblea de el partit de (linees ocupará el centre
l'atac blau-grana Raich, que no tullera, se celebrara la XXVI edició
la Federació Espanyola de
pogué fer-ho darrerament a causa del del Gran Premi de Pesque, la prova
—
essencialment clässica de la natació
traspas d'un familiar sera
DECLARACIONS D'ALGUNS
Abans del partit de demä, i a dos catalana, qsse aquest any inaugura la
DELEGATS CATALANS
guares de tres, jugaran els equips temporada interclub de la nostra nataAhir al mati van arribar, prose- iniantils del Barcelona i el Júpiter. ció, i que per les inscripcions rebudes
és d'esperar que superará en interés
densa de Madrid, els scnyors CanyeEl Campionat del Món les ceielsrades anteriorment, la qual
lles, Coma i Guardia, que has en assistit a l'Assemblea de la Federació
L'equip de selecci6 espanyola. — cosa quedará demostrat en els resulEspanyola.
Madrid, 17. — El senyor García Sa- tats tecnics.
Aquesta prova, que anualment ha
Sobre els acords que es prengue- lazar ha facilitat l'equip que jugará
ren el delegas de l'Espanyol, senyor diumenge a Valencia contra el Sun- vingut organitzant el C. N. Barcelona.
i en la qual precisament s'han
Canyelles, digué que s'entreveu que derland. Será el següent:
el moment és molt greu per al futbol
Zamora, Ciriaco, Quincoces, Cilaut- demostrat en totes les epoques els
espanyol, si be creta que abates del ren, afuguerza, alarculeta, Ventelrà, progressos del nostre "espoirs" en
mes de juny sorgiri una fórmula con- Iraragorti, Längara, Chacho i Goros- una prora tan preerninent corn són
els 200 metres, que és el recorregut
ciiiatória que deixarä resolt el plet tiza.
existent. Està convençut que molts
A la segona part es faran dues oficial d'aquesta competició per a les
dels clubs que votaren a favor de la substitucions: Soler a atuguerza i cinc categories que cempren aquest
gran premi: Femenina, Debutante,
Ponencia a hores d'ara se senten anti- Cgmpanal a Längara.
ponencistes.
I la formació del primer temps sera Juniors, Seniors i Veterans, ha donat
El senyor Guardia digné:
poc mes o menys la que s'enfrontará en els darrers deu anys els següents
guanyadors:
La nostra situació és ferrita, i es- a Génova contra el Brasil.
t 923: E. Torok, 3 01. 15 s. 2/3.
tem disposats a seguir endavant.
Brasil i Espanya faran el viatge
5924: Josep Pinillo. 2 m. 50 5.
Ara veurem el que succeirà, car la plegats. — L'equip de selecció es1925: Josep Pinillo, 2 ne. 46 S. 2/1n.
siostra actitud, després de l'Assern- panyola, després de jugar el seu ter1926:
Salvador Pares, 2 m. 46 5.
blea, ha quedas ben definida. Ens cer i darrer partit contra el Sundera 3 dècimes.
niantenim en estreta intelligéncia land a Valencia, es traslladarà a la
1927: Ricard Brull, 1 m. 37 s. 9/lo.
amb Bascenia, Astúries j Cantàbria, nostra ciutat, on dilluns s'embarca1928: August Heitmann, 2 m. 25 s.
i segurament se'ns ajuntaran altres ran en el "Conte Biancamano" cap
dècimes.
regions quan, serenament, hagin vist a Gènova. A l'esmentat vaixell versen,
1929: Manuel Valdés. 3 rn. 36 s. 7/10
i per tant continuaran fins a Génova,
el resultat de l'Assemblea.
1930: Ricard Bruta 2 111. 29 $. 3-10.
Aquí hi ha l'exemple del Betis, els jugadors brasilers.
1931: Ricard Brull, i ns. 36 a. 6/In.
El partit Espanya-Brasil. — Apeoque ao enviä cap representant a l'As1932: Valeria Ruiz Vilar, a na 37 s.
semblea, i que está a l'expectativa fins pant-se la data de la celebració d'a- 3 dècimes.
a acure el caire que prenen els esde- quest partit, es posa mis de ruana
1933: Ricard BrUlt, 2 su. 35 5. 7/10.
fest encara l'interés que ha desvetllat
veniments.
El record d'aquesta prova el detenA Madrid —afegi el senyor Guär- a les poblacions mes importants de ta August Heitmann, lea-defensor
dia-ehem firmas els delegats de Bes- la Península. De Madrid, Bilbao i del C. N. Barcelona, arnb el temps
cónia, Astúries, Censataria 1 Cata- a r alencia, escenari les dues primeres de 2 m. .25 s. 11 /10. Tots els guanyalunya un document, en virtut del qual caneas dels partits amb l'equip an- dors pertarlyen al C. N. Barcelona,
adquirim una serie ' de compromisos. cles Sunderland, i la darrera ho será excepció de Josep Manifold, perlaEl vinent dia 37 de l'actual celebra- densa a Mestalla, eón nombrosos els nyent al C. N. Atletic, que va trionsrem una reunió a Bilbao, i en ella aficionats que s'han inscrit per a su- lar l'any 1921.
quedad fixat el programa a seguir. mar-se a l'experliaie, que, organitzada
per l'Agencia de Wagons Lits Cook,
L'esdeveniment ensoten de l'any
de Barcelona el divendres
El diumenge i dilluns, Wie- sortirà
dia 25, a les dues de la tarda. Els
LA
VISITA DE L'UJPEST T. E.,
ner - Barcelona al camp de organitzadort. en vista de les raonades CAMPUS
D'HONGRIA, AMB ELS
objeccions que els de fora de la cacleo Corto
CAMPIONS MUNDIALS DE
era ciutat els han adreeat perquè la
WATERPOLO NtMETH,
L'equip del Wiener S. C., que je- inscripció íos alomada, han decidit
HALASSY I BOSZI
out des partits al camp de les Coces prorregar-la fins al dimana dia 22.
contra el Barcelona demi i dilluns, L'itinerari definitiu, ensems que les
Per als dies 24 i 26, dijons i dissabte
a le tarda, arribará avui a la neutra respectives classes de preus, estan a vinents, hi ha anunciats els festivals
eiutet
l'alsast de tothom a les hores d'oli - internacionals amb l'" la. T. F..", caritEncara que ele aficionats coneixen cilla,
pié d'Hongria, conliderat actualrnent
ben bi 1 vilo* d'aquest equip auscríen el millor cenjunt de club del
triac, pedem afegir, COlt a mejor
sisón, l'usual del qual ve integrat pels
garantia, que reeentment ha registras
compenents del set nacional hongaFRONTÓ NOVETATS res: Németh, Halassy i Boszi, coopeviettries: guanyt el Slävia, actual
DISSA Irrla
campid de Trecoeleviquia, per dos
rador§ del triomf del pavelló magiar
gols a un; el Donau (equip que ens
waterpnlístic en els Campionats d'EuUnar5 UNO
visité el pastee Nadal), per triare
unto.
ropa darrerasnent celebrats, aissi cont
II - PISAY
gola a un; el W. A. C. i Répid, de
tambe en els Jocs Olimpixs de I os
Viena, per dos gola a un, i el Miden.
MIS, • use 1015,
Angeles i en enes els encontres ideeinf1 1151a 4 - AMISOLO
per tres gols a un.
centra
El Wiener S..C
C. desplaça a la nos----,
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IIELS ESPORTS
dissabte, començarà a afila la
gran cursa anual del ciclisme italia anomenada "Giro d'Itàlia". La prova constará enguany de 17 etapes, a totalitat
de les quals compren un recorregut de
3'935 quileanetres. L'any passat cl re corregía era solament de 3.635 quametres, la qual cosa vol dir que el quilometratge misiá diari será més dur
que l'any passat. Cal encara afegir que
el nombre de costes a escalar és rr.olt
mis accentuat enguany ensenss que el
percentatge d'aquestes costes. Hom considera que en (lotee de les disset etapes
que cal córrer els grimpadors Iluitaran amb arantatge; am, be: les bonificacions al cim deis colls han estat suprimides.
El circuit será recorregut en el mateix
sentit que l'any anterior; aixes és, de
l'esquerra a dreta, amb sortida i arribada
a ala. La cursa iinira. el 17 de juny.
La Volta a Italia no és, com la Volea a França, una cursa que es disputa a
base d'equips nacionals, sinó per grups
representatius de marques de hicicletes,
les quals han inscrit en conjunt 52 carredors De mes a mes, participen a la
prova so corredors ¡solees.
Tractant-se d'una gran prova italiana,
no cal dir que hi participen els dos ídols
del ciclisme nacional Guerra i Binda.
Binda estä recolzat per Bertoni, Erba,
Macht. Canavesi germana i els belgues
Decroix i Geunis. Guerra estä secundas
per Piamentesi, Giacobe, Seilla i Bergamasi.
Devane d'aque s ts dos equipe hi ha Imlegras per Boyes, vencedor de la darrera Volea a Catalunya; Olmo, Barral,
Mara. Di Paco, Rimoldi i Sanzi.
Hi ha encara un equip mixt, integras
per italians i belgues, capitanejat per
Demuyssere.
I-fi ha també un equip frentes integral
per Fournier. Rigaux, Salazar, Rinnaldi, Homer, Le Gott, Gallean j Renaud.
Vicenç Trucha capitaneja. amb l'iraliä Pesenti, l'equip que arrenglera la
marca Olympia. Completen aquest equip
Teani, Moretti. Castagnoli i Lazzaretti.
Amb referencia a les possibilitats d'aquest equip, cal recordar que el mateix
Trueba ha declara s recentment que les
censidera mete limitasies.
Dels Individuals participants a la cursa no n'hi ha can que al moment de la
sonaja cometí, damunt del paper. amb
mercadee probabilitats d'exit
L'etapa d'avui Mili - Torf compres
un recorregut total de 160 quilbmetres.

evista

Genova, quilòmetres 206.5; hora de sorocia. 9.30.
Tercera etapa, dimarts 22, Genova
Livorno, quilametres 210,51 hora de
sortida, 9'3a
Quarta etass, dimecres 23, Livorno Pisa, quilbmetres 45.5; hora de »cíenda, 14.
Cinquena etapa, dijous 24, Pisa - Roma, quilòmetres 325,5: hora de sortida. 4.
Sisena etapa, dissabte 26, Roma Näpols, quilemetres 228; hora de sortida, 1,30.

Setena etapa, Näpols - Bari, quilemetres 3377; hora de sortida. 4.
\antena etapa, dimarts 29, Bari-Campobasso, quilòmetres 243,5; hora de
sortida,
Novena etapa. dimecres 30, Campobasen - Terramo, quilòmetres 276,6; hm.
ra de iortida. 6.
Desena etapa, dijous 3t, Teramo Ancona; quilòmetres /08,5; hora de
solida. so.
Juny:
Onzena etapa. dissabte 2, Ancnna Rimini , quilbmetres 2n7,5; hora de sortila, 111

Dotzena etapa, diumenge 3, Rimini -

Florència, quilòmetres r76,5; hora de

surtida,
Tretzena etapa, dilluns 4, Florencia Bolonya, quilòmetres 120; hora de sortida, 12.
Catorcena etapa, dimecres 6, BolonyaFerrara, quilbmetres 55,5; hora de sortida, 13.
Quincena etapa, Motu 7, Ferrara Trieste, quilòmetres 284; hora de sortida, 6.
Setzena etapa, divendres 8, Trieste Bassano, quilbmetres a77; hora de sortida. 6.
Dissetena etana, diumenge in Bastano Mili, quilbmetre, 315,5; hora de
metida, 6.
Les etansis ensarta del día 23 de mala
i 14 del 6 de juny efins contra el rellotce. Hi he descans a Chova el 2 , de
ma j é. a Rnma el 23 de male a Ball
.1 28 de maig. a Amena re de iunY. a
Rennve el 5 de juny 1 a Mismo el 9
de juny.
memeneenapngsge~~~11»
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Sias i que han pogut tornar a ésser lleva camino de tenerlo. Huyendo de
cape de la minoria parlamentäria ra- Asarla, i0170$0 resultaba pensar es
dical."
Martínez Barrio. Atenderemos a ce»
nocer si nuestras sospechas se coas
LA VEU DE CATALUNYA
firman. Damos por seguro que ea
El my,» pul, en la Uva crdnica ¡es- pero nada cuesta esperar. Hoy ee
mera de Madrid rectal els següents co- pc.sible que conozcamos el manifiesto
enentaris:
que los disidentes re proponen difun'Lacte de dividir él partir radical dir. Quizá por él podamos tener el
es considera, per uns, un predial de hilo de la operación... De momento
perspicacia politice i, per altres, un los neo-radicals prueban ante el país
acte de pessima táctica. Els primera la razón que nos asistía a los s ociaarriben a die que el senyor Lerroux listas al denunciar como r0/11 r atttFe separé ahir, miran/ene i simple- volucionaria la política que vienen
ment. del seu pareja Els segons arri- siguiendo los radicales. Ahora bien:
ben a afirmar que el senyor Martínez para que esa politica sea posible se
Barrio sisa collocat a extramurs de precisa, como es sabido, de la asissota possibilitat politice. EA prome- tencia de dos confianzas: la de las
ter judicar la maniobra del scnyor Cortes y... otra. La responsabilidad
Barrio, sobretot, si harte te en compte no es. pues, sólo de Lerroux."
que hi ha la incógnita absoluta del
EL DEBATE
lardee moderador, que ha arribas a peEn ama nota que traeix el despit,
sar d'una manera tal que es considera glie 121:!1, Ceseissió la situació del pelen
sempre el factor in/ponderable d'un radical quedara mis clara i mas
lona.
pes mes decisiu.
Altrantrnt , alegeix:
Aquest mati, en una de les sec''Todas
las
referncias
coinciden
en
violes del Comeré' , Osan reunir els
que ante sus correligionarios ei jefe
diputar% radicals !erren:sisees. El se- disidente
no
pretendió
explicar
nada
nyar Lerroux ha estas acompanyat
justificar nada. ;Llevaba un recafin% al carrer pele seus amics. enmir ni
d'ovacions constante. Avui es retina do! s Para qué iba a diecutir? Y es
recado
era atropellar como fuese la
ran tambe els radicais martinez-bar- voluntad
de los electores. que se haristes, i és probable que aquests senyor% facin al seu cap les MatriXd5 bía manifestado en sentida nacional,
patriótico,
religioso, por una política
ovacione frenétiques. Tot el eue els
diaris sisen sobre la cordialitat en de paz y de orden. de justicia para
Sedas: el "recado" que el sefior Mar.
qué han quedar les dues branques ra- tinez
repetia con el furor todical, él totalment fals. Als P a s sa zueloBarrio
y humillado de quien actúa
-ditsoelCnar.c-iLux conscientemente,
po: fuerza . es
ha judicat, despectivament. els di fía una mala obra, erapero
cerrar a la sisee.
-tasquregixnlyoMartí- cha los caminos del Poder. Por ea.
nez Barrio.
cinta del partido. del afecto a Lerroue
S'ha dit amb moka insistencia. avui, y de la conveniencia espafiola, estaba
a les tertúlies pelitiques, que el debat la orden oculta. la llamada secreta,
que s'armare sobre aquesta Miestie el signo imperioso hecho desde la
no será pas resolució, i que aquest sombra."
problema tindrá, en canvi, el seu fiEL SOL
nal natural en l'Assemblea del partit
Diu que les esquerres no ihaurien
radical autonomista valencia, que se
celebrará a la capital !levantina el d'alegrar tant de ((seis:id de Martíne:
Barrio, ja que es tracto, en rentes, de
dia 3 de juny."
jer una nossa entierra yur inspiri conEL SOCIALISTA
fiança al ¡cts. Nonti: Martínez Barrio

Es pregunta de quina índole :eran ele —afirma 2f:12 dichte massa temenisiagropásits politics de terrosas. , qn arer_ inent—ti prou prestigi per a amentiara Barrio es rehethes a secundar-los. guir-leoe
Cresa perú, que la sera rehte llid jo
"La conducta del Sr. Martínez
tardana, i cidhut crea que hi lea un <me- Barrio, primero en la oposición, desneador ocult:
pués en el Gobierno, le han ganado

"Creemos en la existencia de una
eminencia gris. Una eminencia que
saca sus cuentas y baraja sus cartas
con manifiesta morosidad. Concretada
la politica en los grupos conocidos,
malbaratado el lerrouxismo por una
gestión de Gobierno incalificable, lo5
caminos futuros necesariamente tenían que ser: las izquierdas republicanas o los cedidas del Vaticano. El
dilema en nombres: Azaña o Gil Robles. Lo segundo equivale a poner
fuego en el polvorín de la guerra civil: lo primero... ;Las gafas antes! Se
Precisaba, pues un tercero en discordia. z Manta? Don Miguel no es, por
su temperamento, por sus escapadas
a la arbitrariedad frenética, un hombre a quien poderse confiar. s Sánchez Román? Le falta partido. Y no

tuats amb les nacions mes destacades,
que ha valgut a Hongria esser considerada con/ la primera potencia
mundial de water-polo.
Aquests encontres constituiran per
a T. E." els primer; celebrats
en el P re s e nt an y , i els nostres aiicionats tindran ocasió de constatar d'una
manera contundent la sibil del nostre
set , que segurarnent es presentará
complet, ansb el nsateix arrenglerament que desplaçarà el pròxim acose
a Magdeburg, arnh rnotiu deis campionats d'Europa.
La formació de r"lajpesti" será la
segiient, Kutasi, Szigeti, Halassy, Vagó, Németh i Bosza Tots aquests
elements són internacionals, i la majoria han representas l'equip d'Hangrla. El mig centre Halassy, titular
de l'equip hongarés, és consideras com
el millor del nilón. La davantera. a
excepció de Väge, és la mateixa del
set representatiu magiar; per tant no
queda perjudicada l'efectivitat de joc
donada !a compenetracia que existeix
entre Németh i Boszi, que en un
partit han arriban a marcar 22 gols,
i són, junt amblialassy, els que mie
es destacaren en tots els partits celebrees en l'Olimpiada de 1932.

esta consideración y este respeto. La
opinión encuentra ahora a la izquierda un político que es republicano sin
disputa, y sin embargo, no es de
aquellos. Si el Sr. Martinez Barrio
lograra concentrar en torno suyo la
masa republicana de izquierda mesurada y reflexiva que, desengañada, se
ha quedado al aire, sin jefes y sia
organizaciones, y con ella esa ad'nesien difusa de los espíritus liberales,
Sto seria pequeho el servicio prestado
a la República, desequilibrada hoy
por faltarle casi la mitad de easer."

DIDON

GRAN REFRES0.—A cafés i bars

Rugby
La U. E. Santboiana a Tolosa. —
L'ecetelp de 'a U. E. Samboiana es
tras:ladera a Tolosa on jugara e h diHuna que ve contra l'Stade Toulosenc.
Hi van els següents jugadors:
Ejes. Alee. Balules, Vilar, Bisbal II, Manuel, Ros, Garrigosa. Riera,
Bisbal I. Deu. Masmoni. NUVia:S, Velasco i Garriaosa, i com a supieras
Id van Capdevila i Comes U.
Acompanyaran l'equip el president
de la Federació Catalana. senyor Boix.
i el senvor Ferrer, vice-president de
la dita Federada, el senyor relea i
nombroses aficionats.
El Cornellà jugad un partit inter
nacional.— Per al dia 3 del mes que
ve el C ,,rnella anuncia un partit irrer
nacional contra la U. E. Thuierense,

I
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oficiales modistes ben retribuides: Liaría, 77 i 79
enness

Pilota Basca Do
AL CLUB BASCÓNIA
Parties per a demá, diutnenge, al
matí (al Frontó Novetats).
Primer, a les deu, a pala: Linear&
Aguirreurreta contra Hernández-Garmendia.
Segon: Bofill-Hausmann contra Ribal ta-Gama.
TerCtr; Bilbao-Jonqueres contra
Riera-A. Steegmann.
Quart: Vázquez-E. Steegmann contra Gutiérrez-Torrents I.
Per al proper dillun s . s'anuncia el
següent programa:
Primer. a les deu: Sunyer-Sabadell
contra Capella-Juande.
Segon: F.scudero-lcart contra In12-

Jordà.
Tercer: Viladot-Artal contra Rosal-

a

EL CAMPIONAT AMATEUR
Aval continuaran a l'Iris Park les
eliminateries dels Campionats de Catalunya de boas amateur. Toca celebrar en la sessió d'ama els mates de
vuitens de final de les categories gel
i ploma.
La Federacia avisa els participares
a la vetllada que cal que es trobin
lcscal u:la hora abans de comenzar.
AL BROWN FOU DESQUALIFICAT EN EL SEU COMBAT ANS
HUMERY

Paris, i3.— Anit. al Palau
Eeports, es va celebrar una relln',
pligiliStira, el combas principal de :3
Qual eslava a arree del panul/en::
.alf. Brown, canspió mundial del pes
gala i el frances Huméry.
Brown va pecar cinc quilos as.
que el seu adversari.
La nata va esser decepcionar.
nuix que
Brown va cometre
serie d'incorreccions que Ii van valer dues arnanestacions de Varbarc.
i finalment va ésser desqualiiicat cc
el 5iSi assalt.
A la mateixa reunió, l'italia,Meria
Prroiso s.s hatre per punta rex-cal í
a d2. Franza ei cl pes fort, Le/salsa-ei

Ragunyä.
(Juart: Ortego-afatemanz contra
011er-Riquec.
Parejas per a densa, diumenge.
maní (al Frontó Palaae):
Primer a les deu: J. Bo-Escudero
contra E. Bo-Montagtu.
Segcnt R. Bo-Arrarte contra Matesans-Sabadell.
Tercer: Campahadal-Villalha cesura
Casta ny er-V ila domiu.
Quart: Enloza 1-Matesanz centra
S:asan/cadí 1I-Lapez.
Per al proper chilena s'anuncia els Oree conlert modere • Pinole cdenelet.
5ee do nano pzesetee. • tlablUat n ons
seghents partits:
des de 5 peteetee.
Coleen. a 5 01.5,
'Palito, 17441
Primer, a les den: Erice-Camilo Rambla dala fuludil O
BARCELONA
contra Arrarte-Requena.
Segen. Boldú-López contra A. Ro
II o I eda.
VIES URIN ARIES
Tercer: Duffo-Redelles contra Tirs
-tenrVilab.
sp rtmles
nareelee m'edite
Quart: Castanyer-A. Steegmann
POLICLINICA FARRIE PIJOalle
daMbla
as Canaletes, 11, 1.er
contra Lasheras-Tintorer I.
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EL CINEMA

Teatre Igilliimmommimomminimon LA MUSICA

LES ESTRENES

COLISEUM

CONFERÈNCIA CUT ':

quart de dotze del matí, t'adra llue
al Palau Municipal de Belles Arts.
el 70.e Concert Simfònic Popular
Alfred Cortot
la Banda Municipal, vuitè de la peeParthenon : "Samuel", de
ESTRENA
DILLUNS:
Ei dimecres passat tinqué lloc a la sent tanda de Primavera. El progra.
"Pimienta y más pimienta"
Navarro Costabella
Sala Studium la conferencia anuncia- ma d'aquesta audició es com seguek
Fox
Primera part
Capitol
que
porta
PernoUn
film
da a cartee de Iferninent pianista Al"Samuel" fou la primera novella
"Sini:onía incompleta", I. Allegro
fred Cortos, organitzada per Confe"Rouletabille aviador"
‚Film de la sirle Quia i Flagg tt!at
llar g a de Navarro Costabella. .A desrencia Club. El tema desenrotllat bou moderato. Ti• Andante con mots
cié al paroxisme
en angles "Hot Perper - , segons ar- Fémina
°aso
grat d'algunes falles d'artista i d'al"Les deux peles de la musique fían- (Schubert-J. Lamote de Grignon);
gument de Dudley dirigit
ganes inexperiencies expressives, s'hi
caise:
César Franck, Claude Debussy". Recitatiu i aria de Leonora, de 1, 5
per John Blystone, lotograjia de Char- Film francès tret d'una aventura de Rourevelara un vigorós temperament
Cortot, a qui ja coneixiem com a pera "Fidelio", senyoreta Conaa
letabille, la serie de Gastan Leroux,
les Clarke i interpretat per Edmund
novellista. Ara, Navarro Costabella
insuperable
interpret i director d'or- Oliver (primera audició per la Batul4
dirigit Per Szekely i amb Dorot:e
Louie (Quart); Victo. MacLaglen
trasllada el seu protagonista a l'escequestra, se'ns va revelar aquesta re- Municipal) (Beethoven-J. Lannte
Lanvirs i Roland Tourant en els des
(Flagg), Lupe Viles (PePper), El
na. No en segueix, pera, totes les
gada com a comentador i critic ex. Grignon).
Principals papas.
Brendel (Olsen), Boothe Housird
vicissituds; no preten d'aprontar prócellent. L'expressió intelli gent i sem( Trigge r Tho me ); Lilian Bond HorMament res de la novella, sinó fer
pre substanciosa de Cortot feu que
Segona part
Les aventures de Joseph Rouletabille,
tense) i Glória Roy
una obra nava. Aixi té més llibertat
l'esperit de tots els qui escoltàvem
"Concerto en Re menor", per ¡
el repòrter-detectiu que crea Gaston
—
de movirnents i la sera proclucció esartista
s'identifiques
complel'illustre
piano i orquestra. I. Allegro. II. RoEls eterns rivals Quin i Fiagg, eme Leroux, slan fet famoses i no c al Par
cénica no es ressent gens deis seas
tament arnb les seves personals evo- manca. III. Rondó. Allegro ama:. Pía.
es donaren a conéixer amb "What Pri- insistir massa en l'argument. Nonada ohorigens. No té res d'aquells allargascacions de la inspirada dels autors no: senyoreta Elena Romero ( h.
que comenta. Verament l'obra de zart-J. Larnote de Grignon); C a nt a
saments, daqualles evocacions i narce Glory", sens presenten novament. servarem que després de les dura primeres aventures, "Le Mistère de la
Cortos és una de les mes eficaces a l'aurora (Elsa). (Acte lt de "Lohec.
Aquesta regada ja no són ni soldats
rado:1s — i àdhuc de vegades descripde
la
Parfum
profit del món musical, puix que no grin"), senyoreta Concepció ()Use
marina, sirtes que entren en la vida civil Chambre Noire" '"Le
cions —que rnolt sovint afeixuguen
' limitas a fer exhibició de les (Weber-J. Lamote ele Grignon); Ca.
per seguir barallant-se com abans. Danse en Noir", les altres van perdent
les obres dramátiques quan testen un
abs
seres facultats extraordinàries d'exe- 'calcada de " Les WalkYries" (Wag.
Aquesta rivalitat, que té per motiu les rápidament interés i, sobretot, qualitat.
ori g en novellístic.
catana sinó que ha tingut una més
dones i els diners, posada a mans d'ac- L'argurnent d'aquest film és una cosa
Precisament Navarro Costabella ha
flor).
tors com Edmund Lowe i Víctor Mac d'aviadora iladres, or en barres, una
volgut anar molt al gra, dosen molt amb la Dona Pantera, noble ambició i ha fet de la seca
Collabotaran a aquest COTICert la
cultura i de la seva fácil paraula un cantatriu
Laglen dóna sempre una acció viva i senyora criminal, una noia innocent, etsenyoreta Concepció Olive•
cenyit. Aixó li ha fet abandonar galper enriquir els coneixements
Moguda. "Hot Pepper" és una ¡ altra cétera, etc. Si l'autor, vit l'essit, no es
rebé tot' el que d'ambient hi liarla en Lionel Atwill i Charles imitjà
afinar la sensibilitat dels públics i la pianista senyoreta Elena Romera
:osa, potser mes i tot que en els altres preocupara ja de la lógica i daltres
la novella: ambient rnolt fidelment
L'inri-es será lijare, com de costea,
musicals.
i sobretot molt mis plena d'humor. coses, el director del film encara s,
reflectit. d'una tenda de robes d'un
del públic al gran Saló de
Comencá el conferenciant descrivint i rateesdel
Ruggles, i
Flagg és, aci, un gangster, i Quirt, n'ha preocupas menys i 110 ha deixl,
barri popular. Aquest ambient, en la
Palau de Belles Arts, s'eles ànsies que la hurnanitat sentí de Festes
que no és gaire cosa millor, podriem tot embastas. L'èxit, però, no l'ha pa:Producen) dramática, no és sinó una
fectuará
per la porta principal. Es
reasuscitar la cultura antiga, el desig
dir, un franc tirador del ram, es burla servit, i el film és una cosa grisa se,
mica apuntas al primer acto. er. desrecorda
al
públie que les portes del
de refinament de l'expressió, que dedell i els seus i els pren el que vol. bretot, vella, del temps d'aquells
taca la figura de l'amo de la tanda
terminaren el Renaixement. La in- gran Saló de Festes restaran clases
Al final, pera, acorralat Quart,' quan va de lladres i cow-bois, o més antiga enque és la figura més ben equillmada
fluencia daquest corrent es fea sen- durant l'execució de les obres i
a esser víctima de la venjança dels sena cara,
.le tota l'obra. Però el que perd l'otir en totes les manifestacions anís - prega a les persones que arribin des.
enemics, Flagg el deiensará en una babra en ambient, ho guanya en intensigues ¡ arriba també en darrer tenme mis de comeneada l'execució dura
talla campal dintre un cabaret. La COs3
Esdevé
també
inés
visiblement
sitat.
a la Música. Quant a la música fran- obra que, per respecte als oients i als
acaba tornant a l'exercit parqué la vida
patológica. L'obsessió que impulsa el
cesa, bono no s'acontentä del ressor- artistes , s'abstinguin d'intentar de pecivil els resulta massa tranquilla; pera
protagonista és fa mes dramática.
giment de l'esperit clässic, sine) que notrar a l'esmentat saló fins a rack
D'UN
FILM
A
L'ALTRE
Es un xicot de natural timid i al
cm que de guerra no n'hi ha mes que
born aspiré a una amplificada de tots hament de l'obra.
a Xina, a la Xina es traben, natura:diriern, el regins casernari de la
els elements donant la rnateixa imVegeu e més gran qua],
Concert a Lyceum Club.— Densa,
tenda
de
robes
—
en
aquest
aspecte
mea, i, naturalment, Quart, de general.
portància a la técnica, al cant i a
* Per la Sucia d'EstadistIca
diumenize, dia 20, a les sis de la tarmira retrospectiva—.
Aquest darrer episodi es un sketch pie Biblioteca
l'obra
queda
una
pressid
de la Mútua de Defensa
da. tindrá lloc a DeZeUni Club (Fosa
de gracia. Com tot el film, natural- Cinematográfica Espanyola, ha queda: artista del cinema sonor la por a l'amo, rhab:tuel d'obeir acose
Dues grans figures completament tanella, rS, tercer), un concert a cit.
discutir ni raonar, han acabat do fer
oposades. dins la mateixa epoca, són rec de l'erninent cantatriu Pilar Ruf:,
ment.
establert un servei que m'Aran conCesar Franck i Claudi Debussy: atomPanyada al piano per Maria Cansultar tots els associats, en el qual en la seva més gran apagas, fcble. sense voluntat. Casas.
mes q ue Per Propi impuls, per Midaaquest representa la recerca de tots ratalà. Interpretaran el segiient pro"El expreso de Oriente" trabaran tot el que faci referencia a
tiva
de
l'amo.
ami)
una
noia
borrica
els
recursos sensorials de .la música,
que afecten a la Cinerama: "Cont una papallona". Sea:,
creació
Fox decrets i uns
ambiciosa i desnilsolta, no sap enaCap1tol
teta la fantasia dun somni; aquell, la g
rnatografia en tots els seas rams.
latti: "Si m'estimes", Pergolese: "A.
morar-la.
La
sera
sulsnaisió.
el
set:
concepció
formal
de
la
tecnica,
la
La urania Secció es proposa estaFilm ira de la novetla de Graham Greeressurrecció dels clàssics, i per a ell Cloe", Mozart; "Rime i plorar" i
apagament, la sera devoció, en lloc
nc "Orient Express", dirigit per Paul blir nous serveis, la implantació dels WARNER BROS la música és plena de misticisme "On vas?", Schubert; "Campanetes
del-mentir-1a, acaben par iastiguejar
Martin, fotograba de George Schnei- quals s'anirà comunicant als asso—fidel retrat del seu carácter i de de neu" i "Na et clac rencor...". Soba.
dona. Una certa Metat dc
dennoin 1 segons el segiient reparti- ciats amb el fi que, ultra el fi cultuFIRST NATIONAL aquella
1 estética de tota una epoca. La sera mann; "Amb la ama", (de "La carnprasma
la
delata;
però
impulsada,
enral
que
e-1
(lit
Departament
persegueix.
ment:
vea mística és la ven d'una aspira- bra dels nens"), i "Els bolets".
sibornada per una amiga interessada. Rialles a tones
Coral Musker, Heather Angel; Carl- tingui per a tots els socis una utilitat
ció. La critica, afegeix el conferen- Museorgski; "Mon cor és moll de
IiilliIIIIIIIi111111111111111111110E111101111113111illil no migará a trair-lo. Poc cauta, pritan 3Iyalt, Norman Fester; Dr. Csin- práctica de consulta.
ciant,
fou completament refractaria a aloe". Debusey: "E! corb" i "la
tot
a
mer,
deddida
despres
a
tirar-ho
dolls
Gracia
a
me., Ralph Morgue; Mr. Peters, Herl'obra de César Franck, i no podia auras". (de "Record d'infantesa")
rodar, deixarà que el marit se n'adoni.
Stravislef; "Per una flor de romaní..'
bert Mundin; Mrs. Peters, Una O'CemSamuel callará., tanmateix, sofrita en Són dos films Paramount passar d'altra manera en una epoca R. Lamote: "Ele albercocs i les petien qué eren els rornäntics els qui
roe; Janet Pardoe, ¡role Ware; 31ade
Defensa
sActici... 1 l'interés escenic de l'obra
Mútua
De
la
les collidores", E. Toldrä: "Ve i va",
er.cara dominaren completament.
bel Warren, Dorothy Burgess; Anua.
esta precisament en que el públic
fea una análisi completissi- J. Zamarcis: "Joc d'infant". A. Vives.
Lea Gorra: Conductor, IVilliant Ir- Cinematográfica Espanyola
espera que l'infelic Samuel reaccioni. IIIIIIIIIIINi!!1 9.11111111011111ffil ill1M1111111111111111110 lilaCortot
Franck,
de
la
composició
de
César
ring; lose{ Gruillich, Ros' d'Arc:r;
Associació de Música Antiga.—tr
Ho espera sempre, i Yacen), o millor
en la qua], digné, hi ha una expres- concert
Mejor Petkovick, Perry ¡vine; ColoSeguint la trajectória que en arenveritablement selecte promet
(lit el procés psicológie, és prou insió de geni pur; la noble expressió, d'ésser el
re! Hartep, Fredrik Vogeding;
dre possessió dels seas carrecs es va
donarì aquesta catite
teressant perque aquesta esperanea
també, d'una anima que té tota la a finals delque
Aleritch, Marc Loba',
imposar la sera actual Junta de comes present. Fidel a les
tot ajornant-se , no es deiraudi.
el
seu
Deu.
Analitzá
després
en
fe
reen de donar compte públic de la balls del projecte per a la reforma
La solució del conflicte no será EXPOSICIONS D'ART minuciosament el primer ¡libre de seres normes i propósits, el dedicara
a la música de cambra de finals del
Com el seu títol indica, l'acció té roe sera labor corporativa, ens comunica del Reglament i establint per a les tanmateix, la reacció de Samuel. SaPrelu di s de Debussy. L'estil diquest segle XVI. Aquest bell tema el preque
en
la
darrera
reunió
de
l'esmende
dies
Mítines de la Mútua iguals
quasi tota ella en un tren. D'aquesta
muel
no
pot
reaccionar
perque
és
compositor,
digué.
proclama
l'emanludiarà la culta artista Maria Caria.
manera, comprimint-la posant en mar- tat organisme directiu es va ocupar de treball que eis del calandari pel qual inipotent moral. La sclucia és, altracipaciO de la natura. Hi ha en ell una
comentara
xa l'ambient, aquesta acció agafa una les gestions que es vénen realitzant es regeix el grup de Banca de Bar- ment, ben inesperada. Es un cop de GALERIES LAIETANES gran imaginad a i fantasia, les ex- talb amb un petit
S'executaran obres d'aquella época
sobre
l'impost
del
7'50
per
roo,
i
va
de la
intensitat que altrament ii costaria dacelona.
Pintura
pressions
arriben
al
fono
teatro
d'una
gosadia
i
orig:nalítat
ANTONI
DE FERRETER
amb instruments anteca, prenent;oi
EARTOMEU MONGRELL MUÑOZ
gafar. Aquesta técnica ha estat ja art- acordar pregar al ministre de Finances
ev:dents. Un cop de teatre que, si és
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La railtuació Internacional

na la tornada de

seva delegació a Budapest

Max Braun &imana l'ajornament
del plebiscit del Sartre

L'estada de Goerint
a Atenes
y ntivrls es ratrentreit als Bal-

Un important debut als Comas sobre el desarmament
i lo situació internacional

la

Per 360 vots contra
205 el govern Doumergue obté la
suspensió del debat sobre la política del seu govern

París, 18. - Aquest mata a la
concedir-ne també algunes a Ale- Cambra, el socialist asenyor Eroasard
ha
demanat la discussió intmediata
manya.
Finalment el conservador senyor sobre la política general del Govern
Lampton ha preconitzat la reforma i sobre els decrets Beis. M. Frossard
i el reforçament de la Societat de ha aHegat que el Govern ha de donarne compte al Parlament, i que la
Nacions.
Cambra no ha de renunciar el seu
dret de control.
Intervenc16 de Ellmon
M. Dournergue ha contestas al seICS
na salten ; creurnent.
de respondre als argu- nyor Erossard ami) una breu declaraDesprés
coses,
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El cap del Barriga 01/ice ha jet un
En nula d'anuest estat de
menta exposats pes interpeHants, sir cid. negat a acceptar la discussió
discurs poc concret. J'erö no ha pogis cap del Erras: lliure del Sane. senyor
Simon sala dedicat a reafirmar immediata, i ha manifestar que lentabstcnir-se a'e declarar que la si:sacia Max Braun, ha demanat al Consell de John
la l'acució d'Anglaterra de no des- ito aixi interpretava el pensament de
es gres. Pei que la al pacte deis non. la Socetat de les Nacions que ajorni
can esfor g pe rtal de realit- la Cambra, que admeté que la ratifiha demostrar que els pactes poden isscr la data del nlebiscit fins que liad des- aprofitar
zar el desarmament.
cació dels decrets Ilcis li sigui sotmeinterpretats des de diversos putits de apare g ut el re g int de terror actualment
Ha posas de manifest len diiicultats
vista i, per tant, convertir-se en inefi- imperant al Sarre, i que Per tal d' e que existeixen per a poder aplicar sa ulteriorment. El Parlament - ha
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•iaa fo rma part de la S, de les N.,
que da- cree que aquesta confiança ens falti
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ha
sos
agressors,
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Partiere to del pacte obliga rota els internacianals, ia que la policía actual vant d'un possible fracàs de la ConEL IDEPUM DELICIOI
Estats que en són siembres a garantir la no és suficient per a evitar anuest Po s- ferencia caldrä intentar un altre es- en aquests moments.
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QUE MAI NO ACABA D'EVAPORAR-1'E
Aquests sug g eriments coincideixen (ore arnb idéntica finalitat a la de la nas anunciant que quan presentí a
Per airó Xina te dret a lapido de la
l'informe ene recentment produi el Conferencia, immediatament.
la Cambra el projecte de ratitieació
S. de :es A. i de mis eUs falsos que hi amb
ne
el
i
Ha declarat Sir John Simon c
senyor Knox. alt funcionari anglès. predel decrets Ileis sera invitada a un
erran adherits.
de la Junta de Govern del terri- debat sobre política exterior revelava debat sobre e! CO5 , o sigui sobre la
EXTRACTEY-LOCIOP1.7•COLONIEJ" • POLVOP./ •
Però l'alticnaça per a la pan, en sident
te'n veure el» certa nerviositat davant la situació in- politica general del Gabinet.
tari
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en
el
oual
aquests moments, no te porser tasa
ternacional plena de dificultats i Potser
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A
pesar
d'Extrem Orlen! co,,, d'Europa ~reir.
resultat dels maneas que venen realit- amenaçadora.
rnaniiestat que acceptava la discussie SETMANA DE LA PERFUMERIA NACIONAL
Les divergenei e s entre els principals zant els elements hitlerians.
El ministre ha examinat detaadament sobre la política exterior del Govern
gonerns a resoldre cls problentes mis
la qüestió ia ponesa. Ha reconegut que per al dia aa de l'actual.
Belgrad. 18. - L'ordre de tor- urgents, es el que apa rca' cada negada Un comentar' alemany
certa declaració sentioficial an gina feta
L'AVIÓ "ARC-EN-CIEL"
La catastrofe de Mons
af. Chautemps, explicant el vos de
rada de Budapest donada a la /nes gres en les converses ginebrinas.
al Japó havia suscitas in quietada tant a l'ala dreta de la majoria, ha dit que
El
peribdic
"TreDortmund, 18. Dele g ad() comercial de lugosläEl problema del plebiscit del torre,
ARRIBA A CASABLANCA
de la qüestid del Sac- Ang,laterra com a d'altres paises. Ha la Cambra no havia de rectificar la
tractant
via ha estat rebuda amb satis- clarament establcrt pel tractat de Versubratllat, no obstant. el ministre. 'tue sena actitud.
fa notar que el més greu deis
Marignane, 18.-Aquesta rnafacrid per l 'opinió pública jugos- salles, pera agreujat pel nazisme, pot re,
perilla centra el Sarre ve de Ginebra. Anglaterra ha ores la iniciatita de diriM. Doumergue Ita demanat votada'
tinada, a les 512, ha aixecat el
Posar en joc el prestigi de les nacions L'informe del Cotnite, afegeix, ten- gir al _Tapó tma nota amistosa. No és de confiança sobre la petició de M.
lava.
cert
ha
afegit
que
haguem
signat
que
s'Itan
ate's
al
tractat.
Sobre
aixä
ende
Belvol l'"Arc-en-Cier, tripulat per.
Als cercles competents
deix a desmembrar el Sarre. Oblida
Frossar, o sigui, ajornant el debut. El
Mermoz 1 portant sis persones a
grad es declara que aquesta me- ,ara na alio arT ibat a un acord, per el Comite que l'Estatal del Sarre amb Nina o amb al g un altre país un Govern ha obtingut 360 vots contra
arribi
prevea la votació per municipis, perra tractat que ens obli gui a emprar les 201, entre els quals ligaren els cobord. Realitzen e) raid al Brasilma ha d'ésser considerada com tant, no es pot espirar que s'hi
jacilnient en la qüestió del desarma- que això uso vol dir pareellació. El nnstres tones per a preservar la inte- munistes i socialistes. Els neosociauna resposta a l'atac d'Hongria
La primera etapa es Casablanca.
Mons, 1 8. - Poc desprds
Sarre és una unitat económica indi- gritas del territori xinès i la inde pen- listes i alguns radicals han notas concentra Ingoslavia a Ginebra.
la segona San Luis del Senegal i
ha 'parlar als Comuns des- visible. El perill consisteix en que el dencia rolaica de Xina. El Tractat ano- tra el Govern, no per estar en des- l'arribada del rei a la mina siBalduin
S'afirma que Hongria, que popula so- acord amb la seva politica, sinó per
d'al es Ilaneara a través de
pres de Siiroa, delensant la conducta Sarre corri la sort de Silénia i que menat de lea ném Distancies esti
equips
de
salvaels
nistrada,
l'Occeä per arribar a Natal.
dia haver-se adreçat directament marcada per la marinia -si vis Paccm, sigui repartit. Pera aquesta decisia lament nue la inte g ritat territorial de considerar que no havia M. Dounierlucid
han
tret
a
la
superficie
els
a lugnslavia sollicitant explica- para bellum“, ¿la aa'sies per primera ne- portaria arnb ella una Iluita desespe- Xina ha d'ésser remcctada.
Casablanca, 18.-L'aviö frangue d'oposar-se a la discussió inme- caditvers de dos enginyers que
La
niiestiö
de
si
la
Sacietat
de
les
cés "Arc-en-Ciel", tripulat per
tiene. no tingue en comple els gada la tesi francesa de les saueions col- rada.
ein diata.
des
que
es
produt
la
catastrofe
Nacions
ha
tractat
convenientrnent
la
principie fonamentals sobre els lec:tires. Aixd significaria 051 canvi asDesprés del vos de confianim sobre
l'aviador Mermar ( ha arribat a
afers d'Extrem Orient, sera sempre un morid Frossard. el comunista NI. .Midol del dimatis participaven amb aquesta població a les 1420.
La qüestió del Chaco
quals es fonamenten les rein- pOrtant per part anglesa en e/ P101:
terna de divergencies.
gran abnegació en els treballs
demana
també
discussió
immediata
sobre
risas de bon veinatge entre els delirar. Pera Bald-aan monis ha fanal
Ginebra, :8. - El Consell de la
El ministre ha examinas tarnbé la
da l'aviació. I aara por, car hi ha al- Sccietat de Nacions s'ha reunit aquest qüestió de la reforma de la Societat la política dels decrets Ileis. La peticaí de salvament.
Est a/
El subirá, s'ha inclinat davant
de al. alidol és análoga a la de 151. Frostres elements loTilies tutti o mes perilla- mati per tractar sobre la proposicia
de les NaCi01/5.
els cadàvers, 1 ha condecorat a
sao.
del Govern britänic relativa al decoTumbé sita estes molt detallada- sard.
Goering a Atenes
DEL PRESIla
qüestió
Doumergue
planteja
ha
una
nersió
segons
lo
qua!,
quan
un
amb les insignies de Coma- REELECCIÓ
Ui
miasat de les expedicions d'armes i
Atunes. 18. - El ministre del a 29 es rt. “,/ei,i la Comissió geoeral material de guerra als pulsos bellige- ment sobre la necessitat de la coope- coniianca i obte 38 0 vots contra 195.
nador de l'Orde de la Corolla i
DENT DE STO. DOMINGO
rar: id dels Estats Units.
Reich senyor Goering s'Im negat del Desarmanient, es prendrà acta de la rants,
Ens trobem davant gran» dificull'altre amb les de la Creu
Santo Domingo. 18 . - El general sea rebre els perindistes i a de- declaració france s a sobre el rearmanient
acordat soHicitar Filiforme del tats, i l'única manera de vencer-les es
nyor Rafael Le:midas Trujillo ha estat
Cavaller de l'Orde de Leopold.
clarar Si moho del seu viatge a alemany i se suspendron les tasques. Pe- Comise de Juristes.
examinar-les
una
a
una.
Les
testes
en
honor
de
reelegit
president de la Repliblica.
El
batalle
de
victUnes
és
de
53
El tepresentant de Bolivia, que ha
rä immediatame nt el Laurel) de la Soaquesta capi tal.
Pel que respecta a la qüestió de
També ha estat reelegit vice-president
morts 1 17 ferits, alguna d'ells
A la Legació d'Alenvanya tam- cirro! de Nocions numenard una Comis- assistit a la reunió, ha declarat que la Societat de Nacions. ha dit que
el senyor Joan B. Reinado.
Lafayette
greus.
a l'aplicar. ..ti lin's rápida el seu país se sumaria a la propo- seria un terrible desastre per al ruda
p ó c no han volgut enser expli- sid especial Perdel
pacte ginebri. Aquest skió britänica, encara que formulant
cas sobre el particular i u-imita- de l'al-tic-1e 8
admetre que no pot fer res eficaç.
Paria
18.
Avui
ha
comentat
la
article ¡‚retes una reduccid d'arinaments algunes reserves.
ren una gran reserva.
mitjana
El Consell ha decidir enviar al Co- Tota iniciativa i sacrifici valen la pena jornada americana de les testes del Cenen t re mis els Estala i V de
Lafayette.
conjurar
un
eventual
de Juristes la proposició presen- d'ésser intentats a ti d'evitar aquest tenari de la mort decelebras
a'
mité
per
que
ca!guin
relacions
italo-franLes
una ceriAquest mati s'ha
perill de guerra. Sembla que es casielos- tada pel delegat britänic senyor Eden, desastre.
a
Ginebra
a
fi
de
comprovar
!ruina
al
cementiri
de
Picpus, on esta
ceses
Anetn
de la placa de Tettran. a les sis del
ria d'arriaría lianscst un pacte collecliii relativa a l'embargament de les ex- el5
amependencia
enterrat
l'heroi
de
la
inde
punts
de
vista
de
les
sities
naSortides per a aquestes
Parts, 18. - Examina/1f la si- de so agressió i d'identificació de l'a- pedicions d'armes i material de
ricana.
cions.
Anglaterra
no
otnetra
re
per
luaciú a l'Europa central. el presto., segons la fdrinii:a
guerra.
mati.
- La Unió Excursionista de Catalufestes
En la . cerimänia Que ha tingut lloc a
a salvar el món l per a evitar el Iranra - Barcelona efectuara per u:tuestes
-Temps - ret homenalge a l'acti1 desPres, scmpre aplicant
cas de la Conferencia. Perra si aquest la Sorbonne, amb motín del centenari
d'armes
L'embargament
ia
un
coMrol
interns.
les següents excursions: pies 19,
r
El
C.
E.
La
Morella
realitzará
demä,
festes
tud ¡ esperit de sacrifici
es
disPosa
!irle 8,
fracàs e» produeix. no per aixa hauch, de la :non de Lafavette. Que harta estas
i remarca els avantatges que ha visual sobre els armainents alemanys.
Santiago de Xile, 58. - El ministre arribat la fi del mini: perra haurien: organitzada per la Universitat i el Co- diumenge. una excursia a Garrai. La 20 i 21: Camparnent de repón a can
Morella Garraf. Sortida, a les 530. per Bonamic (Palau-Tordera) . Sortida evenconcedit a Austria i Hongria. En un Irgan temps s'entraria en res- de Negocis Estranger», 5enyor Lea reprendre immediatarnent els nos- mise Franca-America. Fambaixador dels
orituntienar.
tual. - Dies 20 1 st: excursió a Tosses,
l'Estació M. S. A.
daga, ha anuncias que Xile complirà de
A li o rna - afegeix el -Temps"- tudi de la reducen deis
tres esforços. En la sessió que ve crea Estats Units ha enaltit la memòria del
- El Grua Excursionista Catalunv a Coma Armada. Castellar d'En Huc,
es nega que es tracti d'oposar el
Per a et. q ta r el !reas de la Coques- qualsevol decisió que adopti la Sacie- que encara es podrä fer alguna cosa gran trastees que va contribuir a crear
als llaga d'amistat qt/e no slan trencat anuncia per als dies 19, 20 i una Montgrony, Gombrenv Campdevànol.
ble,r italo-austriar-hongarés al cia aniria molt bi un retorn d'.4lerna- tat de Nacions en alió que fa refe- profitosa.
- La Unió Excursionista de Catalua les serres de Cadí i Pedraa Mr. Cripps. el minis- mai. entre Franca i els Estats excursió
ble de la Petita Entena. No obs- nla o Ginebra, declarant-se disposada a rencia a l'embargament d'armes destiContestant
forea. Hora de sortda: avui, dissabte. nya - Barcelana - Sants. - Programa
Units.
del Chaco.
als
belligerants
respectar
lotes
les
(la:dudes
del
tracto/
narles
tre
ha
dit
que
el
Govern
britànic
tara. cal preguntar-se si nts.
A pesar de certes tendències a les a les 2 .1 5 de la tarda, per l'Estació del d'aquesta entitat per a acluestes festes:
de tau. .4 aquest fi es fan negoetaTions,
el seu informe a la Societat de Na- critiques mútues-ha continuat diem Nord.
avantarges concedils per Italia per() donada lo politica hitleriana,
Die» 19, 20 i 21: Excursió-acam pada a
L'actitud deis Estats Units
1 Bellmunt. - Dies
cions sobre la qiiestió de l'Extrem el senyor Strauss-sentim fortament
a Austria i Hongria dificultaran. cal kr-s'hi massa illusions.
- El C. E. Raid Casanava (Troves- Cabrera. Puigsacalm
Washington, 18. - El Govern ha Orient, i que no s'apartan d'aquest arrelada al fons del cor la necessitat sera, 1511 ha projectat diverses sortides 20 i 21: Acam pada a la vall de La Rotper Ilur importancia innegable.
e
anunriar-ho
deguCabrera
i e l s Aiatssollicitat
del
Congres
que
s'adopti
a
s
Bada
i
ascensió
punt de vista sen
urgent de trobar solucions reals a a les nostres muntant es, les quals es
altres ;icor& bilaterals en re
una resolu:ió decretant l'embarga- dament. Ens considerem 'ligas» pel les nostres diferencies, i amb pacien- portaran a terme d'acord amb els se- El Grup Excursionista Catalunya
anuests paisos i la Petita EnGinebra. 18. - En el Primer Pla
procument d'armes que es iacin arnb des- pacte de les nnu potencies i
cia perseverant les trobarern n'yarda- alienta itineraris: Secció d'Arxiu, dies té organitzada per als dies 19. 20 1 21.
teca.
l'actualitat internacional segueix figu- tinada a Bolivia i Paraguai.
una excursiä en autocar a la Seu'd'Y'rraren:
complir-lo.
blement.
19. 20 i 21. Delegacions d'estudis g eta
la
El periòdic examina tambd
ra n t la tinestió del Sarre.
Per la seva banda, el president, seExcursió d'acant --gratinqueolócs. gen, Andorra i costa Brava. Hora de
El mariscal Pesan tracat dess'ha
de
realitzar
dirime
,
sabio
del
pacte
balcànic
i
no
Com
és
clü e, tió
nyor Roosevelt, ha demanat al Senat El discurs de BaldwIn
prés la histaria de les rela iions fran- riada a I'L- bac. la Portela. la Pela, Ma- sortida, ara/esta tarda. a les tres. del
("ha insoportables lea reserves d'al g uns menos el plebiscit en el <mal que ratifiqui la Convenció de Ginebra
co-americanes durant la guerra de la ra, (iranera, Uxols i Castellar. Sortida. moninnent a atosoen _Tacint Verdeguea
els
sarrencs
han
de
determinar
si
deala
Baldad:
ha
parlat
després
de
- El Centre excursionista Reclamen
nes
a
la
signatura
del
parte.
de
5923,
relativa
a
la
reglamentació
gr ag
Independencia, evorant la celebre a les quatre de la tarda del dia lo, per
g int Poueixi
l'actual
re
la
a
slicen
que
se
g
Sir. John Simon. Ha demanat
del träfic d'armes i municions.
Alc.aieix que tot fa suposar que
amistat entre Washington i Lanyet- l'estació de Gracia. La P r i mera nit sa- durá a teme. avui, denla i passat dami.
entrar a formar
per
fatalment
lilla
cs
be
si
opten
una
excursió al Santuari del Montgrany
que
S'assegura que el president, senyor Cambra que no suposi
te i els noms de Rochambeau. Des- campará a la font de la Pola, i la selasträ acord, perra el parle no 'tan del Reich. En orevisi g d'aquest pie
Roosevelt, té el proprasit denvnr a la Conferencia del Desarmam e n t hagi taing i Degrasse, que acompanyaren gona. als voltants de Granen. - Seccira i Fonts del Llobre g at. anta el setaelt
'zarii lid el valor que d'ell
dementa
hitlerians
realitzen
els
cit.
b
i
sde Muntanya, dies al zo i 21. excursió itinerari: Raes, Camello, Prat de jota
esperar-se fins que II figuri al Sane una exten sa propaganda a fa- darrera hora d'aquesta tarda o densa de fracassar. Perd - diu -si es pro- f.afayette en la sena empresa.
Coll de Coma Armada. Santuari riel
un missatge al <migres sobre la dais la ruptura, no per atad hetn de
a les serres del Cadí i Pedraforca.
vor de la unió al Reich.
, -ignatura de Bolgäria.
atontgrony, Sant Joan de Coroudell.
qiierstió del subministrament d'armes i desanimar-nos . La 'taita contra la
nerari: Bar, Querforadat, canal Barinitinicions, en el qual recomanarä guerra continuaria i continuarä passi
(lana, Josa, Gosol, canal del Verdea Castel lar d'En Huc. Fonts del LlobreFernbargament de les expedicions que el que passi.
Pedraforca i Bagà. Sortida, a les 2.45 ras. Cascada de la Farra l'ella. Sant
n c de Rus i la Pobla de Lillet.
Sobre el desannament aeri ha dit
es lacia als partos beHigerants.
de la tarda del dia lo autos de la Vice
- L'Agrupació xcursionicta CataluN1r. Baldwin que la limitac i ó és l'USeu. - Seccié Fetninal, dia an, excur
nya
anirä denla, ditrmen g e. i dilluns. a
nica forma práctica d'examinar la
Litvinov s'entrevista amb
sió al Tagantanent. Reunió a l'estacia Paigsacalm
i Santuari Bellmunt. ItiMiestió. Si no acceptessim la limitaBarthou
Berlín, 18. - El corresponsal del del Nord (placa de Catalunva), a les nerari: Sant Fr/rat de Bas. Santa Ma g
cid jo no veuria una manera práctica
sis del 'naif. - Secció Plan g ens dies
ha
estas
detingut
a
Express"
"Daily
de
Mona
Puigsacalm, Pla
Ginebra, 18. - El senyor Litvinov d'evitar les sancions contra el que la
i 21, sortida d'as:amada. Per a mes er, Bellmunt i Sant Pere de Torelló.-dalen
ha arribat aquest mati. Aquesta tarda violes. I cal tenir en compte que si Alse (Anlialt) en companyia de la se- darles, a la seccia. Travessera, ist,
na
dona
i
d'un
seu
cosi.
Ha
estas
poSurtida pels F. C. del Nord (placa de
Barthou.
conferenciará anib
adopten/ sancions sense estar arena- sas en 'libertas poques llores després vuit a nou del vespre. •
Catahmval. a les 6'as. - També diuAls Circols oficials irancesos es rats per a aplicar-les, o sigui, per a sota paraula d'honor de presentar-se
- Demà, ditnuenge, la secció de 'Mi- menee realitzarä uira altra sortida ale
declara sense rolen donar mes expli- la guerra, no podriem considerar-nos avui a les autoritats de Magdelturg.
nyssns de Muntanya del Grup Excur- Turans sIe Celleca. Sortida, seis F.
efeccacions, que l'entrevista ha versat ex- uns lionrats defensors e la ancha. No
Berlín, 18. - L'Agència D. N. B. sionista Germanor, d'Esplugues,
S. A.. a les sis del mata
clusivament sobre les relacions franco - serveix de res dir que es treballa en declara qne el corresponsal del "Dai- tuar, una excursió a Santa Maria de de M.1..A.
E. Tagamanent efectaara tls
el manteniment de la pau sense estar ly Express" a Berlín ha estas detingut Cervelló. conjuntatnent ami-, la secció dies
rases.
19, zo i 21 del come una exEl senyor Litadnoff ha sortit aques- preparats per a defensar-la. Per a po- quan treia fotograiies destabliments "Pan Claris'. de Palestra. Aixi matei
cursia en autoamnibus a Sant Maurici
ta nit de Ginebra cap a l'Alta Saboia. sar en vigor una gara n tía colleativa de producció química dels voltants de l ' E Strq de Follets d'aquesta emitas efec- (Vall d'Espotl. La sortida tindrä lbac
on nassan una curta temporada des- o unes sancions collect»ves cal ésser Magdehurg.
niara una samaria a Sant Bai, Sant Cli- el
1,9.4 xae. le: a d lueess nde301adetalacclan:t
cada dia més forts. Tot estä preparas
can sant.
Cal fer notar, peró, que el perio- ment i Sant Ramcsn. Sortida. a les si». primer
El cle:egat italià, bata', Aloisy, ha p er al cas que calgués augmentar les dista anglés fou detingut a les risa de
General d'Empleats segon. Lloc de reunió, al carrer del
L'Associació
estas conferenciant amb el senyor nostres torees aeries. Poden estar se- la nit, hora poc a propòsit per a tren» segurances (Seeciés Excursionista) Canos Sagrat, davant el garatge AlBarthou.
g urs que no perdrietn 11/1 filomena
re fotografies.
te organitzada per als dies 19, 3o i 21
La
Cambra
tornara
a
reunir-se
el
Es creu q ue el Consell. en la seva
del torreta una sol-sida collectiva amb im-7.1.'A. F. Muntanta fan, el dia 31%
reunió de de/nä. podrá informar-se dia 29,
autocar a Tarragona. Tortosa, Sant le» segiients excursions: A afanresa,
el conreu i circulació de la falla de
de les conclussions i proposicions El trino d'opl
Caries de la Risita i Penyiscola, on es d'acord ama, l'itinerari seeient , Mancoca.
forroulades. l'aprovació de les quals
visitará les Salines de la Trinitat i tesa, Font del Sorra Viladordis, MoGinebra, 18. - La comissió conserä segurament soHicitada pel Comil'Observatori de Entre.
nestir de Sant Benet de Bates, Font
sultiva del träfic de l'opi ha inaugu- Berenger a la Comlesló
te del Sarre.
- L'Agrupacin Excursionista Mons. ‚Id» Burions, Capella de Sant Romi.
u: u:
rat els treballs de la seva divuitena senatorial
de Cassec fan una excursi6 a la Garratxa. Pont ‚je Vilinuara i Sant Viren(
reunió sota la presidencia del senyor
El debat als Comuna
París, /8. - Davant la Comisase se- els dies in, 25, i 21, sota el segiient
tellet. Sortida, a les sis del mata per
Juli Casares.
Londres, 18. - L'important debat
Girona. Bastantes, Besalti, Ren- l'estació del Nord. - Excursió familiar:
El president ha posat de relleu la natorial de Negocis Estrangers, el se'
sobre els assumptes estrangers que presencia dels nous membres de la ityor Berenguer ha fet una exposició da. Santuari del Mona Bassegmla, Sant Cerdanyola, Les Fonteres, La Vordasama desenrotllat aquesta tarda a la comissió, els representants del Casa- dels punta de vista del senyor Mussolini Aniol, Montagat, Olot i Sant Joan sie guera i Font afengarol . A les sis del
en el que es refereix al problema del les Ahadesses. Sortida, el dia 19, a les metí, per l'estacid del Nord.
Cambra dels lomuns ha començat da, Persia, Suecia i Turquia.
- La Penya Mires ha orsanitut una
amb una vigorosa interpellació del
La comissid acordat incloure en desarmament i les garanties de segare- dile» de la tarda, pels ferrocarrils
excursia a la Comería, la (mal tindrà
laborista senyor Gripps, el qual ha l'ordre del dia l'examen de la situa- tat, en els quals s'indica la convenien- M. S. A.
llac denti. diumenge. Lloc de reunia: escia d'arribar a una Convenció, de la
exposat la idea que la impossibilitat cid a l'Extrem Orient.
- L'Agruparías d'Ahumes i Exdel mati.
de trobar una solució al problema
A la tarda ha comen:jet l'estudi qual hauria de formar part Alesnama, Alumnes de l'Escola .abat Oliva efec- taché de Franca. a les 7'3c5
- La Seccia Esportiva de la Societat
del desarmament procedeix directa- dels informes del secretari de la co- coto a membre de la S. dc les N.
tuan els dies la, 20 1 25 una excursia
p ecares s'Ita felicitat de la milloria ands camping, sota Cl segiient itinentri: Naturista de Barcelona organitza una
rnent de la inspotincia de les nacions missió sobre l'estat dels seas Beque han experimentat les relacions fran- Guardiola, llaga. Greisa, Serres de surtida ele dos dies a la ulla sie Ton&
en presencia del Japó per a fer res- ban!.
ainixaró, Coll Tancala porta. Prats d'A - de Mar. per a aquests dies de Pascale.
El delegat espanyol ha recolzat la co-italianes lit% de fa t8 mesos.
pectar el tractat de lea non potencies.
I.a Comissió ha decidit demores invi- El Foment Excursionista de BarGrecnlet, Pedraforca, Saldes.
Després el capita Cazalet. conser- proposici6 del representant gines, defaci
una
tar
el
seenyor
Barthou
a
que
Mascane» i Guardiala. Sortida de la Pla- celona realitzarit, (lotean els dis to,
vador, ha recomanat la conclusió d'un manant que comencin els treballs pre.
expatrió
dels
resultats
dels
seis
viaten
el
tren
de
les
tito.
ta
d'Espanya.
21
.
11 02 acansPada a Les Guilleries. Lloc
de
la
reunió
d'una
conferenla
roncesparatoris
front aimlo-franco-italia i
Tambe s'efectuarà un camping a Pa- de reunió: Estaci6 del Nord (Plata do
cia internacional per a la limitació i ges per l'Europa central i de la seva
Fr,- ,:a de fortes garanties
Catalunya),
a les quatre.
'arta
demá,
diumenge,
oolitl.
Se
estada
a
Ginebra.
lau
•
senoe dei-ar per abre, de control' del coreen de l'adormidera i
•

acus • L;Clering ha intentat d'apropar-se
els de gavera itigoslau; prrä Jevpur solament a titol de cortesia l'ha t'ePia duran! deti muts. Despres Caering ha deUrat Belgrad per traslladar-se
Encara que es Inantingui reKr• z .2 sobre la /Malitat del vistge es
remaren que vol obtenir de Tsaldaris
lUnitar els compromisos del pacte
i- sic. Goering voldria an respondre
viatge de Barritas a Varssn tia, os el
vr.niStre. /ronces ha rceixit a fer
rpr al gavera N' Iones el arco Is crill d'un
ran' de política internacional. L'Alepot seguir sind 100
sanya hitleriana
d'escasses resultats.
La tensid ingaslavo- hongaresa s'exdi:a Per una manirbra del gotera de
Esdapest a base de preteras inridents dr
antrra, Fii/tim deis quals ocarregue fa
n cuy.
.tustament destres del pacte de Ref17 n1,
fIcaa a ia fin trobat rafe Urda pcl recurs
que ha Presente a la secretaria de ta
Lapa quan Avene rra substituir pe;
sets-sterea r i iralia Paella, el qua. iotrrp r etant a la seva manera el regla1.4 inelOs a rerdrc del d ia el repes hongari's.

Una demostracid de fin/cris pel que
Pera aquesta propa ganda realitzada
paga a Gumbra es la discussn da/ir sIe vegades en forma violenta, ha tonal
a la Lanibra dels Lomun.s. Alguns !film- Ilac a incidents im portants i ha creat
tats haviait interpckat John 020100 sobre al país un estas de neguit i d'intran q uilla situacid de l'Extrem Oriana sobre litat extraordinari. Els ciutadans a p arei10 passivitat ginebrina pel que ja a xen dividits en hindols d'extrema noca
aquest punt, sobre la set dr la Confe- sició i es preveu q ue serä molt difícil
rencia i sobre la reforma de la S'. de arribar al plebiscit en ferma nite l'ordre

Hi ha 53 morts
i, 17 ferits

carnet de l'excursionista

CODORNÍU

Detenció d'un corresponsal

BAReELONA-AL
La Mar i l'Aire NOTICIES SOLTES
anlb càrrega general, de trànsit,
cap u Valencia i Gènova, del sel'anales
Observaolons meteorològiques: nyor Emili Carandini;
"Pizarro", amb cärrega general,
ixent Vent al N. E. tesi'.
cap a Burriana, dels senyors
.erde cobert fins a les nou que Mac Andrews i Cia.; els creuers
ha assot el N'ent al S.; al migdia de
guerra japonesas -lwate”
1.„ S. O. molt frase, cel amb
"Asama", amb el sm u equip, cap
;eras i horitzons boirosos, a
M al l a: els alemanys
il ponent S. 0. frase, mar ma- aa mli
càrrega general, cap a Tar4jada del S. 0. i el cercle queda ragona, i "Helios", amb patalea.
cap a Castelló . Sola dos de la
Baròmetre, 753. - Termöme- Coinercial Combalia Sagrera:
e . 18.
l'anales "Colón", amb càrrega
Moviment de val:celta a posta general, cap a Valencia. dele se sol. - Demoren a l'E. dos avara Mar. Andrews i Cia.; l'ancgantins goleta i un pailebot ales "City of Guildford", amb
van en popa. Pel S. un pai- r- iirressa general de tränsit. cap
Dieppe, de l'Agència 3Iarilima
:.ehel que pasea a Ilevant. i una
balandra que pasea a ponent. i Witty.
una
gopailebots,
d S. O. dos
Vela.-El "Porto Colom". amb
'na i un berganti goleta que van i‘árrega general, cap a Agudas;
bolina; dos pailebots a motor 01 'Granada". amb ciment. cap a
;Je venen al port i tres que van
Vali• ncia: el "Pi-milita", amb po,es la mateixa direcció; de vela lass.a, cap a Valencia; el "Carltina quatre falutxos vers diamb Arreen general.
eses direccions i dos cap a nmelita".
J ap a Porto Coloca; cl "San Rai,uest port.
fael", amb rärrega general. cap
a Palma, i l'Anublo Oliver",
amb eärrega general, cap a CinMOVIMENT DEL PORT
la del la .

SEMAFOR DE MONTJUIC

VaIxells entrats. - D'Anvers,
12lb sulfal , el vaixell holandès
'lange Elisabeth", dels senyors
1.lonch, S. A.; de Palma, amb
arreu, mercaderies i 170 pasiligers, la motonau postal
ad de Palma"; de Maó, iinib
.ereu, mercaderies i 80 passateire. el vaixell corren -Re y Jai;..e tots dos de la Cia. Transmediterrània; de Menton , amb el
ecu equip. el yacht d'esbarjo
zerd- americà "Astrild": de FilaMfia, Lisboa i Valencia, amb
carrega general i de trànsit. el
r.IMor noruec -Yngria", de l'Arenda Marítima Delgado; de Ton' apse, amb gasolina, el vaixell
;-2troler espanyol "Campoinaes", de la C. A. M. P. S. A.; el
lorreu italiä "Franca Fassio",
ami) cärrega general i passatge,
le Genova, del senyor Toinäs
Mallo! i Besen: de Bilbao i escales, amb carrega general, el
nixell -Alona Mendi", de la
Cia. Navilera Sota i Aznar.

MOVIMENT D'AVIONS

A141111
Aeròdrom de l'Alr Franca, Procedent de TolOsa , a les 6'40
arriba l'avió anoto correu, mercaderies i 2 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
704 arribà l'avió amb corren,
inercaderies i cense Passatger5.
Procedent de Casablanca, a les
1246 arribà amb corren,
mercaderies i 6 passatgers.
A les 1256 surf( l'avió Cap a
Tolosa amb C .'1 1Ten, merraderies
i 4 passatgers.
A les 1253 sortf l'avió cap a
Marsella amb corren, mercadari c s i 2 passatgers.
A les 730 sortf l'avió cap a
Casablanca amb correu, mercaderies i 2 passatgers.

Vela. - De Palma , ami:1 cärega general, el "Estela": el
Granada". en Ilast. de Valencia;

-Pedro", amb carrega general,
:el "Pepita", amb sal, d'Eivissa;
Ajaccio, amb carbó, el ber"Ottavia-.

coati

Aeròdrom de rAeronäutioa Naval. - Procedent d'Estutgard.
anib escales a Ginebra i Marsella, a les 18 arriba l'avió
-ROHRBACH D-1311" amb corren, mercaderies i 3 passatgers.
Procedent de Madrid, a les 12
arriba. l'avió "FOKKER 10 ECAMA" amb c rirren, mercaderies
i 3 passatgers.
A les 710 sortí l'avió "ROHRBACH D-1 7 4 5" cap a Eslutgard.
amb escales a Marsella i Ginebra. amb corren. mereaderies i
5 pasatgers.
A les 530 sortf l'avió "FOKKER 11 EC-PPA" cap a Madrid
iimb corren, mercaderies i 5 pas-

Vaixells sortits. - Distäncia
navegada dels vaixells que han
fora d'horno/5 es troben
is espanyols "José. Tartiere",
llast, cap a Avilés, del Senyor
D. 3Iumbrü; els correus "Ciudad
? Palma", amb passatge i duna general. cap a Palma; "Cin'ad de Mahón", amb passatge i
'ärrega general, cap a Maó, tots satgers,
de la Cia. TransinediterräBase Aeronaval. - A les 1215
nia; el panameny "Catalunya".
smb ciirrega general. de tränsit, sorli l'hidroavió dan?) "hrtEDr.
sp a Valencia, del senyor F. ir- cap a Marsella i Roma arnb cor"Donizeltr. rea, mercaderies i 7 passalgers.
is:sin:bao;

El dilluns que ve, a dos quarts de deu
del sisad, els socis del Centre Catalä
d'Esquerra del Clot es reuniran per a
fer una vtstia conectiva a la fabrica de
cervesa

Damm.

KU KLUX KLAN. "He frappé, exquisit, EN m'envió
le CONFITERIA ROTA
Rambla Flora. 20 , Tel. 18534
El Comite d'Assistència Municipal
del D1stricte V prepara un gran festival a fi de recaptar quantitats a benefici dels desvalguts i necessitats del distriste el qual ame tindri lloc el dijous
vinent, a les deu de la vetlla, al Centre
Autonomista de Dependents del Comerç
i de la Indústria.
-=La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments:
Administrador Principal de Correus,
9.184'44; cap del Centre de Telégrafs.
4 . 5 102 5 : Josep Cabestany, sz000: Pere Garcia, 1 3 1.447; Enric Jiménez, pessetes 41985; Francesc Navarro, t2.803;
„Toser, Lluis de Prat, 541'440: Eulàlia
Mafia. 47059; Bodegues Muda Rossa.
3 .12 309: Bodegues Arnó Maristany,
2.67902; J. B. Berger, 8.22946; Josep
Eslares, 432: Puigmal, S. A., 1,099:
Bodegues Peragrau 67997; Bodegues
Schenk, 2.01211: Ventosa i Planes,
13008: Vermut 'Martini Rossi. 4.486.801
Valentí Marín, 7955 0; N'arito Alfonso.
zso; Emili Queraltó, 250, 1 Josep Jan'
cosa, 9.68t'55.
El G. E, Joventut Catalana anuncia
res a demi, amb motiu de les festes del
seu 1X.è aniversari, una interessant
"Diada dels Intants" que tindrii lloc al
non Casal de l'Entitat, a les cinc de la
tarda,
Aval tindrä lloc a l'estatge de l'Agrupació Fotográfica de Catalunya
(Dux de la Victòria, 14, principal) la
inauguració del VII Saló de Primavera, orcanitzat per la dita entitat, el qual
podrá isser visitat lliurement des d'avui
mateix. Els dies de Pasqua sera obert
d'onze a una del matt, i posteriorment
de set a ricu del vespre.
-=L'Institut de Folklore de Catalunya
celebrará un gran festival a cärrec del
sets Crup d'Iniants denla a la tarda al
seu estatge s Nou de la Rambla, 16. interior), i posará en escena la fantasia
lírica "El mandar'. Xim-Xim-Xim". Hi
collaborarà l'Elenc Catalunya,
__-=de Ferrocarrils
v
La
S.
A.
obre
un
concurs de fntografies
M.
impressionades a les comarques servides
per les linies de la Xarxa Catalana, per
ai qual ha establert premio molt interessants en forma de passis gratuito Idrnestrals de llore circulació i altres bitIlets, també gratnits, per a viatges corporatius o individuals.
Es poden presentar treballs has al
dia so del proper mes de jury.

Les oficines de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat de Barcelona, Central i
Sucursals , estaran obertes de nou a
d o sze el dilluns vinent, dia 21, per a tosa mena d'operacions.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
2atalà i abans de les non
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.r
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Servei Meteorològic
de Catalunya

rata%

A LIS 7 9101111 0 1:111
14 DI Mal. OS 1 OM
Sota le Influencia d'alguna muelle
depriumionaria intuido eeeee ctivament
ii nfrd d'Ese/ola, a Caetella, • la
mar Adrlialea I al Saltara, el temoe
M molt variable a tot el contInent
1 s'oh pludeo • lee filas Bellanigua., a t4081111la i • Polbnia, al
efod d'halla I al Merree oseldantal.
Les iones da ben temas, Mere
do peca eatabIlltat, tempranos Algarla, • loaste. de Franela I Alomaaya, degut, aclimata d • a trobar-ce sota la influencia de les altea
pressions, centrales • la mar Báltica.

Dame . e,,..2.,

VALORS

Darte. Prur.1 ii

VALORS

I

11..OR..S

ELS OBRERS
Front Unle d'Arta Bräflquee.-

El Cornite regional del Froto'
Unir de les Arts Gràfiques acord i'. Pll la seva darrera reunió

co

Els deutet de l'Estat mantenen amb
prou feines nivells preceriaus; maltrae

MERCAT LLIURE

El mercat d'especulació en les darte- aixó, pesó, s'observa millor sosteniment
intensificar la propaganda per a res sessions celebrades, i en particular que en jornades anterior,.
deis
sello
ininiediata
realitzariá
la
a Borsa, ha accentuat la nota de idea- Obligacions Tresoreria Generalitat de
conferencies a toles

Dure. I, Preteiteti
I
I

Llotja

Mercat

TALORS

I PI.. lihnölri

NOTA: El. earivia amb
19905 0 . - lisboa. 1., 10006.
Praga, 1., 12337, - Austria, 2775.
f.., 'letra L. rarreapoRea . a "Loidrm.
Argentina, L., 2137. - RIO Janeiro,bue411 - Montevideo, L., 1 000. I ola de la lean P. • Paria.
nos Miel, L., 2150.

8. 3. 1 ,

general domina Ileugera 'master
canvis.

CO R PHAliVA

• NOTA

gir , 2181 P., 351. - Mito. L.,
3993, 1., 13890. - Alrinan5a, L, 1291.
sumo, L., 1567, P.. 48287. - EipanYa.
L.. 3726. P., 50755. - Dinamarca, L.,
2339. - seda, t., 103975. - Norne

vi marcada tendencia en depremi6, co

Moviment borson

objectins, organiloant mitings i gor que ve registrant-se aquesta setma- Catalunya, mantingudes a 10030.
Eis Ajuntaments no es veuen tan ben
les notita- na. Cont ea comprova en l'estat que redona de Catalunya on hi hagi produim a cominuació. la masor part de disposats com en sessions precede/su. 4
s'aprecien
algunes pèrdues entona d'un
obrera gráfica, i la celebrad' valors acusen baixes de força impord'enter. De les Diputacions nosnes
d'un arte dedicat als treballa- tancia, i es de remarcar a pan, Ora el quart
les 4 i rnig per oso (9.000'0t0).
dora de les, Arts Orb fiques de grup carrilaire, els Gas, E, Montserrat operen
que repeteixen a 78'00, i Provincials,
Explosius.
Barcelona el dijous det la set:ma- sobretot,
Ha causal cesta estranyesa entre la 90'or) (+0'15).
na entran!. a les set de la tarda. coatractació aquesta depressió registraIMITAT OIL TORIO
El grup de cédules tampoc no es veu
A CATALUNYA. A Les Van
El vital Comite invita especial- da. que Ion en la seva major part in- gaire aiavorit per la contractació. i
inent les treballadores enquader- fluida pel mercas madrileny, el (mal al- queda en general a canvil lleugerament
A la meltat nord el oel seta sera
o ileu•orament surfistas, I • la reata
nadores per considerar-les ne- xi que comença I reunió de tarda dona Baixos: es de remarcar la baixa de tel
del pela II nebuloeltat ée intensa.
cessitades del coneixernent deis mostres de la poca estabilitat q&s Hipotecad 5 i mig per ton a 100 (-IX
g is venta sen /Miau, amb predominancia dele del lector nord.
El mercas ferroviari ha decaigut nosalaris 1 rle les condi p ions di' gauchas: els valors en aquell cercle.
In lea eeeeee 24 irss es regisEi vinent itiliuus només se celebrará tahlement en activitat, 1 en aquesta ¡orulule
a
lee
comarques
de
treban que els rnrresponen, atetren p
airosa I ala 'iranias, I la proMpite
que comenten el volum realitzat
neto llurs reclamacions en els retinia a Borsa, o sigui que Os conside- nada
ola mlaima ha ast.'. da 12 litros
acusa visible minva. Els canvis, per la
respectius Sindicats del Frimit ras com a dia semifestiu.
per matee emule« e Albee.
seva banda, tambe es veuen poc sostinTanta
fixada
pel
Mercat
Lliure
de
La temperatura mixima dable fou
Unir, i al local del Comité. Ramde 213 ',tu. a •Uulgoorde. I la
guts, i si be' la major part d'ernissions
de Borsa:
mlnIrna d'evo! de 2 graus acta miro,
bla cte Santa Mònica, 20, primer, Valors en la reunió
registren pèrdues entona de :Mg enter,
e l'Estangente.
els dies de Secretaria.
Va/ors.
Dia 18 Tanca Afea o s'anoten algunes baixes mén importants
del
teMPe
a
(Lee observaeions
anterior boira com les de: Especia* Pamplona. 33
Aesemblea de cambrers. earceiona a les set, wan a la tap•
(-11; Nords 6 per too, 8425 (-4'25).
galera de la prtmera tMettai
It Secció de Cambrers del Sini de les Alacants, série E. 67'oo (-2'50).
dicat de la Indústria Hotelera. Nords
51.60
50'95
El grup naviler, beri sestingut; moCafetera i Anexos de Barcelona Alacants
-0'73
44'60
4333
difiquen mis Unió de Llevant 81'oe
Boy Scouts de Catalunya relebrarit assemblea el dia 22 del Andalusos
Ls'oo
1325
(+150.
+0'10
36'65
mes corrent, a dos quarts de Transversal
26'75
Les obligacions d'indústries diversa*
-1'75 amb escàs negoci, queden a canvis pot
115'oo 116'75
Els diferents grups de Boy Scouts quatre de primera convocatòria Gas E
55'25
58'65
M.
Rif
comban
al
camp
el
promodifkats,
i si alguna variació s'obser¡ mitja hora després de sepna.
de Catalunya
-2.50 va és de limitada importancia, sense
13350 136.00
Explosius
per diumenge, dia 20, sota l'ordre seMetal.lúrgics
Sindicat
d'Obrera
--o'50
Colonial
49'30
49'00
prevaler cap tendencia determinada:
güent:
.44,5 nenes és de notar la millora de Car1600
16'15
(U. B. T.) - Aquest Sindical Docks
AGRUPAMENT DE BARCELONA obre @Non una sucursal a la bar- Felgueres
40'50 41'no -o' so burs Metällics, a pq'oo (+1'751.
146'oo 147'cto
De les accions són de remarcar les
Llobets. - Reunió a un quart de riada d'Hostafrancs-Sants (car- Ford
--o'50 següents variacions: Gran 11fetro5oliti
680
7'30
vuit del !sud a Rivadeneyra. Pressu- rer d'Angels López de Ayala, 10, Petrolis
36'ou
-650 (5.0ref30.00ol, les quals no sirgriett
35'50
post, 1 pesseta. Sortida a la Selva principal), on tots cls dies fei- Tramvies o.
63'oo
-0'75 nperat en mis de dos circa. i es ene63*75
Groga. Menjar fred. Practiques de ners. de sis a v hit. de !a tarda, Montserrat
Llobetó i llobet.
zen a 26'3 0 (+m'oía); Gas 11103 (-1):
el., afiliats seran ates') per la
tanca
anterior
dels
Andalusos
is
La
Tercera categoria. - Reunió a dos enmissió re.saVadora,
}Tulleres. 53'75 -1' 2 5) i Pilatures Fiquarts de set del mati a Rivadeneyra.
del dia 8 del mes que sorn; de ril la bra i Coats piel.,
corresponent als Docks; del dia 15 la
Pressupost, o'50 pessetes. Sortida als
Els funcionaria munlolpals.
BORSA DE PARIS
voltants de Torre Bella. Menjar indiumenge. a les deu del deis Gas E, i del 16 la dels Colonial,
dividual. Practiques de gimnástica i mati 1 al Cinema Broadway, si- Fel g, ueres i Montserrat.
La sessió d'ahir del mercat partem
nusos.
transcerregué amb algunes irregulari.
tuat als baixos de l'Associació
BORSA AL COMPTAT
Segona categoria. - Reunió a les Instructiva d'Obre: s i Empleats
tato. en particular pel que respecta a
set del sisad a la pina d'L'rquinaona.
El mercas d'obligacions en la sentó
tònica que domina en els canvis.lienSortida a Can Basó. Pressupost, otra da l'Ajuntament (Unió. 7). l'es- que se celebra ahir dona mustres de la
tre que en els valors de renda fixa horn
pesseta. Minestra freda. Practiques inentada entitat té convocada una gran inactivitat, i encara que no s'obser- aprecia quelcom de feixugor, i uns preassernblea general extraordinäde tercera classe.
senta algunas millores com la que et
Primera categoria. - ReuniO a dos riä per a Sois els sexis assonats,
constaten en Royal Dutch. 16loo (+se);
quarts de set del sisad a Rivadeneyra. en la /mal es tracturä el següent
Canal Suez, 1866 (+I'ool: Kuhlravos,
Pressupost, 165 pessetes. Sortida a ordre del din: Le: • tura de l'acta
630 (-i-r6): per altra banda contara en
Can Bogues i tornada per Premia. de :interior, discussisi O0 l'informe VIDA
baixa Río Tinto. 1482 (-12); Vares
Mar. Practiques de topograiia, nusos.
de la Comissió revisora de CompLits. 86 (-3 ), Barcelona Tracti on 3 i
natació i respiració artificial.
Ami) motiu d'escaure's la fes- mig per roo queden a 745 (+11).i
Girl-Scouts. - Reunió a les set de' les, informe del Consell Directin,
!liad a Pompeia. Pressupost de cos- tounertament d'una ponencia de tivitat de Pasqua el dia 20. el
tum. Sortida als voltants de Sant le- reforma del ncpiamenl, COIIVP-• Foment de lea Arts Decoratives
roni. Menjar per patrulles. Practiques nii..,ncia de crear una Caixa de
ajornat la celebració de la
de
d'orientació i rastreig.
Jubilació, i precs i preguntes. seva divuitena festa anual. que
Per a detalls i instruccions: els Por la importancia dele assuinp- havia d'efectuar-se a Sitges, per
La sessió d'ahir en aquest
Boy-Scouts, Via Laietana, 61, haixos,
al propvinent dis 3 de juny.
mercat va transcórrer amb rei les Girl-Scouts, carrer de Canuda. tes que s'esmenten a landre
Consell
el
creu
el
Consell
Directiu
Oportunament
que
gular concurrencia, si be les
núm. 13, pral. i plata de la Sagrada
no hi manearä cap assnciat.
reetiu del Foment farà públics transarrions no assoliren gaire
Familia, 3, quart, quarta.
els detalls d'aquesta tradicional import änc la.
AGRUPAMENT DE BADALONA
resta dels artistes decoradors.
Blats: Res a dir, Iota vegada
ADVERTIMENT
IMPORTANT
vais del maReunió a dos quarts
que no es practiquen vendes per
ti a la plaça de la Constitució de Sant
El Centre Aragonès de Baree- la manca de compradors; els
Adria de Beodas. Sortida, junt
Els particulars I entitats que lona '(Joaquim Costa, 68 1 cele- preus de l'oferiment. però, seels sois de l'Escola Nacional, ala vol- ens trameten
notes per a la seva brarä aquest vespre, a les den, al gueixen ternos igualment.
tants de la Font dels M onjas i C017una vetllada
Farines: 'Van sostenint-se als
cena. Practiques de tercera classe i publica:116, ten pr...gats que tin- seu salo de festes.
mateixos preus i la tendencia 6a
guln present que la redacció ett la qual el quadre artistic
jocs escoltistes.
esportIva de LA PUBLICITAT ös l'entitat posarà en escena la co- d'afirmar-se eneara mes.
AGRUPAMENT DE TERRASSA al carear de Barbar/1,, 11 i 13, que media en tres artes "L'educad() Despulles: Foro sostingudea;
Sortida d'acampada a Sant Llorene és on cal adreçar tota la corres- deis pares", després de la qual per a algunes classes els estocs
del Munt els dies 19, 20 i 21. Prac- pondencia destinada a aquesta donara una conferencia. amb el no són quantiosos, i corn que la
tiques d'acampada i preparació per a: secc16. La publica rió deis origi- tema: "Els Centres Regionals a demanda és bastant activa, Es
primer Campament d'Emitas; Excur- nals
que no vinguin amb aquesta Barcelona", l'ex - president de la probable que es refermin quel,
sionistes de Terrassa, que es portara
adra:A, sofrirà, d'ara endavant, Federació d'Entitats Regionals cono els preus actuals.
a cap els propers dies 26 i 27.
•
Sense novetat els altres gaLa sortida a Sant Llorenç serà vo- un retard mínim de vint-l-quatre de Catalunya i soci de/ Centre
Aragones senyor Nicast Olivan. notes.
horas.
luntaria.

. satenn 345.00 mer...5^.,
31'75 85'00 Fra., 114 a .!,tín.
54'00 5400 T,. ,.a. rs•5 •Je' 550
G.& 1 t.( . .
DIVISES
85'008'3'5°
66'00
43'50 45'55 • anear ale •
Pan 139 • 184, a ,..,..
'almez filirece 1.• .!eie 305'00 356'00 cado Antss ts..s. •
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• 9600 96'00
Urden.
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.
47'00
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AUNTAMENTS
4536 41136 'MISA OFICIAL
• Sr os 79'00
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Dia /8 de maig de 193-1
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LA pusuorrar.

klEdifitelP•IL
11III

CINE RAMBLAS

11~ EME

Ilemble del Centre, 55 - Telf. 1811711
Aval: NATURAL 1 REVISTA
ALIAS "LA CONDESA", per Allia011
SOr worth I ()Morse Ball

Mut, dI5,able, tarde, seezid m'i nd a
4 a 8, 1 un. a lea 10: la graciosa combata

a

Teirtrirs
GRAN TEATRE DEL LICEU
Crimpanyla de ballets 1,1550 .3 de Monte.
cario. Aval, a les den de la mi. en; lia/Irt,
EL TRICORNI, estrena de UNION PACIFIC 1 ELE PRESA0111. Detnä, larda, a les
SIC, CARNAVAL, Ele PRESAGIS I PETRUCHK . DIlluns. larda: LES SILFIDE8,
UNION PISCIFIC 1 EL TRICORNI

TEATRE VICTORIA

Teläfon 154 1 1
Companyia N
-Bardem

\ les 515 I a lea I Ola: LA MARQUESOS A , de Quintero 1 Guilain. El mes
gran dala bxlts. La millar obra. 1.a llanca interpretad.). Peina: a les a'ao la
butaca irles cara a a pessetesii LA MALQUERIDA; a les 6 1 a les 1015: LA MARGUASONA. billaus, a les 3'30 (butagurs
a 3 peaseirs) darrera, irremissiblement,
de LA VERDAD INVENTA DA: a les 6, I
nit: LA 111ARQUILSONA.

TEATRE
NOVETATS
Companyia He. LLuts CALVO
Tarda, Pan, EL SANTO DE LA MilDRA 1 l'exilas iban

LA CHULAPONA

ANSELMO TE NNNNNNN
Aval, dlosabte, 1111, a les 10, estrena de

ROSA DE EMBAJADORES

RAZA DE BRAVOS
de Josep Parara I mestres Cabrera I Palos.
p rinripals Inierprels: Manido Ilossy, alaria T. Moreno, Eugenia l'alindo, anime
Borras, Manuel Izquierdo, Ansehno FerTamariz, Jesils Menandaz, 051001 Garrido.
6 decoracions nona, 5, de Rafe' t'arda 1
llaman Baille, de la Casa Muela. nema,
diumenge. larda I ud.
RAZA DE BRAVOS

APOL•LO

TKATRE C AAAAA
Companyla catalana
Primera actriu: AMIUMPCIO
Primer actor 1 director: JOSEP CLAPERA
Aria, tarda, a in), relarit de Mur:
CELOS!
LA GLORIOSA
NIi, 1 rada nit 1 sempre

TEATRE STUDIUM

Cavalleria Rusticana

Solemne ercació dc l'eminent
HIPOLIT LAZAR()
mala els notabilissim, artistas Conequina Banyuls. alerce Roca. Elena
Lerri. loan vallo, ele, DeniA. di11menee, tarda. colossal programa.
4 etes M'an e e I se ann do l'obra DORA FRANCISQUITA 1 l' e xittis Lit CHULAPONA. Nit: MOLINOS DE VIENTO
I LA CHULAPONA

Despalz • comptadorla

Telèfon 52343
COMPANYIA GALLIGO
Demà, diumenge, a les 5 de la tarda.
La comèdia en tres actes de Lluís

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de JOSEP IIANTPERE
Avni, dIssaide, tarda, a dos quarls de
cinc, I ult, a Irs dele: l'obra del dio

de revistes del Romea, de Madrid
Director: Vicario Mauri
•
di , sable. tarda, a les 5. Nit, a les
1015; tres horas de riada eurilinua amb
LAURA PINILLOS
Mean, Alady 1 Lepe, en la reviala de Parada, i Jiménez. nersira del mesire 110,1110,
Cia.

maidca del mestre Sunyer.
150 vestlis nous de la casa Carca und
Nariz. II decoracions noves de RUIN,
LIali I Buy0 Ballables de Habano. Gals,
Jazz, planos

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
diumenge. tarda, a les 4, segon
arie de LAS TENTACIONES i 11 revista
¡AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO! Nif. a les
1(1'15: ;AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO! relPrima,

lana de Pasada ar - la, a les i segon
arte de LAS TENTACIONES f ¡AL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO! Es despatxa als eralees de localilals

(ami, 24 números)
Despatz de Millets acose rerarree a /a
Papererfa Villan, Rambla de Canaletas, 6.
talan:in 1 5 963. als centres de revenda I a
la taquilla del cae, talaron 31514, des
de les deu en enclavara
EntraPs a 2, 3, 5, 8, 10 1 12 pessetes.
L' a la anib 4 entrarles, 50 prssetes-

Oran

3'

11011LEWILLEålIAOOß

larda 1 10 n11: "Desfile de randilrjas",
Jaines Cagury I Joan Blotluleht. Einnica.

Dibuizos 1 Esportiva

CA•ITOL
4 tarda 1 945 niti "Pimienta v maa plirania". Edniand irme 1 Lupe VAlez.
"El cxpre,o de (I riente", Ileather Angel

CATALUNYA
4 larda I tn hill u "1.a loeura de Shangtia.?r.av!e7»:r.

1- ini

1

Aval, larda, a les 4; nit, a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. EL PRESIDENTE FANT43111A, per Jimmy luir,,,,iv i claudeite Colbert. EL AGUILA I EL HALCON, per Frodi ich
abren, Cary Grant. Jack flakie I Carole Lombard. J/Iii films Paran-mi/id

•••••••••••n•••n•nn••••nnnn••••nn•n••nn••n•••

en espanyol. Es (Usual :Kit a la taquilla
por a les sessions ninnerades Ile arma,
diumen g e, 1 dilluns, tarda, a les 6. Doma
I
matinal. 1030. EL
AGUA EN EI. SUELO 1 CARLOMAGNO

SALÓ VICTORIA
Valencia. 2118-291
Tontea 728111
Aval, dissabie. tarda. a les i'15, 1 nit,
dunas de den:
EL TENIS ESPANYOL, documental
LA RUTA DE LOS CIELOS
comedia, per Ealryn crawlord 1

NV.dkar, i

Ray

opereta sentimenial—verslia franreaa —
Ma g na rrParló (te/ rOlosial II-sor dan
Klepura, Magda Schneider 1 Luden Barcia.
Preus: especial, 080, 1 preferencia, I pta.

les

10:

Tarda,
atinad sellmina it CAlI creiNeal
,

flrepOSIOS a earrec del pnblie)

EXHIBICIO DE FERES

ILMk BEillICINI

Programes d'avui

EXCELSIOR
tarda 1 9'20 nit: "Trabajando por su
(menta" (únIcament tarda). -India habla"
explicada ell espanyol. "Guerra de val.
ces". Renate Mallar
NORIA
tarda 1 930 iiiti "Tres amigos" (drilcamera tarda) "lImmy y Sal/y". "La erna
/a Caparla", en copanyol, José MojIca

y

GRAN WATS', courrAL
Continua VII, 1aDia: "La marra de les
" JiMM Y Y Sally". "La cruz y la

Notiriarl
11111 O N U
Continua 3'15 tarda: "Tierra de disr0rdin". "Maler donirosa", en espanyol. "La
prometida de mi marido" I Noticiar'

T E 9 I' R E S

fué ayer.
Principal. —
Derhlay".

"Central Parle. 1 `Palias

Ramblas. — "Atlas /a condeia" 5 «Civil.
1110".
Royal. — "El león y el cordero", "Nntat
Colarnos", en espanyol, i "La prce,
lida de ml marido".
Recreo — "La gran atracción" 1 -e

Apanó. — Tarda I nit; "La gloriosa".
túnel".
Barcelona. — Tarda i III u -Angelina o el Salé.
Victéria. — "La ruta de los dele,
honor de un brigadier".
i "fine o nunca".
Cómic. — Tarda 1 hit; "¡Al pueblo:", Select Cinema. — "Radio patrulla", -74
; SI pueblo:"
insaciable" 1 "EI collar de la reina".
Espanyoi. — "El rel fa treballa barats". Smart Cinema. — "La seruestrada", -5
Noy etats, — Tarda: "El saldo de la Id.
inan,bo de bolles"; a mes, -Ciaron.
(tra" i "La eltulapona": 101 1 "La dola dOlares una vida".
lorosa" 1 "Cavalleria Ruslirana".
Splendid Cinema. — "El hija d el /tia.
Nou. — DIumenge "Careeleras • *, "El pring ro", "Corresponsal de guerra" I "111.,
cipe E.aslo", -La alegria del batallón",
hm-nonio en Sena Ltda."
-naval/aria Ruslicana", "Los. de Ara- Talla. — "Alma de eentaurn". "Airaras.
gón". "Los claveles" I "La dolorosa".
dolo s COMO pueden" 1 "Una vila par
ob ra".
Polloroma. — Tarda 1 mil: "El rayo".
Romea. — Tarda 1 'Mi -1.0 marquesina". TIvoll. — "Deafile de candilejas".
— ''I.a llama eterna", en esra.
Victòria. — Alti "Rosa de embajadores" Trlanon.
j,y,,1; "pe rara al cielo" 1 "La blja de
"11.11.5 de bravos".
regimiento".

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
r u.harlr, 1,11K:110,J
LO ,palo 01,
Corp tooper

6:10", "ESperaine". el. er. panyul,

COR1140A. entre •untaner 1 Artes.
REVISTA PAR MOUNT. MICKEY
TROVADOR -libiaxasi. UN DISPA-

A

arrau, 11: n11111

a les 4, I nd, a

Horblger

MARICEL -- PARK

RO AL AMANECER, per 31,111 1.
f
1 ocl Lemies a 1.1 larda). POR EL
MAR VIENE LA ILUSION, per Lumen

CINEMA ESPL Al I

Uft U1114011_

AAAAA PALACE
Continua 1 tarda: "La sirena del Palare".
- India habla", explicada rfl espanto!.
"Guerra de valses". Renate Multar 1 Paul

AERI DEL PORT

Triomf. — "Matar dolorosa".
el Cairo" 1 "Estilas en are/6n".
ROYAL
Urquinaona. — "Alma de bailarina".
Actualitats. — Reporlatges d'acluallta!.
—
zarevItch", "Felipe Der.
Continua 3'45 larda: "El león y el ror- America. — "Nadando en Seco”. "Van :I- Volga.
uy" ,a mes, a la tarda, "El carde
&ro", "Malo/ . dolorosa". rn espanynt. "La
I/11,1S 1933", - El arca de Noé" I "El
Id ruivenor.
pi-Metida Ile hl marido" i Noticiar'
hombre invisible".
— "aletodia de arrabal", en esza.
Arenes. — "bolla Francisquita". "Tira- XII..
nyol, 1 "Iloy o nunca",
»REMA I
/incitan" I "El chico de la parroquia".
continua 315 larda: "La madona de /a3 A Inguda. — -Belleza a la venta". "El
MUSIC-HALLS
hijo Improvisado" I "Todo por el amor"
ral/ea". "Con masiva y asincia". "Parece
,unicament tarda).
que tué ayer
Apolo. — Varletats 1 MerCetles FM.

Estrena

(llegenda bang
)
per Annabolla. E s drspaisa per a le, sr.sidna numerad, de (amanse 1 rallan,.
/arda .a les als

(Un/ralee/a tarda). "El error de los padres". "Dos noches", eu eSpanyOl

espada", en espanyol, José Mollea.

HOY O NUNCA

MARIA

l'al". "Remo Salan", Marion liurns
EURIAA
tarda I 5' II nitt . La gran jugada"

Ole

Se ha fugado un preso

COL-111EUIW

BARCELONA

SALONS CINAES Diversos
TIVOLI

Cada dla, larda, a les miatre 1 a
les Sis, tia, a les deu.

EL HIJO IMPROVISADO

Cada ulla. de In a 6 larda
.Alimentarló de les terca, a les 11 del
m a n. Entrada: 1 pta.; nena, 050 ples.
LIME RIVAS CACHO
Servel e c hen al de tramvies 1 nutetalsos
per
despreS de cada fundó
I JOAN CRAINFORD I CLARK CABLE i,
Aval. larda 1 Tia: EL RAYO, rle
punpnrirafrinaear,l, da1011 gti,ti nplbnl Isa. aqs,,,i,atted,x111
Seca, nema, eorniat de la companyia. A Es
Es despalven lor alil :o s alilb 10 0 5
dies d'amicipacló
l os ni EL RAYO. A leo 1015, EL EX...
número són
1
lainrer.s, dia 21. presentad(' de la corn- el primer com
•n••nn•••••nn••••n••••••n••••n••n••n•n•n....
Mera sensacionals
,• irVla Airga-Borras

POLIORAMA
TEATRE
Companyia do Comadles CernIgues

1

Gran/116a esa do

au,

Cor de Cossacs del Don

WIENER S. C.

FEMINA

p

CARL HAGENBECK

Documental.
Beoda tontInua

Butaca UNA

Tarda' a .

Palau Música Catalana

Esports
,

EL FL A UTISTA DE HAMELIN
en rolors de Watt lilsnev). Trlomf ile
Rosila Lnaz 1 Juan di Landa ell

Dilluns, dia 21, no hi haurà fundó

Cantonada Urgell - Diagonal
(carear de Buenos Airee)
Aval, dues fUneiOns, a les cine larda 1
a les deu en para de la nIt
El famas programa mundial

(semi() continua)

l'alto/1s Roure 1

El du lo era mayor
CIRC
CARL HAGENBECK

Briand (en espanyol)

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

AN al, larda, a les 1, 1 nii, a lea 10:

trEATRE COMIC

Illatgea - Etc.

desbordant

Bailén, 72.

Manzano

Actualltate mundial, .

Pernil. (Inmensa. tarda' LOS QUINCE MILLONES. :511: ARGELINA O EL
HONOR DE UN BRIGADIER

de Miguel Poal-Aregall
narrara selmana, por baser de Sorlif
tournée per Catalunail anliesta 10111p.11131,1
el dia 30

LA DOLOROSA

HIPOLIT LÁZARO

PUBLI CINEMA

LA GLORIOSA

es. Llanos, Palacios, Tejada, Ruiz
Paris, Baraja. Rublo, etc. Magnifica
preaentarió. Simerh enojan!. Nit, a
les deu. esdeveniment arlfstIc

Giairriez,
Planes, Llano,. Ruiz
Cona. Baraja. ele.

El niño de las coles

ROSA DE EMBAJADORES

grandiosa superproducció per Charlea Bleg ford, Richard Arles 1 Nary

I bi comedia musita!

TRES CIBIKEIEADE FRAC

3,1t, a

CIVISMO

AMOR SOBRE RUEDAS

Companyla del T
Maria Isabel
de Madrid
Aval, dIsmabir, larda, a un quart de
sis: formidable Axit de lime.
dos quarts d'onza: el nleS
graelús de Jardlei Poncela
ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 1580)
Tota una epoca evocada amb gracia

Sanchez I el mrsire E:slany.
11, trena (le

pels eminents N'Amar. amoral,

pel gran divo trnar

••n••n••••

TEATRE BARCELONA

Companyla Lirios
Primer actor I director:

a

TEATRE ROMEA

•••n•nn••n•

Comtal. — "La marca de los 4", «¡I,
Sall Y" 1 "La cruz y la espage.---"i
Dlorairla. — «El hijo del destino", eik,
todi,„
azul"1 "Bu linia0 peeseir
en espanyol.
Diana. — -Bailando a ciegan" 1 "Espey,
me", en espanyol.
Aquesta litt, a les den, el famosIssim Intenso. — "El horror del nuarl.roades
Fu-Manchü" 1 iQuerj
insrara
aloa cerveza".
/wat,
.miellt ey trovador", i r rt
Director: SERGE JAROFF
paro al amanecer" 1 . Por el mar
Etrluslvarnent per :6 5 socio
ne la 110510 (1" I "Entre la espada y
pared".
ASSOCIACIO DE CULTURA MUSICAL
Excelelor. — "Trabajando por su cuento
Onnleament larda), - 110:110 habla" I
"Guerra de valses'".
Fullean. — Estrena de "Mula".
~In& — "Ilouletaville aviador".
Ideal. — "Esrlavos de la tierra", a
mujeres y un don Juan", en espanyal,
.11-binaban'.
. A. la vendadoca",
Iris Park. —
FUTBOL A LES CORTS
rly" 1 "Robo en la Opera".
20 1 21 de malg, a les 430:
Kursaal. — - La gran Jugada" (ele,
fireet tarda). "El error de los paure,„
I : 'Dos noches".
Laletana. — "La hermana blanes",
mayor amor", "l'amelo con nalaie,"1
"La suerte de un chtno".
-Entre la espada y la pared",
Malestia.—
Entrada, 250, mes el 10 per cent
du espanyol. "El diluvio" 1 "La bagy
de las perlas".
Marina. — "Matee dolorosa", "'callo ea
el Cairo" I "Espina en acción".
Mutila'. — "Nido de amor", "El manea,
no de botica"; a mes, "Cincuenta g ,
lar, una vida".
Metropol. — "Amor entre ruedas" 1 sym
caballeros de frac".
Monumental. — "Tierras de diseordir
"Manir dolorosa'" , en espanyul,
El vlalge ea l'ami As atan un vol en aviú,
prometida
de mi marido".
admirara - se panoranies espIendlds
Mirla. — "Tres amigos" (únicarnent tp.
0,0. "'Rama' y Pally". "La cruz y la
espada", en espanyol.
— "Las aventuras del rey 1.55,
sola" I "El hombre InvIsible".
Parle. — "El hombre Improvisado" 1 iisa
FESTES DE PASQUA
11:1 fugado un preso".
(ibert I ferviente l lere,s le satraerions,
d'actua/Itat
betria. diumenge, de 1 a t: de la lar/1/ Publl cinema. —Reportatges
Patria Palace. — -La strena del Palie!".
i (1'11 a dos [limeis de 3 de la nil.
hab/a", en espanyol, 1 "Gtiern;
Iluns, de 4 a 8 tarda, Banda, foca artlflde valses".
clals, traca de >guineo Eillradd al pare, Padró.
— "La madona de laa
7,0 cé ntlnis. Funicular I entrada: I pta.
"Con música y astucia" I "Pare - e eg

Concerts

SPLENDID CINEMA

Canela' de Cont. 317 - Telefon 110I1S
SS II, co105Sal programa:
MATRIMONIO, 8DAD. LTDA.
per 14 predi eeca 1.10relle
A penen), /a producen; vn espanjol

Susana tiene un secreto
1

.

1

y

DIANA

I

lb,siia Dias 1 Miguel Ilgeio

FLIP EN LA CANCEL (ilibulana 0ellur5)
,up,.rprodll , ,16 en espanyol

EL PODER Y LA GLORIA
rer frpencer Ti ice ; Coticen Moore

CINEMES

cordInua 3'.15 larda: -Bailando a ele.
1

Una altra

IDEAL
0 15 nIt: -Esclavos de la tierra". "Dos
mujeres y un don .1nall", en espanyol.
'Tenlacidn"

Aliança, — "Esclavos de la tierra", "Ten.
lindón" I -Dos mujeres y un don
1/.1 n 1 - , en espanyol.
BarCalOna. — - 5. A. 13 vendedora", "Parid,- i - Queremos cerveza".
Sosa. — "Caniral Park" i "Felipe Der-

i day ” ,
"Reina el amor", en aspaido'. "Los nibeltingos". "El rancho dinamita". "El biznieto de Tuna" i
ALIANZA
-Los dominios de Neptuno".
alli "E,rlavii, de la tierra". -Ten- Bohemia. — "La 'nailon,' de las ralles".
-con maslca y aslucia" i "Parece que
tación". "Dos mujeres 3' mi don Juan",
tee ayer".
en espanyol
Broadway. — "alrlodla del m'ir". "Avala, rivales" I "E/ /vimbre invisible".
SALO COMTAL
Catalunya. — « La locura de Shangnal"
s'In nit: "Mujeres olvidadas". "Das
"I ( e/tiO 1-31 3 1 1".
pre 5 y un don J11.111". re espanyol. Cómica Capitel. — •• Pludenta y mas
1 - El expreio de ()denle".
Contraer, — - El presidente fantasma" I
RECREU
"El acuita y el halrón".
S'15 (lit: "La gran alrarrirtn". "E/ tú- Comedia. — -La Insaciable". "Legionario
nel". COmica 1 Noticiar'
estrafalario" 1 "La radio patrulla",
Beotismo. —

giugoiä,riliiii„,altiäwitiv,tuini ic„i .o wiutdn
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Ba-Ta-Clan. — varietats, Roana Vana/
Endlia Domingo".

Pompeya. — inau gurad° de la temporada
de primavera. Grans atracclons.
— Varletals I Angel/a

Edén Concert.
3Iartin.

Enceldar. — Varietats 1 Celeste Grlja.
Maula) Rouge. — 50 artistas, 50, 1 Mirra
2- iiiimiego.
Sfambul. — Elbei Alderson.

DIVERSOS
Hotel Bit; — Oval 1 Cada ni, 111e thfl•
5351.
Pepe Hurtado,
Casa Llibre. — Avul 1 cada tila, TOS Can.
sant.

sam Doré (Granla nogal). — 10 Grau
Boys,
Malean Doréis. — Orquestra mantea
The Ilappl Jazz
Triana. — Tiple cafü flamenc dirigit
Pepe Hurtado.
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Exigiu els Cafés del Brasil
Són els més fins aromàtics
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CASAS BRASIL
PELA YO
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AL CA.FE CARIOCA
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