Dijous, 24 de maig ue Àuigi4

Any 56.—Núm. 18.653.—Preu: 15 cèntims
I ..

I.

A BONAMENTS

EL TEMPSP

....

-

a l nievrnelpl

.

m
aerol:
72:1

tema
es
mr.24
in i iiietr e a.
graos. Ilorn lidt. relativa: al? per Leas. Velneitat de/
ital,
en
promedio 200
Vi=ilailitat
l
t
a nrltze
vent: calma.
bares:
mere E5Iat le! eti: Itere. En tus narraras
Temperatura maznen: 2R'S PrIns. TeroperaInta Medina:
quilòmetres. Prelo's erais. derOrregul del yeti:
rip1fa 16: nafta,
en e! 5 1 0 rF ahlr: ta hores te

roo reo

Calaiunya territoris ere la Reptabltt•s„
srmelre
Artié riea 11aUni 1 Portan!, trirnettre...
paraos cament postal, td_

.

1.—
Ir1..—

34

90'— •

D1AM D'Avisos 1 NOTICIES

.
PEDACITO 1 ADMINISTRACIO: CORTE CATALANES,

'Alti:Sala 5 RECLAMS EEGOSS TARIFES

BARCELONA

lis, ter — TELEFON 11430

TALLERS D'IMPRENTA' CURIA DE MACABA ti 1 13.

e
mmuts.

se2

tmatania

TELEFON 13603

El dèficit
a Catalunya i a Espanya (1)
L'organitzacid de
seMalgrat
tot,
LA VACUNA LA VISTA DE LA CAUSA
de l'Exposició
gueix governant
LA DARRERA REVOLUCIO
pNTIF MISTA
l'anarquisme

Des de rally 1914 al 193 gaircbe
les nacions d'Europa coneguef ea una rauxa de follia cono poques
recorda el man. Cal arribar cap
voltants del segle X, en l'epoca
dels inicis de l'Edat Mit enebrosa
t
arta, per trobar paisatges histärics
çoe s'acostin, i encara de lluny, a toa acuella extracirdinária pompa de
barba rie. I quan uni tot allò continua
rassec de brutalitat arreu de les
12.:10 n o convalescents. Cap valor altar no va sostenir-se. Econamicament
arturats, els paises es refiaren de
curanderiame politic i social. Uns
ces aviar, els altres mes tard, loan
renunciar a governar-se segons la veatar i la justicia i han descolgar divi-

CONTRA EL CAPITA ROJAS

totes

Seüttelicen les cleelaracions contraclieti).-

eles dele testimonie
Cidiz, 23.— Avui ha continuat la
v. sza de la causa contra el capita Ro¿as pels successos de Casas %rejas
Slan adoptat les ntateixes precaudimos que el dia d'ahir, i l'afluencia
de públic ha estat tan/be extraordinaria.
Abato; de començar la sessió els
periodistes han parlat amb el capita
Rojas, el cual no amagava la seca
satisfacció i ha manifestar que estava
satisiet de la forma cono es descabdellava el judiei.
El senvor Vicenç del Castillo, president del Jurat, no ha concorregut
a la sessió d'avui, i ha comunicar que
eslava malalt. bio estar enviar a casa
seca el 'oletee forense pequé certiEques aquest extrem. L'ha substituir
en la presidencia del Jurar el senyor
Andreu Castillo.

atats i simbols d'èpoques d'esclavati d'imperi deis instints. El ciutadà
egenera en vassall menee Ii assegu tu no passarä rnaldecaps. Les
amojona més darreres encara van
és lluny. Creuen que el malestar
:acimut s'esborrarà amb una noca
rserra. Heus aci com tot el cantara de lora a 1918 ha estar perjudicial,
as al punt que la perd rúnica virtut
aie tenia d'experi è ncia a lavar de la ARRIBADA DELS TESTIMONIS
A dos quarts d'onze del mati han
Val a dir que, per circrimstancies
varraexes. Espanya s'ha vist aparta- arribar els testimonis citara per a avui,
J'.1 /laquear mango% De la guerra no senyors Sánchez Alvarez, tinent d'asrita patit mes esquitxos que una salt; Joan Jiménez Rubio, caporal
(erra desmoralització dels costums d'assalt; Bartomeu Barba, capita
irlajzs i privats i una influencia ben d'Estar Major; Ferran .aguirrunaga.
epidérmica de les teories politiqueo delegar governatiu a CM:a en l'epoca
antastiques que la guerra ha posar dels successos, i d'alces.
ie moda. Per ò les coses no han gasDECLARA EL TINENT
tat gaire daca A Catalunya. sobreSÁNCHEZ ALVAREZ
tot. l'existencia d'una aspiració naciot al genuina ha orientar la nostra poEl primer a prestar declaració és
litica duna manera independent de el tinent senyor Sánchez Alvarez.
tot el nango' europeu.
Llena compte de la forma com es va
No obstant, és innegable que sei expressar el senyor Menéndez a Maes volatilitzen gairebé totes les doctri- drid en acomiadar a l'estació les ¿ornes que servien de fonament a la po- ces dassalt i assegura que rex-direcRica del segle passat. L'onada ¿el- ron general de Seguretat va dir que
aista que a Europa es un resultat de no volia ni ferits ni presoners.
la guerra, produeix algun trontoll de
Explica toril es va realitzar el viatl'aigua mansa d'aquest port natural ge a Casas Viejas, no aportant ca.p
és
la
cae, dins la poiitica europea,
detall ¿'interés. A Casas Viejas la
de la Península.
situaciar era greu i ell, al comandament
Pera d'això a creure que el feixis- de deu guàrdies, va t r actor de prendre
ne es pugui donar sota el; Pireneus la barraca del "Sei; dedos - . alentreshilos una gran distancia. Les matei- tant, un altre grup ¿e guardies, al
:ces causes que produiren la neutrali- comandament del tinent Anal, emplatat de lote a 193 aparten el país çava una metralla/lora en lloc estroduna posició extremada qualsevulga. tegic. El capita Rojas va arribar moEncara una altra cosa: en una terra ments després i es ya ¿en arrea del
en ala: no ala conegut del tot la cemandament de les ¿orces. Complint
rentable democracia es molt difícil anches del capita Rojas —afegeix —
cae hi han un iracas del sistema de- va procedir a la detenció d'alguns individus als seus domicilis. A molas
anträtic, per ara.
I, sobretot, en aquest sentit el di- d'aquests individus els van trobar
int dictador Primo de Rivera presta armes carregades, moites de les quals
c ense proposar-sIo un gran servei Invoco estar recentment disparades.
Va tornar a reunir-se amb el capitä
a:s antiieixistes. De la mateixa manera que la vacuna consisteix en una Rojas i en aquest moment es van
sentir
nombrosos dispars a la part
en
forma
ielculació de la rnalaltia
atenuada, que fa reaccionar larga- alta del noble.
Els detinguts foren conduits fins a
ritme i li presta un grau d'immunitat, el grotesc i xiroi imperi del fun- la barraca de Seisdedos, ti bi no no
d ad o r de les Unions Patrietiques por se% hi féu entrar. El capita Rojas rehacer servir per impossibiatar l'ad- criminä algun presoner davant l'ocorreveniment d'una dictadura seriosa. El gut al poble, i aquests amenaçaren el
senyor Calvo Sordo, almenys, sembla capita. Se sentiren inopinadament dos
que a Madrid se n'ha pogut ademar cli,pars i al moment la veu de "foc".
Veié el capita Rojas disparar la seva
erriet seves.

novament
de manifest les disbauxes econòmi q ues de Calvo Sotelo durant

El senyor Prieto posa

la dictadura
, Madrid, 2. — A les 4'..fo s'obre :a
esa', presidint el senyor Alta. Al
mc blau els ministres de Justicia, Mai Treball. Als escons hi ha fins a
21 diputara, i les tribunes bastant conueregudes. Es llegeix i aprova l'acta
'e la sessió anterior. Després es dóna
:totora al despatx ordinari. Ei dama
moste que les rninories han accedit a
que ,s creí una Comissió especial que
eireaaai en el projecte de cread & del
Lanc:l dEcononna Nacional en substitucia del Consell ordenador de l'Ecoranas,

que desapareix.
ORDRE DEL DIA
Saaaraven sense discussió: un dictamea de la Cumissió de Finalices sobre
pr posició de hei cedint a l'Ajumar•ent de Santoña recliiici-cascrna dit de
Sit aliquel; un dictamen de la Colitisti a de Pensiono sobre la Proposició de
116 considerant als eiectes del sola regu lador de pensions com a mora en capben el
el comandant 5enyOr Siefrid
Sa,a, rautierrez; l'informe de la Cogjaaa de Presorpostos.
Es llegeix una proposició de hei del
eri a l- González López cnncedint una
Perhu., a la vidua del doctor Sánchiz
lianas. Es presa co consideració.
Lo secretari dena lectura al dictaTeen de la Comissió de Pressupostos noiämenr redactar sobre el projecte de Hei
mara el compre dels sous j airres 'lacees
Ce personal del ces de Carrabiners.
ea au vot particular dels senyors Aza,
Cua rteen i Ortiz de Solarzano.
El PRESIDENT invita el primer firm ar del referit vot particular a que cd
defensa
El senyor AZA prega al president
tUe cleixi per a una altea ocasii, la alscraquest assumpte perrine avui es
M'a so l a themicicle per absència dels
Rayar, cuartee ° i Ortiz de Salórzano.
E l PRESIDENT contesta que arce4eix, pub demana al senyor Aza que
fati venir corn més aviar millar els dits
per tal de no retardar la soluc.t a d'aquest assumpte de sous del coa
de Carrabiners.
S'aprova un dictamen de la Comissió
M arina sobre un projecte de Ilei considerara el personal de l'Armada que in-

gressi en el Cos general de Serveis Maritims cono a retirar o en la reserva.
Tanate s'aprova un altre dictamen de
la mateixa Comissió sobre el projecte
de hei fent extensiu a Marina el decret
de Guerra de a de febrer darrer sobre
autorització al personal excedent.
El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI felicita el ministre de Marina
per hacer portar, com és el seu deure,
a la convalidació de les Corto un assumpte de tanta importancia.

El MINISTRE DE MARINA fa aleones explicacions al dictamen aprovat.
Tanibé is aprovat un dictamen sobre
el projecte de Llei de bases per a constitució del personal de flequers de lar ma rl a. (Entra el President del Cansen.)
(Continua a la hiel. 5 col, I.)

pistola, i té la quast absoluta seguretat
que la vea ordenant ¿oc cra la del capita Rojas. El capitä Rojas es lamenta
de rocorregut, per be que afegi que a
fi de compres tren les ordres que havia
rebut. El delegar governatiu felicita la
torea.
Afegeix el senyor Sancho que dona
compre més tard de tot l'ocorregut als
seus caps, si be després el capita Rojas
assegura que havia donat compre de
tot a la Direcció General de Seguretat.
També diu que a Madrid dona compre a la Direcció General de Seguretat

Eduardo Pardo Reyna, defensor del
capita Rojas
de rocorregua i que el secretara de la
Direcció l'invita a declarar. Ell digné
que diria la veritat, i llavors se li
pel secretara que no calla la seva

deelaracha
El President ordena la lectura de les
declaracions del tinent Sancha, en les
quals corista que els presoners entraren

la Ceda

El senyor Oil Robles exigeix
que avui s'apliqui la guillotina a la Hei de derogació
de la de termes municipals
Madrid, 23. — La retirada del salo
de sessions de la minoria de la Ceda
ha estat motiu de mutis comentaris
als passadissos del Congrés.
El ministre d'Obres Públiques, senao!. Guerra del Rio, ha conferenciar
ao-nb el senvor Gil Robles i altres
dirigents de la minoria per tal dcaitar que es produis una ruptura definitiva entre aquella i el Govern, ja
que l'actitud de determinats diputats
cedistes hi és francament decidida.
El Senyor Gil Robles, després de
termiiiada la reunió de la seva 'minoria, entrevistar, a dos quarts de
vuit de la tarda, amb el president de
la Cambra, senyor Alba, i en sortir
de l'entrevista, a preguntes dels periodistes, ha dit que anava a donar compre als seus companys del resultar de
la seca gestia, i que Ii sernblava que
tot se solucionaria.
Poc despees slan reintegrar al saló
els diputats, i el senyor Gil Robles ha
dit als periodistes:
—El senyor Alba m'lla manifestar
que la seca intervenció en canviar la
discussió de la llei de derogacie de
Termes municipals pel debat politic
no tingué mai la intencie de produje
cap molestia al diputar cedista senyor

Madariaga.
En aqueas sentir s'han canviat explicacions entre els senyors Alba i
Gil Robles, i aquest ha manifestat al
president de la Cambra que és propòsit irrevocable de les rninories de
la Ceda i Agraria que denla quedi
aprovada definitivament aquesta llei
de derogació, acceptant la fin-mula
que ha proposat el ministre de Treball, pera sense dilacions ni objeccielos de cap mena, per a la qual
cosa — ha aiegit redactar i presentar a la nieta una proposició incidental en aquest sentir.
El senyor Martínez de Velasco, que
era al davant, he confirmar aquesta
nova, i ha dit que tant els agrario
c e no el Govern estan d'acord que prevalgui aquest criteri.
Els periodistes han pogut saber des-

a l'interior de la barraca.
Contesta el testimani que cl que esl la
dient ara es la veritat, i que li sembla
que el capitä Rojas fou el qui orden ì
la veu -de foc.
L'acusador privat Ii pregmlita sobre
les ordres de la Direcció de Seguretat, i diu que foren les ja indicades, i
que foren sentidas a l'estaca', pels ti- aré; que en l'entrevista que han celebrar els senyors Guerra del Rio i
nents senyors Escobar i de Miguel.
Gil Robles slia adoptar el propòsit
DECLARACIÓ DEL DELEGAT feral) i resolt que cierna quedi aptoaquesta l'ea encara que per a
GOVERNATIU SR. ARRIGUNAGA cada
aixa calgui l'aplicació de la guillotina.
Acabada la declaracia craquest testiEn tenir coneixernent els socialismona compareix el senyor Fernando tes d'aquest acord han manifestar que
Arrigunaga, delegar governatiu de Ca- no creuen que prosperi aquest propód u z.
sit de la Ceda. Cal tenir en compte
El 'testimoni manifesta que ala a Ca- que demä es presentaran els oficis
a
gener,
com
sas Viejas el dia so de
vaga general al camp per al dia 5 de
delegar del governador, co el cotxe del juny, i que la !leí de termes municisenyor Arainburu. Hi torna de nou el lo palo és uro dels punts basics per a la
amb missió informativa. A Casas Vie- defensa dels nostres eaonaments
jas trola un tinent de la guardia civil d'una organització camperola.
i roto tinent crassalt A MedinasicIónia
conegué rocorregut a Casas Viejas per AVUI HI HAURA VOTACIONS
una carta del tinent Artal, i a Casas
•
DE QVÖRUM
Viejas el capita Rojas li dona cornpte
Avui s'llan cursa t ordres perquè
de les ordres severissimes que digné
havia rehut.
denl la acudeixM al Congrés els dipuFiscal: Recorda el testimeni a si el tats de les fraccions que formen la
tinent Acial Ii aemana que intervingues majoria, amb robjecte d'aprovar, mitper tal d'impedir quelcom de greu?
jançant quarum, en votacie definitiva, relevació de les tariies ferro(Segurix a la pàg. 5, col. al viaries.
Si calguis s'utilitzarien M'orbe
aquests vots per a aplicar la guillotina al prajecte de termes municipals.
Aixa si fos necessari, car sembla que
hi ha corrents d'harmonia segons les
quals els socialistes retirarien les esmenes obstruccionistes que tenen
presentades. Almenys aquest era rams ien a abans de produir-se a la Canoara lancident d'aquesta tarda.

La resposta del President de la Generalitat
sobre la Hei de contractes de conreu
Madrid, 23. — Demä es reunira el
ple del Tribunal Suprem per a examinar la contestaran que ha danat el President de la Generalitat sobre la Llei
de Contractes de Coloren. Es sabut que
la conte stació arriba /latinos, i que e.
repartiren c ópics entre els

Iii ple mareig
2111111190/

EL PROGRAMA

Madrid, 23. — El conseller de l'Ajillotarnent de Barcelona senyor alacip ha
estar conferenciant amb el President del
Consell de ministres sobre els enllaços
ferroviaris, Exposició de Barcelona i
cessió del castell de Idontjuit. Derna el
senyor MaciP continuara les Seves
El cop revolucionara del 1 de desem-'
i a la nit tornara a Barcelona. El bre de 1933 fati decidir per les raons
senyor Nfacip e a mostra optimista següents: la C. N. T. va creare que
quant al resultat de les seres gestions. l'abstemia, electoral que s ' Iliono registrar
en les eleccions legislatives de novembre
EL SR. SANTALO HA VISITAT representara una alhesia tacita de la
EL CAP DEL GOVERN
rnassa als procediments i ideari dels
Preguntat el senyor Santaló sobre el anarco-sindicalistes; la segona raé, era
seva
visita
al
cap
del
Gemotiu de la
que un cop cemeneades les hostilitats
vern, ha dit que havia estar per tal de al carrer, els elements d'experta, que
parlar-li de la praxima reunió de la estarcen aclaparats per la recent vicna-Ciencia del sal" a Barcelona, que re- ria electoral de les dretes, s'unirien al
queria la previa invitada oficial als re- moviment de la C. N. T.
presentants estrangers, i tanibé per exAquests són, almenys, els motius oiiposar-li, una regada mes, la necessitat ciais que cregueren aporta exposar els
de facilitar a laaiuntament de Barcelo- organismes anarco-sindiealistes. La vena per tal de poder cobrir el dèficit de ritat és, però, que el moviment de del'Expesició.
sembre es va len per les mateixes raras
de sempre: el gust de la revoinció per
la revolució, i una mena de fe cega per
creme que qualsevol ocasos és indicadissima per a riinplantament del Comu-

Greu accident
d'aviació
DOS MORTS

Ahir va ocórrer un greu accident d'aviacio, prop dels banys de la Barceloneta. Pels volts de les onze del tnati
un hidroavia de l'Aeronautica Militar
rme eslava feist practiques va caure a
mar, i moriren els dos caporal; daca'
cid que el tripulaven.
En el moment de produir-se la caiguda l'hidroavió es trobava a una algária
de quaranta metres. Va cante fent barrina. tiremos sembla, es para ei murar
en el ramera que els dos aviadora es
disposaven a dibuixar un espiral. La
topada amb raigua futi tau violenta que
el motor de rhiaroavió va fer explosia.
¡ en petar ami) l'aigua, aixecà una enor-

nismo Libertario.
Amb més o menys intensitat, el moviment va repercutir d'un cap a l'altre
d'Espanya. L'alta direcció daquest era
enconianada, cont de costurn, a un Comité Revolucionara però també, com de
costurn, a cada regló van fer el que els
va donar la gana. Eis del Centre, per
exemple, no pogueren realitzar cap de
les activitats revolucinnäries que havien
prontas, perque totes les energies baguereto desmeraar-les en convencer els
obrera de la U. G. T. que secunclessin

ratur.

temor a duda que hubiésemos dado mucho que hacer, aunque por descontado
no creemos hubiese plasmado en una realidad constructiva, que CO al fin lo que
nos interesa.
(Tata' els trossos publicats en cursiva
s(in fragments dels informes dels respectius comités regionals de la C. N. T.,
escrito despeé; del moviment.)
Galicies després de donar compre datemptats realitzats contra trens de ruargens, tiroteigs amb la força públic a. etc.,
acaba diem que hay infinidad de simpatjzantes que perian con agrado que los
movimientos de la C. .V. T. tyCieratt
repercusiones tangibles de mejoramien'o
para la clase trabajadora' y de aplastam •ento a'cl enemigo capitalista.
A Santander, en principi, els militants de la U. G. T. i la C. N. T., en
centra els desigs dels dirigents: anaren
d'acard en el moviment revolucionara
El dilluns, dia Ir, després de començada
la vaga general, la U. G. T. publica una
nota ordenant als neun afiliats que tornessin al treball. El martes y el miércoles hicieron explosión una4 bombas, uno.
en el local del periódico "La Voz de
Cantabria" glte. aras se destacó dilaMando a nuestra Organitzación, i otras cut
unas iglesias y conventos que produjeron desperfectos de importancia.
La regional d'Astúries no creia en
l'eficacia del moviment i aprofitä la desorganització del mecanisme revolucionari
de la C. N. T. per a no fer res. Només
hi llagué vaga i incidents en alguns por-4es de la comarca. A més, els anarco-

me columna d'escuna.
La caiguda foro presenciada per morra gent que en aquella hora es trobava
al Club de Nataciii i a les platges
bany de Sant Sebastiä i els altres, i va
produir un gros espant. L'aparell va
catire a mar a mitja milla de distancia
de les dites platees.
En acure . ' caure, diversas
intentaren socOrrer eta tripulants di 10parell. Una barca de pesca que es trobaca prop del lloc on va caure a l'aigua
rhictroarió, hi acudi de se g u i d a. Va
aconseguir mantenir-lo damunt de raigua i terure'n un deis pilota, el qual
encara era vira
Es dirigiren räpidainent, tambe, a
aquel' Ilse el 'llaclú 6" i el torpediner
numero 17. L'aviador recollit pels pescadora loor traslladat a bord del vaixell
guardacostes "Mariner Caute", el qual
lambe va acudir de seguida al lloc on
y a °carece la desgraeia. Va morir en el
precia moment d'esser-iii embarcat
Lambe hi acudiren unes gasolineres
de l'Aeronáutica, les quals començaren
els treballs per a trobar Vahee aviador,
el qual hacia desaparegut. Foren secundats pels pescadora que tripulaven la
barca que heno esmentat mis atuunta No
ho aconseguiren. L'aviador trobat s'anomena Antoni Torres i Molina. Era
el que pilotara l'hidroavió. El seu cadáver bou traslladat a riniermeria de sindicalistes d'Astúries sen partidaris
l'Aeronautica Naval Militar. El que no duna intelligencia al/lb la U. G. T.
ho fou s'anomena Amador Sales. Hi
mara en qualitat de pilot observador.
Prop de la una de la tarda raparen L'anarquisme aragonès
sinistrat fou remolcar fins al moll de
La Regional d'Aneó. Rita i Navarl'Aeronautica. Ha sofert molas despeeferies, i ha quedat absolutament inuti- ra juga el poner de vedette en el moviment de desernbre. Froto ho fan remarlitzat.
FI cadáver de l'aviador serà trasIla- car els seus represantants (luan decladat a n'espiral Militar, on ii sera prac- ren:
ticada l'autópsia. Durant tata la tarda
ara-eras /a organización dr .4,01:Has
els bussos efectuaren exploracions pel junto can laS Oraanizaaiones de Norte
fons de la mar, per tal de verme si tro- Centro, con toda Sta Plé yade de inteleJhacen labre cadáver, el (mal es aria tuales, negaban o eludían su romOramiso
que estaca ernpresonat entre les restes en la Ineha revolucionaria; Catatuaa, la
dels motors i la cabina de comandament, OrganizaCian que por• imperativos dz
que juntament ando l'ala esquerra de
caieneren al fons de la mar.

En terminar la servio de la Cambra,
el president de les (orts ha manifestar als periodistes que aquesta nit
pasara a discussia el dictamen de
pressupost del departament de Guerra.
En la sessió de denla a la tarda
continuará en primer hice la discussia del projecte de derogació de
termes municipals,' que espero acabar. Na tinc per, 1111¢ amagar que
Ile fet tot el que ha estat possible,
d'això n'estic molt satisfet, per a
buscar una fórmula d'harmonia a
aquest projecte, la qual cosa no s'oposa, si aquesta no es pot trotar dentà,
que demà pugui terminar la discussió.
Després anirà el pressupost d'augmena d'havers als carrabiners, ja que
el dehat del senyor Calvo Sotelo continuara a la nit.

meus te - nics poguee-

historia social debía ser siempre la que
en todo movimiento reclamase para si et
Puesto de avanzado, elude con mil subterfugios y condiciones su participación
en la lucha, adoptando una postura que
por su cm/m(1140d podía ser mur bien
equiparada a la perezosa abulia de cualquier ente gubernamental.
Andatucía, que
sU Sineerielad
"nuestra la descohesión y falta de control de sus efectivos, confía en ende el
ham b re y la miseria e.ristantes sean causa determinante para el lanzamiento de
los masaS.

Levante opinaba en sentido similar al
expuesto por Andalucía. objetando ni2
l'odiase en su Regional responder de la
efectividad del Min g:Mientô. pes* hallarse
en. buena porte dicha organización escindida Por los elementos treintistot. Sólo
Galicia coincide con Ara gón en la necesidad imperiosa del movimiento: estima que no es ya ocasión de disetth'r
si ha de ser el congreso o mea de las
Regionales quien inicie la pelea:' ate
por todo estdn nuestras declaracitmes revolucionarias, nueStra campaña en tal
sentida y nuestra dignidad.
Despees d'afirmar q ua Aor todos los
medios las Regionales tenían interés
endrino co crear valzedlas de escaPe
por donde poder eludir su comPromiso
rezolucinnario, l'organització aragonesa
cregue necessari adoptar una actitud de
prudencia. Desbordada, perii, per ?ímpetu revolucionari de la militancia local,
decidiren donan satisfacció al tendfteramento racial i comolir, fos com fos, els
seus deberes orgdnieos v re:ab/aforrarías.

Mar de las Matas imPlantóse y rizióse
el comunismo libertario:
A la ciutat de Saragossa. on residia
el Comité Nacional, el moviment arengue gran amplitud. A les nou de la
nit del t'Ea 8, quan ja el Co mité hacia
desiznat la una de la marinada com
ahara de comenear el cola recibe la noticia de que los militares co aodian salir tan- fuerntrar grandes dificultades v
proPonían el asalto a los cuarteles Par
los de afuera, sin qarantizar siquiera la
apertura de las puertas y sometimiento
de guardias.
Imposside resumir la série crintidents,
tiroteigs i agressions aire es registraren
aquello dies pels carrers de Saragossa.
De totes maneras, per a donar-se una
idea de l'estat d'esperit de l'anarco-slndicalisme en general i de l'aragonés en
particular, reproduirem alguno fragments de l'informe de la Regional:
En la Plaza de S. Lorenzo dns
ndass s,,rti
cacheanis,siedr,
ads,,s, came,e,,,
ba yi ech,as
„es si
¡'O

allí pasaban. uno de los cuales. Prestameso y tímido, les ofrece una cartera reMeta de billetes. tara que resfretasen
vida. pero l'os comparieros le dicen: " Ato
CO dinero lo que querernos: quórdeselo.
Qutz.i mariano no raldrd. Lo ave buscamos son armar para defender la Revolución".
Mis avall s'explica arnb indignació
ene mientras mas confiados estallan lez'antando las barricadas es p resenta la
torea pública i els agredí a trets.
Incendi del convent de frares de l' Avinguda d'America: Prena'cn fuego a la
ivro 'nardo amarzaban a enlatasar los grupos por los transeunteS que
con simpatía se paraban a comemplar el
incendie , un fraile desde una ventana
hace tat riOS illaSPGre con ar ma laraa, {firiendo a 11% renducionaria. Estos. que
iban armados con pistolas y escopetas.
inician 101 tiroteo emstra el COnZcnto,
gde CO presa de las /lamas. .4rarado el
Parqu e de bombero s . acude un ,,1S 111 n ;11,1
pero al llegar al puente de América.
ludido nutre el canal, cae en manos de
los orlipaS, que le arcnden fuego.
A dos (marta de otratre de la tarda
del dilluns, dia It. 10(PS grupos apostados en la barandilla de la estación de
Z. A, lancon bombas incendiarias
sobre el tren rileida ase venia de Par.
celona, entrando ardiendo en /a estatilin,
entablandOSe a continuación un nutrido
:Watt. ° entre Ins orunos t. las fuerzas
que guardan la estarle*, las que tienen
que parapetarse CO el anden, parque un
grupo había Penetrado Por las tios v llegad, hasta el convov ' mis Próximo a

lentent d'incendi de l'església de San
Pablo: Viendo que la {ateza era
fuego
es.e
g wmpie
se
Pa
‘teci Net
dersademat:ia
a (tintar dos earroS de amito de los adde
el eiército había sazado, con sus correspondientes antetralladOraf. Aero estrello.
do el uno contra nna formidable harri¡ida letuntada 50 15 10 Calle de la Democracia con atrios i 'arrOS
taliNtl ineS.
tras la cual se hallaba un nUtnfrOso ,fruPo de revolucionarios, en e: ame se contabon nionerosas compañeras arre canta' es0anrectr:
r
b116.70,Itaa r itlinst,ene!rac'ist°a'dliadoi p'a claosjk.irenn
d

mantenerse ee6 la lucha.

Finalment, el dijous, dia 14, desnaés
d'unes iornades sagnants, de les guata
resultaren nombrosos rnorts i ferits, els
anarco-sindicalistes de Sara gossa donaren per acabar el mciviment.
El purblo ante /a V0.1 de la C. A'. 7a
vo/viel al trabajo, con el corazón lleno
de odio y con los Puños c rishades. al
Ve r SU impotencia ante las fuerzas reere,rerue que el Estado kabia mandada
para safocar lis nanifestación dr ms nosi ansias de libertad tanto tieinPo conbt,leNdw.

Demà, divendres, dia 13,
a les deu del vespre, se

—Com ho fati per tornar-hi?... Almenys
sin demostrar que no me n'he retirat

per JOSEP MARIA PLANES

A Galicia, la C. N. T. coniessa que
hi té una organitzacia migradissima,
Els pobles to/laboraren enirgicament
gairebé inexistent. Numés a La Coruña a la revoluciel. A Binefar, Tauste, CaPoguarell fer alguna cosa. Si haguessin landa, Alcorica. Alcanyls, etc. resultaren
tingut material bélico, puede decirse sin malta monto i ferits. A Valderrobles i a

PARLAMENTARI

celebrará, la SEGONA
CONVERSA DE LES
DEL CICLE DE CONSULTES A LA JOVENTUT. Lloc: Corta Catalanes, 589, pral. Queden
convocats tots els joves
catalans sense distinció
d'idees ni tendenciea

,

Pe* Maria PLANES

(Seguird.1

Ahir, davant la platja de Sent Sebastià, un dels hidros de l'Aeronautica

va cauro a l'aigua. Dels eeus doe tripulants, un va nso" poe Meres
d'itere rocollit; l'erre, no ha 'out trobat, ence.rg

ti) Vegi's LA PUBLICITAT dels
dies 21, 22, 24, 25, 26, 27. 28 i 29 d'abril
i 3, 4, 5, 10, II, 12, 16, 17, 1S, sg j 23
tic maig.
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PEC
EL CINEMA
LES ESTRENES
"María"
Fantásio

Ufilms

que encara porta les eleccions, l'elevad&
per un fenomen parallel al de la prosperitat del territori, de Yates Martin, arrossegat en rascensió com en la ¿acallada per fenómens que ell no compran:
les seres puerilitats del nou ric, el sea
optimisme olla, les seres generositats
fantästiques, el seu enamorament d'una
dona bella i jove i l'abandonament de
la muller plena de seny, ¡ la simpatia
que irradia constantnent la seva anima
infantil, quan encara no és res, quan ja
ho és tot i quan ja no és res, quan
a Pescenari desert del teatre que ell feo

cena del Broadway, no podia per
menys d'ingressar al llene. En 1926
debuta per a la Paramount a IsEstudi
de Nora York. A la City de Nova
York fou una estrella disputada, i la
Fox aconsegui contractar-la cont
segona empresa de films. Assabentat
Hollywood de les valors de la nora
estrella en cada producció que rodara, la Universal procuré assegurarse-la, interpretant amb molta gràcia
i talent els millors papers de "Caballeros rústicos", etc., aixi cono "Los
ex ricos" i altres noves produccions
de Laernmle. Leila nasqué a Nova
York en t de maig; els setas pares
eren John Hyarns i Leila Mclntyre,
arnbdós celebrats comediants de la
capital. De nena va ¿enrostrar les
seres aficiono de voler treballar amb
els seus pares. i debuté a cinc anys:
obtingué el seu primer trianif a
tretze anys, en "Flores de mayo".
Enser,/ s aprovava els seus estudis ' a
l'Escola Alcuin ¡ al Collegi Clarck.
A disset anys es parlé molt d'ella
amb motiu del seu triomf en l'obra
"Going Crooked", estrenada a Nora
York al Tire Cort T'neatre. El sea
espes és rernpresari Philip Berg.

7rFANTAS1017
EL DISSA E TE VINENT
Un film de categoria del
meatre JULAEN DUVIVIER
MUR

GINA
a MANES

* Es prepara activament la impressic, d'una peilicula sobre la vida del que
dona non als dirigibles. La cinta es titulará, senzillament, "Su excelencia el
conde de Zeppelin", i l'actor Otto Gebatir interpretará el paper principal.
* L'opereta alemanya "Katz im
Sack" sera partada al llene molt aviar
pec Jacques Natanson amb el titol de
"Cuadrilla de amor". El principal paper femeni estaré interpretat per Irene
de Zilahy, que aparegue per primera
vegada en el llene en 'Paprika".
* El próxim film de Gabriel Rostitulará -Efecto teatral". L'esceco
nari i els diälegs han estat escrits per
Gerard Soubise, i Paul Devred ha
compost la partitura musical. Seran inJeanne
terpreta del nou
Christiane Delyne, Martina Musine,
Georges Pleura, Henri Baudio. Max Lerel, Víctor Vina, Roger Novelo i Maree! l'ibera

r?

EL

TEATRE

Barcelona: "Mi abuelita, la
pobre", de Luis de Vargas
A l'obra hi ha un persor.atge ben
trobat: un adolescent precoe que te
ja maltea coses d'home i que per aixà
mateix fa gracia, fa que hom miri
amé indulgencia les seves trapelleries
i que àdhuc ens guanyi la simpatia.
a mesura que deixa endevinar que en
el fons és un minyó molt bo i molt
tendre. Aquest personatge, si és ben
trobat, no és massa ben sostingut,
ja que la sera edat sembla variar,
segons les escenes. Peris la seva in-

que amb les vuitanta mil pessetes
subvenció no n'hi haura, com qui
per a cometieran Sentim haver
cr:
fessar que aquests darrers, o sia
pessimistes, estan en majoria. He se,
tim perqué ni veiem la cosa tan nege
ni espenem, per tant, que la subvea
se'n vagi com aigua en un cistell. De
tes maneres, el sistema que s'ha adora
que l'ajut sigui en efectiu
tema que en les enquestes que s'haz
sobre la crisi del teatre català han
pugnat, sempre, la major par t de ki
ens fa tiir
persones interrogades
per re g ia de l'empresa. Un dels ee.
cursants que mis probabilitats té a
guanyar el concurs ens deia termo t.
rera: - Per qué la Generalitat,
de donar diners, no imita rexeriale
l'Ajuntament de Madrid, amb els
tres Calderón i Espanyol, i facilita
l'empresari el teatre franc de llegue
lliure d'impostos municipals?

L'exces de xerrameca en els films que
s'han anat produint des de ladvenineet
del cinema sonor harta de produir neItil(1.11f/Orf
cessàriament una reacció, si no general,
almenys en un realitzador tal cota succei en ternos del cinema mut amb (caces de titols, que porta a la producció
de "L'Ultini - . inni acuse retals. Evidentment calla aquesta reacció que estronques el doll de xerrameca que ab.)
quen els productora damunt els pública
massa pacients; perb sempre balden/ cregut que per remeiar Pexcés de diaieg
LES ESTRENES D'AVUI
no havia mes que una fórmula: intensi f aar Pacció, ocupa:: es molt difícil que
Sensacional I emotiu corn
"ULTIMA NOVELA"
la gent parli mentre obra, si no és Jacap altre
* Aquesta nit, comiat deis bare
mes Cagney, j de Cagney Lomeo n'In
Avui s'estrena al Fémina aquest
russos al Liceo.
DIA I LLOC DEL NAIXEMENT
ha un,
nini, interpretas per Charlotte Susa
DE DIVERSOS ACTORS
Paul Fejos, pena. ens ofereix ea "MaFelix Bressart.
* Una bona noticia. La setmara
de la pellicula còmica
Neysa Nourse, 3-1-1919, Forest radaptació de "Nana'', la granactriu
ría" una afea fórmula: el diàleg en el
nent es presentará en una escena tare
jara.
una
nona
producció
de
tipus
altaGlen, Maryland.
supleix amb acció, sinó amb fotografia,
lonina l'artista Reinen Lor. No la -.t.
Zas/1 Pitts, 3-1-19ce, Parsons, Kan- mena dramatic i en la qua l corporitzara
i això, si ens pot donar per una banda
cordeu? ¿No recordeu aquella frase
un
personatge
de
la
seva
nacionalitat.
Sas.
film
poetic,
duna
poesia
difusa
i
teatre
al
llenç
seta que va interpretar, en una e, 'o
un
Estrelles del
Russ Columbo, 14-1-1908, San Fran- Es tracta de la nona vertió - ja s nrn
estática, per laltra, en canvi, dilueix
revistes del plorat Bayés, la actúe ara
$1
.
e
la
les
que
s'han
fet
incomptables
cisco,
Califórnia.
l'acció tant o més que el diàleg que aha
me de Millfèr(t
Un cronista vienes anota el fet tuSterling Holloway, 14-1-1906, Ce- novella de Léon Tolstoi "Resurrecvolgut evitar, perque al cap i a la ti
ción". Fredric March será la parella rbia que l'actualitat escénica a la capiderrotan, Ga.
* El mesare Padilla les paraules sempre evoquen-almen y stal austriaca sembla significar una reJane Knight, 22-1-1913, Hollywood, d'Arma Sten en aquest film-.
E; relicar io i de Valencia - és a Ei:.
acciona, mentre que la fotografia agaiada
venia després de la desbandada eCactors
echona
Ha vingut per a fer coneizers
Califórnia.
com a pur sistema expressiu tendeix a
* Herbert Wilcox, director de pro- de rearme per a aPareixer al llene. Ara
Chester Morris, 16-2-1901, Nova
Margarita Carbajal la partitura tlz
deturat-les-les accions-i a recórrer a
ducciä de la casa British amad Dorni- és al revés. Heus-en aci alguna exemYork.
revista, encara serie títol, destinad mi
símbols, sovint excessivament abundants,
Edmund Lowe, 16-3-1895, San José, nietas, anuncia que aixi que acabi la ci- pies:
Principal Palace. La lletra és del e.
per dir coses d'altra banda simples, que
Holly Haas treballa al teatre de
negraiiació de -Nell G ycyn", la seca
Califórnia.
nyor Silva Ararnburu.
no perdrien res dites duna manera skiEdward Everett Horton, 18-3-1891, pellicula actual, basada en la vida de la la Scala. Otto Wallburg acaba de firrecta.
tavorita de Caries 11 d'Anglaterra, co- mar un contracte per a la mateixa esBrooklyn, N. Y.
D'aquesta manera, de "Maria", que
Onslow Stevens, 29-3-3/902, Los mençarà la realització cinematográfica cena, i Frita Schulz está en negociacions
amb el diáleg corrent seria un melodraAngeles, Caliiernia.
de l'obra "Lirios silvestres", de John amb el rnateix ii. Liane Raid anua al
ma amb un excés evident de diáleg so- construir i que porta el seu nein, mentre
Leila Hyanis, 1-5-1908, Nova York. Hastings Turner, model de tipisme an- tcatre Anier Wien ; Werner Krauss
Música
Margaret Sullavan, 16-5-1911, Nor- ales.
bre l'acció, Paul Fejos en fa un Poema s'imagina tornar a rebre les ovacions
corporitza Napoleón en el drama "Els
ple de dolça malenconia en el qual ele del dia de la inauguració i quan l'en- folk, Virginia.
cent dies", de Mussolini i Forzano. Eli- térpret, Isabel Garcés, aconsegueix
prestar
unitat
al
seu
carácter.
L'en* Ja esta ultimat el repartiment de zabeth Berner debutará en un teatre
explica el drama de la pobra criada se- terrena en el que ell somniava, un taut
Paul Lukas, 26-5-1895, Budapest,
la nona producció de la London Filma (finare pocs dies. Finalment, en els di- carna amb una gran desimboltura,
duida, que pel seu estat no troba acc- • ir gent•
Hongria.
NOTICIAR'
que
te Douglas Fairbanks como a prota- versos espectacles de coniedia i opereta amb una gran frescor. Ens decanta
Greco
ens
relata
Pacció
Lund,
3-6-1913,
Buckley,
/liment enlloc fina que te linfant en una
Lucille
Alfred W.
gonista. Apareixeran en acitresta pellicu- da Viena actuen cada dia actrius i az- tot seguit a la indulgencia, a la simcasa de mala nota, imic indret on la duna manera directa i P lena de realls• Washington.
carácter
infantil,
encero
aquell
patia
Louise Fazenda, 17-649/3, Lafa- la I3enita Hume, Merk Vieron, Flora tors del llene tan coneguts com Adela
Tire u
tracten amb dolçor perb que també ha me, d'un realisme que no deixa pas de
El 'festival que a fi de
Robson, Elsa Lanchester, Wendy Bar- Kern, Nora Gregor, Alfred Piccaner, precoe ¡ petulant. Sap fer-lo atrevit, liornenatge
d'abandonar per éster perseguida i mal- banda un humor tendre, un afecte ex- yette, Ind.
de gratitud al seu mere:
Gloria Stuart, 4-7-1910, Santa Mó- ríe, Binnie Barnes, Diana Napler i Joan Paul Hartmann, Hans Jaray, Paulo versätil, sense que quedi cruel. Sap
tractada fins que mor a l'església. Des traordinari pel protagonista, encarnat
o r, senyor Pece Jordá, Na•
Gardner, artistes toas ells que exerciren Wessely. Max Hansen, Georg Alexan- fer-lo tendre, sense que quedi apega- sots-direct
del cel, aleshores-el cd que ella s'ima- per Edward G. Robinson. Bebe Daniels nica, Califórnia.
feó Graciencté organitzat per a reo
Vincent Barnett, 4-7-19 03, Pitt s- importants papen en "La vida privada der. Attila Hobiger, Ernst Verebes, Ro- les. La malicia infantil, els aires de
gina, una cuina en que tot brilla wat es l'estrella que l'aconmanya. En tealloc
el
dia
27 del corrent, o sigla
milhornes, un fans de bondat i de
le Enrique VIII" i -Catalina de Rud'or-proteg i rá les noies en perill de litat, però, iberoina no és ella, sinó Ah- burg, Pa.
892, Al- sia", els dos grans "iiims" dambient ss' Barsonv, Tibor von Halmay i Char- seriositat precoces, són admirable- diumenge vinent, estaré constimit
Slim
Summerrille,
to-7-1
la
terllançant
damunt
ne
MacMahon,
la
muller
dels
temps
diperdre la virtut
les KullMann.
ment estrafets per aquesta actrfu. Un següent programa:
NI
1.istioric sortits recentrnent de la presra l'aigua de la galleda amb la qual está lidia abandonada quan es presenta la burquerque
Migdia. - Apat de germanot.
gran tacte, sobretot, racompanya a
Roger Pryor, 27-8-1903, Nova York. tigiosa productora europea. El tito' defregant, ¡ provocant un xàfec que els prosperitat i quan sorgeix al costat de
Atice White, 28-8-1907, Paterson, finitiu d'aquesta nova interpretació de
donar la nota cómica, és a dir, a sala dassaigs del local social. Fer
separara.
Yates Martin la bellesa, perb a la qual N. J.
assistir-hi,
tots els socia que ho deoa
Douglas Fairbanks és -La vida privada Edith Mera atempta contra posar de relleu el contrast entre els
Aquesta llegenda hongaresa Paul Fe- el seu seny ;Humea de la ruina però no
alabel alarden. 2-9-1913, Cleveland, de Do:1 Juan".
fets i les paraules d'aquest personat- gin poden passar a adquirir ia iipas de l'afecte constant al seu triada,
jos l'ha portada al cinema procurant
la seva vida
Ohio
ge, que rolen ésser d'home i la seca guets a la Comissió Organitzabri
primir-li tot el sentit poetic que te en e: primer, al seu ex-marit després, llame
Andy Devine, 7-10-1905, Flagstaf 1,
natura d'infant. Endevir.a sempre, (estatge social) per tot el dia 241
J. F. Cordes, un dels floricultors
*
roble, unes vegades amb tota la ingenui- de la sort, podrfem dir el tipus de rho- Arizona.
la
constantment, un punt dote, de comi- corrent, en la qual data acaba
El diumenge passat al ',latí, quan
mes famosos i reiinats de Nord-Ametat d'aquest, daltres fent poesia pel pro- me que en ell mateix no és res, pela)
Lois January, 13-10-t9t3, Fort rica, acaba d'obtenir unanona mena de doncella d'Edith Mera entré a la carnbra citat, que mai no produeix la sensa- terrnini d'inscripció.
pi comiste a base de belles fotografies. que encarnará., Pcr q uè si, la prosperitat Worth, Texas.
Tarda, a les cinc. - Bailad:::
dalia de mida gegantina. Posat en el cas de la bella artista del cinema francés ció de fer comedia.
El diàleg hi es gairebé nul, fins al punt o la desgracia de la sera epoca.
Edna Muy Oliver, 9-11-1893, Bos- de donar-li norn, ha elegit el de la sena traba que no donava senyals de
És possible que per a aquest per- sardanes al pati de restatge; coba
que de vegades hom 1'M troba a faltar i
Un film molt interessant i unes mag- ton. Mass.
''La
Principal del Valles".
artista favorita del llene. I així resul- vida. TrasIladada immediatament a
d'altres, no podent suprimir-lo i volent nifiques encarnacions de E. G. R.-bin
Claude Rains, 10-114893, Londres, ta que la nova dalia - bellíssima, se- l'hospital Beaujou, l'activa intervenciO soatge, ¡ sobretot per la interpretaNit, a les deu. - Interessantissiz
veles
ei
públic
ció
d'Isabel
Garcés,
fer-ho, el substitueix per sons inarticu- son i d'Afine Macalahon.
Anglaterra.
gons s'assegura -/Is'anomena Elissa dels metges aconsegui reanimar-la i amb benvolença i adhuc amb simpa- concert a arree de prestigiosos ir
A. FERRAN
lato que els personatges fan per tal de
Boris Karloff, 23-11-1887, Dulwich,
menta, com són: Concepció Callao
ailunyar rimminent perill. En l'hora pre- tia la comedia; que li atorgues, mes
Lands.
sonoritzar, ja que no dialogar, la siAlrelaterra.
soprano; Maria Teresa Balcells, pa
no
ofereix
cap
perill
la
salut
de
sent
ja
d'una
negada,
eis
seus
aplaudiments.
Osten,
18-12-1902,
Brookhatuació. _Annabella en aquest film, que te
Gary
nista; Orfeó Gracienc j Cobla
:'encisadora estrella.
Però hi ha, en cansi, un altre perven, hilas.
escenes d'una gran bellesa, hi fa una
Com Max LMder, corn Claude Eran- sonatge rnasegat i arorrible: el duna celona, oficial de la Generaiitat
curtes Lew Ayres, 28-12-19o8, Minneäpocuida
protagonista plena de dolçor i sentiment,
ce, com Francine Mussey, la intèrpret velleta rondinaire. Aquest personas- quals interpretaran un bell
lis, Minn.
que de vegades ens fa pensar en aria
de ''Los tres mosqueteros" i de tantes ge, que ocupa sovint, en alternana dobres per a orfeó, per a orlad:
Mary Pidtford dels millors ternos, perb
Es donas
Alice White. - Fou una de les poCHARLES LAUGHTON
alares dines ha volgut posar fi als seus anida el minyó, una importancia de cobla, recital de cançons.
ei5C
una Mary Pickford quieta i tota en vida que "girls" que arriaren a Hollywood
aies. Una crisi aguda de neurastenia primer pla i que es passa la nit ron- a coneixer mantes obres del
D'hasier
acomodat
els
seus
desigs
interior.
i
primeres
Jordä,
estrelles
amb carrera i per tant ami) poques
Per abandonar
mort
a
a
la
s
la
impul
dinant amb veu de cella, fa robra sardanes; estrenes del mestre
ambicions de conquistar-se eis Estu- a la voluntat de la seva familia,
el /irán, Edith Méra, després dingepassatges. i alares coneguts autors, etc.
"El rey de la plata"
de famosos, busqué a Patterson el 28 Laughton seria avui oficial de l'Ar- del!1111/1111411.11.111.111111/111iMill nie una forta dosi de soporífer, obri les insuportable en molts
des
diniant
la
Peris
1Corn un autor dramát i c no s'adona
mada
anglesa.
L'entrada a la ballada de sar:Ixt
d'agost de 19°7. La sera mace era
s'ajagué
i
aixetes
del
s
ga
Warner- First una actriu coneguda. Alice, que s'ano- vocació el duia a Part de represenTivoli
de la monotonia, de la marica d'intefortuna seguirem veient la bella rès, deuda, que Ira de tenle un tal de la tarda i al concert de :a t,
Per
seré per niit.ià d'inritació, que
Film tret de la novena "Silvty Dallar", menava Alva, quan era petita se tar.
actriu en nones interpretacions.
personatgei Aquesta mena de perso- socis de rOríe6 Gracienc poden
Un any abano de la guerra entré
n'anà amb la sera ävia, la senyor Alede David Karsner, regona eseenari
san tolerables.
natges,
episódicarnent.
a
treballar
cont
a
ajudant
de
caixer
xander,
que
vivia
a
Hollywood,
fina
sar a recollir a la secretaria de :r:Carl Erickson i Mamey '(bete, dirigit
Però ferme figures cenarais esdevé titat.
a l'hotel Claridge, de Londres. Duper Zifred W. Creen, fotografia de a catorze anys. Els seus pares mola mateixa negació de l'art dratnátic.
rant tota la campanya es comporta
• e
James Van Trees, restuari d'Orry- l: tren quan ella era nena, i a penes si
La censura, contra
Sort que en el cas present la senyora
se'n recorda Ana a rescola a com un brau al front, i, fintas larKelly, decorats de Robert Haas i in- Alice
Heus aci el programa del real
diverses
Ruiz,
que
(interpreta,
ho
fa
amb
una
Los
Angeles.
Decidida
a
guanyar-se
mistici,
continué
estudiant
en
"La
Banca
Nemo"
terprctat per Edward G. Robinsan la vida independentment, estudié un
que, a carrec de l'excellent jore9 '
gran dignitat.
ocupacions de Para dramàtic.
(Yates. Martin), Afine Mac„Ilahon (Su - curs de taquigrafia i obtingué una
nista Leopold Cardona tindri liscs
La
sena
primera
aparició
en
escena
De
!a
resta
l'obra
no
cal
parLa
Censura
francesa
lia
obligat
a
su(Lily
Daniels
‚als Martin), Bebe
restatge social de l'Orfeó Grace'
plaça en una oficina municipai.
fou en 1926, i sabe fer-ho amé tanta
primir prop de 500 metres de la pel- lar-ne: un argument de comedia dissabte vinent, dia 26 del éter.%
Owers), Jobyna Hornland (Poker AnSALLY
El seu debut el jiu en "El ladrón perfecció i dosi tan elevada de gralicula "La Banca Nemo", dirigida ter blanca, del mis blanc i del tris insi- a les deu de la nit: . •
ide) i nitres.
len
fi
de Bagdad"; en una de les seres es- cia que el públic el saludé com una
..0. 01A
Marguerite Viel, segons una famosa co- pid.
Primera para - "Tocata ea re
cenes agafà un fort catarro.
positiva revelació artistica. Al cap
media satírica de Deis Verneuil, ¡ inEls Estats Units tenen una história
Domènec GUANSE menor"; Bach- Bussoni; "Seal
Al cap de poc temps es presenta de poc temps ocupara un lloc preterpretada per Alice Tissot, Ilona Goya,
prou recent perque els historiadora no a (Estudi de Chaplin, el qual radmeté
apassionatta",
Beethoven; Anda:3
O
Bergeron, Charles Fallot, Bred March
hagin pogut encara fer l'obra d'infla- coto a mecanógrafa en adonar-se de eminent entre els actora d'Anglaterra,
assai, Andante con moto, Allega,
i
la
sena
interpretació
de
la
comedia
La
cinta
és
la
histeria
de
la
Mauger.
¡
ció que els és propia, i aixi quan la la sena vaina per a possibles rodalnon
troppo,
Presto.
"Justicia divina" el consagré de macarrera triomfal don poca-rergonya que
veiem O en el 'libre o en el cinema el> ges. com aixi es feu.
Segona part. - "Dues arabesPcl:
sap procurar - se influencies ¡ manejarhomes ens apareixen com a hornea i 11.7
De Estudi Chaplin passä a altres nera definitiva, al mateix temps que
Debuss y; "Fantasia improarau
recaure
en
la
seca
personalitat
len
les amb habilitat. La censura posa net
COrn a ficcions, ja que al costat de les Estudis, on féu provea de la seca vir- vigorosa les mirades dels productors
"Nocturn en "fa" diesi", "Estad!,
terminant a uva de les anillara escenes
gratas qualitats que mes tard Pastaran tut envera el llene; perb sempre fraalle
Avui al vespre tindrà llac al teatre volucionari" i "Balada en -sol de l'obra que simula un coreen de mia la llegenda hi veiem els petits defec- cassà, i torné de mecanógrafa a la cinematogràfics de Hollywood.
nor", Chopin.
per
i
Parthenon
barrer
de
Balines)
restreLa
sena
primera
pellicula
nistres. Encara que l'acció transcorre
tes que encara no iban esvan en la First National. Aquesta casa li assigTercera part. - "El puerto i
en un país imaginad, es tem que el P U na de la comedia d'Agusti Callado "La
murmuració i que, més que no Pas les nà un paper en el "Sea Tiger" i im- cert l'última estrenada aquí-is "Entre la espada y la pared", en la qual
Centes setublances-blicpegusar bohemia arista", per la companyia Ca- na" de la "Suite Ibérica"), Albee
qualitats eis bloc. fan humana i carac- inediatament an llarg contracte.
earifi'm
llejas - Martínez. Aquesta funció forma "Dansa del foc" (del - Amor broi,
perilloses...
Aleshores tenia el cabell fose i pe- sobresortí de manera notable. El seu
teritzen els hornea.
part de la serie de dijous de teatre ca- Falla; "Rapsädia número 2" i
ileerzertertygallèmeeal
Als Estats Units, al costat de la bis- sa y a 69 quilos. En veure's al llene no, treball posterior en "El signo de la
talé organitzats per la companyia es- rateada" (de la -Walkiria"), ‘Vii.
tbria general, cada Estas té la sera Par s' agrada ; s'acolori el caben de ros cruz", "La isla de las almas perdimentada.
ner-Brasin.
graus-ticular;d ées recluí el seta pes a 38 quilos i varié per das", "Si yo tuviera un millón"
sobretot, "La vida privada de Enbornes, però com que no es tracta de complet.
* Florelle actuará al Tívoli. DebuRecital al Circol Artistic.
El
cap
de
Publicitat
de
la
First
Narique
VIII",
cinematografiada
aquespetits Estats independents amb una Mstara denla, divendres, a la nit, com a notable violinista Elisabeth Carra:1
en /926, que era John Le Roy, ta a la seva patria, l'acrediten entre
tória particularista i obscura i uns he- tional
fi
de
festa.
Cantará
en
francés
t
en
easla va persuadir perque canviés el seu les estrelles més iamoses.
de P. F. acompanyada al Pila°
rnia familiars i inflats, sinó dels Estats
teIlS Li aplaudirem, entre altres comCireol »'s"
d'Alva en Alice, ja que el priCharles Laughton és i fou sernpre
* En la Junta reunida per a relee_ nosiCions, (alegre fox-trot II suffit Isabelle Martí Colín, al
duna gran federació, les petites histò- nom
mer sonava malament. Ami) la ma- refractari a especialitzar-se en la intistie, denla, divendres, a les set
ció
de
carrees
de
la
Universal,
recaide
"El
iill
imprevijemme,
es
locals
s'enllacen
sampre
amb
la
ge(eilte
o
une
ri
teixa companyia Alice fea tants pro.. i
ameren els següents nomenaments per
Abraham la tarda, donará un recital. Iaten.,r
neral i n'agafen un sentit més universal. gressos que ben aviat es popularitzà terpretació de tipus determinat
unanim:tat en les aegiients persones: sat", l'inspiras vals de Paul aladarne
prefereix, d'acord amb les seres al/li tara obres escollides de Tartini,Srl:7
Late ziennatse, de "Monsieur
Aixf, la história de la prosperitat de la seva fatua. Cansada d'exercir pa- idies possibilitats, donar vida, a l'esmann, Albeniz, Liszt, Bach,
President: Carl 1.acran-11e.
Bibi", i la formosa canco Che j'ame,
l'Estat de Colorado quan bi ¡oren des- pero i atreta pel rodevill. es Ilanea a cena o al llene, a personatges de la
Borras
R. II. Cochrane.
Vice-president:
winski, Dinicu-Heilietz,
cobertes les mines d'argent que feren (escena, i deixà la First National per més variada ¡ oposada psicologia.
Vice-president segon: Samuel Se- de "Tumultes".
Palau, F. Kreisler i Caçadoz.
d'aquell territori un país de somni, i la tornar a Hollywood a recollir nous
dran.
* Una regada mes s'anuncia la reaseva ruina sobtada en decretar el pre- florero.
Secretad: V, S. McKay.
Associació de Música Ande
pariciú de la tiple Seiia arge al teatre
sident Cleveland radopció del pató or,
Un dia prengui part en el rodatge
ghSees.cretaria assistent: fleten 11. Hu- Novetats. Celebrarem que sigui veritat. El vinent concert d'aquesta
que desvaloritzava de sobte l'argent, és de "Cena a las ocho", paper en el
Sofia Vergé ha estar allunyada algun ció será celebrat el dia 30 del corre5
Tresorer: Charles B. Paine,
una hiatória que no solament ha d'inte- qual Alice cridà l'atenció dels directen/pa de l'escena per trobar- se inalalta.
ressar els habitants de Denver, sinó els tius de la Universal, els quals Ii asseTresorer assistent: Eugene F. Sernbla que ara está ja restablerta del mes de rnaig. Se celebrarà a la
de tots els Estats Units i els ¿'armen del guraren un llarg contracte. La sera
Walsh.
del Rectorat de la Universita1,i07
món, perque ens planteja un problema primera pellicula a la Universal-City
* Ja esté decidit quin seré el präTot seguit dels nomenatuent s. Carl tot.
rè dedicat a "La Música de czai
econòmic semblant al de la deflació que bou "En la gloria'', mula Chester xim "film" que tundeé com a intèrpret
Laca/urde sortí cap a Califórnia
* Es dita com a cosa segura el ca- a finals del segle XVI".
principal George Ambas, el gran actor,
en l'exprés, acompanyat del seu seafligeix actualment no sols els Estats Morris.
sainent de l'artista Empar Sara. segona
Alice White viu en una casa estil que acaba d'obtenir un triomf rotund en
La culta i coneguda artista st,::
cretad, J. H. Ross.
Units, sinó tot el món. Per això ens
figura femenina dcl traste Cómic, arnb
interessen les lluites dels eolons del Co- naba, en un dels pujols de Holly- "La casa de los Rothschild". Es tracta
Maria Carratalá faca
"Fueros
humanos",
es
un
film
reta
e!
director
d'orquestra,
del
mateix
tea*
ara d'un argument de Leonard Eraslorado, el canvi de nom de la capital wood.
interoretat per Spencer Tracy, el pro- tre, Manuel Faixá.
comentari. Prendran part
Leila Hyams.- Famosa en l'es- kins, que és adaptació d'una novella de
naixent de St. Charles pel de Denver,
onista
de
"El
poder
i
la
glaria".
ta g
cert els al-tetes seguents: senil
Katherine laugaton. El dirigirá Sidney
La direcció d'aquest nou film es de
* A mesura que van passant els
Landfield, i figuraran e el repartiment,
Frank Borzage, autor de "Adéu a les dies del termini de presentació de plecs Maria Amat, soprano; seMag,„.•
juntament amb George Ambas, Janct
arnies".. nue guanyi el primer Prenli al concurs per a dur a cap una tem- Gibert i Camins, espineta: P1'7,
Brecher, Edna Muy Oliver, Charlot
de direeció en 1932.
porada oficial de teatre cataii, els co- Tarragó, Ilaüt, i Ferran Pére z i
Henry, Ralph Morgan i llardie
* "D a ma por un día". que ha di- mentaris augmenten que dama gust d'es- viola "da Gamba".
bright. La cinta es titulara "El cabeza WARMER r51205 - F 'Uf MATION A'
rigit Frank Carpra. es interpretat per coltar. Els comentaristes san de dues
de familia",
Les obres seran executades
Warnen Williams i Richard Dix. El classes: els que creuen que tot pueril instruments antics.
* Eu vista del triomf assolit per la
anirà com una eda i els que sostencn
distribuía
txtCIFESA.
ii1111
éA
J..'1.0 PAPA ADLILTChf ••
en
Anna
Sten
hellissima artista russa

Avui,
sensacional
estrena

a cabeza
ketTrembre

Aviat,

un bon film
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Dit a us. 2-1 de maig de 1934

1.5 PUSLIGITAT

ES TRANGE
El govern francés
Bulgària
sota
la
dictadura
publica el "Ubre
en el Coliges

EI discurs de Lleó
lilum

n-n•nn•n-

Bolotov, ambaixador plenipoS. F. I. 0 1
tenciari a París, ha acceptat
E. la votaeitl die clausures es manifesta la la cartera d'afers estrangers

forta oposició holseSegons alguna perriulies anglesos, el rei
,-itzant del parta
a3.—Despres aflu y e:. par:at Bracke ha pres la paraula Llea
gaa a el qual ha començat ridicuhtan ,. les paraules pronunciades al
C.3:2 g res neo-socialista per Deat
Mamuet.
Es complau del to general del Congres SFIO i de l'abundancia d'idees
es7ressades, es a d:r de la gran contro v ers ia descabdellada ahir i avui.
82.1ri perales de provar les idees
esotacials del oocialisme. Se n'ha de,itin mes yunto: comuna que ti:ver-en/J.:es i aquestes es refereixen a quesians practiques.
El partit socialista ha sortlt intade
rar de tots els escindols i ell eniras a la vegada Loposic26 al fe:.
vsine. al bloc nacional i a la defalció
zn-ernamental. Constata que l'acord
Cmgrés és enter sobre la doctrina
la disrussiti es refereix al me:::le cfaczto.
El pla d'acció del partit
Sa:-,re a ma:cria mateixa del pla
:. orador afirma el seu acord de prin2iin. pere, s'aixeca contra :a idea d'oDI:sació pel partir dexecatar un programa determinat.
Es declara a acceptar un pla redoble e modificable segons les circurnstancies. Constata Eacord del Cong:és sobre la concepció que descarta
:a coexistencia prolongada d'economies mixtes i de règims intermedian:: entre el capitalisme i el socialisme.
En el que es refereix a la prea del
poder, Blum constata que el moment
;tesela es un d'aquells en que la deuncid del poder pot esdevenir ola acte
^revean/1 contra el desenvolupament
:ei :e.x . ame. -El que cal, en tot cas,
;.s mastrar prou alidada, prou eneraa per treure de l'exercici del poce: el máximum de resultats".
Remarca tot seguit que en realitat
discussió es retereix sobre la macera de presentació del socialisme.
. especial que sabem variar rex7o)'-' ,-, segun; la mena de clienteia
a 'a qual un a'adreea, segons el mc d. la sera categoria social.
Calen plans, però no massa
1, ,aador camera contra la multipliciIV de plans. El que el públic desitja Inés
l'ain-mació d'una energia que 'monte,. cae doni la certesa al treballador que
.. pan/ complira els seus compromi,Z, Za. pronuncia a favor d'una organitzs.'ia aeiensiva de les Federacions ca:azes
resistir a rnoviments com el de
o de febrer.
La ar . :paganda ha de respondre al dofe de crear en la massa un moví:e:u peicológic que privi el Govern
Cela seas mitjans de coerció i de crear
ao.timents enérgica i apassionats capaira de determinar una accid) d'aquesta
rasan.
la sera conclusió l'orador enunte
primeres mesures de transforma--es
ei socialisme sera conduit
realitzar 7 - :a seva doctrina i que
zuna dr 7 ••,7 a una socialització

Boris seria presoner en el seu palau i el
cop d Estat sitauria fet sense el seu
consentiment
LI canvi de r.'gi ng verifica: a Bulqaria
segueix preocupara els ambieras inicrnacionals. EsPecialment a ;Unes . es mun ilesta alguna reserva sobre l'ulterior
desenrofIlament de la pellica exterior del
nau govcru, recordant que alguns deis
que en formen part Ain adversario ad
pacte de Neuidy, i per tant revisto:Lisies.
Perä, co',: ja hem remar,-of, en llur
juim de n haver-se efeetuat algun Cdnri,

Interés a Italia

Roma, 23. — Els esdeveniments de
Bulgaria són seguits arnt) interès pela
perniles italians, que en Iluir majoria
frenen que cal esperar els desenvolupaments ulteriors de la situació abans d'en.
pressar un judici definan). En general
constaten que encara que no sigui fessible el feixisme. el moviment a Bul g ária es desenvolupa amb l'esperit i els
metodes feixistes:
El "Pealo" d'Itàlia escriu:
"Com ja a Letetnia, Polfuiria, Alemanya, Austria i Hongria, Bulgaria acaba de substituir un rca tm d'amnritat
l'atinc sistema democracia. la raó d'aquesta desaparició gradual ¡ proressiva
de la democracia a Europa consisteix er
el fet que el parlamentarisme no resol
sisa areuja el marasme general, mentre
que les nacions aspiren a l'ordre ¡ a la
represa. Els esdeveniments precisara/11.s
linies de direcció del nou govern de Bulgaria; de mornent horn pot subratllar
(me el movitnent s'ha desenrotllat e n
tot el país. Aixa-migdelac
significa que Bulgaria, com arreu, el
jac dels grups s'havia allunyat del Peble i roto/a interessava una rninoria
professionals de la política.
La "Gazzetta del Peo-lo", després
d'haver remarcat que el cop d'Estat
a Bulgaria ha reeixit plenament, escriu:
"Estern plenament satisfets dels esdeveniments de Bulgiria; en primer
lloc marquen una m' y a conquista dels
principis institults per la revolució
feixista: en segon flor, perquè tenim
una viva simpatia pel noble búlgar,
que, per les seves qualitats fonamentals de treball. sobrietat i fertilitat,
cont també pel seu esperit guerrer,
mereix un millor esdecenidor.

blau" sobre el
desarmament
El "Vibre Blau" que Oalli sur: a
París renté una completa doeUlnentació
sobre les darreres negorineions sobre el
problema del desarrnament i les proves
lefarrits del rea rma:neo alernany.
Mentrcstant , encara que fallir: toes
dies per a la reunió de la COIniSSió general del Desa r mament, fixada per al
dio 29, no es veui Venir eap so!ereuii. Ten.
harn s'adona del perill derivat de l'eventual iracas, mis que de la ConfereneM, d'una calesa general, fraeaS que Aria a 1411a CurSa als armaments i a m'a
guerra inevitable.
Steed afirma que ara es torna a resPirar loire de 1914 e el eert ‚‘s que Europa es troba en fult deis moments mes
greus de la seto histaria.
La outliiplicitat de plans presemats.
l'actitud d'elnglaterra, han fet IMP0331ble d'arribar a unir neord.
dia, mPs VIC la reduceió d'a r
la qiiestid de la se--maents,ir

freda i en un set/time/U patriätie.
1_u/irgan de Yentesa democrätica,
matis Tzankoff, publica una crida a
tots eis membres del partit dient en•
tre altres coses:
"El nou Govern Ira arribat al poder en un moment de total descomposició política, económica i moral,
provocada al pals pela mètodes dels
vells partits. Els interessos vitals de
dar da/Ira 'Hortera Ha hauria hogut l'Estat i de la /nació amenaçada
les declarecions que han determina i la posaren des de temps una sortida
guretat,
uova ° AC OJA,: envers els Savias i lo- saludable. Esperen/ que el Govern dei
el Londres hi ha aquesta opinió, pera
l'autoritat
te
de
maig
sabrà
restablir
goslatia.
enca ra no es decideixen sobre la modade l'Estat i que per les
Les reserves grey:tes Amble'i. a tea- menoritzada
laat a adoptar, qua,: vaeillar en aquest
mesures que prendra obrirà el catei
mira viSta, Una mica injustifirades, eamonina ras afatarir les aspiracions daa l'aixecament econamic i politic de
rec:alment A es considera que el non
quells
paises ,itte desilgen la guerra con:
país
paoel
la patria. Esperen/ que
gave,e, un ha estar Un aectlit a Roma sarà ràpidament i sense dolors vers
a solttrió desesperada a Per situació.
; a Berlín.
Una paraula del govern anales dita a
la noca via politica i que en EorgaQuan es tracto dels Balean& lotes les nització de l'Estat seran cridades to!crups hau ria rvitat que la Conferencia
sorpreses passibks, pera els el:- tes les forces organitzades de la nafracassés.
meras que bits ara Arable,: dominar en ció.
Els represcraants de les eirquonta nael eras gavera braga., probable:y:A:1 trenEl "Mir". amb lligams estrets amb
cions que es re:ni:ron el 29 a Gineb ra adrail el pais del seta aBlament perillds
l'entesa democrática mano Mollov-Bouquiriran la eariviceid que Alentaos° es
el faran entrar en la coila:ron:cid ini- rov. escriu Del seu cantó:
GoerIng no va a Sofia
rearma arob lora tatensitat.
ciada entre les altres nacions de la
—La majoria dels punta del Programa
Si Anglatcrea s'adhereir — com es
Sofia, 23. — El ministre alemany,
ínsula amb el pacte del:enes.
del nou govern comporta reformes i meen cerio ambients — a la tesi fraL'acceptació, per para de Batoloff, de sures roportunitat tic les quals ha estat general Goering, que hacia d'arribar diu
cesa, eoinPartida per la Petita Entesa i
la cartera d'Afers estrangers, confirma recone g uda per tnts els media seriosos avui a Sofia, ha anunciat que ajornava Belgien, encara es podria cconscguir alles prcsanipcions que s'havicti fet sobre de la societat. Les Dersonalitats nue es- el seu viatge perque un assumpte guna Cosa.
tan al cap del nou govern inspiren urgent reclamava la sera presencia
la nozta política exterior búlgara.
Si a Europa la Si!ua:i3 és satiSfaelis bes explicable el P re qué de la confianza i vernieteti de pensar oue a Berlín.
A determinats cercles e , creu que f3ria, a l'Extrent °riera na manquen
1-milicia de Gorrina d'amar a s'olio, aquest anagrama sera executat honestatampoc els MOillij de preocupació.
car hi halada trobat una °fotosfera yen.: ment i sense defallença. El caos en el el recent canvi politic de Bulgaria ha
Nova Volk, 23.—El5 Sindicats
El foró ‚Co vol ratificar-se en el conq ual s'havia collocat el Dais a consennén- influit en la suspensió de la visita
propicia.
una
partit
imposava
Goering
a
la
capital
búldel general
: .,.ni de Washington de :922, i dcmana obrers persisteixea en llur' ofenEl que resulta deplorable is que per- eta de les Ilimites de
reSegons inforrnacions proceEstats
gara.
eIS
an:1
2
hogi
intervenció
lora
dels
Dartits,
tendint
a
paritat
siva
en tot el país per obtenir
per
boa
carral,
!a
que Bulgaria zag:
inserta fui cas eantrari parlicitur a la el reconeixeineut patronal, i els dents de l'Arabia. que encara no
catau t instauir una dictadura mes, Ay!, posar fi a una situació nerillosa.
Una comIssló a Rússia
Estats
Units
Tot i sentint q ue l'exercit hagi hagut
Conferencia deis 35. Es
eis conseyüents alearais de la premisa
vaguistes cada vegada semblert han estat confirmades. els deled'intervenir ¡ que el aoven hagi hagut
Budapest, 23.—Una Comissió d'es- anuncien el reforç de les bases navals niós, disposats a reccirrer a la gata de Taub Seud i liman del
reaccionaria.
d'apartar-se
dels
cantina
constitucionals.
l
Pacífic.
tudis,
de
la
qua
de
Bol.
formen
pan
algunes
del
aquests
esdrvoiments
Yemen han arribat a un acord
Sobre
violencia.
onsabilitats són ríela personalitats deis cercles económico
El lapó es troba en rondiriOns ee0,13gäria, un dMri angls cldna una versad afegint que les res p
A Minneapolis, als 10.000 con- sobre diversos punts. especialsegoits la qua! cl rei Boris no Dartits i de llora Iluites estèrils, e; "Mir" hongaresos, lia sortit cap a Rússia, Ini,ineS eritiqUeS, i nO Pat suportar p.«,r
ment pel que es refereix a Nejafegeix:
amb l'objecte d'estudiar les possibili- liaren lent,AS grans sacrificio per a les se- ductors de carnions que fan vaga ram, que sera dividit entre les
harina consentit el cattai de reginz sind
—En presencia de la situada, am ena- tata cornercials que existeixen entre res forres militar&
se'ls han unit 35.000 obrers riel
per
l'actual
cap
farda,
inipasai
la
per
cadera, una intervenció dr l'exèrcit es/alar de conatruceid i d'altres dues parta.
del gOVern aaiimb lapa de l'exercit. L 'aC- devenia inevitable. Conscients de Ilurs arnbdós paisos.
Malgrat les deelaraeions ultrapacifisTambé sembla que s'ha acorla beilicositat japonesa oficis. En una col-lisió han relit:id fino ara 'seguida pel re,, eIs seus faltes de Ilur responsabilitat. els Darde
Hieda,
tes
i
lligams dr parentiu, justifiquen aqueo! tits s'han d'inclinar ¡ aportar Une cone:Ilma.:9,1a rada venada ou‘s. 1 el que Pu- sulta 18 policies i 20 vaguistes dat que no s'hagi de pagar cap
supòsit, perä de lotes inaneres cal seo- curs Reía t a! nou envero en Eacomplipassa r a Orden s tindrä per /orca ferits. El diputat obrerista Sitúe- quantitat en concepte d'indem,
Ilir-ia atril: reserva,
tuaker ha estat detingut per la nitzacions o reparacions.
;tila reperrussiä a Occidcrit.
mena de la seva tasca per al be del
El Caire, 23. — Se sap que les
política quan esgrintia una porra
Paria, 23.— Les noticies de Sofia país.
sobre
Bleu"
París.
23:—
El
"Liare
exigències de mb Seud han queresten bastant cantradietóries i coniuEl "Slova Tzanknciste" recorda
contra els esquirols.
el deiarmantent. la publicacii) del qual
ses. El corresponsal del "Daily Ex- tat de descamposició política i moral
da(
reduides als següents punts:
A Nova Orleans s'hau creuat
D el Govern francés fou anunciada no fa
press" a la capital búlgara anuncia en que es trobava el na's. i afegeix:
diversos dispara entre dockers
Primer. El cap deis hidrisistes
gaire.
apareixerä
probablentent
denla.
al
que el rei Boris és virtualment pre—Tot bon ciutadà búlgar desitia un
vaguistes i policies.
podria traslladar-se a Egipte o a
mi gdia soner al seu palau. Ha aabut de font poder autoritari i lora dels partits. Els
Als porta del Pacitic vaguen qualsevol pais neutral.
(t/gita de fe que hi ha, àdhuc al re- primers passen del nou gavern són ende Swanson
Declaraclons
San
Francisco
dockers
i
a
Segun. La regid de Nejram
1:2.000
cinte del palau, ser petit exercit i que coratjadors. El rovern dana la m'ova
el rei Boris no surt perque aquest que actua amb forca ¡ amb un pla
Washington. 23. — El sen v or Zawar.- uns japonesos que descarrega- sera dividida entre ambdds sodurament reflexionat per tal de cartar
és el desig de Georgieff.
,on. secretari d'Estat al De p artament de ven Int vaixell han estat mal- birans.
El rei continua essent el rei, ocre/ a tenue reformen d'Estat.
Marina. ha declarat que els Estats Units Indias pela obrers en vaga. El
Tercer. No es tractarà per a
Fi "Kanthana". inde pendent. ami-)
el "Daily
AN'ashington, 23.— S'assegura es veurien obligats a estudiar la conve- träfee marítim es troba gairebe res de la qüestió d'indemnitzade /toril solament
el
q
ue
certs
lligams
agraris.
subratllat
press"—. Molas búlgara creada que el
que ei presiden( Roosevelt tre- niencia de reforcar les seves bases na- interromput en el Pacific, llevat cimas de guerra.
cop d'Estat ha estat exeeut.at amb el ee ute tnai g l'exèrcit s'ha Dresentat com
vals del Pacific, si el Ja pó tractés d'e- de Satt Diego, on els obrera s'han
El tractat que posaria fi a la
stu con-senil/nena Es un error. Tot a defensor del pohle. El sentiment de balla itilensament en la prepa- f eC tuar ennstruccions eure excedeia¡a sotmès tr l'arbitratge.
Huila tindria una vigencia de dos
confianza
enlaces
el
nou
aoven/.
ennonrad() del seu missatge al Con- dels limits fixats en el Tractat nle Wanel que e: rei fa actualment es sigEl Sindicat Litio d'obrera del anys.
hington: o si tractis d'abtenir la parinar documenta que el dictador li pre- taniament manife s tat Der les masses 1-A- gr4, erial in als denles.
ferro , acer i estany que repretat na, al arnh els Estats Units.
senta. Es torçat de signar-los com nulara, constitueix una zaranda q ue el
poder
que
es
rem/ca
sobre
la
foro
Han/
guarda
gran
seeret
sobre
senta 100.000 adlterits, ha demacrida a la unió de
Ita estat forçat de signar el manifest
Declaracions de GoerIng
nal el reconeixement patronal,
forces dispersades del
que ha nontenat dictador el coronel material ¡ moral del pais és sedid
nl contingut del missalge, perit
enixant.
Georg:eff.
partit
ha amenacat, en cas contrari,
f`S
p
tendre
que
el
presideixa
e
El
senvar
Gaerina,
de
23.
—
Atencs,
francès
, (11111111!111111111111111IIIIIIII1111111111111111111111111111111111111N.
D'altra banda, segons el redactor Un comentari
en Vaga.
E' • de donar—din Blum en a y a- di p
d'una excursió que ha eiectuat declarar-se
lomatic del "forning Post'', a
París, 23. — Contráriament a la dent no petisa en l'ainillaeió dels tornada
Fui ulgtins diStrieles s'ObtierVit
.maressini que sont homes dinPer la reglé de Delfos. ha declarat daSofia
s'espera
que
el
cop
d'Estat
tinini
ormacié,
publicada
aquest
mati
per
Multes, 1 que insistirla a tracia'. vant els periodistes estranzers que el seu que els vaguistes recorren als
ro -a omplir, costi el que costi,
gui conseqüencies internacionals.
"Le Journal", als círcols Indgars de per separa( anth cada deutor.
mandat popular.
viat g e tenia únicament finalitats turís- tnitjana de 'insi/'tieitt i terror, com
Hoin tren ara que un dels principals Paris es cren improbable el Iliurament
Pra. ;,xé, el nint rEordre és de fer
tienes.
t t s eleas en l'Eslat d'Alabaina,
mispossible
que
sil
el
seu
Es
EN LES
motius d'aixecament ha estat la ne- d'una nota definint la política exterior
•mitat d'acció a t ot el país.
Ha afeen, no obstant. arme Alemanva s'Itait registrat diverses explocessitat de suprimir els Contites ma- del nou Gocen/ de Sofia. Coticé, no satge el president reelatni pagaLa votació final
té un gran interés a mantenir bones re- siona.
cedönics, les activitats dels quals han obstant, assenyalar que en absencia
COMPTA
s substancials.
To'3sa, 23. — El Congrés socialis- estat la causa constant d'agitació als del senyor Batalov, que fou cridat a
..n-•n•nnn
lacions auch Ittgoslavia i G rt'c i a. i, en
1ha aprovat un telegrama que sera Balcans i el principal obstacle a una
El missal ge pur rlar:1 lambe general. amb tras pi S reasas hale:Mica
Sofia, l'encarregat de Negocis
al comité antifeixista d'Anis- entesa bülgaro-iuroslava.
RIQUESA.. PERO
Bulgaria estigué al/ir al Quai d'Orsay, n Iels països que efectum/ "pagaan a l'objecte de comunicar-li
Ila eso-sal de anta les reivimlicacian,
Sofia, 23. — El senvor Batoloff, i durant una entrevista amb el direcc: Reglament del partit Ii prole- ministre de Bulgaria a París, ha ce- tor politic, M. Bargenton, notifica mento sinib?dics-.
del Befa en materia de desarmarnent.
COMPTA MES
an de sostenir oficialment Eacció
lebrat una entrevista .amb el president oficialment la constitució del nnu GaId d:t comité, pera que está dispobinet Georguiev i ininrhca verbalment
del
Consell
i
amb
algunes
personaliENCARA
a: a entendre's amb ell per a una
tats del seu partit.
ente el Govern esperava seguir la lilad,aerminada.
Després d'aquestes entrevistes amb teixa política exterior del seu predePer 2.437 niandats contra 1.286 el
BON GUST
algunes pers o nalitats del seu partit ha cessor, política de consolidada de la
Santiago de Xile, 23. — El ministre
-,,,gaa a ha /legas a invitar el par- declarat davant els periodistes que pau i d'aproximació de Bulgaria amb
rie Relacions Exteriors ha telegrafiat
a negociar anib el comité d'Ainsat
nle
>legog
els
seus
velos.
Liencarre
al Secretariat de la Societat de Nan daea per a distribuir la seca direc- hada decidit acceptar la cartera d'Aparti , mlarme nt en la cono
cions a Ginebra comunica/11-1i que el
e-are la Confederació General del fers Estrangers que li hada estat eis insistí
Gocen/ xile s'adhereix a l'aearcl de
oferta pel president del nou Govern. fiança que el sea Govern té en la SoT :fba::, el partit S. F. I. 0. i
rietat
de
Nacions.
decomis de tots els transports darC,. nederació General del Treball
Com ha estat rebut el nou
I,es tendències de la politica exteMes destinats als pacatas helligerants
r41Im
rior del nou Govern Indgar aún, com
al Chaco.
324 contra 1.301 l'Assemblea
a
comentades
et
és
sabut,
favorable/n
Sofia, 23. — Per ordre del presiMèxic, 23.—El Govern ha fet sa• •at una meció en la qual se
Paris. Als circols francesas no es
ber la seca adhesia a l'acord de dela tramesa a Moscú d'una dent del Cansen els sous dels minis- a
dissimula una gran satifacció davant
tres
seran
reduits
del
cinquanta
per
camissar
les armes destinades al Paraoficial del partit per tal desde la política de comínlirs una altra entre redueix l'accentua ció
guai i Bolivia.
a accia proletaria comuna cent. A
liada
arnh
limoslavia,
iniciada
per
El
ministre
d'.iers Estrangers de
el nombre dels automähils posats a
,omuniste,.
Ist esic ha invitat els Governs del Padisposició deis ministres i altres fun- l'anterior Gabinet. A mes, l'actitud
de
Bulgaria
davant
la
Societat
raguai ¡ de Bolivia a que. firmin un
cionaria superiora. Els ministres nn
armistici honoró:: fent un esforc suNacions, actitud de respecte i simpaha aviadora de 24 anys disposaran de vagons especials per tia,
t ben an oha
d'ésser
forçosamen
prem per concertar una pau definials seus desplaçament s : viatjaran en
que
a Paris. Tot permet suposar
tiva entre andulós paisos germans.
compartiments reservats. 1 om a me- llida
bat el récord d'Amy
va
a
entrar
en
una
fase
de
visible
Vegeu
aquestes
confeccions:
Washington, 21 — 1,a Cambra dc
sura d'econotnia, una ordre prohibeix r5
millorament
de
les
relaciona
francoRepresentants ha autoritzat el Preals funcionaris cobrar de r Es l a t alsident senyar Roosevelt a prohibir la
Mollison
375 ples.
vErrrrs sinyora, crepe cotó estampat,
tres retribucions que llur paga (loa. lálgares.
venda d'armes i municians amb desrwln, 23.---L'al e rra gil
Després de :a transmissió de poden L'actitud de Grecia
15'50 lelos.
VESTITS senyora, espumilla novotal
a Bolivia i Paragnai.
tinada
1 1 l ' aviadora neo-zelandesa Jeu
el president del Consell, Georgieff,
Atenta, 23.— Fins ara, la major
VESTITS senyora, sedes estampades 1250 Mes.
que :Aten: ara batre el ha tingut, al ministreri, una entre- mol deis periòdics grecs es limiten
vista amb Eantic president Muxanov, a registrar, sense comentaris, els re:,co rd eslablen l'any 1030 P'11
LA POLICIA BULGARA
VESTITS senyora, sanelik novelat ............ 1415 ples.
• at iadora Muy 31ollison, Ola que l'ha panal al corrent de les qües- tenis esdevenimen t s de Bulgaria.
390
pies.
No
obstant,
el.
periòdic
"
Proia
"
fa
............
tions
d'afers
estrangers.
de
percales
senyora,
bones
BATES
ENTRA
A LA UNIVERSITAT
re, luat en exrellents condiciona
observar que, sense inspirar iniquietuds
L'actitud de l'Entesa de-ilesta larda a les 15, hora 12,QUIMONOS seuyora, dr vistosos eslampals. 575 hiles.
innmediat es, l'evolució de la situació
Bel g rad, 53. — La noticia lis entra(
112
mocrätica
política
búlgara,
ha
d'ésser
seguida
idos.
21r—
gabardina
rentable
...
VESTITS
senyor,
a
l'iMeriar
de
l'ecliiici
de la
• L' aviadora, que, com es rPc o rEl "Democratcheski Zgovor" pu- atentament pelo altres paraos 1/alca
an feia trenta-sis hores que es
1815
pies.
VESTITS
senyor,
semiestam
..................
que
algunes
de
les
organit' dru . havia sortit el die 8
ja
blica declaracions del cap del partit
-ums,
trobaven els estudiants en actitud de
re retit dels v(iltards
de Londres, de l'Entesa democrática, Taankoff, zacions es les quals ala ernparat la
pies.
resistencia. Han estat detinguts centVESTITS senyor, de bona llana ............... 45'
h a aconseguit plenament el set) atine president del Consell, les quals constituci ó del nou Govern, eren resol
quaranta
estunliants.
... 12'75 ples.
VESTITS nen, d'excellent
tament enemigues del Tractat de
trm pìmSiI i ha batnt per tres dies diuen especialment:
(le diferenc,ia el rAcord establer
—El canvi efectuat el 19 de maig Neuilly.
No obstant — acaba diem l'esmera
amb el concurs ile fexereit constitueix
EL SOLDA DEL MARROC
> r l'aviadora Mollison.
un
fet important que cal tenir en tat diari— cal esperar a coneixer el..
, M iss Brillen, que té 24 anys.
J
artes
deis nous dirigents IMIgars, per
VISITA UXDA
compte.
TOTS
ELS
CALÇATS
4 1 ia fracassat en un primer in_
que han clictat l'esdeve- a formar judici sobre les conseqüen
Els
nu',Itils
Marroc
ha
Uxda.
23.
—
El
Sulta
dci
PASSEIG DE GRACIA, 18
1/1-lt que efeeluit, i despres en u),
niment que liquida una situació into- eles que puguin derivar-se dels recents
dsitat aquesta ciutat. Ila estat ntoU
ali re intent d'erina': fa un any
a preus excepcionalment avantatjosos, per
lerable es recolzen sobre les minoro esdeveniments.
aclamat ner tina considerable aentada.
mil un areldent prop de Itoma. intenc:ons. I.a pacineia i la calma
Per la seva pan , el periòdic "lera
Cürr-15 re visa
Ila recorreent a cavall la ritrtat
ésser la casa que carrega menys els articles
eo nseqüenria del qual el seca
s'imposen de tots costats en atesa dial", fa ressaltar la inilitat del Pacte
digenta. els habitants de la q ual li han
la
balcinic,
per
a
la
defensa
de
l'statu
preveure
desque
vénen.
Cal
dies
coinpletament
dels
queda
Parell
1,
144444•••••••••••••••444444444444+44144,4114 palesat llurs sentiments nie fidelitat.
goçat.
situació i els t.deveniments arnb sang quo en el territori dele Balcans,
-

Jungla

r4 n

pe ur

que
crea una

moda.

Sembla que Hedjaz
sindicats obrers i Yemen han arrials E. U.
bat a un acord
La Iluita dels

Roosevelt
paliara' deis
denles de
guerra
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El decae d'armes

Senyores, senyors i nens! 1

per als belligerants
del Chaco

Vestint a

EL BARATO
les confeccions us resultaran
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La darrera 146 del professor ocian

e Buen. — El dissabte vinent, dia

o ;actual, de les onze a les dotze
¿el :nata dallara la seva última Ilie6
comiat el doctor Ocian de Buen.
aab :toba dataver estat jubilat per
ale« complert reclat reglamentaria.
a; doctor Odian de Buen exerceix la
Oredra de Biologia a la laniveraitat
o Madrid.
7,7 clesig exprés de rilluatre mea; aesar que penalty al Clauetre
Ilnieersitat Central, ha volaut
I sera ultima lee sigui a la
ate 71 de Fisiaa i Biologia de la
araatraitat ce Barcelona, on inicia
sea a carrera professional quan anreASi per opoeicie al professorat.
aquesta últim dia de claese el
..ozt or Oden de Buen tractará de reproduir la primera Mea, que explica
ola matead & cátedra rana- izarla.
Queden invitan a l'acre tots els
:oren campanya i deixebles del
7,-dritic a Barcelona.
E. nou Laboratori de Farmaccgtela Vegetal. — Ator al migdia
iloa la inauguracia del Laboraari de Farmacognasia Vegetal, anee
a catedra del mateix nom de la
c; a•at de Farmacia de la Untrer.e Barcelona, la qua: as regento. pel professor doctor Paloma. Asaren a lacte el Patronat en ple de
•• :Haversitat: el rector, Dr. Bosch; • cra. i diversos catedratics i
1 toles de la Facultat de Farmacia.
7•atz Laboratori eetà installat a
pis de redifici de la nostra
i han estat utilitzats tote
e. :2aterials procedente de rantic
c • atori. També se n'han adquint
cm una mequina frigorifica.
.
. •• microscopia i diversos uten• zientifics, eis quals, col:acate
modernes, permeten als
.
alta reata& i la investigado

•ents.

e,

-pie ta el laboratori , ultra altres
i dispositius especials. una
71 fosca per al revelat de lea
rarions: en aquestes existeix una
;a colleccia. aixi a-0m dibujaos

-aa fet els alumnes.
Oaboratori, a intelligent ¡natal•. ael qual ha estat dirigida pe:
:.-atar Paloma, és capee per a trenta.::,D5 alumnes. .Abans damplantar-se
autonomia aquesta cátedra comptaas amb cent trenta aiumnes. Actual:atad aquesta xifra ha quedat reduida
a vint-i-sis, que assisteixen al present
cara primer en el qual es desenrotlla
el aou pla d'ensenyanea.
Se el moment de la inauguraci6

gentona (Barcelona): Teresa Casanovel, la Pobla de Lillet (Barcelona):
Carrete Estaey, Terres de acere (Leida); Josefa Valls. Torrellea de Eoix
(Barcelona): )1'1: j e Lam e: . Vilanoaa
d'Alpicat (Lleida'); Maria Barh. Bolamati (Girona): Josefa Serra, Centelles (Barcelona); Maria Rille. Breda
(Girona); Maria Aliaga. Centellee

(Barcelona); Cristina Ferrer. Baldones (Tarragnna): Teresa Cardesil,
lanyela (Lleida); Maria Renyer. Callas (Barcelona); Carnee 1.1e n e s.
Llan ca (Girona); Maria latan Agua.
lar (Girona ) : ,leeefa Rara. Santa
EnIalia de Ronçana (Bercelana);
Teresa Miramont, Cadaqués (Girona); lacea Marta Medicina (Baraelona); Rea Furten, Ruda (Barcelona): Delfina Lecanda. Sant :ataree
de Besora fBarcelena): Carnee Jaca,
Arbeca (Barcelenal; Carolina Edo.
Junceea 0.1eirlal: Datare Marta Alforja (Tarragona); Angels Ferrer.
Ripoll (Gironalt Carate Jiménez,

Benifallet (Tarrgaona); alagdalena
Delinea, Ripoll (Girona): Maria Guinea, Tare116 (Barcelona); Menten.rat Pich, Rihes de Frena- (rairona),
Montserrat Atesté, Sarral (Tarragona); Pitar Rodee, Roda (Bar c elona): Numancia Revira, Sane Aneen: de Calonge (Girona): Carate
Domenech, Santa Celorna de Queralt
(Tarragona); Dolors Igleeies, atraeca (Leida); Antena Biergo. Sant
Pere de T'aren' (Barcelona); Maria
Rafeeues, Rodonyà (Tarragona); En.
riaueta Carbonen. Sane Pece de Torenal (Barcelona): Maria Xalabarder.
Grada (Barcelona); Teresa Semana,
:a Fobia de Lillet (Barcelona); Teresa Encuerda, Liavorsi (Lleida):
Teresa Pesque!, Carre! de Cal Via
(Barcelona); Justina Claree. Setiores
(Barcelona); Pilar Metete, Espunyola
(Barcelona). i Montserrat Carnee,
Sunve

ENSENYAMENTS
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La mar i l'aire

Cure« d'englnyeria sanitaria. —
A la secretaria de l'Escala d'En-

SEMAFOR DE MONTJUIC

ginyers Induatriala, Urgell, (edilona meteorolbelques:
fici del rellotge), ha quedat oberta fine
Ob
al dia 31 de maig la matricula al tur- A Bol txCnl vent al B. fluix, cel
Ate d'enginyeria sanitaria, fundat a la oler j herlIzonts huireaeä; al migdita l'acola, sota luIs patronatge de la
Generalitat de Catalunya.

din S. S. O. frote, cercle ciar, 1 a
sol ponent S. O. fresquet. mar
A les öficines de la dita secretaria, innre ,Indela del S. 0. 1 el Cercle
de lea dotze a la una del nuatl 1 de queda ciar.
les ale a les set de la tarda, e* donaran
Baròmetre, 730. — Termbinetetes les darles que 'matan ', asee d'interee, d'atara arnh el deeret publieet lre, 215,
al Butllet1 Oficial de la Generalitat
MovImen t de vaIxelle a posta
de Catalunya.
de •01 — Demoren a l'E. un
berganti goleltt t una goleta que
van en popa, i t in pailebot a moELS MESTRES
l0r que va vers la mateixa d l Pel S. un pailebot que ve
Ela mestres particulars de Cata- recrió.
lunya i Balears. — En la efeeiö del ven* lo mateixa direeció 1 una
Central de l'Aeeneie- balandra que pasea a ponent, e
pa, del
Citi del Maaiateri Particular de a- al S. 0. una pleta i un pailebot
talarla.* i Baleare celebrada el dissab- que van de bolina, i tres pailete pasear, es prengueren, entre altret, bots a motor que van vera le
els següents aceras:
maleixa dlrecció; do vela tialina
Celebrar drandament l'aniversari dos falutxos vera diversos dictede l'Associacia el dia 27 de julio!: eionfl.
tributar un homenatge pedturn al mestre Ignasi R. Mira: efectuar excur
MOVIMENT DEL PORT
on s maritimes i de muntanya durant-si
e: vinent estiu entre els alumnes
les escotes part ic ulars 1 liara lamíBabuino entrats, — De Palma,
liare; les primeres excursions escolar* amb inercaderies 1 20,1
eran al Masnou 1 Valldoreig; cele- pitaSalger, lii niutonau postai
brar el dia re de juny un tate pablie -Ctudutl de Palma"; de Muo, umb
"Pro Magister; Particular" a Arenys
de Mar, coincidint ama, l'excursió correo, mercuderies 1-66 l iaban tollectiva a Arenys de Mune; portar gera, Ci 5aixell correu "Rey Jaia la deliberada i *provena' de ras- me lt"; amb currell,
eemblea general les soluciene donadee inercuderies 1 36 pasaatgers, la
sobre els diferente aspectes estudiats molturan postal "Liudad de Maper la Secció Mútua; agrair la dona- hón"; de Las Palmas, Teriertle
aja de llibres del &rada Joan TerCädtz, eattlb curreu, inercaderies
rades; haver vist amb satisiacci6 ele
. ei e, la madonau poe32 pub.5a1 6
projectes del Consell Regional de ta! "Villei sie 31adt luts quaPrimera Eneenyanea ¡ de la Federalitt de la Gia. Transmediterräntal
da de Municipia de Catalunya.
ele Ualveston j escales, arlib
pussatgers i carrega general, el
vaixell "Mor Cantabrico", itels
sellyure Regato i fontnut t a; d•Att_
ver. 1 e a cisie2 , una, eieregis ge
i alai , Un pasattlger, el-neral
ele socia i directius de lea entitate motor ale inany "Bellotea", da la
que tinguin la intenci6 dorganitzar Gemercial Gariebalia Sagee ru ; de
javentuts en ele, reeaectaue centres.
Penaucolu, Luitseana i Galveston.
— El dissabte, da 28. a dos quarts
Valabll
In vuit del vesore, cal que els po- ainb eiteetta Gen e ral. el
tienta a l ' ASSelithea pteSentin les tes- inu . d-anierica "Prusa", de 1' A.punja Maritinia Hispano Amerinectiveó printancies.
— Es prega a les Joventuts i enti- cana; de Buenos Airea ¡ e:aaalea,
iats de: partir que hagin d'enviar de- itinb 163 passatgets per a uqueal
legats que ho anunciin anticipada- p a re i b8 de tränsit, el vaixell
ment i d'una manera especial el nom cOrrell Hube. "Conte niancaniadele rearesentants 1 el nombre de vote n0 - , de la 8. A. E.. M. .1. R.,

L'Activitat Politiea
Federació de Joventuts
d'A. C. R.
Ordre del

dia de l'Assemblea

Ordre de: dia, per a l'Assemblea
---.:aciaren discursos el rector, docsch-Girnpera; el degä de la general de la Federacie de Joventuts.
• at, doctor Deuleféu, el seare- a celebrar el dia 27. a les deu del

tue

representin.

Joventut Catalanista Republicana

ESPORTS
NATACIO

LESDEVENIMENT ESPORTIU D'AVUI

Aquesta nit a la piscina del C. N. Barcelona se
celebrará el primer festival amb l'U. T. E.

campió d'Hongria
Tres campiona mundials, Neureth, Halazzy i Bozai, formen part del "ter
hongarès. — Els nostre porter, Jaume Cruells, sera homenatjat amb motiu
de celebrar el seu cent partit internacional
Aquesta nit, a les deu, (ara la seva
presentada a la piscina del C. N. Barcelona el t rn 6 5 equip hcngares
"U. T. E.", de Budapest.
Entre els nostres aficionats fa prole

conegut que els representante hongaresos ocupen el primer llot de la
classiiitacia internacional. L'equip que
veurem aquesta nit, si be no e* l'equip

Juegos: Victoril Pal 1 Armand Do'encontre earnentat, en u:ion:dar en
.-a part dels relleva- mingo.
menta, on la superioritat del: henCronemetreders• Francesa Jiménez,
garesas fou manden*, Szabadoe, tenedep Lebrern, Casimir Aumatellee,
se realitear el sea millar termas, va Llar& Prat, Nemesi Ponsati, Niele
vencer en ele Ine) nierres !hure en Cenar, Lltele k Garata 1 12 unie Per rn. 2 5. i Hild, sense contrincant, dig6.
retlitze ele leo Metres breo en
Per a major facilitar del palie,
.22 megont ,
per a aquesta hierbal* hi haurà atraer
No fara, per tant, tre§tranyar que extraordinari de tramvies i embarels nostres nedadors en aquests fes- canana "Geviotes'a aquestes darreres
tivala, en competir amb els repre- amb aort:da del Penal de :a Pau
sentante de r`U. G. T.", la vatua (Colom).
dele quals es provada, a g edlittin una
excellent actuaba i milloresein alguEL TOPEU "ESCOLA
na marca nacional 4 i es té en tomate
DE TREBALL"
que en els clareen festivals internacionals es rebaixaran sensiblement
El sepan aria. d'aquest Trofea es
cinc recetaba de Catalunya i d'Es- disputare el diumenge vinent, dia Je,
panya.
a dos epaarts d'Onza del mati, a la
El pr a grama d'aquesta nit es des- piscina de la Universitet Industrial,
arganitzat per la F. A. E. E. T. Les
cabdellarà en la seguent forma:
Partit de water . poto entre duce invitacions per a participar-hi, dice ha

töte ;es provea.

nacional, ea el representaba del chi:,
que mas, vegades ha detentat el campionat d'Hollada, i compra al 3 eeus
renales tres jugadora que guanyaren
el campionat mundial. Mal, donde,
ele nostres neciaders tenen amb el
festival cravui l'encontre més dificil
que de molt temps enea han disputat,
el qual decidir-e clarament la nostra
veritable preside internacional.
Reconeixem la valua de tequip hongane, pera també coneixem i5 ferma
actual del noetre equip, i per aix6
esperem, ei be no una vieteria, almenys un resultat honras, que ja seleccione del C. N. Barcelona.
sera proa.
Ion metres Mute internacional.
Ea aquest festival, i aprofitant
too meten' filtren* internacienal.
roportunitat que 3aurne Cruells efec3 X to0 estile femenins (traen de
tuara el sea centesirn partit inter- record),
nacional, el C. N. Barcelona dedica
zoo metres :hure social.
al sexi equipier un hotnenatge meres200 metres laraea internacional.
cut fent - l i carena d'una medalla d'or.
metres Mute internacional.
ano
rs digne de tenir en eempte que 3 0 enceres
lliure social.
Ea el primer waterpoliata espanye:
5 X 5o lliute social.
que ha arribar a tan alta dienta:da.
La ntaxinia prona d'aquesta reunió
Le vàlua de l" ta. T. E." ea manide se atet-pole,
festa plenament en l'encAntre que la aonatituiri el partitesteran
forman
equipe del qual
els
eie:tua el d:urnenge passat a Niea,
de pes e ala a la nöstra citttät, on, pele aeguents jugadors:
tijpesti T. E.: Kutasi, Hereda Sala pesar de reeervar-se per a centendir ami, el Ilustre equip, imbatible gel:, Halaaey, Vaga, Németh i BOZ3i.
C. N. Barcelona: Cruenta Puig.
lambe a Eapanya, venceren una aelecci6 de la Cona Blava per onze Gantper, Palatxi, Brull, Jiménez II,
gola a un, la qual cosa poca de renta, Saliera.
Per part del Collegi d' Arbitres i
una vegada mes, la molta classe interOficials de baatacia ha estat ni:menacional del campa:. dliongria.
nee
el següent jutjat:
°por.
Les refereneie* que donàrem
Jutge arbitre: Tomis Batatler.
tunament de 1- 1a. T. E " en roves
Starter: Robert Serinyi.
de natació han quedat justificades en

De guerra.—El anirtia.eal
[ni . 1".

Romana

Lluita Greco Es presa ala senyors delegan) a
Al Dho. — El "avemar" i
de JoPatronat, doctor Balcells.
mata a l'estatge d'Acció Catalana Re- Assemblea de la Federada,
1Ampurdän".
que assisteixin a la reunió de
AVUE AL NOU MON
•••. hem dit alune. aasietiren a publicana. Corte Catalanes, 389, pral ventuts
Vaixells 'tortita. — Dist:incia
Primer. — Presentació de creden- denla, divendres, a les vuit del vespre
el Patronat en ple, a:lime els
per
a
tractar
de
les
ponencies
a
pre11.1‘ ega da del., vaixelle, gua han
. 7tS representante del Govern es- cials de:s senyors delegats. • sentar a resmentada Assemblea.
Segon.— Memoria de la Junta Disurtit: lora d'huila() es traben
c. doctora afaraaón i Bolivar,
els quals feren grane elogia del nou rectiva.
els
espanyole "Cabo La Plata-,
Joventut
de
la
d'Estudie
Cercle
Tercer.— Lectura i discussió de lee
Laboratori, que pasea a ésaer un deis
antb càrrega general 1 de tranajl,
Republicana
Catalanista
Joventut
elaboradas
per
la
primera d*Espanya dintre respetiali- ponenciee
cap a Bilbaa ¡ escales. u el incdor
Avui, d:Jd-us, a les atar del vempre
tat. i felicitaren tots els membres Catalanista Republicana.
Quart. — Propoaicions.
se celebrará la 14.` ansia del cercle. correu "Cabo San 4tistfn", m'ab
canjunternent el doctor Paloma en
Perspectives
Les vicissituds de l'esport de la lluita
Caique.— Elecció del nou Consell Parlará el 'enyor Joan B. Duran i cärrego general i de triinsit
acabar aquest l'explicad ó del funcioSubirats sobre l'organització escolar ainb 37, passittgers de tränsit.
del matx d'avui
aarnent de: nota Laboratori amb teta Executiu ,
Sisa.— Precs i preguntes.
cap a Buenos Aires 1 escitlea,
a Catalunya.
mena de detalle. Acaliat lacte tots ele
combats ja preparats, cl poc in- eran, car 'lavara perra visuaiitat. El
lote dos del sonyOr Elli de Itbinul
invitats ¡oren obsequiats eral) un delique fan refeeetatuta
deis
terca que els Iluitadera posaren en la Nou Men es un local adequat, u areiern
Articles
Consultora Juridlc de la Joventut
ra: Icach.
yacht
d'esbarjo
nordRosa;
el
rencia a la Federada ae Joventuts
palestra i abres causes semblants moti- un encere haver-lo escellit per a la
d'Acole Catalana
amerirts "Astrild", amb el iseu aren que el paraje deixés d'assistir als magna reunia, d'aquesta nit.
• ••
.article sise.— La Federada será
Aval, cera cada cl,i0us, el nostre equip, cap a la mar; el correu combats de Iluita. Els atletes profestioregida per un Consell Execatiu com- entre. l'advocat J. Bc,ronat i RetaENSENYAMENT PRIMAR!
Ha estat una sorpresa per a molla gent
Biancaniano",
amh
la
vida
van
ha"Conte
alE
guanyaven
que
nals
puse de cinc memarea que tindran selle. evacuara tetes les consultes que 578 pusaalgers, de träneil, rap
ver dallar canviant d'airea car el ier POC coneixedora de reetat actual de la
alletstres interina de Barcelona. — assignats els carreos de preoldent. I: siguin tetes pela nostree afiliats.
d'aquesta
Lit'.11.-Sit , de la S. .a. E. M. A. R.; veure que es barallaven ja na era pa- lluita a Catalunya l'anima;
.r. C:neell de Barcelona han estat vice-president, secretari, vice- secretar i
gat. Durant molt de temps ha Iluita so- magna reunió. La vetllada al aquesta nit,
• • o e nats els rnestres interina se- i tresorer. L'Aasernbiea general de la Conferencia del senyor Claudi Ametlla el yaclit d'esbarjo espanyol "Cala iament iou practicada en els gimnasos després del brillant paper que la atienEneantada", amb el neu equip,
Federació elegirá lliurement eis cinc
a Sabadell
rabean que tren el fugar e:le eatalataa fea a Bordeas, es preaenra
n •ap :e In mar; ala carretes "Ciu- de duce velles
i Mimó i Caries Coz- socia q ue han de formar-lo. per l'AsDenta,
alentares,
a
lee
deu de la dad de Palma", amb pa›salge i On es mantenia viu rentuaiasme per molt interessant. L'equip francés ala
será
votat
president
El
c•laiela i Segura, per a Barcelona;
aquest espere; cm referina al Club Es- despla,;at &sub cl, seus millar: homes;
cinc ele- nit, al Centre d*Accia Catalana RepuArte i Ferrer, per a Badalona; semblea general d'entre els Executia. blicana, donará una conferencia el carrega general, cap a Palma; porfia Catalunya, SeCittat benemèrita solament hi manca en el pes fort Pua formar el Corleen
II",
amb
passalge
que te- yuele, el qual eres del que no li hagi
"Rey
Jaime
A:A-la Arte:a Casals, per a Gaya; gits per
carrecs seas distribuiran 3enyor .ametlla. que deecabdellara el carrega general, cap a 51a6; el avui per desgrácia desapareguda,
P.arae Orduaa, per a l'Hospita- Els abres
nia la doble Mulada d'eniertir la je- estat possible desplacar-se, can teniene
tema: ":.Existeix un real perill
ells
els
altres
membres
elegits,
entre
Jaume Pone ¡ Riera, per a Falos"Sagunto", anib passatge acatar catalana per maja d'uita acurada ganes d'admirar el vencedor de Geli. La
les circumetancIes Perso- feixista?".
Antoni Martillee ¡ Sureda, per d'acord amb
i cärrega general, cap a Carta- educació fisica, en la qual tenia un bloc al Program a de la reunió, ultra els orno
Fulgenci Forache i Casals nals de cadascun. de, Consell Exe- Joventut d'Acció Catalana Republicana gena, tole tres de la Cia. Trane- impar-eme la n'ata, i desvetllar els sen- curnbats internacionals, iiguren al i s
Teas ela membres
del DistrIcee IX.e
ä;;Ut: Sanxo i Vecino, per a Tertimente nacianaliates un xic adorrnits, combata entre nacionals, el primer entre
tea cd erra nia.
seran elegits en votada secreta
Joan Pelfort i Carné, per a cutiu
te -a; Joan
Aquesta
Joventut ha organitzat per
une rer la presta', dictatorial d'aquella Garcia 1 afazia, del gall; en el aegen
del
sete.—Els
membres
Anide
S: rat; Agustí Vaquee ¡ Matamoros. Ccinsell
a
al'Ut,
dijous, una conferencia a
anys, nng per la distracció perjudicial es posa en joc el campionat de CataluExecutiu secan elegils per un
er. a Sane Sadurní d'Anoia; Vicenç
que donen el a esbarjos quan hom s'hi nya del nug-tort. Els cornbats Murd'un any. Els seus component eerrec del senyor Franceac Pi i Superiede
MOVIMENT D'AVIONS
nyer, que versará sobre el tema:
Cctch i Mufioz, per a Vilanova i la podran ésser reelegits.
macionals comenten amb el Cascan:llano de ple.
per
" L'home del carrer devane dels proJaume Noguers j Usall,
Pere Corumines, el doctor Soler i Cuesta, del pea gall. Cuesta, que es un
Article dotze.— Lea as , enuhlees geANIS
blemes
pelitics
i
econarnics".
fama
entre
La
con:
Jaume Bosch i Barrera. nerals
Bosch
Iluitador que esta avui en un tic< desDamians i en Joan
de la Federació se celebraran
• - a Sant Andreu de Llavaneres: a diverses localitats de Catalunya, que ferencia sera donada a les den del
Aeròdrom de l'Alr Franca. — abre s ' els digniasima bacinica que en po- tacat gräcies a la seva constant velanvespre a l'estatge social, carrer
tat, s'ha entreilat especialment per
(;:da Matera i Ferrer, Trinitat
Procedent de Tolosa, a lea d'aa sar a prova llar alunas= 1 voluntat,
fisura el Consell Executiu d'acord amb Valencia. 560.
i
el doble escali 3 aquest combat; coneixem la valua
Bargalló, Maria Muntanyola i el Comité de Cooperac16.
arribia l'avjd amb correu, merca- mantingueren ¡ dirigiren
i
Ramos
la
&eneracin
que
pueia
Caatent, pera creieen que la tactiea
Assump
per
Mara
convenient
aia•iga;
tan
Aetica tretze.— Les Assemblees Acció Catalana de la Barceloneta deries j 2 paasatgere.
Par i Maria Maestre i Jou, per a estacan constituirles pels delegats de
java. Lila altra entitat en la qual siem- efectiva de Cuesta s'imposarà.
de
Marsella,
a
lea
PrOcedent
laADiseabte, dia 26 , a les den del
Si Gatalunya tingues la metete& iera ,- 'lana (capital) : Josefa Olivella i l e s Joventuts adherides que presentin
pre ha estat practicada la 1 :taita es
Mesa en l'entrenament que Cuesta no te•
aenez , per a Badalona; Càndida Ilur nomenament d'acord am b les veapre, conversa pabliaa anal, mis- 6 . 3 8 arribä 't'ab corrtra. teneu E.nciclopedie Popular.
Amb tot i ésser pocs en nombre, cada nitn cap dubte que sortiria vencedor
- .a, per a Gay a, Teresa Candalia seguents normes: data de la consti - reacia dele aenyors Arnadeu Hurtada mereaderies Å sense pussalgers.
Procedent de Casablanca, a b s any sala celebrat el campionat cataB, del seu combat amb Carrasquedo, cae
- • i Miró, per a l'Hospitalet; Ade- tacto de la Joventut; nombre d'asao- i Col) i Mas
13 40 amiba l'avió amb correu. quz quasi sempre ainh noble perd dispu- condicione no n'II; manquen, perd caer
i Mira, per a Sabadell: ciate, nema de la persona a (mi ha
tada Ilnita rescaten entre ells els cansen- que no és alai i Cartateuedn no ea tia
-rs Bosch ¡ Barrera ¡ Concepcia, estat conferida la delegació; a:gnainercaderies 1 5 Paseelgers.
El Rally Dumontceau
Iluitadnr vulgar, es =Ir pasaible qn,
tatzsuelub5
• a. per a Terrasea: Maria Gurri tura del president i secretan respetA lea 13'47 sorll l'avió cap
• anet, per a Ripollet: Josefa bus: aegell de rentitat. Mueve nosard di vi sei cobran han anat &VIII( la sorpresa de melts surte ven'Diosa amb rorreu, mercaderies
ele
esperes
Wor el francés.
El diumenge Mi' 13 del rnes 1 4 passatgers.
incorporant la Uvate dintre
••••• a Altarriba, per a Trans; Ma- menaments neme; seran valide per a
labrid-Grifoll; 'ere un cornbat que
per elles practicats; el fiambre d'adepto
, e -el P. de Trinxert, per a- Vilanova rAssemblea per a la qual hagin estar que som CAlebilt l' ii rmajal. i
Aeròdrom de l'Aeronautloa Na- Ira crescut considerablemen t ; ella satt a pasará dos estila eornpletaneent
ceeltra; Juli, per a Centellee, i conferita.
discutit Rallye Duznontireau, sota
no
Aaela Sola i Llugany, per a BergaisArticle catorze.— Totes les vota- el llares reirarregut entre Bélgica val. — Procedent d'Estutgard, una veritable esperança que la !taita
i que, pel acelera("avien a .
dona seran nominals: seran secretes
Holanda. en cd val es van amb ~alee a Ginebra 1 51 . tr- morirá a casa Ilustra,
Ce.
atea,
Iterare
de
recollir
els
disposata,
peden
ra celan
interessat
luan ho demanin tres delegacions
Frontó Principal Palace
le6 priman:116 maraluea selle, a les 17'45 orribh l'avO
a que els t'amaina catalana sal •espectius Mole administrabas a En les votactons s'aplicare la repre- InErTiure
amerierinea 1 euro- -110141113ACH 5) -1747." amb con- dando.
a
de
llar
existencia.
i
aa de la Inspeccia d'Ensenyan- sentacie proporcional d'un vot per d'auhatuabils
n
Aun, Mame. Tarifa, 4 '15
3
passatgers.
reu mereriderles
ainada als bajaos de la laniver- cada deu associats o fracció majar de pepe.
• ••
cedent de Madrid, a lea
Pro
te
l'adjudicapreml
primer
El
a
la
una
del
mata
d'acinc de la Joventut representada,
,• de les dotze
AlITIOARRAGA - UGALDE
"EOKKER
12*-15 arribte.
al dia 27 de Factual inclusivament, cord amb la darrera liatriclacica men- ren els trea coixes Cilroen que
Quan la Muta solament es podia ad(01111%
EG-AMA" a mb rorreu, inercade- mirar e:1 les salea Je gitanas existien
anea el reintegrament de 75 0 Pe..5- sual efectuada amb el tresorer de la lii concorregueren.
rice i 7 paseatgers.
ANDRINUA - CAZALIS
esponja, que creien de tema fe ciae
seres i un segell d'una pesseta de: Eederacia, que /aura d'ésser la corgreco-roniana era un espart
ma. Cada Javentut rnembre de la
Cant al d'Orfes del Magisteri.
Base Aeronaval. -- A les 13'la• lluita
Hit, • lea 10.111
mes prunitius, seduce cap mena de tecVIES URIN ARIES
Federació podrá eptar entre acumular
"I-VALE"
Adjudicad 6 ¿'escoles a Metete els seas vota en un o diversos delesorti
inca, en la epeal tot eta n illeStIÓ t'Uf, C0111
I•ARLUCEA
I - «LAYA I
emouthe
Denme'
•
p
tes
'ace
atalaiiiet
dela cuneta de ion!. — La "Gaceta gats, fina a un miximum d'un per rada
Cid P A Mit radi la 1 RI MI/ attila cor- en el tempa de Nero, dus n ine, mres i
.. .
01.bisiCLCINe lCcA
Nse.
Can . ra
de Madrid » ha publicat la nieta vot a q ue M'ami dret
rete. rnerrederles 1 f% passatgers grassos, cona mes grassos reunid, s'acr adjuditatia d'escotes vaa ante als
AreDR1NUA - OAZALI8 II
gatessin i es iessm tia el mal que els
Article quinze.— La primera pare
menees procedente dels cuneta de
los possilde.
dedicada
a
tea
assemblees
de
lee
s eleccia Per a lanares al Magisteri
enema'
l'a
diminuir
Avui
aquesta
aprovació del s amenaconvocan l'any tgot. Aquesta llista radmissin i
notablement, pern per si existís algu
de delegara. i tot seguit d'atO rnpren les escoles aajudicades cor- menta
FRONTO NOVETATS
que conionguée la greco-romana ame,
es
passarä
a l'ordre del dia
provats,
re spanents a Catalunya, les Mul a són
01.10U11,
les Mutes Muno americanes, o he amb
el Comen Executiu,
haura
fixat
que
les següents:
que aquella
el Paucrace, hm de dir-li
Tarea, a lee III
qUal es
Francesca Suros, Sant Quinti de
Notes
da un esport tot nobleea, en el
QUINTANA It - QUINTANA tu
Malea
Mediana (Barcelona); Concepció ArCapen« del correr de Fenal) (avul Fiveller), d i i 26,
molt dificil de prenda intal, cae lea pee'
Fins a dissabte, dia 26, a les vuit
Religa Guinyeles (Tarragona); Males ama, lee quals Ska possihle de pro.
traellacht
prea
per
temps
• t a, • tea 10111
ria Móra, Centelles (Barcelona); M a- del vespre. hi ha
duir-se'n s.:111 considerades antireglamenper
les proposicions a l'Assernblea
1101.01ABAL - CHIQUITO CIALLARTA
ria Anula Viianova de la Roca sentarFederazi6.
tar jes, a per tant, ja nO sus usades
.0,111,11
de la
Audi,
Alcanar
nostreentendre,
te
tanga. La Iluita, al
(Barcelona); Carnee
1.41111111
IZA0111111.1
— A l'Assemblea de la Federada
(Tar ragona); Anna Dunjo, Pabautanta espectecularitat enin la boas; el
atado Plb e IArl•n•
Telefon
11436
se Cae))
(xamfr
qua cal is no exhibir-la a local. Masas
uver dera (Girona); Maria Soler, hi podran concórrer lote ele socia del
Bellpuig (Lleida); Maria Escoda, Ar- Partit. Hi san especialment invitats

El matx França-Catalilnya

E. AMO

CLARIS, 9 1 11

enviades a teta eib Clubs adherits
a la F. C. N. A., i les inscripcions
reaudes fina al montent present, tan
creure una nodrida participaci6, que
ee convertirá en una jornada plena
d emoció, aseegurada per la forma
nona está reglamentada aquesta oroya.
Les primeree inscr)ptions rebudes
les del C. N. Sabadell, que sena.
lila que vol rejovenir ele ¡esa prearigb: segueixen les de la F. A. E. E. T.,
i bi han prontos lhars participaciont
tots g is clubs bareelonins.
Les provee en les <malo es disputa.
el "Trofeu Escota de Treball" lötit
100 metres dore.
200 metete brees.
200 metete !liare.
3 X nao relleus estils.
Tots els esportius que vulguirt assistir-hi poden sollieitar la corres!po .
nent invitació ale clubs participante
o a la F. A. E. E. T. (L7rgell, le),
de les set a les nou de la vetlle.
renta. Labrid, maigrat ¿aber corpulent.
basa la seva Iluita en la ciencia. Griiell
es retas sempre da la nava iOrtakea. No
eaperern una aicteria de Grifota pena
:amasa': Una derrota abusa del límit. Es
moit possible Uns decisió per punta favorable al francas. Ea cornbat que ti
mes possibilitats decaer el mis bel l es
el de Salvador-Lubat : ambdOs donen jet
a radversari per millorar late posicie
la seva atrita brillant en tota motricts
ens deparará moments democia. Dificil
sie el pro:ti:atte. , car tota da poden eixir-ne venedors; ens inelinem a un

matx nul,
Sanz-Comes: será tust comban, car
le> referencies que emana da Sana sane
que a cada nasa combat se supera ell
m'ene. Per la seas part el calellene
Comes is deis hemes que posen rota
d'entren per sOrtir triomfadors.
• ••
Alar al mati arriba l'equip francas.
Fou obsequiat amb un lurieh a: local
deis "Falcons". Ven*, molt animats i
disposats a mallaran els resultats

Bordeus. Per demostrar l'interès que ha
despertat aquetta vetllada a Ftança, solament cal dir que alta organitzat una
caravana per a acompanyar ele mates
franceses.
Nosaltres desitgem que sopese' reunió
sigui la bus en aaniati un Calllt astetdent per a la daifa catalana. que la por:i
aviat a disputar amb èxit campionats
europeus.
J. LOPEZ

F ut

bol

El Campionat del Món

Ja han sortit els seleecionats
espanyola
Alter a la tarda, en el vapor "Bienemano" torneen en direecia Genova els jugadora seleccionan cepanyol%, que hauran de Iluitar en
mentada ciutat contra el Brasil el die

craque et naes.

Ele Jugadora. en embarcar, densostracen una gran animaciet i amaren
de nula:test el seu (testa de donar tot
el tendiment que els sigui possible
per tal de aortir-se del parad contra
els brasilers.
Aquest excellent estas de moral deis
jugadora eepanyols ha atar cenia.-

mat pel seleccionador senyor (torcia
Salazar. el qual s'embarce nimbe en

el matear vencen. Digue que estay&
segur d'eliminir el Bratil. pera no
es tan optimista quant a vencer llalla, si be cenit& en gran meneca amb
ele semi seleacionate. Sobre la conaposicin de requip es mantingué en el
que deiem en la narra edicto anterior, al be, devane la minora experimentada per Baragorri, creu que padre n:laurel a lequip, i llevara la
davantera seria- Lafuente, Iraragorri,
Langara, Chacho i lioroatiza.
En el inig-centre crea que a dar.
rera hora es decidire per liuguerats.
Els iugade rs deeplaeats san:
Portera: Zamora i Nogués.
Detenses: Ciriace, Quincoces 4 Zabalo.
Majos: Cilaurren. Mugueru, Mar.
caleta. Fade i Soler.

Davantere: Latuente, Ventolre,
ragorri, Lluis Regueiro, Lengua,

Campanea Chacho, Lecue, Gorottiaa
¡ Bach,

Dirigeix rexpediei6

eeleetionechae

