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La segona conversa L'obra financera de la dicta- Dues posiciolls
de les joyentuts dura és severament censurada femeninos
a les Corts pel ministre
catalanes
El ministre de s'afronten diverses tendències
de Finances
Finances acusa
a
seguir
pla
el
i
quant a la táctica
l'ex-ministre de la
Al Parlament de lal Els rumba de la política francesa
República
I
En el Congrés del S. F. 1. 0.

Parlava. l'altre dia, amb un jove
aristócrata, no gens apóstata, però
Gairebé coincident amb la data de
també
una mica entestat a ésser fill
les nostres consultes a la joventut,
dell mateix, i em deia, en el nostre
Madrid. 22. — A les 410 s'obre la ses- dones que no siguin cap de familia passeig
Josep Ortega Gasset, per terres de
per un lloc on Madrid desCastella, a Valladolid, dissertava so- si6. Presideix el senyor Alba. .al banc ni als infanta menors de setze anys embocava
en el prehistóric: —En una
bre el tenia de les promocions joves, blau el ministre de Marina..Hi ha vuit mentre hi hagi obrero sense feina al casa de parents mena, se m'escapa
davant d'un grup d'universitaria Es diputats als escons. Estan anirnades les lernte municipal.
El senyor MADARIAGA, per la d'alabar tal libre de Valle Inclán.
coneguda la importäncia que el pen- tribunes. Un secretari llegeix l'acta de
Hi llagué un silenci, un corrugament
sador castelli ha donat sempre a l'ira- la sessió anterior. la qual és aprovada Comissió, rebutja l'esmena.
de cenes. La marquesa ***, amb un
En senyor GONZALEZ RAMOS: aire d'esiinx immemorial, va dir finalportant enigma del paper que escau Es llegeix a continuació el despatx orDesprés de la desfeta de Ica -ministre
Ja esperävem la negativa, car rosal- ment: —Aquesta gent per a nosalla jovenesa dintre deis temps mo- dinari.
de la dictadura en la sessió de divendres,
El PRESIDENT diu que com que el tres el que rolen, sigui com sigui, tres no existeix.— Anécdota menuda,
derna. En plena febre dalló que a
l'interés del debat que iniciara amb la
senyor
Calvo
Sotelo
ha
estat
diputat
és que es derogui la Ilei de termes penó representativa. La realitat repuelectoral,
dir
Europa
en
deiem
civilització
americadivergencia.
pedem
sera intervenció quedara molt reduit.
Paris, 22. — En els cercles política aquesta
ya, es va a pro- municipals. Demana al ministre de blicana, tot i les vagaries i lea va ranLa Cambra i l'opiniú del pais manifes- ala comentat la simultaneitat dels Con- la que cha manifestat sinó que altres na ¡ que consistia principalment a po- per Orense i la Corun
cirper
paperetes
la
cedir
a
sortejar
:aren ben clarament cont eis era daba- gressos politics que ha tingut lloc en tendències han sorgit que han mostrat sar tots els controls del mena a mans curnscripció que ha de representar el se- Treball protecció per als obrera. ces de multa que no semblen tan
arnatents al seu servei, tot i el P re
, anable el record de la dictadura; armes- aquests dies. Després del Congrés del un partit socialista molt dividit era punts d'un jovent dinämic, esportin, i sovint nyor Calvo Sotelo. Aixi es fa. El se- (Presideix el senyor Casanueva.)
El senyor MADARIAGA, per la
-dominelParmentd'urp:a actitud correspon a un sentiment tan Part it radical socialista ha vingut el ddl de vista essencials. Hi ha els partidaris amoral; quan el cinema vomitara qui- nyor Calvo Sotelo representará Orense
Cornissin, torna a oposar-se a res- blicanisme en tot cas condicional i
...nänim i tan ferm en la majoria de la Partit SE10 i el del partit neo-socia- d'un pla, al marge del problema del lämetres de pellicula dedicada a exal- en aquestes Corts.
fiar
la
-primera
volada"
de
l'home
i
mena.
Creu que el treball de les do- entremesciat de sospirs, és tan seCambra i del país que els que es re- lista. La reunió dels antics combatents Partit, per tal de ligar a una acció fuS'acarda per la Cami ssia celebrar seslimen del cinisme del senyor Calvo So- es pot classificar lambe cona a esdeve- tura els partidaria de la socialització de la dona, ja Ortega Gasset hacia sions nocturnes els dirnecres i dijous, nes i dels infanta está regulat per una gura, tan tense alternativa, tan imseus
neguits
dins
aquesels
sintetitzat
Ilei
que
no té res a veure amb la mancablement destinada a reilotir i
de
la
riquesa.
zeio donen per liquidades les seres tris- niment politic, donada la nova actitud
frase: "Quan aquesta gen es tor- de dos quarts d'onze a tres quarts de de termes municipals, penó si el se- a donar esplet, que no hi ha mes detes esperances. La República ha anmis- que penan assumir aquesta agrupació en
En canvi. Severo secretan del partit. ta
dues.
ni
vella,
qué
fara?"
Ara,
davant
l'enfensa contra ella que no mirar-la, que
nyor González Ramos sentesta
oat rex-nainistre de Finances de la die- la futura politica franceea.
creu encara possible el refonnisme,
derroc craquesta concepció de postl'esmena, la incorporaren/ al dicta- decretar, girant el cap, que mai de :a
!Aura; ara l'opinió pública, després
Ca na a remarque; iniportants cal es- condenmes les actituds extremistes.
vida no ha existit. Posició típica d'una
guerra, ha recordat al jovent que el
men.
c haver-lo sentit, l'ha condenmat sense
Sha pogut constatar una gran minva seu problema principal és de saberEl senyor GONZALEZ RAMOS gineta:rada, o societat feMnitzada,
apelació. Si la sera actuació com a mide militaans i els representants depar- se engranar anal) les generacions que
clavara una leMa d'homes tdhomediu que la seva esmena. defensa els nots, com diuen aquestes frivoles parmstre de Finances dictatorial ha pogut
tamentals salan queixat de l'apartament precedeixen.
treballadors, i insisteix que sigui in- tidäries de rabsolut, aquestes ama:robar un oblit legal propici, la seva
de la joventut.
ea
Ple,
be.
Però
qui
sap
si
Molt
corporada al dictamen.
:.tervenció inhábil i provocativa será.
bles histèriques que s'imaginen, amb
El Congrés del partit neo-socialista ha exacte un entremig. Ni la follia del
Previa, una noca redacció de res- una carrandella d'improperis, de dar
:,alment inoblidable per al país; possiestat remarcable per la intervenció de jovent inventor del món, ni una comena, és incorporada.
..ernent malta que per un moviment senuna empenteta a la causa de les vaDe-al i de Marquet. El primer ha mostrat sa que, amb un nom rnenys elegant
El senyor ALONSO (Bru) defen- lors eternes).
,•ental excessivament ingenu velen
un gran menyspreu per les antigues for- del que ii daria el docte catedràtic,
.,nb benvolença la generositat que la
sa
una
altra
esmena,
en
la
qual
demaRes de més femení que les dretea
macions politiquea i cenes paraules de s'anomena tradicionalisme o conserna que es fixi un salari minina per a espanyoles; tant en Ilur intolerancia
7.epública ha tingut amb ell, avui, desvadorisme. La joventut té el gran proPer
la
democracia
i
el
parlamen. . (..haver-lo sentit o d'hacer Ilegit les
les dones al camp, puix. que en dero- guau sets extremes, com. bell punt
desdellY
tarisme han arribar a alarmar els vells blema de saber no malmetre tota la
gar-se la Ilei de termes municipal; es centregen, en Ilur petit sentit präctic
.•..,es que ha pronunciat, es peneclirepreentants del socialisme democratic. feina ieta pels predecessors. Ai del
concedirà ala paisans una àmplia lli- i en llur demanadissa que s'atarda a,
.d.1 de la simpatia que li dedicaren. Len
En definitiva Deat ha preconitzat una pais oil les generacions avancen en
bertat per a contractar el treball dels defugir la responsabilitat. Perú hi ha
cante en la situació de len-ministre de
linia trencadal Es un fer i desfer senarrió
al
marge
deis
partits
i
la
unió
o
a dictadura pot provar moltes coses per
obrera, que quedaran sotmesos, mes un proverbi — d'un país balcinic, ent
cada pro_
collaboració amb els animes combatents se fruit. Perä tambe cal que En
,a fez-se insuportable; rúnic que no pot
violentament
que mai, al caciquisme sembla —que diu si fa no fa: Trista
Instomoció afegeixi a l'anterior.
i la C. G. T.
és demostrar que no és intelligent,
opressors dels propietaria espanyols. és la bugada on camisa d'home no
no avanear es recular. La jovenna
-sé si la gent s'adona que ni aixis és
Alludeix les manifestacions del pare és rentada. Les ¿retes, a tot arreu del
Deat, dones, tendeix més a formar tut ha de saber adquirir el sentit d'aperdut sense rernei.
Gafo, i les censura, per considerar món, necessiten un home, i enfora
un sindicalisme d'Estat que la socia- alaptació que li manca, sense, pecó,
n aie no semi filies d'un criteri profun- d'elles. Potser la primera dona que va
. si després de la sessió de divendres
lització de la riquesa per la presa del malinetre la seca empenta especifica
, encara algun testimoni més de la
dament sestil. El Govern no s'ocupa prender un amant. he, va fer per nePoder.
de renovació.
-a d'inteli g encia i de la sobra de
dels conflictes, i res no ho demostra cessitat d'alguna eventual obediencia,
Aquesta tendencia de Deat, junta1 aquest esperit d'avene en terres
fer creure el marit
dacia de lev-ministre, en la sestant cona el dels metalúrgica a Ma- embajada de tantmés
ment amb la intransigencia de que com Catalunya, que es- veuen
política, Franca
jai/ir va proporcionar-ne tanta que
drid. Termina dient que tots els con- Fins als paísos
han donat mostra els joves que el des a descabdellar una evolució molt
o
Anglaterra,
les
dretes han pres
flictes
• ,:s més ben disposats a favor d'ell
es resolen amb l'abstenció del
debat
que
hi
el
rápida
i
enèrgica,
si
no
volea/
decautumbé
segueixen. com
arnants de l'esquerra. I dins l'Espade donar-se per satisfets. Encara
Govern.
hagué ahir sobre fías d'uniformes re es indispensable. Som un poble en
El senyor Marraco, ministre
nya ginecocrätica. no pas submergida,
,--; obrir-se el debat tothom sabia Adrien Marquet, ministre francas de grisos que els partidaria de Deat han marxa i calen generacions 1 generaEl senyor MADARIAGA, per la Co- per a la qual Alfons Darrer no és
de
Finances
Treball, un dels Mera del partit
tractava d'un cos a cos entre eli
començat a autoritzar. ian esperar que cions que empenyin runa darrera
missió, s'oposa a resmena. Llegeix una sinai el legitim desdonat. tota la deNeo-socialista
-ministre de Finances de la Repnel secretan del parta. junt amb els Fajina amb un anilla on es iongui —
(Pren seient al hanc blau el cap del carta d'agost del 32 dirigida pel se- roció i la tendresa i el desig van al
,enyor Prieto, calia que l'actual seas simpatitzants, volea fer una ac- cosa dificil. però possible — la con- Govern. A contjnuació he, fan els mi- nyor Largo Caballero al seny-or Bestei- senyor Lerroux, aquest enrió; pa:adi
<re del ram ies sentir la veo del mentar la dicergenzia de Punts de vi,ta cié molt diferent del que realment tinuitat anib la innovació, la penar- nistres de Trehall Justicia.)
ro, en la qual maniiesta la seca opinió que havia tirat —mida irresistible —
j
en Cl debat. El senyor Ilarraco que salan mostrat en el partit SE10. representara ¡baria el partit
veranea aitib lesperit obert.
que no ha arribat el mornent de derogar per mal cap, perú que ha acabat dant
DIA aquesta Ele; de Termes, mentre no es la. llançada al drac. Els diversos naoniirmat les xiires que el senyor ..Mentre Moch j Zyromski, amb tot el
S'ENTRA
A
L'ORDRE
DEL
A
Castella,
que
es
una
terna
potser
ha
atacat
sobretot
la
paMarquet
oposava corn a definitives a les grup del Sena, són partidaria d'una ac- lítica
del partit 5E10 i el marxisrne, histäricament exhaurida, de segur que
ha un dictamen de la Comissi4 laborin, entre patrona ¡ obrera agrico- ticos de la preinsa de dretes no donen
nals adduides pel senyor Calvo ció directa del partit socialista i d'una i ha justificat la sera actitud i la col- les recomanacions d'Ortega Gasset deiii
les, les bases de treball en ei camp, i pas — en e:a grana sentiments hi ha
peticions, que s'agrava.
encara n'ha cantat daltres de compeuetració amb el partit comunista, laboració al Govern Doumergue.
sempre una pan de mudesa, de pudísena definitives:el tonsell de la ma.A continuació es Ilegeix una propo- funcionin els Jurats Mixtos.
ha
estat
això
sol,
tendal/des
d'alianea
democráI no
Ir , ve j es
el sició de Ilei del senyor afartinez de Ve
Creu, dones, qye ha arribat el mia- cia — tota la mesura de l'engrescaAquest Congrés ha estat m d l t Poc duresa és el Nord A Catalunya,
que l'actual ministre tic Finances, tica sisan manifestat puixants, sohretot
cada
dia
més
sentit nacional demana
sobre el tipus de les quotes que mein de la derogació conseqüent amb ment ale_xandri de les duquesses, dels
..dit en nom del Govern, ha dit que per boca dels delegats de departaments concorregut i hi han assistit sobretra tui afinament evolutia de totes les lasco,
fixin els Ajuntaments en el reparti- el criteri del propi senyor Largo Ca- redactora del "Siglo Futuro". dels
rnolts
joves.
la gestió ministerial del senyor
feixistoides esveradissos de la "Renoamia l'aliança electoral entre radicals i soidees i una intensitat creixent de to- litem general d'utilitats. Es presa en bollero,
<lit siautelo hi ha materia delictiva.
cialistes és ja clässica.
tes les accions.
consideració. Tambe es oren en conEl senyor ALONSO (Bru3 rectifi- vación Espaaola"—eis quals,
(Contioua a la hioina 7. col 2)
tot passant, tenen Une estatge
d declarada:, es grem i no ens sortes
manc
res
na
és
solament
gui
a
Per
aixä,
en
escollir
el
tetna
ale
YaDa l
siderada')
una
altra
proposició
de
Ilei
ca,
i
insisteix
en
que
sha
ti
acceptar
- na que el debat tingués un descionalisme per a la conversa vinent, del seise or Trias de Bes sobre exerup- aquesta esmena. Es mostra d'acord a:1lb prop de la Presidencia, perquè no els
. dc::ament inesperat. Contra aquestes
procurem encetar una revisió de tots ció de drets dinscripció en el Registre les paraules del senyor Largo Caballero, manqui, ben a rabast, l'anida de la
rscions, el senyor Calvo Sotelo ha
eis valors politics actuals que segui- de la Propietat a l'Hospital. Casa de pena fa l'aclariment que no ha arribat guardia civil—. Per a fer-se canee de
lesclat daquesta passiä, cal notases
e; l'error imperdonable de fer
rá des d'aquest pum a daltres da- Caritat de Sant Llätzer. ale Terrassa.
el moment de la derogació de la Llei.
que parar rorella al seguit intermiaoiogia de la dictadura, que ha tornat a
bast social, cona éa ara el del feixisEl sensor SAMPER, des de la triEn votada nominal es rebutja l'esme- nable de les converses d'una bella
roduir
una
reacció
semblant
a
la
de
.-•
me, o econòmic o religias. Cal que buna de secretaria daina lectura a un na per 92 vota contra 42.
part de Madrid, sense que en manqui,
.iivencires. A les nitres que se li tiraren
aquests temes tan eterna siguin sem- projecte de llei.
El senyor BLAZQUEZ demana que ben entes, una altra de diferent, i que
a la cara, l'ex-nünistre dictatorial respre ressuscitats pels cervells joves.
als obrera del camp tina gosa escampar-se.
es
doni
protecció
EL
PROJECTE
DE
DEROGACIÓ
:vana alludint la crema de convents dels
Rossend LLATES
una cegada derogada la Llei de Termes
El vell Madrid, la Cort-poblet. no
DE LA LLEI DE TERMES
primers dies de la República, i pretenia
puix que aquests veuran era pas iarriös per la seca clepsa, 1
MUNICIPALS
defensar les seres extralimitacions amb
a
les
,
dia
25,
1'. S. — Divendre s
amb
dolor
que
les
collites
que
estan
prop
el
senyor Lerroux li ha. tocat ei cor.
prerrogatives que la dietadura s'adDesprés continua la discussid del dic- de Ilurs cases seran recollides per obrers La capital republicana, realització de
deu del vespre, se celebrará la segona
judicava zovernant amb decrets Beis el
conversa entre C ls que segueixen el tamen de la Comissió de Treball , nora- iorasters mentre ells es moren de lana. ciutat, pugna per afirmar-se, per
;ais que amordaeava i sottnetia a una
moviment de joventuts inicial per la ment redactat sobre el projecte de Ilei (Els agravas 1 ets de la CEDA l'inter- essec fogar de coses mes vives que
tutela que era una vergouya.
ilostra consulta als joves. Lloc: Corts deraseant la del o de setembre del 1931. rompen, i l'orador ha d'interrompre
les dispeseres u els criats de casa bona
Aquest sistema defensiu és el milloCatalanes. 58q . pral. Queda convocat an.imenada de termes numicipals.
discurs repetides vegadesa Assegura i els "grandes de Espaaa" analiabets;
la
insignia
d'Aviació
militar.
L'acomter acabar de liquidar el senyor Calvo
Avui
ha
comeneat
la
La Comissida no accepta una esmena que en alguns pobles de la provincia de perä aixä sentida estrangeria, traició,
Cádiz. 22. —
tothom
de
les
joventuts
ale
CataluSotelo si no ho estava prou. Veurem s: vista de la causa pels iets de Casas panya el sett gema, censor Leopold. Se- laya que hi vulgui assistir i opilar del senyor Lluc Martínez Gil. que el Toledo les dones que es dediquen al are- esgarriament als partidaria d'una raea,
les dretes parlamentaries intervindran: Viejas, suspesa ahir per incompareixen- gandarnent han anat arribant els testi- anal) perfecta independenciao de criteri. senyor ROMERO SOLANO, també so- ball d'escardar guanyen 125 pessetes concebuda com a elemental i que es
:el que toca a Catalunya, la situació és ca d'al g uns dels ¡wats. L'expectació monis.
cialista, deiensa.
de jornal, i les que treballen diumenge nodria de "peleón", d'acudits, de vaUna acedó de guardes d'assalt ha
El senyor. PALANCA, per la Co- a la tarda, 070. tRumors eontradicto- gues referencies a la glória del passat,
dara; la dictadura va trepitjar coses és enorme. /La augmentat. si. això és
delicades. massa altes, perquè pu- Possible, amb la suspensió d'ahir. Des de practicat una detinguda inspecció a la
missió, relantja l'estnena.
i de la pan-enea entre les coses abanris que duren larga estalla./
10M/tetes hores del //latí ja salaria for- sala. Els passadissos es troben totahnent
Fit votaria nominal és rebutjada
• robar eXCUSa en cap catalanista.
El senyar DIEZ PASTOR, en nom donades i balderes. Amb l'ex-Empemat una Ilarga cua davant l'Audiencia. plena nIe periodistes. advocats. etc.
per 89 vots contra 34.
de la minoria radical demacrata, expli- rador del Parallel hom torna a veure
A dos gitana d'onze es canstitueix el
Forces crassalt i seguretat han aconlonat
El senyor CASANUEVA presenta ca el seu vot. Diu que no votaran res- terra coneguda. ;Quina distensió, quiTribunal
en
la
forma
següent:
PresiFedifici del Palau de Justicia. plata on
una camelia, que la Comissió accepta, mena dels socialistes, perä prega a la na ielicitat! els cors es baden, els ulls
dent, senyor Ramon Enriquez Cadorniaquest és situat i carrera adiacents.
la qual din: "Quan els patrons que ContisSió que el termini de deu dies per s'humitegen. Aquest aneja reja.
El capit ä ha arrihat en autonióbil ga ; magistrats, censor Francesc Valera
necessitin jornalera per als treballs a resoldre els recursos es redueixi a set les joventuts. Dames sort :üt de missa
Fernanden
i
senyor
Pere
Cano
Made chies, cornentaristes calbs de les
de s del castell de Santa Catalina, cusagricoles no acudeixin als registres
Es rebutja l'esmena acatar votació.
todiat per un tinent d'Assalt. Ha Pu nuel; fistal, senyor Francesc Gaztelu:
penyes mis acreditades, exclamen,
doricines de collocació obrera, reguEl senyor BLAZQUEZ defensa una amb una mena de dring en la mirada:
-jatlspdioe'Auènca. secretari, senyor Josep Luis Molina; vilats per la Ilei de 27 de novembre altra esrnena. (Torna a la Presidencia
"Es todo un caballero - .—I un Lerun caporal i al guns guàrdies dassalt ce-secretari, senvor Antoni López • ade 1931 i el seu reglament de el senyor Alba.)
roux ja Ilegendari travessa !a Mama
salan quadrat militannent i l'han abra- guna: advocat defensor, sena-or Eduard
l'agost de /932, i contractin treballaPardo Reina. Garn acusador privat acen ros- amb l'Emilianu al costat.
La
Comissió
rebutja
l'esmena,
i
en efus ivament El capitä Rojas ha
qüessepara
la
els
Nene
dora
forasters,
hatiran
de
fer-ho
semel
senyor
Andreu
López
Gálvez.
tarjé nominal la Cambra per 92 vot
Madrid, 22. — Dijous el Tribunal pronunciat unes frases d'agrannent per tua
BELLAFILA
pre a base de jornals no inferiors
.;aranties Constitucionals assenya- les manifestacions d'afecte de q ue se'l A la Sala s'adverteix mimbrosa concur35.
tió de tàctica
als establerts pels organismes ofi- contra
rencia
d'advoeats
i
procuradors.
Constipassat
a
Se
suspira
aquest
debat,
i
es
repren
:a
data
de
la
vista
solare
la
consieia
ohjecte.
Seguidament
Ita
,
Madrid, 22. — El periòdic "Luz" cials."
tuida la sala, entra el capità Rojas
el debut sobre la proposicia presentada
o ldonalitat de la Hei de conreus pro- ocupar una de les dependen c ies del ros acorripanyat
del tinent de la guardia se- diu que ha interrogat una significaEl senyor GONZ.ALEZ RAMOS divendres pel senyor Calvo Sotelo.
Al can de poca estona ha arribat
mulgada pel Parlament catalä. Defennyor
afartinez
Pedret.
encarregat
de
la
da
personalitat
monárquica
que
ostendefensa
una
estnena
sollicitant
que
sentor
Arrue
Mendridez.
Vesteix
el
sarà la *dita Ilei el senyor Aniadeu
(2Conn'tma a la pagina 5, ,:o1, 3).
seca custòdia. i S ' aten en una cadira ta investidura parlamentaria. Parlant no es permeti el treball al camp a les
¡orine d'artilluria. ancla condecorasiom.
hurtado.
nue ha estat colocada davant dels bancs de la suposada carta de don Alions,
destmats a la prensa.
ha dit:
L'acusaalor privat i la defensa es
—No sé res. Ali je em vaig reunir
fan alquiles objeccions referents al anal-) alquiles peisonalitats del parta
La impudicia
sorteig de jurats.
que haurien de conèixer la carta, si
Els menibres del jurat passen a existis, i desconeixien en absolut el
Sembla que l'ex-comissan
ocupar ela setas llac, i fan a COntillUa- document No cree que existeixi, i
ciO el jurament o prometença de ri- tuOlt inenys conCebUda en els termes
anirá a residir a Mèxic
gor.
que es diue
Londres, 22. — El corresponEs dóna la veu d'audiència pública,
diu que es una notificació
sal del "Daily Mail" a Menton ini la gent va entrant a la sala, previ als monärquics que don Alfons renunsinua que el comissari tief poble
un minuciós escorcoll.
cia al tron.
—De cap manera cree que rertuncli Negocis Estrangers. senyor.
A dos quuri de dotze comenca a
de
rapuntament.
di,
mes
encara
sabent
que
salan
molts
Urgir-se el rotlle
Litvinov, durant la seva estada
Quan termina, el president es diri- els que han personificat en ell, per
ema aquesta s'entrevistara atub
geix al processat i la fa les preguntes ara, la monarquia. Si aquesta carta
Trotsky, el qual es troba refugiat
de rigor, i tot seguit comença rinter- existis, no tindria l'abast que se 11
en una localitat situada a trenla
crec
al
debat
politic
Quant
concedeix.
,gatori.
quilbenelreS.
El capita Rojas manifesta que en (me el senyor Calvo Sotelo en cada
Mate, 22. — Continuen els
l'epoca que ocorregueren els fets intervenció donará rnajor interés a
rinnors persislents que ilion
duia de sis a nou ntesos al cos'das- Fas su nip te.
erial rea-comissari sovietic Leon
Se li ha preguntat si en el banquet
salt; que hacia prestat servei a BilTrotsky vindrà a residir en
bao, Sevilla i Madrial, i que professa- d'Acció Popular no estigueren d'aaquest pais. Els seus partidaris
va molta ainistat al senyor Artur cord els monàrquics quant a la conduela
que
segueix
el
dit
partit,
i
ha
Menéndez, llavors director general de
continuen gestionant del (Jovena
contestat:
Seguretat.
l'autoritzariö perquè pugui
—En electa el sen n or Peinan. que
Tinque coneixement dels squessos
revolucionaris que es desenrotllaren és un lírico creu que no cal molestar
a Espanya per la preinsa. El dia lo els que, si be es treuen la corona del
trau, tenen un programa polític comn
ile gener el director general de SeguL'ORGANITZACIÓ
retat Ii comunica el ame passava en al ilustre. Nosaltres dif erina en la tácDE L'ANARQUISME
forma oficial, si be ja l'hacia posat tica amb els nostres afins d'Acció Popular. Són, segons Pemán, dignes de
al corrent anal ) carácter particular,
A CATALUNYA I A
cona a amic. DOna compte tamhe ale respecte. Calvo Sotelo digné que calia
ESPANYA
la forma com rehe l'ordre de pre- respectar els nostres altos i no persentar-se al despatx del senyor Me- dre el contacte amb ell.. El nostre
L'excés d'original d'actualitat end
el d'ells pot
camí
es
el
més
noble;
passar
pel
¡fer-te
néndez.
obliga a ajornar per a denla la con.
"EL DEBATE". — Que volen aquests canalles:
ésser el mis pràctic. Ens separa la
tinuació d'aquest reportatge.
Ele trena daepr fe de la topada
Codi penal?
t inua a la página 3, co!. 6) täctica, pecó no el programa.
(Con
que
ens
catan
mirantll
ximplel
'aguas

dictadura

Deat i Marquet es mosteen partidaria
d'una allanes dels neo-socialistes amb els
anties combatente i la C. G. T.

CASAS VIEJAS

Ha començat la vista

de la causa contra
el capità Rojas

El programa de la
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Les Lletres i les Arts
Un poema cada

Crònica de la poesia

dimeeres

Aetualilais i eoineiciéneies
Latear ajunta norns i descobreix
e cerca fils de contacte. Primavera
francesa de mil nou-cents trenta-quatre amb coincidencia de llibres que
tempten comentaris. "Derniers vers
et poemes d'enfance", obra póstuma
de la Contesse de Noailles, i "Sappho, de Jean Larnac i Robert Salmon. No volem establir parallels
enutjosos. error; de versatilitat. cómoda i molt sovint injusta ì desproporcionada releerá. Volem nomes fer
coincidir en un comentan noms que
s'ajunten en l'actualitat literaria, oi
més quan aquesta coincidencia ve maSisada per altres coincidencies.
Fa tres aevs el mateix Jean Larnac publicav a el seu llibre titulas
"Contesse de Noailles. Sa ne, son
ceuvre", obra de defensa i ponderativa una mica hiperbòlica. Per l'autor d'aquests dos assaigs potser si
que existeixen algunes afinitats entre
les dues poetesses separades per segles. Si mes no, es retrohen contentamente, atencions i elogia. Dics mig
partits per dues admiracions o dos
treballs. Normal meditació, quotidians pensaments que fluctuen entre
dues paraules o dos indrets. Referencíes a alguna característica essencial
que val per tetes dues i aquell no se
que de lligam que agerniana sempre
d'alg,una manera una anima autenticament bellénica i una altra enamorada de l'Hellade, encara que aquesta
Hellade no sigui tan autentica.
• ••
Jean Larnac en aquest darrer llibre "Sepelio" (Les editions Rieder,
Paria, /934), fet amb la collaboració
del jove erudit Robert Salmon, intenta donar-nos , ultra una idea de
la vida i l'obra de la poetessa de Lesbos. art quadre vivid del món
miel! temps. Segle setè abans de
Crist. Irreductibilitat de l'aristocracsa
lesbiana amb eis dons invasors. Sakí,
isacerdotessa d'Afrodita a la sa y a ciutat nadiva d'Eressos, aferrada a tradicions ancestrals ¡ vetllant per conservar intactes les cena-ni:mies del
culte de la dea. Aventura d'Alceu
primeres manifestacions de la seva
desviació sexual. Safo exiliada pel
tira. Pittakos. Estada a Siracusa i. caeament amb Kerkylas. Retorn a la
patria. Salo corcandascal a la ciutat
de Mitelena. La petita amiga Atis i
altres aventures i desenganys. La
seca mort i la Ilegenda de Fan, bell
marinen, amo d'un ungüent meravellós que h proporciona l'amor de tetes les dones, cedit per Afrodita en
recompensa d'un servei. Etapes d'una
:vida ardorosa i temoestegada.

Els Hilares nona
"La vida de Miguel Angel"
per HERRMANN GRIMM

Trabern forca lloable la idea nur ha
tingut la Phaidon-Verloo, de Viena i
Leipzic, de reeditar Le tidn de Miguel
Angel. escrita per Hermann Grimm. el
fill del celebre germanista conectes dels
tan repulan Costes. i a propásit de la
(mal Hans Mackoseski, actualment el
rrillor coneixedor de Miguel Angel, afirma el que ara segueix: "Hermann
Grimm dóra en la 'esa — de la mis
alta cultura espiritual saturada — Vida
de Mfg l i el Angel a la rominticament
transfigurada imarge de l'artista-heroi
en el corrent de la successió del temps
ene anega de tant en tant la ¡matee solitaria." En el earrent de la suceessiO
del inerte; aquests rnots del MackowsId defineixen allb mes caracterietic i
essencial d'aquesta biografia que no es
can frag men t de la Histeria de l'Art,
sin6 una vasta Histbria de la Cultura
del Penen:cernerte, arrardada al volt del
seu mis potent representant. Les figures de Iota els homes d'Estat; les produecions de:s escultors, pintors i arquitectes, aixi com els distints corrents espirituals. moral! i vonties d'a q uella ¡mea, hem els sent realment ciare tot Ilegint aquesta obra tan vasta com genial que estudia la mentalitat del nostre

Que ens resta d'aquesta vida? Ben
pocs poemes, odes i epitalamis, fr agmenta i altres fragments. paraules i
adiectius. Sempre aquesta mena d'ali
terriblement torbador que es condensa entorn o sorgeix de les seves
paraules. Ombrívols i inguaribles
sentiments. Lloances que han perdut
el sentit per a nosaltres, pena que ens
estremeixen pregonament. Planys,
gernecs, crits de joia o desig, torea
elemental no sotmesa a cap ordre,
expressió despullada, brevetat i sorpresa. La lectura de la seva famosa
Oda a Atis. condensació emocional
insuperable aconseguida estranyameni
per l'el/un/crac:6 de simples reaccione
fisiològiques, illustra el que diem i
val tlICi que quaisevol comentan. Altear-11cm, aquests comentaris difícilment poden ésser res mes que una
repetició.

GRECIA

Joan TEIXIDOR
Occident, des dels Dante i Giotto fins
Shakespeare i Rembrandt , tense
semblar gens ni mica jamada, sinó que.
al eentrari, la pesicids central donada
per lautemr al sorprenent Mieuel
Buenarrotti apareix corr.Pletament
justificada. No volem dir res a nropbsit d'aquella grandiosa Personalitat e:
geni de la nual esZetà talment els recursos de la Plástica. com Rembrattelt
els de la Pintura i Wagner els de la
Música dramariea, puix eme evidentment
els seus successors no han estas capaces
dr fer altea cosa ene pastitxar•Ins o be
reaccionar en centra seu reeulant ale
tenme que els nrecediren. No velem, re.
re. acabar aquesta nota hibliografica
sense felicitar l'editorial elle ha Publicar
aluesta reedició, no selament per la manera diana i severa amb que Iba presentada tinograficamers. sin6 rer la heratee sorprenent de debéi. denat el nombre d'illustrarioneo unes tres-rentes.
M. A. CASSANYES

als

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
2.ata1ä i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.«
Les d'esports, a Barbarä, 11

Revista

EL CORREU D'AVUI

Tant monis ho sen ele hornea la
[vida és fastuosa,
Lis hornea són sovint senyors de
(la natura,
La fastuosa terra als homes no
16s oculta,
Amb encía aparelx l'hora foscant
II l'alba.
Ele campe oberts eón ocien en dla
Idee la saga,
Amb esperlt s'estén entorn la
[colla Saga,
I de la humanitat surt sempre
(vida noca;
Alxf s'Inclina l'any encara amb
(un sllencl.
HOELDERLIN
(Caries 111ba trad.)

• • •

Aquests "Derniers vers et peines
d'eniance", d'Arma de Noailles, no
signifiquen altra cosa que un normal
coronar:. Afegitó a la seca obra considerable i famosa. Els mateixos defectes i les mateixes virtuts. Homenatges a Baudelaire, Schubert, Costes
i Le Brix. Abundancia. caces, grandesa i miseria.
Curiós destí el d'aquesta gran dama. Va viure. malgrat la sava vida
brinant, una mica al rnarge del món.
En un tenlos de poesia primordialment evasionista. ella canta la vida.
En un temps de silenci, s . ompli de
paraules. En un ternos de menyspreu,
deis paletea almenys, per la ciencia
sembadali davant les seves conquestes. Ansis explica segurament el seu
exit entre una massa considerable de
:emes—fama i i aquella
conspiració de reserves de la minoria. (Inútil tot intent, ho combatem
pesque snia ict, d'agermanar la seva
poesia amb la de grups mes o men) -s
vitals. Ella tau única. No podia ésser
altrament; aristócrata perfecta, irreductible, conscient de la seca irreductibilitat. impietosa si ca; — Nietzche
ho aconsella—, ampla i gran si mis
no en el desig i el gest.)
Tanmateix el que s'agita darrera
dels versos és una palpitaciä humana
innegable. Lluita de coses moridores
i sospirs molt torta. Sensualitat eternarnent insatisfeta. Tragedia d'un es.
perit que prengué cenit a divisa aro:elles paraules famoses d'André Gide:
"cien n'existe que la vie".

la novena amb la ideettigia esoerica
is bes discutible, perb COto Sig ui que
això sto es *Dril tea cose im cas parSisen de l'extenii eübrolladlitim problema de les reladons de les Arlo •
tlq Na ansb la Tetadeneig siírei aquesta
política o religiosa o social, elle apar NEL
massa extens perque en una senzilla nota bibliogràfica puguem len res mes que
Les activitats d'Azaña
indicar-lo Ileugerament.
Li HUMANITAT, despees de reM. A. CASSANYES marcar
(*enorme imporencta del diseues
del tenor Azotio 0 Alacena, co Poi gue
la srvo actirilat es mcmijesti m'Inés Jira

"Rosacreus moderns"
per G. IV. SCRYA

No creiem pas arar errats si ens
aaareix cían un signe dula temps ben
significatiu el que una producció literaria per l'estil d'aquest "Rosacreus
Moderas'', que ha escrit G. W. Surya,
hagi obtingut un èxit tan gran que, despees d'haver-se'n venut forera milers
d'exemplars, encara l'editorial Johannes
Baum cregui que n'hagi de ter una edició popular.
Quant als "Modem, Rosacreus",

* "Camina de Franca". — Un dels
esdeveniments literaris mis importants
d'aquest any será, indubtablement, l'apandó de l'obra autobiorrafica de Joan
Pui g i Ferreter, "Camins dc Franca".
que sortirà molt aviat publicada per les
Edicions Proa. L'interès apassionat anib
que hom espera aquesta praducció
l'eminent escriptor catale li fa augurar un ixit esclatant. Tant de tio (me
la seva publicació contribueixi a treure
del seu marasme el nostre mercat editorial.
* "La Mirada". — Una bona noticia per als amics de les lletres catalanes: Les Edicions La Mirada rennendran molt aviat la seva activitat. interrompuda ja fa temns. Pesó sota UPA
neva forma. Fusionades amb les Edicions Proa esdevindran una collecci6
mes d'aquestes darreres, bo i conservant, perb, l'orientació o ye les caracteritza durant la seca boca anterior.
* El II S'aló d'ilumoristes.— L'Associació d'Humoristes de Barcelona. organitzadora del Se gon Sal é d ' Humo
-riste,ndalocgeris't
Syra. fa remarcar ene aquesta exposició él exclimirament ner als socis. Al
~el:e temns. avisa q ue les ubres han
d'ésser ?hundes a les esrnentades
rie t d'art ahans del dia ze de maig.
* Pidelaserra. — Uexit de l'ex p osició de pintures de Mara Pidelaserra i
Bries — a la Syra — ES ben t'ales i
reconegut de tothom. Una bona p art de
les obres exoosades han estas adquirides
pels nostres bona colleccienistes i la crítica unaninement n'ha fe els millors
elegís. Ageesta exposicié setä clausurada divendres.
* Manolo. — Aquesta nit. a les deu.
se celebrara a la Fonda de Sant Areusti.
del carrer de l'Hospital. l'homenatae a
Manolo llegué. amb monta de la sera
exposició. L'acre sera. sens duhte. molt
concorreaut. Es despatxen tieuets al Circo! Art'stie. can Pares i Fonda de San:
Agustf.

aquesta obra no és altra cosa que una
temptativa de considerar !es idees i tedeveniments actuals des del pum de mira de la saviesa o tradició esotèrica, sota l'aspecte d'una ficció novenesest, cosa sempre prou curiosa i interessant, a
la manera del Cornee de Cobalto, d'Abat
de Minan, de diverses produccions de
l'immens Balzac, com is ara aquel! meravellés Seaphit y-s, en el qual el creador dels Estudia Filosófico malda per
descriure l'andragin swendenborgià o be
Vinfena. — Es molt visitada l'ex*
la AhoPea "La decadencia Ilatina", del pessicieí d'homenatge a l a sen Llimcmna.
Peladan, i particularment aquell Zanoni inaugurada dissabte a tan Pares.
de Sir Edward Lytton Bulwer, que ens
sembla éstes el model, insuperat encara.
d'aquest genere novellesc, tan diikil con,
ADVERTIMENT
rär.
—
G. W. Surya no ha ates l'equilibri exAdvertir/1 a les persones a les
ce-acional realitzat en le,mientat Zanoei
quals interessf la publicaei6 imentre la ficcin novellesca i la ideologia
ocultista, puix que es torea eviclent que
mediata de les notes que me enreassa sovint en aquests "Rosaereus Movien que els originals han de didcrns "les disquisicions ideológico-docrigir-se tots s la Redacci6, Corte
trinals interrompen el fil de l'atetó, la
qual cosa s'explica ficilment, ia que
Catalanes, 589, a er pis, abans
G. \V. Surya no és un literat de prode les nou del veepr s. Els que
iessió com he era l'autor del Zoneni, sine
un investigador ocultístic les recerques
ens arribin mis tard d'aquesta
del qual, en el dernini de la medicina
hora o vagin adreçats a la imparticularment, han megut terca rebombori. Es clar que aquest acole:armen de
premta

del Paelantrul;

"Sempre és plaent de sentir parlar
un home cona Manuel Aza;la. Mis
encara en aquests moments de gran
transcendencia política l'ere hem de
declarar, amb tote sinceritat, que is
de doldre que l'activitat d'un borne
cont Manuel Asarla es limiti a uns
actas esporidics fora del Parlament.
Aquesta actuació periódica al marge
de l'ambient pariamentari no és de
bon tras tan eficaç com hei seria en
ple Parlament, contestant les estomeses dels enemics del régim, mis o
Metlys cOnvertits al republicanisme
En tenim un exemple recent i viu en
Indalecio Prieto. El formidable orador socialista pronuncia una documentadissima i aplanadora replica a
Calvo Sotelo, el iunest ex-ministre
de la monarquia. EI obscura del diputat socialista —magnific de forma.
vibrant d'elodiencia, d'argumentació
contundent— ha causat una viví:sima emoció a tot el pais i ha estat un
cop formidable contra els enemics del
regim. Si Prieto llagues deixat
contestar des del seu escó nf discurs
de Calvo Sotelo per fer-ho des del
carrer, el seu discurs— igualment
man,nific, igualment definitiu— no
hauria causat al pais la mateixa emoció, ni hauria tingut —això is el mis
important —la mateixa eficacia.
Es per aix6 que tot assenyalant !a
gran transcendencia politica del discurs pronunciat pel senyor Mafia a
Alacant, ens hem de doldre que el
cap de la "Izquierda Republicana" no
es decideixi a actuar d'una manera
efectiva i intensa en el Parlamenta on
les seves intervencions podrien tenir
una millo, eficacia en benefici de la
República i del regim dernocratic."

FH111

Novella
per
Merei Rodoreda
Un volum relligat en

tela: 3'80 pessetes

talurtya al ten* de la !leí de contraetes de canrcu, i deia:
"El poble català encara no s'ha

adenat prost de la gravetat de l'atac
que la posició de la Lliga representa
a l'autonomia de Catalunya. Encara
hi ha ciutadans que es p easen Q ue la
Lliga va de bona fe i que no es poden arribar a creure que aquest o r
capa del ia--ganismepoltc,b:
talanisme llames actui per interessas.
El mateix Cambó ho confirmava
innocentment en un dels paragrais de
ia seva conferencia. "La majoria deis
propietaris—deia —se n'han adonat
temps, i s'han donat periecte cempte que han d'esser generosos." Heus
aci el subconscient del senyeir Canohl que ti la dir, sense vnler — si ho
hagués sospesat no ho hauria dit—,
que s'ha d'ésser generós. Eis propietaria agriroles han de tramar els rabassaires en un pla de protecció...
han de permetre que no es morin de
;Q11, VO1 clic. que els propiotaris hag:ri d'ésser justos gerecoao:,
Els rahassaires ja poden estar ben
contents. que t'A s'hagin sie morir de
gana. Aquesta és la tesi d'aquesta
gent que en eI momen t mes culminant de la vida de Casal't:tr a, giran
romencem a governar-nos nosaitres
inaos cos. 110111E3 sent un patriotisme
de butxaca i se'n va a Madrid a demanar que ens intervinguin, com deu,' ia el senyer Royo Villaneva.
La conferencia del con s eller de
Justicia i Dret, Joan i Vallescà,
PS avui del mes alt inleres. I sera interessant despeé,: comentar-nc el set,
desenia-allament.-

L'ARRIBADA DELS CAMPIONS
D'ESPANYA DE PILOTA A
PUNTA 1 A PALA
Tal CM ahayia anunciat, ahir al vespre arribaren els jugadora Salsamendi,
Aramendia i Garagerri, procedents
de Pamplona, on acaben ale vencer en
els campionats amateurs de pilota a
'cistella" i a pala.
Un bon nombre d'aficionats slavien
enngregat al lloc d'arribada. i els jugadors van esser entirsiastiearnent aplaudir'. Despees de oassar Pel local del
Club Sesee/isla, anaren a la Generalitat.
on foren rehusa tief senyor President. el
qual els dedica uns escaients mota d'enherabena, contestant al parlament del
president del Club, senyor Lb:ayeres.
A l'Ajuntament van nassar a saludar
el senyor Alcalde, el qual fixant-se en
la joventut dele triemfadnes basa el sea
parlament en la nota d'Antimisme que
per a Catalunya representa l'expandiMent eficae nue assoleix l'esport de la
pilota basca a casa nostra.

FRONTÓ NOVETATS
eV0l, Dimecnirs
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Detalle ver °mielga

Futbol EsportsdeNen
El Campionat del Món

GRUP EXCURSIONISTA DE
L'OREE.° GRACIENC.—Avui tindrá
lloc al local de l'Orfeó Gracienc (.k,tUries, 83) el repartuuent de prenus
de la III Cursa Social i I Cursa Infantil Interclubs, celebrades =l'hm a
les Pistes de La Molina el passat mes
de març.
Ultra el repartimmt i projecci6 de
penicules d'esports de neu, En Josep M.
Benet dissertari sobre "L'evolució actual de l'excursionisme". L'acte comen'
a les deu de la vetlla.
BANQUET AL XALET DE LA
MOLINA.—La Seeci6 d'Esports de
Muntanya del C,entre Excursionista de
Catalunya organitza per al diumenge
vinent un dinar per a celebrar l'hit
de la darles" temporada d'esports de Sri,
i d'homenatge als eatnpions i g uanYadors de les curses, el qual tindri
al Xalet de a Molina.

o
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Segons les informaciont del corresponsal a Barcelima de EL DEBATE — r!
0 ,, c de la Lliga—, taca 1 'afc5u-i6
de Catalunya es /imita a la presumida
separatista!
"La atención de la gente tiene hoy
carácter exclusivamente político, y
predomina la incesante propaganda
separatista que es el aspecto más interesante que caracteriza los momentos actuales de Cataluña. Apenas pasa
un día sin que se exteriorice esa propaganda. Estas Catalá realiza en ese
sentido una campaña de innegable eficacia. Sus manifestaciones, sus discursos. 5 u 5 carteles, sus conferencias
por -radio"..., todo va encam i nado a
fomentar la exaltación separatista.
Hose a todo lo ancho de las Ramblas,
ha sido colocado un gran cartel anunciando un "match" de lucha grecra
romana entre Cataluña y Francia, y
en él aparecen luchando la bandera
francesa y la bandera separatista de
la estrella solitaria. En realidad, todas esas exhi'eiciones y discursos, de
propaganda francamente subversiva,
contrastan con Cl rigor que pone el
Gobierno de Cataluna en perseguir
a sus adversarios y en impedir manifestaciones legales de otra : fuerzas
que no sean separatistas. Pero forzoso es rezonocer que con ello se
logra distraer la atención de las gentes de otros problemas graves que
tiene planteados Cataluña."

El duel Calvo Sotelo-Prieto
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La T. S. F.
Programes europeus
selectes
19'00.—Langenberg, -156 m a n'ea. l ,osìcerb nOrdic.
2000. — Brussel-les flamenca,
322 hl. C,oleert d'orquesti a.
atala el diese:loe Aiidrd: Maacagrit,
Deuza. Leouravallo.
2000. — Nacional anglesa,
1.:50 n III. "Be: edenes: nute : e.u e .
opereta de Natalia Hall.

20041

n2.otteca t y an U, to a : Beethoven,
Liszt, d'Indy.
21'00. — Estrasburg, 349 meI r Concert per la Filharmbniea de verriun.
21'25.— Suissa romanxa, 413
incites. Lióder: Schubert. SahnMrl ta n i Braluns.
2135. — Nacional anglesa,
l.500 rs. Concert simfOnir.
21'46.--Suissa Italiana, 257 m.
"Pallassos", ópera de Leonravallo.
23'00.—Francfort, 251 m. Coneen reeeth•over.

Londres regional,

NOTICIARI DE RADIO

342 so. Quirilel Bridgewater.
EXPOSICIONS DE T. S. F.
A FRANÇA
20'10.—Poste Parlsien, 31 3 rn
-La bella Elena", Opera rFOttenAnib (ansió de la gran Fira
laarh.
Lille. la inauguració de la qual
Paris P. T. T., 432 no. Vells tintrue lloc el 31 de març, i de
.SUCCOS8,),I, fraliCeSC.S.
la de Paris. que va començar el
2030, — Brussel-les francesa, dia 9 de marr. sisan organitzat
.184 in. Colineta Pitscit.
exp o eicions on s,to representa2030. — Koenigsberg, 291 in. des les grans cases d'atildes de
Cottaert
per
l'orquestra
de
l'OT. S. F. La rasa Philips per
"Precisamente por eso querernos
eaemple, orupa un stand notale illamar desde ahora la atensión es- pera.
20'45. — Rädlo Paria, 1.630 nro. lissim.
crupulosa de los republicanos hacia

LUZ diu que 1/1 contteCn quina ratea
d'iluse,tsates, i luna falta de sentit ¡'ohuir P orta Ca lvo Sotelo a discutir club
buialeei Prieta sobre l,s restousabilitata
hranceees de la dictadura. Dfit que daunzo la impressió ¿'Color suggestieuat
ter 551 dels itlIS mes catites enemics, Gil
Reb.'es, per eremple. Yingú com el
der d'Aceid Popular es'a tan cantrut
l a derrota dc Calva Sotcle,

La llista d'inscripcions ha quedar
Lorente, del Sabadell, a Colomer, del
oberta al domicili social de l'entitat or- Diana, per punts.
ganitradera.
Candela, de l'Olympic, a Ferrandiz, de
l'Alegria, per punts.
Pech, del Barcelona, a Carbó, del
Punching, pee punts.
Canals, del Barcelona. a Espinosa, del
. Per punts.
EL II TROFEU PAULI CARBO- Diana
Lorente, del Sabadell, a Zurdo, del
NELL.—Acció Atlética es proposa
Blanc,
per punta.
celebrar el proper dia 3 a l'Estadi la seLorente, del Ssport. a Lozano, del
gona edició de la prova P. Carbonen", Terrassa, per abandonament.
la inscripció de la misil it limitada als
Vilalta. del Ring, a Casasses, de la
juniors, neófits i debutants.
Sala Teixidor, per punts.
EL yo ANIVERSAR1 DELS JOCS
ORTEGA ESTA A DISPOSICIO
OLLNIPICS. — El l assal (ha -a.
DE FERRAND
Atenes es va celebrar solernnement el
quarante aniversari de la restauracin
Ilem rebut la lletra segúent del madels Jocs °limpies. Seixanta mil espac- nager d'Ortega:
tadors assistiren a la cerimònia, la oual
"Havent Ilcgit a la premsa el repte
fou honorada per la presencia del Pre- públic del boxador Ferrand al ::remi peto
sident de la República. Després de l'e- lain Ortega, respecte al cainpionat d'Esxecució de l'himne nacional va t.mir panya, he de comunicar-vos que t'aten/
efecte la desfilada de les banderes de disposats a donar-li l'eportunitat meresles 42 nacions afiliades al C. O. I. i ruda. pecó com a titular que is Ortega,
l'execució de l'hinine - Steiro Sainara". les condicinna sei ien per al dit campin que fou cantas per primera vegada
nat:
1896. Es pronunciaren diversos parlaLi Hn 521, e! 6o per roo per al carnnients, entre els quals destaca el del ean, j el 40 per sao per al challenger. La
COInfe de Raillet La Tour. actual pre- distar/ele, a dotze reunds.
sident del C. O. 1. Els discursos foren
Amb un feriare ele 300 pessetes al
seguits d'exhibicions de j0C5 clássics,
Semit del Pe s mosca.
desfilades. de danses i de l'execució de
Donant-vos les gracies per erbié‘ant.
cants grecs enríes i moderis.
A. ARTERO"

AVUI SORTIRAN ELS JUGADORS CAP A GENOVA.—Com ja
'nem dit en altres edicions, aquesta tarda al nostre port embarcaran en cl
-Conte Biancamano" els jugador, tiranyols seleccionats per jugar el parlit de vuitè de final amb el Brasil.
Els esmentats jugador, romandran
fins al momeas de traelladar-se al va:
xell a l'Hotel Florida, del Tibidabo, on
es traslladaren ja el d i l l uns Passat.
Ahir a la tarda van entrenar-se al
corp
a de Les Corta, amara a gol únicament. Ho feren a Zamora situat a Ull
marc, i a Nogués a l'altre. Abans,
però, havien efectum 'Minimice, volta
al can), etc.
El seleccionador senyor Ganta Selaaar digué que no teni *encera decidit
reStlip que jugaria; tot depèn de diversas circumitincim, com, per exempie, la caraeteristica del canto on ihagi
que d'ésser semblant al Frontó
ile jugar
Palace
de Les .orts
jugaria de mig centre Sot
Avui, dimecres. Tarda, VIS
ler, però en canvi si el can* és humit
Ini huta Zamora, i la detenta sera CiLARRUNKAIN • ANTON
ELS AMATEURS
riaeo-Quincoces. Els &Tires dos mitjos
cantes
sembla segur que 'eran Cilaurren i
Resultats dels vuitens de final dels
Marculeta.
ASTIGARNAGA MENDIZAIAL peses gali i nloma. relebrats el dissabte
Respecte a la davantera, little dubte
passat a l'Iris Parle:
MIS, • IN 1011111
existeix a rala dreta, puix que de no
Berrell, del Sporting, vencé Aleu. del
Blenc, per m'Os.
OURUOEAGA • GUILLERMO
Poder j ugar Iraragorri jugaria l'ala Ventelrà i L. Peguero. La resta estan ja
Gonzalez, del Punching. a Aldea?, del
eon.ra
decidits amb Lángara al centre, ChaFirme, per punto.
cho, interior emmerra, i Gorostiza, ex- IRARLUORA - - GUTIERREZ
Firzels, del Barcelona. a Cortés, del
GONIEZ
trem.
Punching, per punta
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ELS ESPORTS Atletisme
Pilota Basca

los actuales momentos Nunca mejor
que ahora podemos gritar, por consiguiente: ";Viva la República!" Y que
todos los no republicanos comprendan exactamente la significación de
este grito. Si quieren que su sentido
les rezulte más claro, añadiremos
unas palabras y diremos de una vez:
e ; Viva la República, con todas sus
consecuencias!"

L'atac a l'autonomia

Obra nova de gran ('exit

1 0M NO

4011=8

los provechos que la Ceda intentará
sacar del grave re y es sufrido por el
ministro de Hacienda de la Dictadura. Procurará. por los medios más
sutiles, aparecer ante la opinión republicana como formando parte, para
ciertos efectos. de un bloque único,
y querrá dar la engaftosa sensacidin
de que su adhesión al régimen es sincera. ;Ojo con este juego, que es peMermo! INo caigan los republicanos,
una vez más, en risibles ingenuidades!
El discurso pronunciado por el señor Prieto, modelo de oración parlamentaria, ejemplo admirable de talento político y de emtrategia polí nuca, ha servido para acreditar la estrecha unidad esencial que, desde
hace algún tiempo, viene acusando el
frente republicano. A Prieto se dcben muchas jornadas de reivindicación del régimen; la República ha
contraído con él obligaciones de inmensa gratitud. El del viernes fue
uno de sus más altos servicins, no
sólo porque la Dictadura quedó para
siempre enjuiciada ante la opinión al
través del Parlamento, sino porque.
además, vino a coronar el proceso de
reacción republicana iniciado hace petos meses, después del abatimiento
en que los partidos del régimen quedaron sumidos a raíz de !as elecciones del 19 de noviembre. La ífitima
etapa de esa reacción ha sido la discrepancia radical movimiento de repulsa del republicanismo radical auténtico contra la política de entrega
y de humillación que se viene siguiendo desde el Poder. Prieto diö
ocasión magnifica y memorable para
que España entera comprenda que
los gravísimos peligros de que esta.
han rodeadas las instituciones del 14
de abril han sido superados, vencidos
definitivamente, y que, en adelante,
nada hay que ten/er, a condición de
que los re p ublicanos sepan mantenerse en el tono y en la decisión de

L'OPINIO es rcfercis a la confcrbT•
CiG que d,siù ahir L'eh i Vallesca atn:,
el tema dr tatac a l'aulonomia di- C o -

LLICIRONDA
L EIL IA CATALOMA
bE SANT PERE. 3

Oft 30E 1

d'

VARIA
Per a designar un challenger de Barter Breas, ha estat cencertadx una Huna
entre Tony Canzoneri i Frankie Flick,
Iluita que se celebraré el ze del mes
entrant.
— El sha 18 de itinv \naelmann boxara. a Manche s ter. contra Jackle Brewn,
en i in combar valedor per al titol mundia l del pes Musca. que ostenta el britinic.
— A Londres Harry Brecicks Va
sencer el cameló d'Holanda del pes

Ileuger, Robert asa, en deu represes.
— A la Broadway Arena, de Nava
York, l'holandés Van Klaveren acaba
de ley mate nul amb remedia loe
Rossi.
— A Londres Harry Mizler va hatre l'irlandès Jask Garland, per detenir
l'arbitre la :huta a la : egona represa.
— Holtzer, despees d'haver batut
Aug:er, s'ha adreçat a a 1. B. U. per a
dentanar-li reemplaçar ague,t en el
mata de campionat (l'Europa del pes
disputar per a colvir
ploma que s'ha
la sarah de campió avui existent en l'esmentada categoria. La 1. B. U. esta facultada pels seas representants per a
ccdir o rebutjar la demenda d'Holtzer.
— Tautand. manager de T'in ira nepat que llagues ofert a Ignasi .Va una
revenja del combat celehrat pels dos
hexadors darrerament.

cielisme
LA VOLTA A ITALIA

—

La tercera etapa fou, com
l'anterior. guanyada per
Guerra
CAMUSSO CONTINUA EN EL
LLOC DE LIDER DE LA CURSA
TRUEBA ES TROBA CLASSIFICAT A 5 Si. 2 S. DEL PRIMER
DIVERSOS ABANDONAMENTS
Aliir es Ya celebrar la tercera etapa
de la Volts a Itàlia, que ha vingut oreanitzant des de fa a/zun3 anys el nmtre celeste italiä "La Gazzeta ¿ello
Srort". Asitiesta etana coMprania el re.
corregid Ginova - I orna, sobre un toiel de ezae quilòmetres.
Al moment de la sentida lamen con.
des
• ienats alcuns
(mala afecten l'asturià Trueba, i són eta
lela seus coenuipiers Castagnoli

Paco. Tumbé deixaren de eresentar-:
a la sartida els isolats Valero i
Paelo i els francesos Fournier i Va›:nar.
ASSiSti a la sertida. que fou donada
proa de tres guarra de den. una gran
g enrada, la qual s'estenia al liara de
la carretera en una extensió de bon
nombre de nuilänietres.
Els ciclistes demostraren tot seguid
ini alt esnerit combatiu.
A 130 q uilbmetres de Génova, i
filmt diverses nanes exnerimentades •
algiars " 05003 .. . entre elli: Trucha. Fe
randa "esca pa i solament Olmo li
caca seriosament. Avançant Ferrar
Oln/o aconsegueix prendre un aran;
re considerable al gema mes intrortant
corredora eme se xiira. en un mement
donat, en o minen: i ,to ses, , ns. Pub
a la costa de Bracee Olmo és atralat
rels grinipa, l ors Rinda. Trueba_ etc_
la baixada la majar part dels nartr•
nants accnseaueixen incorporar-se
l'escamar daíanter i l'etapa es guam
da per Guerra, a l'spsint. L'ordre d'arribada és el següent
1. Guerra. 220 quilinnetres en 6
res sé minuts
segons.
o. Oltno: 3. 3leini: a. Rinda: 5. C •
zulsni; 6. ('lacios.
Els altres susdits 6t correders, en•
els nuals hi ha rneba. segseixen •
seguit
Desea:4 ¿'aquesta tercera etapa.
musse continua a la (levantara de
claasificació e z‘neral. iruo ja es In •
dessilient a 5 ir. a !. s1 ',rime:
Aviti es correrá le cuarta etapa. U ne - Pa.
a quilsineseis.
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LA PUBLICITAT

Fiscal: ¡ Coneixíeu el viatge a SeviTestimoni: Cree ‚recordar que Ii ho
A d'altres preguntes del fiscal din
que el moviment dil 8 de ganar s'es- havien de die en ruta, parqué caen qué' lla del capita Rojas?
Testimoni: .EI capita Rojas em
el
les
noticies
eren tan vagues respecte a
lava preparant amb anterioritat, en
mes de desembre, a Saragossa, Bar- la situació del camp gaditä, cs fria di- :natal ten permís de 48 hotes per a anar
celona i altres ciutats, i que es va ficil precisar on s'havia , de dirigir. A la a Sevilla, i jo l'hi vaig concedir. Essent
ajornar en no declarar-se la va g a ge mateixa estada ii vaig indicar que ja a Sevilla, el cap del Govern ent pregunta si el capitä Rojas estava disposat a
-neralfoviquspenr se favisaria,
Fiscal: Arlibat a jerez el capitä Ro- declarar davant la Comissió parlamentainiciar el moviment. El moviment es
aia de responsabilitats. Jo ii vaig dir que
va posar en práctica el 8 de gener a: jas. al; vareo donar alguna ordre?
MATARO
Testimoni: Quan la larga aorta en- era a Sevilla, i em respongué lisie el cidmate Anteriorment vaig rebre notiSardanes
Teatre
cies confidencials que el movirnent cara no sabia res i no c techen noticies dés.
Guàrdia agredit
En preguntar pel capita Rojas em diesclataria aviat a Saragossa, Barce- de Focorregut, les nAticies..donaCen
Futbol
Varia
La Societat Espanyola Citroen va precomete
de
la
gravetat
de
la
situació.
nula
tea
era
allí,
la•qual
cosa
ja
gnaren
que
lona. Sevilla i altres poblacions.
sentar alift a la tarda al seu local de
Matara, 22.— El diumenge passat.
Aquests fets els vaig posar a conei- hi hada grupa de camperols al camp. fea suposar que estava du canii,„i ales- la Rambla de Catalunya, 90, el moder- a dos cuarto de nou del vespre, l'autoxement del ministre de la Governacias. els guata es proposaven efectuar un al- labres vaig ordenar a 1155 dels searetaris níssim set cavalls al/lb transmissió da- móbil B. 3113o, conduit per- la seca
Fiscal: Quines ordres va rebre el eament i arribar a Cádiz. Trobant-me q' ite acudís a l'estació el dia següent ver Numera, els nous models 8, ro ¡ 15 amb propietaria Maria Assumpció de Río
al desnate del ministre de Governaciú. Si arribava el capita Rojas a fi que li rodea independents i el non xassis par
testimoni del ministre?
Ochoa, a la qual acompauyava MarEl senyor Menéndez: Les ordres aquest ern va (li r: "Cal enviar forres a indiques on era i que el necessitava la a ómnibus.
cela Halles, de nacionalitat -francesa
les vaig rebre en un telegrama circu- Casas Viejas". Les • loares. mes pro- Comissia parlamentaria.
La
impressió
produida
als
agents
domiciliadas ambdues a Barcelona
—Väreu donar al sensor Cal- la marca i automobilistes en gcncral
lar trames a la direcció general de peras eren les eine estaven a Jerez. Ein
aluntaner, 77, en trabar - se a 1 ecuSaguretat i ala governadors civils, en vaig posar en comunicrtrisí amb t'alcalde zan alguna ordre relacionada amb a:- estat magnifica, i lacte ha constitait un creuament deis carrera de Fermi Gael qual es donara compte que el 1110- d'aquesta cimas. i ti vaic dir que cai gun oferiment al capitä Rojas?
veritable
esdeveniment.
lán i Lepant, el guárdie..ae servei en
-daselcpitRj.Onuesva
s-imane era imminent i que s'adoptessin
Testimoni: —No, eis absolut.
El nou modal que presenta innovacions aquell lloc va irr la senyal parque
les mesures oportunas, principalment a acudir a aparen .1i vaig donar l'or- , Fiscal: —Sabia e/ testimoni rucorre- mas sensacionals es el 7 ca sulla, cons passés per la seca banda, la qual cosa
dre
(me
marxés.
en
dos
o
tres
cantions
les casernes, que es deia que anaven
gut a Casas Viejas, adhuc els afusella-truipesondambxits- no va obeir i va passar per la banda
a esser assaltades. Naturalment, per requissats amb 40 geardiea, en direcció inents?
facciú al problema que ca plantejá el contraria, amb gran perfil (l'atropellar
ras:, del meu cartee vaig estar co re- a Casas Viejas i cine illí prenguas el
No. en absolut.
Tedimoni:
constructor d'establir un vellida econó- la gens que mi aquella hora Cs dirig.a
tada, contant atnb el ministre de la comandament de la forra pea a resoldre
Fiscal: —Va tenia coneixemeat el tes- mic, rapid, segur, estable i confortable a l'estadía El guardia va prendre el
Governaai6 ì vaig rebre novas ordres la sin-aleja. i que si calla emprés el ri- tiinoni de l'entrevista que va rebre el presentant carrosseria amplia i de film! número de la matrícula, peras, en adoque si per reclina eta rebels calla
d'acord amb Fesperit que el telegrama gor, i
Rojas arnb el cap del Govern?
acces.
nar-se'n la conductora dcl cotxe va
destruir la casa on eren. que la de s Capita
esmentat reflecta.
Testimoni: —Vaig tenir ima referenPer respondre a aqueas programa de retrocedir i va demanar explicacions.
-truís.
Fiscal: —No variaven aquestes insel
tiresegons
aquesta
cia
particular,
i
la
manera
mes
eliden
Citroen
s'ha
atas
Fiscal: 2E1 capita Rojas us len alper la sitial cosa el guardia la va inteuccions el carácter de les ordres reSide nt va Ileg ir el conmuicat o l'amplia- 'Obliga s a abandonar la fórmula clássica vitar a acompanyar-lo a la Prefectura, i
gunas observacions?
Ludes?
Testinioni: l'Inca/11cm torna a cri- ci6 del comunicas, aix6 no ho sé, del per . emprendre la construccia d'un cou a atilleSt CreCre Va pujar a l'estrep.
El senyor Menéndez: —En l'essencial, dar-me per consultar-me si en lloc de capita Rojas i Ii pregunta si tenia algu- tipos de cotxe establert sota idees na- Sense eme huf mitjancés cap paraula.
no. Jo vaig reunir al niel, despatx els quaranta homes pocha endur-sen cin- na cosa a afegir, responent-li que no. do/mis i de resultats provats.
Marcela Halles es va tirar damunt el
caes de la Direcció general de S e a n
FISCAL: —Tenia noticies el testiDe moment es tendí a construir un guardia al qual va bufetejar, i aquest
-retailsdvgncprta- quanta. sEstäveu facultas per a des- moni del que havia °corregid a Lasas 'co' txe Ileuger, procurant a la regada es va veme obligas a tocar el atufes
Fis al:
mettels les ordres.
•
la casa on residien els rebela? Viejas?
qUe los molt bala- i estable sense que per d'alarma, i va acudir un guardia civil
Fiscal: —L'actuació del cos de Sr- truir
Testimoni: No, en absolut.
aix6 resulté; la carrosseria estreta
amb el (mal van aconseguir detenir-la.
Testimoni: Si. jo vaig• relee una
guretat es caracteritza per la toleranFiscal : Durant la tramitaciú de baixa de sostre. Aquestes condicions
Posada a disposició del jutge, armes/
comunicada, en la qual se ni donava
cia o per la violencia?
l'experticia,
sacudi
a
la
Direcció
de
va ordenar el seo ingrés a la presó.
un
sistema
de
adoptant
ren cornplertes
Testimoni: —En Fessencial l'actuad,: compte que el moviment liana quedat Seguretat el silleta coronel Hernán- propulsió frontal. Amb les rudas davan— El vinent divendres se celebrará
dominas i que s'havien prodult laixes
del cos de Seguretat, está perfectameat
•
-Sarabia?
Seres motrius el motor i la transmiesaa la LVIII representació de l'Associa.
en nombre que no recordo. Aquesta dar
d'acord amb lea seres ordenances i
. Testimoni: Com (lee havia de de- formen UII tot compacte a la part da- ció d'Arnics del Teatre amb la vinnoticia la hi doná• el ministre de clarar Rojas, jo, que sabia els llaços
seu reglament.
yäntera del cotxe, quedant 'hure co;tt. guda de la companyia (le comedias
••
Fiscal: Váreu trarnetre aquestes als Governació.
d'amistat que ruines' aiub Hernaadez
Fiscal Vereu comunicar aixä al Sarabia, Ii vaig comunicar el que pas- pletament per als passatgers la carros- d'Irene Lopez Herédia, que posará en
caps de les unitats?
escena l'obra de Benaverste "La esseria, que aixi pot ésser molt baixa
Testimoni: —Em vaig limitar a tran- capita. Rojas a Medina Sidonia?
s a y a, i acudi Sarabia a la Direccid i presentar la sena part infericr comple- cuela de las princesas".
Testimoni: No.
estigué parlant ami) Rojas. algtins mo- tantean plana.
rnetre-les als caps dels cossos de segu— El primer dels dos /milita juFiscal: a Li donáreu l'ordre que ments.,
retat i vigilancia.
Una altra soluciú aplicada per Citroen, gats entre el Llevant. de Valencia, i
tornas des de la Direcció de SeguFiscal s Coneixeu els termes d'ad'aquesta cintas, ha acabar
Els vaig dir que la força te a
que, ultra afavorir el confort, també
questa entrevista?
foc quan els grupa de rebels artuats retat?
afavoreix l'estabilitat i perfiles la cona- arnh el resultas de 2 a 3, favorable
tornar a
No;
cree
que
fou
de
vaig
No
Testimoni:
No.
Testimoni:
els fessin objecte d'agressió o atar o
trucció d'un cotxe moll baix, és la su s a rumio foraster. Aqueas resultas no
caracter
quan aquests grups proveits d'armes o tenir • comunica c i n amb ell.
-penal reflecteix el descalidellament de l'ent• a rodes independenis.
¿No pegué influir aquesta
Fiscal: I.lavors acom sabia que esartefactes explosius dirigissin els seus
El sistema de rodes independents contre, si es té en compte que el
entrevista eti la declaració del capita
segon gol de l'equi2 local va esser
ataca contra la propietat privada. Ama:, taveu a . Madrid?
adoptas
per
Citroeti
presenta
un
pes
no
ho vaig dir amb un carácter molt ri- . Testimoni: Vaig baixar jo mateix Rojas?
d'un penaltv molt duldós i sine al
suspès ininim i conserva constants
Testimoni: Ho ignoro.
que
torgorda.
Fiscal: el que havia oren- tot moment la via del cotxe així can] Llevant li va ésser antiltat un gol per
a l'estació emassabentar-nie
off-sirle
que només l'arbitre va saber
naven
les
forces,
que
havien
anat
Fiscal: ¡Recorda el testinioni si diregut abans que prestés • derlaració -el la inclinada, de les rodea.
gua en algun moment que no hi ha- retirant-se de mica en mica, parque capita. Rojas?
Una altra innovada, presentada co el anreciar. De l'iluro nomas es va disungir
N'Urna
autor deis dos gols.
colla expressar-los ami el unen agraigues ferits ni presonera?
Testinioni: Jo no sé inér que la Cisma!' 7 cavalls és la carrosseria two
— El segon partd jugat entre els
Testimoni: No recordo haver dit ment pel seu comportam ent. En e:a- declaració del t inent Fama:idea Artal. :mocea seacer, que a la segada juga e:
mateixos equipa ha acabat amb el reEa • densa per acahat iinterrogatori papar de bastidor o xassis del cots:e.
una cosa semblant. A la fiaria de vigi- plicar-me l'ocorregut a Casas Viejas,
lancia se li trameté tanibé la circu- Inc feu en termes absolutamen t coin- del jisca 1, i contenea el de l'acusaEs:tarima-non la carrosseria presenta sultas d'un a tres, favorable al Llecidents arnb el comunicas redactas.
dor privat. que en el primer termt formes correctilinies molt ben traeadas, vant, pci qual resultat s'adjudica de lar.
¡Qui va enviar aquast c o demana int aCaranient entre el pro- i, ultra ésser amplia i elegain, te por- iinitivanient la copa cedida p er la GeFiscal: sQuan rebéreu noticies de
neralitat. El partit ion molt mes in-municas? ces s at i el testimoni aquest acara- tes grana, amb la qual cosa resulta aa teressant que el primer dia. puix que
la provincia de (jadia?
és denegat per la Sala.
fácil accés per a totes les places.
Fiscal: ¿El va enviar estant encara ment
Testimoni: El dia lo vaig retire noI'lluro
va posar mas encert i enluSe
suspén
la
%asta
per
un
sitian
El motor que equipa el nou cotxe
ticies que al camp gadità es tractava cap de les forces de Seguretat.
siasme en la I la i t a. El gol de l'equip
és un 7 cavalls segons fórmula fiscal, local va ésser marcas
Fiscal: ¡El va enviar estan encara d'hora.
de donar extensió al moviment ami;
per Perera.
paró CII realitat desenrotlla una torea
un aixecament camperol. Las noticies el capita Rojas a Andalusia?
DECLARACIÓ DEL TINENT
de
38
cavalls.
Té
les
väivules
a
la
Testinicini:
Si.
Aquest
comunicas
aren vagues. A la tarda vaig rebre
D'ASSALT GREGORIO FERTORTOSA
culata i presanta els cilindres consNANDEZ ARTP.L
diierents telegramas d'alcaldes dema- tenia tres apartats: un que era de:
tituits per camisas de fallada cape- Avaria en un canal - Accident
nant forces parque temien que es tinent Fernandez Antat. donant comoen
En repren dre' s la sassiaa despras de cial practicament inovalitzables. Els
registressin assalts per part dels cam- te de la seva primera intarvenciú;
T ., rtosa, 22. — tia fatal daquinze minuts de suapensió, paaaa a
perola. Jo vaig donar compte del que un al Irr el capita Rojas donava como- declarar el tinent d'assalt Gregorio pistons i birles del nou motor son
nutieint el selinameri "El Exploocorria al senvor ministre, i aquest te del suaceit, i en el tercer, el cap Feanandez Artal, que relatiu en detall molt lleugers, i el coneum, reduit,
m'enaarregá que prepares la força de la mateixa força donava compte eta fets des de la ,eva aorticla de Li- que el cotxe colireix ton quiliamatres tado", d'Arnposlii, per Illt urliele
inserí! el Ilin 5 ir:tullen Mea,
amb 9 lees de gasolina.
necessária. Vaig ordenar, en primer de les mesures adoptades per a la dia cap a Casas Viejas.
El canvi de maraca te tres velo- considetal hijuridis per al julge
lloc, i això vull fer-ho ressaltar en nersecució deis gru p s rebela.
que
en
arribar
a
la
dita
aldea
Fiscal: a El comunicat no deia res
Diu
citats, i Cli lloc de presentar el alas- de Vista rata.
la nieva declaració, que es concentras
despres d'adonar-se del que pasaava, sic comandament al centre del cotxe
una companyia, que cree que manava dels successos?
— El Canal de l'Esquerra
escorcollä
algunas
cases
i
en
arribar
ts: una petita maneta disposada al
No.
Després
de
parlar
Ilavors el capita Guel, i que s'anomeTestimoni:
l'Ebre ha soferl una m'aria entre
nava la Companyia de Mtircia, que amb el capita Rojas li vaig d:r que a la barraca anomenada de "Seis tauler per a fer aquella ieina.
El non Litroen 7 cavalls aconse- aquesta ciutal i Amos-isla, pel
comptava ami) un estás nombre (no- redactes per escrit l'ampliaci se que Dedos". foren atacats violentament.
mas i que es trobava a Madrid per hacia j et del comunicas i que envies En vista d'aquesta agressió posarem guata cis loo qui .annetres per hora, quid motín han vale laneades
i com que eis ataca i a aquesta velocitat s'aguanta periec- les ;sigiles. Bolis aren que (nutre
(-ms
eiiicultats d'aquarteramcm.
una còpia al ministre de la Gover- setge a la barraca,
continuaven, detnanárem al governa- tainent i es controla be sobre tots els un lies quedara aranjada rales tres de la tarda es ¡eran prepara- nació.
lidie
que
envié;
reioreos i ierms, encara que siguin defectuosos. yarla.
.
tius de concentració d'aquesta comFiscal: ¡Per quina . rau varen lud: - dor de
bombes toa. Al cap de poc temps A fi que la velocitat estigui d'acord
paro-la.. pera) a mesura que avanaava car que escriviS aquest comunicat?
— Mentre podara un garrofer.
TM anda les altes possibilitats de velocila tarda les noticies que es rebien
TestimcMi: Posterionnent i anib arriba al poble el capita Rojas,
is 1 lerme municipal de Boquetes.
eren mes alarmants. L'alcalde de je- motiu. d'una campan y a que es va ini- es•ieu (-arrea de les forces dient que tat del vehicle, el; frena ban estat l'obre! . Vicien . Talen', de (piaranrez deia que els grupa de camperols ciar. el Ministre de la Governació eni duia oadres rigorosissimea; adhuc la notablement millorats. i ara sani dar- ta anys. va e:tuve 1 es produt tina
arribaven a la poblada, i en donar va dir: "Cridareu el capti Rojas d'aplicar la llei de fugues si calla. rIo hidraulica.
cornpte d'aluests fets al ministre de peroné cEgui sota la varita], pergue Antat li contesta llavors que u san-l'El programa Citroen per a cotxes aoutusió al costat dret, Itub
la Governació aquest em digné que ouguem formar-nos una . idea clara b:a y a excessiu.
de misma quedará completas amb fractura d'una cosiella, de probaria d'enviar-hi una companyia mes del que allí pugui haver ecorregua
ja atol, el capita Rajas al cap avia- els nous modela "ti", "in" i " la". nitstie reservat. Fou ai
set) domicili, despres fri. sser aunombrosa i que comptés amb elea company, poden parlar ren a la barraca de "Sels Dedos". on tots ella equipas; astil) sistema de xiliat
com
ments de combat mes poderosos. colo
pel inete.,e de llegues..
amb
ell".
Vaig
cridar
cl capita Rojas romangueren iins que itiu destruida. suspensió a rodea independents amb
inetralladores. A Madrid, en aquella
A continuació marraren cap a la ressorts torsionals, i presentant altres
••nn
data, dels tres grups de companyies i quan vaig comenzar a P arl ar amh placa, i el capita Rojas ordena que novetats interessants.
que existia, nornés un. el primer. ell a la direcció general de Seguretat foasin detinguts els que sala troliés
lana
altra
novetat
sensacional
prepresidit la direcció de la casa Citroen.
comptava amb metralladore a. La pri- em va dir que aquella mateixa nit alguna arma. Quan foren detinguts, Sentada asan per la Societat Espanyo- i finalment el sentor Narcis Masferrer
mera companvia d'aquest grup es tro- narlaria amb el ministre de la Govcr45
anaren
al
corrales
de
"Seis
Dedos",
la
Citacien
ha
estas
el
xassis
simia
n
pie, tina segada mas. advocá Per la intia
eu
nacida jo no ent vaig considerar
ha ya absent de Madrid. La segona. anuelles circumstancies amb torea oa van sentir unes paraules mal ao- per a Onunints amb motor flotant de
comeraiants d'automishils. per tal ele
que //mita y a el capita Rojas. ion en moral
II
cilindres
i
23
cavalls
sle
potència.
.
acose
saleseui
les
pronuncifi.
plantar cara als impostos.
p er a sotnietre'l a interrogatori. natit s
la que vaig pensar per enviar-la, patot
seasuit
amb
cilindres
de
camises
postisaes
Rojas
engegá
dos
treta;
Després
del banquet la major part deis
Aquella nit vaig ésser sopant amb el
ró a Fendenta surtí la tercera Com. ministre
de Governacid, i quan tornavem se sentí la veu de focl i sosia una canvialiles; engreixament a mesana comensals han anat a sisitar el marapanyia d'aquest matrix grup per les
andi radiador d'o I i refrigerat per nific sala, Citroen que Cl sem•or Mariä
la una de la matinada al seu desnata. descarrega.
mateixes causes i perquè tumbé con/p- aens
vain trobar allí el capita Rojas, a
No sap el declarant qui vidria és- aigua; embragatge de dos discos en .guilar ha inaueurat aquesta tarda a la
la y a amb metralladores.
sec: caixa de soltare velocitats; pont Rambla de Cataltinva, cantanada apas
()crfoc!
l'avatitdespatx.
jo
vai
g: presentar el ca- ser l'autor de la van 'de
Fiscal: ;Recordeu si varen tenir al- oita Rojas al ministre,
i a la mateixa eme tots estaven liarrejats. Torna no- del darrera "banjo", d'a y er emmot- Diagonal.
guna entrevista amh el capita Rojas?
porta del desnate eni vaig acomiadar vament a la plaga, cm el capita Rojas Ilat, rebaixador de utirehl i proveit
Testimoni: En: ratifico en la dede multiplicacions al xassi per a viatclaració que vaig fer anteriorment. No d'ells i mea] vaig anar. Dos o tres dies es lamenta de l'ocorregut, paró digné: pera; doble ira per autoirenants
recordo si la nieva entrevista asola en irres daré, per indicació del ministre de "A fi i al cap he complert les ordres
va ésser ja en anar-se'n a la Direc. Governació vai g estar renassant tina no - rebudead' Sao el testimoni que el ca- les quatre rodes amb comandanicat
cia de Seguretat o en acorniadar-lo, ta arnb un pia cine ndhavia II ami el mi- pita Rojas, a Jerez, conferencia tele- pedal; l'arbre (le transmissi6 amli
peria, naturalment, no el vaig cridar, nistre de Governació, i aquest em va fainicament atril) el ministre. de la Go- disc ventilat. per al comandament a
uta; servo-fre a depressió; su:Tensan
puix que tenia el propaait d'acudir a tornar a insistir -per tal nur parlas andi vernaci6.
De s prés parla de les dues visites per tauletes semielliptiques; esmorteiYeatació a acomiadar les forres ex- el capita. Rojas i l'instes Par que digaés
tot el que sabes. Etn va parlar en els que el capita Rojas li feis a Sevilla. dora hidrätilics de reglatge ternmespedicionarias.
(En aquest moment el capita Ro- mateixos termes ene al ministre.
Fui la primera ii digne que anava amb tátic al davant i al darrera, etc.. L'esFiscal: Tingué coneixement el testi- un arquitecte per tal (le tractar de de- pai carrossalile es de 6'900 metres,
jas. que fins ara ha niostrat gran
i el pes total transportable de 7.000
tranquillitat, ha donas provea de ner- moni del que es parlava a Sevilla so- terminadas obres, i en la segona
bre els fets ceorreauts?
viosismes i ala creuat de braços
confessä ami, tata claredat que
estiras
lea
manegues
de
la
guerTestimoni: Fui tenir noticies d'aixó. anava, entre altres coces, per dir-li
s'ha
Per tal de celebrar la presentació d'arera, fins al punt que el capità de vaig ordenar instruir un expedient go- que tos prudent i no digné, l'ocorre- quests nona niodels, la Societat Espala guardia civil, en advertir el Set] vernatiu í el trasllat a Madrid del ti- gut a Casas Viejas. puix que ja se ns•ola Citroen va oferir un esmorzar a/5
estas. ha ordenas a un dela bidella nent Fernändez Artal. No cal que di- sabia que a Madrid es propagava el seus agents i collaboradors. Va preaique li dones un vas d'aigua. El cavia gui que no es presenta a mi. A la nit que havia °corregid a la (lita pobla- dir el director comercial de l'organitha begut un glop i ala tranquillit- va arribar l'assessor jurldic de la Di• rla,.
zació Citroen a Espans•a, senvor josen
zas.)
El testimoni no ea creme Ilavors que O. Guaimbens, el qual tenia a l a sena
recetó de Seguretat. i em ua d'ir que
Eh senyor 'Menéndez segueix la se; aqueas tiaent, parlant amb alguns a lt se. aguaita gestió la fes el capita R o MS per dreta M. Bourquin, cnnsol de Franca:
va declaració negant en absolut que oficiala, reputara el fet con, de carác- iirdre del sens•or Menéndez, segons
M. Margoult, concessionari Citroen a
en aquesta entrevista dones al capita ter i aie g ia q ue -neuvol ia ca- assegurava el capita Rojas. Despras ho Perpinya; la senyoreta Margoult i el
cap ordre especial.
senyor Narcis Masferrer; i a la sena
llar ajo saig dir que era natural que st pogué -comprovar així.
Fiscal: Quan vau haixar a l'estació. hada presencias fets delictius els !taguas
Parla despres el testimoni d'un ball empleen la sencora Margoult Ma Jaime,
a van parlar amb els oficials i els do- comunicas immediatament a la Direc(ia
president de la Cambra de Contera
naren instruccions de carácter espe- General de Seguretat. i si no volia de la premsa celebras a Madrid. en el Francesa a Barcelona. el senvor Marià
smal el secretari sle la Direcció General
cial?
fer. que lio anés a dir al ministre de la de Seguretat, senyor Gaiza, fi parla .aguilar i el senyor Ismael Citiailabens.
Testimoni: Recordo que a l'estació Governació. o al cap del Govern o a qui
que atiés a la Direccia General de Se- director de la Sucursal Citroen de Barvaig formar un grup asid, el; oficial, (raguas °portó. Vaig cridar el cap del
guretat, on haría de signar una decla- celona.
de la Companyia i amb el rap
Cos de Seguretat i ii vaig dir que citas radas en l'expedient que sliavia obert.
Després de l'esmorzar el senior InSeguretat de dia i alguna agents
immediatament aquest oficial i suc de- En l'expelient havien prestat declaaa- ..ep O. Guafiabens ha posat ste ralleis re s vigilancia. Sostinguérem una conver- clarés allí all6 que rleia neds cafés,
f ore realitzat per M. André Citroen.
(id
diversas
persones.
entre
elles
uns
sa els termes concrets de la qual no
El tinent coronel al rnigdia es preseni ha Ilatiaat medels tan formidables can
recordo, paró el seu esperit, com és ta dient que a la direccid hi hacia el senyors que coneixien detalladament tot el
set cavalls i el xassis per a ómnibus.
tetad a, no fou mas que el d'encoratjar tinent Fernandez Artel, jo vaig orde- el que havia ocorregut a Casas Viejas.
El lastiman es negä a signar e/1 ab- un (lela que no ashiteten competencia de
la forea, ia que hacia de complir una nar que li prengués declaració l'assesrala mena. ja que tècnicament repremiasió difícil. Després vaig pujar t sor jurídic. Aquest assessor jurídic es sollo tota declarada que se li
Sanea) Iln avaric extraerdinari en r i m a
recarrer tots Cis vagons ocupats per presentä al migdia al mett despatx, i sliAcabarla la declaració del tinent Ar- ra d'automabila
j comercialment ssan sala força i vaig saludar els guardias pisé que el tincas Fernandez Artel nn tal, el fiscal demana que consti en acta
els vaig encoratjar. En la nieva valia declarar perquè data que catasa 'sur el teatiniona en referir-se al capiü lud, a :aren, insospitats.
Va dir després ml senvor Guaimbetes
conversa crec que vaig dir: "Eso hay
Rojas, ha dit que ami a veure'l a Sevique terminarlo. La fuerza pUblica no camat. Llanura jo vaig donar ordre que lla. en noto del senyor Menandez. a pre- que romprans a Frana ea beneficiar l'edeclarés
i
que
si
estaca
cansat
que
des.
conomia
del nostre país, car a la \ elan
debe tolerar agrasionea."
gar-li que no dignas la veritat deis sus-A altre, preguntes del fiscal sobre canses alli mateix, a la Direcció de Se- ressos de Casas Viejas. Tarnba demana República estan disposats a compensarguretat,
para
que
no
podia
sortir
acose
si en aquella «asid, en acomiadar-se
que consti en acta la declaració de la not arlquirint eIs nostres nroduates agriarles i tranufacturats, cosa que no °cordel capita Rojas li digné: "Adiós y ter una declaracid del que deia que ha- part referent al senyor Gaiza.
re amb altres nacías/s. q ue solatnent nrebuena suerte, ya sabes lo que te he lda vist i que deixes les cosas compleEl
defensnr,
com
abans
ho
ha
fet
ands
tenen vendre a Espanya. sense oferirdlos
dicho'', el testimoni lió siega termi- tament clarea. En d'acta declara, perf,
l'ex-director
general
cle
Segurttat
seni
tan
sois
verbalment,
parque
ho
porcrimnensació de can mena.
nantment.
Després van fea tis de la na ranla el
No nega que digués "adiós y bue- tava asarla i la seca declarada es bi- nyor Renindez, demana que la Sala orna suerte". També nega que digues mità a callar les quartillas que portava den' spie el leatimaii sineai a disposicia c6issol de Franca, sensor 'Mafia Aelli
accedeix,
pera
»o
nIe
ja
Sala.
.Aquesta
Ji
vaig
Ilegir
els
termes
de
la
declaralar. els Srs. Margolict j Tarrats. seis'
que no hi haguessin ferits ni presoda, i vaig ordenar que passés a un aals en fer la mateixa ',miaja, el fiscal, orde- Pastad Guailabens, el qual amh halles
ners.
Fiscal: ;No recorda el declarant ti el despatxos de la direcció parque es pre- na al tinent Artal que quedi a disposi- paratiles tau ressaltar l'aeraiment elte
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sentía envers la Prernsa, que no ha ereapitä Rnias sabia ben he del red on sentes, unit a aquesta daclaraciä, al (M- cid de la Sala.
fillr• grua astoroltic
A
les
nou
de
la
nit
acaba
la
sessió
gligit
mai
l'afany
de
superació
que
ha
especial.
ete
es dirigia?

L'exit aconseguit pels
nous models Citroen
amb motiu de la seva
presentació

Comarques catalanes
l•••••

LLEIDA
Agitació agraria a Torregrossa :: Expositors sancionats :: Els _Toas FloRevisió d'una causa per
rals
Altres novas
homicidi
Lleida, 22. — Comuniquen de Torregrossa que un nombraos grup de veins
del (1:1 noble, portant diversos carros
slan trashadat a la propietat conegua per "Margalei" per a emportarseas l'alfals que hi ha i que consideren pertanvent al mitjancer Francesa Cascó i Fabregat, acorniadat
d'aquella finca lang passat per fall
de la Comissió Arbitral. la qual rasolucid creada que es injusta i Per ju
-dical.
— Avid sita reunit la Comissió de
Govern de l'Ajuntament i ha acordat
entre altres coses la imposicid de sancions a uns expositors de Itxposlci6
de Primavera per hacer comas informalitats respecte a l'esmentat certamen.
— El proper din:tenga, a la tarda.
se celebrara al tcatre deis Camps
Elisis la festa deis _loas Florals,
qual será presidida pel rector de la
Universitat Catalana. senyor Pece
Bosch i G:nmera.
— Demà es ;Tuna clavara nou juras
a l'Audiancia la revisió de la causa
instruida Del Malas de Lleida contra
Lloren,: Fo i Joven, de Cervera. per
assassmat. riel qual va ésser absolt.
Llorenç l'o. en un montera d'ofuscació i acalorament. de matinada, en
vista dels cnganys de q-ae venia essent
objecte per part de l'artista de varietés
Leonor Ruiz "a" La Camelia, la va
matar a punyalades en una habitacfsa de
la '('osada Catalana", fet ocorregut
el fabear de 1933.
— Els regants del Canal d'Urgell.
afectats nels recs de Mollerussa,
!loa i Poal , slan reunit avui al palau de la comissaria de la teneralitat.
i han tractat de la construcció d'una
sequa que procedeixi del sub-canal
lacorable eer al rcc.

GIRONA
Billar :: Les colPnies escolars
Concurs de pesca :: La noca piscina
de la Devesa :: El preu del pa
Cacera major a les Gavarres :: Altres noves
Girona, 22. — Aqueas vespre comenaarari al Billar Club, ínstallat al
Café Coliseuni, els camoionats de billar de tercera categoria.
— A Portbou s'ha constituit l'Agrupació Mereantil i Indu strial , que
persegueix la defensa dels inter-essos
comercials i industrials.
— Aquesta tarda, la Comissió de
Cobanies Escotara de l'Ajuntamant ba
visitat diversos nobles de la costa per
tal de triar el punt de resids, ncia de
les colónies d'enguany.
— Aquest sisad s'ha reunir a la
Comissaida d'Ordre Pnblic la Junta
reguladora del preu de la farina i
del pa. Ei senyor Pruners li ha donas
comete de la fans-oda proposada pel
conseller d'Eccmomia i Agricultura per
a la venda del pa, i s'ha allanas la
filfa reunir', a instancias del representant dels flequers, que ha manifestat
que 110 esaava autoritzat per la Federació per acceptar o refusar resmentada fórmula. La citada Federada, decidirá avui sobre aquest extrem i demä es reunirá novament la
junta Reguladora per coneixen Facord que slagi adoptas.
— Fa nombreo grup de caçadors
d'aquesta capital ha donas una batuda
als senglars del mont anomenat
Gavarres, proper a la cintas, i han
aconseguit cobrar una magnifica peça
que s'acosta als qo quilos de pes i
una alma tui saa mea petisa.

TARRAGONA

aquestes festes sumen un total de 172,
—Al poble de Montblanc se
celebra la setmana passada una concentració essolar de germanor, a la
qual assistiren rull -cents escotan. S,
celebra un àpat de germanor i es proa
nunciaren discursos pels mateixos es.
colars representants de cada localitat.
—Assabentat el comissari, senyo
Pujol i Font, que a la platja alguna
individua practiquen el nudisme, ha
donat instruccions a la policia a fi
que s'extremi la vigilancia i no es falti
a la moral.
—L'alcalde, senyor Lloret, en rebre
aquest sumí els periodistas, els ha mas
infestas que estava molt satisfet de
les atencions rebudes a Madrid per
part de totes les persones i organis_
mes amb que ha liagut de tractar en
en noni de la ciutat.
El senyor Lloret ha acabat manis
festant que les gestions portades a
terma les condensara en una nota que
denla Bitas-ara als periodistas, puix que
abans ha de donar compte del resultat
del viatge als seas companys de Censal!.

FIGUERES
Els acords de l'Aasemblea pro-Fede.
racó Vitivinícola de l'Alt Empordi
Altres noves

— El pruppasaa t divendres Va e.SSer
inaugurada la Biblioteca del Grup femení de les Escotes graduadas d'al/esta
chitas.
A l'acta concorregueren tots els deis
febles d'ambdás sexes, i feren ús de la
paraula, glossant la s:gnificació i transcendancia de l'acta, e; comissari de la
Generalitat i conseller de Cultura del
nostre Ajuntament, senyor Puig i Pujadas; l'alcalde del poble, senyor :ebria
Pujolar, i la directora del Gruta senyora Maria Pérez. Foren molt aplaudits.
— El dissabte passat tinfgué lloc al
Casino Menestral una fundó teatral a
carrec de l'agrupació artística "Llevantnia Calellenca", sle Calcita. a profit
de les colónies escolars de Figueres.
— El dijous passat, dia 17, va tenir
;loe a la Cainbra Agrícola de l'Emporda la sessió clausural de l'Assenialea
Pro-Eederaci6 Vitivinicola de l'Alt Einporda.
Després de discutir-se les bases, sicardaren, per unanimitat, les seguents
conclusions: 1, anar a una federada de
centres viticoles; 2, compliment integre
de l'Estatut dei vi; 3, delinntacid de la
comarca vitícola de Fallt Emporda; 4,
declarada> de colina de ranas, i al cap
de trena dies, declaració d'existencia
de vi; 5, demanar la creació d'una estaCiÒ enolägica técnica de la comarca;
6, que es decreti eeliminació permanent
de l'alcohol industrial per als usos de
boca, i en compensada ea cre¡ un carburant nacional en qui s'addmioni un
tant per cent d'alcohol; 7, desaparicia
del gravamen que regeix a les sortides
de les primrees materias tartäriques o
almens-s que s'equiparin els seus prete•
amb els de festranger amb una diferarcia crimpostos a Laven de les destilleries
cooperativas dels vinyaters; 8. que no
es pugui fabricar alcohol de cap Mena
arnb productes importats; 9, intensifiyació de la propaganda ja començada
pel Govern, organitzada conjuntament
pels viticultors, el negociat i ei Gotera.
per a donar mes amplitud i eficacia ea
els mercats exteriors; lo, demanar que
es posi un rebedor per provincia; !I.
concessisa, per part de les companyies
de ferrocarrils, d'una tarifa mas reduida per als transporta de suliats, solees
i vins; 12, recolzar i adlierir-se a
crnclusions aprovades a l'Assemblea 'e
Vilafranca; 13, felicitar el aenyor
Hurtado per les seres encertades c : -sicions en bé de la salut pública i
vinyaters, i dernanar a tots els Ajurianients catalana que segutiXin el i r—

Germancr escolar a Montblanch
L'Orfeó "La Perla" de Mataró
La
mania del nudisine :: L'estada de exemple.
l'alcalde a Madrid :: Varia
Feu la clausura de l'acta el comissaTarragona, 22. — En les darreres ri de la Generalitat senyor Puig i Puexcursions regialrades per l'Oficina jades. oferint-se a traslladar a l'AjumaMunicipal de Turisme, eta forastera n-TM de Fi gueres i a la Generalitat de
que han visitas Tarragona durant Catallinya les esmentades conclusions.
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TEATRE VICTORIA PUMA CINEMA CAZADORES FURTIVOS

Companyla Lirio. ESTANY
Primer actor I director:*
ANSELMO FERNANDEZ
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, dimarres, nit, 3 cada no, a les den.
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RAZA DE BRAVOS

TEATRE ROMEA
Talaren 1941 1
Companyia Herrero-Bardem

A les S'IS I a les 1.'15. 23 1 24 representacions de LA MARQUESONA, de Quin.
iUuilln. I.a nliilor conmina da Vana
Exi I formidable. l,mniflor.ible interPrülavi'', Tierna. larda i nit, i cada d'a: LA
MARQUESONA.
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PrOrblrrli5 Mello Goldwyn Mayer
n• 11 1111 sol progrand. Revista I Dihoisos.
.5' loo, calo-sil programa:
MONUMENTAL
Ralnlii 1 Ludan bat ella en
*Apb4
Je-. -N , , •
LA REINA KELLY
continua 345 larda: "Paris . Morlitarraper ib,0
AVaiter Byron
neo". "Lobos pastores". "%PUS cle
.
»W"
anob Mait ulott. serenó. 7,11 del primer
postln" I Noticiad
EL TUNEL
Film nacional
per Jean nahon I Maitrieine Renault
DIBUIXOS
SONORA
Continua
315
tarda: "Valses de antafin".
COLISEU
POMPEIA
EL AGUA EN EL SUELO
Astil, tarda, de 4 a E, 1 nit, a las den:
romanea d'amor
La
*Lobos pastores". "Millares de postin" 1
despatsa a la taquilla p e r a la se.,s1.
no, e terna dc la 1,41,11a numerada
Gran exit d'Annatella en rinteressant
an espanyol
Noticiad
de diumenge. tarda, a les sis.
BOHEMIA I PEDRO
Piumenire. matinal, a les 1n • An. Dilluna:
POR LA PAZ DEL MUNDO LO
LA HERMANA BLANCA Continua tC-15
QUE SUENAN LAS MUJERES, ido, ie
larda: -La marea de !re V.
patrocinada Del
Irobelich. i LAS SORPRESAS DEL COCHE par [lack (Jalde, s it laollren Rayes
Lewis "Las eche golondrinas". .1.0 felicidad no
(l'agenda hongaresa)
Csmltl Catalä contra la Mierra"
CAMA, to . e 1
ea el dinero" I Nollriarl

LA CHULAPONA

debutatu el jove tener Cesar Ansarino., anda Al. Vazduez, 1. llanos 1 all res 1111.1pros.
Detnd. tarda: LOS CLAVELES, prr
E. Vol:draft. t Pas an LA CHULAPONA.
Nit. oreamtzal per la Germandet del
Ram del Sucre: EL SANTO DE LA
ISIDRA I LA CHULAPO/EA. laven.
dre . , mi. festival «Tamizar per
Associació Femenina Radical: LA
CHULAPONA 1 la comedia LA MARTIR DE GRANADA, per la senyora
Ea/randa, s elivors Ballp Cumelles.

p rndue e in 1 fa,

ILMI DE

CARLOMAGNO

f-e441

per

(,'0:0 , 1

X eolt

HIPOLIT LÁZARO
MARINA

1.4444444444444.444444444444-

t'espata a romptadorl a. En e - turlt:
LA EMBAJADA EN PELIGRO

TEATRE BARCELONA
Compan;la del Teatre Merla Isabel
de Madrid

dimecres, larda, a nn m'ad
siP. I nit. a un quart d'onza:
formidable exit de Mulo de Vargas

de

¡MI fillELITA U MIRE..
Ci ern h . dijOus, larda 1 nit:

¡Mi abuelita la pobre!...

COMIC

TEATRE

ALS NOSTRES

Cia. de revistes del Romea, de Madrid
Director: Viren Manid
Asid. dim ee r e s. tarda. a les 515. tautaqueo a 1 pta.: g e ne tat, 060 pres.:
LAS TENTACIONES
per LAURA PINILL08
Alarly. tope u Casaravilla. Nit. 1es trvis,
tres hora s d o riilre rontinu amb
LAURA PINILLOS
Mouri, Alady 1 Lepe an la revista de/ mes-

SALONS D j EXPOSICIO
1
A TOTS ELS DELS NOSTRES
CONCESSIONAR1S

tre Rasilla

;Al Pueblo! ;Al Pueblo!

I nfl:
abuelk
CdmIc. — Tarda:- "'Las tentaciones',
";.1I pueblo% Al pala10:"
•
El
NE ?rasi ntit:s:,..37-7 - da:lu
re i
_chu bie ipme enea ,O4, 13, Cli.ew
"Ni al amor ni mar".
Romea. — Tarda I nit:

rnarauv,
VIcteria. — Tarda 1 n11: ..nre,
O,Bailores" 1 -Ruta de bravos",

CINEMES

ACtualltat.S. — Reportalges d'arillo/1k
caed)aönne/..0. osse tor'cl.s
America. — .1.05 gangsters del
i "Por la !Mellad".
Ar rabul
;C•u..1Pilrrun
d° yley
Avinguda. — "De última hora" «s.,
fu g ado un presa"; a meo, a hl,.
nedflto".
, I b.• E3,la
Radgrçá,loronasa„.. d—
Boas. — "El f ¡corito del reglada/1h
-Mellada:remolcador".

nlayiaéls una vida" i "Avila", en
Bohinnla. — °La marea de los ten,
-Las cebo golondrinas" I "La falit'
no O, el dinero".
Bráldxézauyi .„. — "Humanidad" / «ye
Catalunya. — "Hay mujeres asi" 1 sr,
mulad con suerte".
Collssum. — "En par de fres c os" I
asesino chalodlico".
egra
,„ •dgol.:. -La Ultima alarma". ose,.
tuni ,„m rugj üe er 'n' zla " Lo ea bija adnel dtriigEdIn.:,e;
Comtal. — "El terror de los
svy
Diorama. — "El! diluvio", "El POhte T

Eentoailo'_
r '

00 011,10.511 0

MARIA

emetara. Pi-saler. larda. a pre. o
pOpillars. la eteaeut de Veminent chao

1931

T E4.T RES
:r 7.
. Uy : "1.0 gienon

Grandlós kett de

i 10

23 'de maig

Programes d'a

FEMINA

Liarla. 114 - •e•tva 111222
Av1.11, Oisaerrcs, 8
1 ar rI .t ,,,srrlit continua

'

Ti atres

o

Dimecres,

,""riamramay coynlsraanyforsa;;,31,tpl

tarda). "3. A. la vendedora" I -pt,
ser negro".

ExIC:llisjel°rr.de—
snud.0.1"inlel2E5rrellurosPagdent
Fanrrta' tro. — "Alada".
Färnina. — "Rouletaville aviador",
'. Ei Octubre Ilearldrlilionn°;:i
espanyol.
Goya. — -La (arfan/tila trágiea",
tacazo limpio" i "Piratas de Shancas
Irle Park. — "El zarewitsch",
Perhlay" / "Alina de rentaurkr.,
Kursaat. — "T.a locura de/ rntlar" I
loor de camera".
Lairtianno,
enrüeemwo c r .„1.Av e aco"le,
t,o brazas" I "Eclair Journal".
MaJbetie. — ''Se ba fugado un Pre-e,
-cincuenta dólares una vida - . ea ea;
1 n3-01, - Por el Mar viane Ii lles'
Merina. —
. d.. 5i vileartsalff» ibr.tid,ese101in'rMlinuts1;.-1
'teNeheal e de dg°ranlisciaprIal
fiz,v; rNorp'0Y. '"
_-• .71 etla wErniesio" I 'Cm.
01010 . ,s T'odiad:a".
Monumental. — "Parlo - Madoterne-,
"Lobos pastoras" i -Sil:jaras
pasTV
Mirla. — "Las telefonistas", "Ese
vergüenza de Moran" 1 "El resucilal(;
Panal:, Palana, — .India habla", -La
.P • c desnuda' i "ESrlaVoS, do la cien'
Padró. — -La mar e a de los d'ad",
-Las orlan enIntidrillaS" 1 "La 1 e 1100 1
no as el dinero".
,Pubil Cinema. —Reporfatge3 d'actuante:
Principal. — "El l'averno del regirle:5V
Ra,„O13- laesi d.: _la d..eci a rar ionmojcgandour i•. "El ag. o
suela", en espanyol.
Royal. — -Valses de antaño". "Ir
Pasteres" 1 -Mujeres de postin".
Saló VIctdria. — -En el hospital - , sedé
.• Romanza brangara".
- oro,"
Select Cinema. — "Iza fue mi mujer . . ea
rspanyol. "Lita Vez en la vida" 1 `1.4
luja del dragón".
Smart Cinema. — ..s• ha Timado un re.
so", "Noche de gran ciudad" 1 "}(5.
hatea", en espanyol.
Sptendid Cinema. — -La reina Esa", •C
toonel" 1 "La hermana blanca".
i
p., —.‘,;3
Dert1 i:0.121t 10115 canciones' 1 1
Tal!a
rey de /a plata".
Tiran. —
Trianon. — "El adivino", en arome
"Ei hambre de ArIzona" 1 .Sanit".
espanyol.
Trlomf. — •• A. la sombra délos mella-,
-.‘1,1,3, se divierte" i "Si, senor Bren-,
Drquinaona. — "Alma ele bailarina".
Volga. — « Allas la condesa", .Civisnl
:1 mes, a la tarda: -951-1:1"•
XII,. — "El serrana del mar" I .-E`. r:Ist
misterioso", en espany0/.

.

l'obra de la temporada. Doma, doloso,
tarda 1 nil
;AL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO!
Es despatxa als centres de localitats

MUSIC-HALLS

Apolo. — Varletats I Mercedes Flt!.

Ba-Ta-Clan. — Varletals. ROSita va2et
Enalia Dominen".
Pompeya. — inaugurarle, de la tenmenh
' le primavera. Grans a/tardo/d.
Eden Concert. — Varietats 1 angt1'.'
Martin.
Exceisior.—Varietals 1 Mercadee Alerr.
Mounn Rouge. — 50 atestes, Al, 1 51-5
s m'aniego.
Mambut. — Ethel Alderson.

TEATRE POLIORAMA
Companyla XIRGU - BORRAS
Anm
nir, a les /010: pre.artario
(Me a ta companyia 1 eSlrena de l'Obra de
JaeMlo Benavente NI AL AMOR NI AL
MAR. Dama, larda i nit: NI AL AMOR NI
AL MAR.

DIVERSOS

Teatre

HOtel Ritz. — Avu/ 1 cada Ola, TM (as
sant.
Pepe Burlada,
Calia Ubre. — AvuI I Cada Ma, The
san:.
Saló Doré (Granja Boyal). — 10 C.-.0
Boys,
Maleen Doré.. — Orgliestra eeceetrei
l'he napv
Triana. -- •
e,Te

Apol•ló

AVIS

A orees del púlelo l'arropreso d'a/111,st teatre ha truhat la manera de Armar dotae

raprasantarlons esir Mrdinares

LA GLORIOSA
abans ir rornenr t e urb e • •dia
la

Avol 3 cada din, tarda i

pv

0"

LA
GLORIOSA
Irrainissiblement darrera setmana

NIX

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de JCSEP SANTPERE

1

Avuiti;o11;p at , dael ieci,je deu:

ha estat elaborada pensare(
sois en que ha de suay'„ut
el pel per a /er-lo tallabk
t sense gran esforç, stn6 pe>.
sant tarnbe en que turi l'epi.
‘ dermis de tota irritacie
n graos, rotor, etc.

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
d'Alfons Mauro mitslca del mestre Sunyer.
150 vestits nous de la rasa Carol and
Muy, 11 decoracions novas de Balite,
1-lull 1 BuY4 Bailable! da Roberto. tildo,

1 ELS

Jazz. planos
lalvandres, prendió:1 festival a benefici de
la primera dama jm e ISABEL ESTÓRcia

CIRC
CARL HAGENBECK
cantonada Urgell - Wagon&
(Parrar de Buenos Airee)

AVUI, CARVI DE PROGRAMA
26 números arnsaelOnal, A balite'. a les
cinc de la tarda i a les deu en punto

ment sensaelotials

SALA PARTHENON
Balmee, 137

MODELS

CV.

is., 'fdoncs, [TI factor pTeciÓs'
per a l'operació d'afaitar-se i
el mateix temps un produce
',d'higiene per a la pe)].

.

RODES DEVANTERES INDEPENDENTS

11.1Sallt la Pasta NIX'
. s'eviten tots els perills dc con, tagt, no sols per la naturales&
. de la Pasta en si, sint5 tarnbt
per que s'eliminen sabotis.
brotxes, vasos 1 iota mena
d'ob j ectes porta-microtos.

I BARRES DE TORSIC5

vt

Usant la Pasta NIX
. simplificara l'operaciO. d'alai-

CONCESSIONARIS PER BARCELONA

SDAD ESPAÑOLA DE

M. AGUILAR
R. Catalunya, 137, i CORTS. 415

PLAZA DE

MOTOR, S. 1.

Sucursal de

PROVENÇA,

323

AUTOMO VILES CITROEN, S. A.
MADRID

CANOVAS. 5.

Barcelona: Rambla de Cataluria. 90
Delegaciones: Valencia. Sevilla, Oviedo

tar-se, ha ettipleara tres o
- quatre minuts, no sentirä des,
res cap irritaciO ni molestia
A la pell 1. si la tenia abael
d'alaitar-se, li desaparetura.
perque, cal no oblidarboi
LA •PASTA NIX • ES.
ABANO DF. TOT,
U
, TE PEP A LU'ENPPIDPEC)RDMI

CONCESSIONARI5
EN TOTS ELS
CAPS DE PARTITS JUDICIALS

imata-lio eN DRODUERIEs, PERFUSI
FES5ET2.5 1.1g
ETC. Al PREU DE re

DIO 22, g les den de la Mi. !aman els115
de Teatre calaIS. Estrena de la comedia
en tres artes, d'Afrusti Collado,

La bohemia trista

8.10.15

,

n LeiPast'aINIX

DE NOVISSIMA I INGINYOSA SUSPENSIÓ PER MEDI DE

Debut dais II harinosos tigres de Bengala,
amh fludolf Matthirs. rastra internarlon'inflen/ raeonegui °T'ira iets els domadoro. ALFRED PETOLETTI, al lun . II or
modern. zebres I camella. LULU GAUTIER,
el eltissic de l'alta escola, cte., Oir.
Portan cts vostres filis a la funald de la
larda
Desiidi a de Mtliets sense rerarrec a la
Funeraria Viudo, Rambla de Canaletes, S,
irGefeto / 2963, ale centres de revenda I a
la taquilla del fin. tetaron 33544, des
de les deu en endavant
Entrad, a 2. 3, G. P, lo i 12 pevsates.
Molla amh 4 entradas. SO passates
ilniposlos a carece del nilblic)
EXHIBICIO DE FERES
cada rija. de 10 a 6 tarda
.4limentarid de l a s t a res. a lea 11 riel
~II. Entrada: 1 pta.: nena. 050 ptas.
Servel especial da /ramales I autobuses
desvires de cada funcld
Es torta& nl distinglf pene (Ille
puntualmant a Ira (1111C101,3, p 1 1II q 11O lost
el primer COM Faltan ltuimeea són igual.

e
A PASTA PER
A A FA ITA2

I 4.2.
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