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l'organitzaa de l'anarquisme a Catalunya I a Espanya (1)

Una conversa
vol sobre naciona- Prengueren possessió deis càrrecs el ON APAREIX EL SENYOR
President i magistrats del Tribunal de
LERROUX
lisme
Cassació de Catalunya
per JOSEP MARIA PLANES

La Lliga
sortir del pas

Aquest vespre, a la conversa del: joNingú, sinó els atacats d'amnesia ves, segona de la serie que se celebrará
de conveniencia, no bausa oblidat les al local del cartee de les Corts CataQuan en un dels articles anteriers cordar—diu el delegas de la Interna:lelanes, sao. principal, opinaran diversos
campanyes sostingudes craquest Hoz es- elements de les noves p romocio n s sobre
apuntàvem que no calia impressionar-se tal-a7:4C en el último Pleno la nsayoria
talo a tavor de l'existencia de diversos el tema apassionant del Nacionalisme.
massa davant rengranatee de la maqui- de las Regionales, Asturias, Galicia 7
partits dintre el catalanisme. Deien,
na confederat que, almenys damnant el otras habían advertido que no se enconmolt curiós d'observar auin senrepetim encara, que per ocupar total- titSerá
papen presenta la C. N. T., pensaren, traban en situación de secundar eficaznon adquireix aquest mot sota el
inent l'horitzó de la catalanitat callen qual s'amaguen o poden amagar-se di<Me dintre y:es dies nodríem presentar mente el proyectado movitnicnto; la
tantes organitzacions politiques corn ma- versos conce p tes. Prenent com a unitat
alguns exemples del nrefmad galimatiay misma Cataluna habló en se pttido paretaos di:esencia:5 es donessin en la reas politica superior i anterior la nació, hi
ene presideix els destins de ranarco- cido. No obstante, la resolución que
Wat catalanista, considerablement am- 12 ntil maneres d'entendre com aquesta
sindicalisme. En fer ara la histaria del decía que en caso de levantarse una
pliada cruns quants anys enea; reduir a persona conectiva pot viure i creixer;
moviment reviaucirmari del desembre del Regional las densas le acampanarían autodos partits tota la complexitat ideológi- quina moral nacional és la bona: la bio1933, tenim el cas d'Andalusia, que é5 ',fálicamente, forzó la intervención de
ca que s'agitaea en l'asea catalanista lógica o la idealista, etc. I, restringint-nos
una demostració frapant del que verter:, todas el 8 de diciembre. Los informe;
equivalia a decretar una guerra civil a la Nació Catalana, sera interessant
dit.
‚Inc han dado el Centro, Galicia, Le-auto,
La Regional de Andalucía, declarada Cataluña, ele., hablan elocuentemente de
perpetua i a deixar inactives forces
d'observar mana situació lx és donada
metial margen de la ley a causa del
iniciatives que mai no serien absorbides dins roc_ea de la història i quina ruta
lo poco que se ha podido hacer y de la
miento del P de enero. arrastrada a la situación critica en que ha quedado la
per una o altra de les dues organitza- assenyalada per a resdevenidon
clandestinidad, a una vida raappitica y . a orgalliaaCión, Es conveniente que no se
cions en pugna. 1 bé, ningú tampoc no
Naturalment eue els opinants. vulguin
causa de la persecución de que eran 'v íc tengan Presente las kcciones de los .1151.
haurà oblidat els atacs, els blasmes, les miss riaguin, han de reaccionar davant de
-timasS,copnelsar- ‚nun sucesos.
ironies que la nostra actitud catalanis- tres extrems imposats per les condicions
ciones (Me mantenía c ent las densas orsima inspirava especialment als bornes geografiques, ec.onóminues i histärinues
rereganizaciones a ella adheridas. La
de la Lliga, als quals ei nostre punt de del país: la independencia total; la MUna entrevista
Sión gubernamental eme arraneló can
vista exasperara. A Catalunya, deien tervenció dMs una politica peninsular.
toda la documentación del C. R. era la amb Lerroux
arnb aquell aplom que tan sovint els Que fos una mena d'ampliació de la
causa originaria de que la Regional de
congria el ridicul, només poden haver- missió este durant la segona part de l'EMentre es preparava el rnoviment de
y Extremadura no tuviese en la fehi dos partits: nosaltres i uns altres; dat Mitjana tingué dins la confederació
desembre el Comité Nacional de la C. N.
cha del inreamiceto coordinado el coni.
darrerament
—
Catalano-Aragonesa;
que
es
voldrä
posar
entrcmig
fa:othom
T.
s'entrevista amb el senyor Lerroux,
trol de toda su organización y urdida
ti nosa, i corn a pertorbador será trae- hipòtesi mes remota una tornada a
era cap del Govern. L'enen el caos de la inercia. Privada de la que al eshores
la concepaió occitanista de federació
tat amb la ferocitat que es mereix.
trevista
fou portada amb una gran reanstencia dr sus sindicales Rer las cauAvui Catalunya politicament es des- amb els robles del Miedia de Franca;
sen-a,
i
la
premsa
no en Migué esment
sas e.rluestas. no os debéis de e.rtrahor
tria en dos camps: ei de les dretes agiu- és A dir, la represa de l'arientació de
¡, De que van tractar el President del
q ue ella se viese imposibilitada de actinades per la Lliga i articulades amb Catalunya sobretot de la Barcelena
tuar firmemente en et movimiento de di- Consell i els anareo-sindicalistes? Na
ala seus alias d'Espanya, i et de la coa- cerina!. dins la primera part de l'Edat
hem trabar manera de poder-ho aclarir.
ciembre.
lició d'esquerres. Aquesta situada sem- Mitiana.
La presidencia del solemne acte. D' esquerra a dreta, el President del Tribunal cle Causado, el laaa.uent
El dia 6 de desembre arriba a Sevilla Preguntas el C. N. si havia contret alEncaro. els partidaris d'una olució seblava que havia cresser celebrada per
primer
terma,
el
magistrat
Dret
A
del Parlament, el President de la Generalitat i el Conseller de Justicia i
un delegat del Catnite Nacional Revolu- gun compromis seriós amb el senyor
la Lliga, que l'havia cantada com la paratista com a única rossible, han de
senyor Pere Comes prestant promesa
cionad, i al matí del (12 7. en una re- Lerroux contesta que no hay nada absomateixa perfecció polnica, i, no obstant, f ixar ben be si es refereixen únicament
unia ami, els dirizents andalusos. els lutamente de compromisos, y que en la
no és aixi. La Lliga es plany i clama a la Catalunya estricta o hi rol en in
dona l'erdre que armen mateix dia o discusiósi sostenida con el jefe del goAtar, a les dotze del migdia, se
(de Parla-clourestdVanci
d'aquesta divisió simplissima que tant
l'endemà, com a mes tard. havien de bierno se le dijo que la Confederación
celebró a l'Audiencia lacte de la
rharia afalagada, i que, en realitat, és catalana i castellana), Mallorca i Rosse- presa de possessió deis carrecs de
secundar el moviment (tue esclataria a era una fuerza revolucionaria capaz de
catalanes de
obra seva i de ningú mttés. Pel 20 d'oc- lló i. àdhuc. algunes q ue, de
tot Espanya. L'organització de Sevilla resolver sus propios problemas desde la
president
i
de
magistrats
del
Tribunal
dret,
com
parla,
mai
no
ho
han
estat
tubre dèiem que aquella desventurada cedes contrades aragoneses.
s'hi oposá per les raons conegudes. Es calle, Para lo cual confiaba sicmPre en
de Cassació de Catalunya. El solemhabilitat de fer votar un adversari per
queixaren, a ITtéS. de la manca de visió LIS misma fuerza, y kitle para ello /10 neceHeus ad el problema delimitat d'una ne acte tingué lloc a la Sala del Ple
frustrar el segon torn que la llei predel
C. N. R.. el qual creien mediatitzat sitaban más que una cosa, apertura de
vaguetats
de l'Audiència. la qual estava adorveia, Ii sortiria a la cara i Ii portaria manera ben concreta. lluny de
por el bizantinismo de /a tetera de in- locales y levantamiento del estado de
i sentimentalismes. Potser per primera nada amb cortinatges vermells i
moho disgustos. No ens van: equivocar. cegada
apilen:tes por sus campañas demagógi- prevencian.
possible tire a casa riostra tapissos. També estaven adornats el
Tot el que craleshores enea s'ha esde- aquestsserá
cas.
Realment. és ma mica estrany que
temes. explotats per la densa- Saló de Passos Perduts i l'escala. A la
vingut en la política interna de Catalu- gógia sistemäticament, siguin guaitats de
El delegas central insístele en la ne- els líders de l'anaroo-sindicalisme anesSala dels Passos Perduts s'havien
nya ve de la situaciä insostenible que cara a cara. Però les 11,5t1,5 genera- collocat
de Ilancar-se al carrer. i aleshe- sin a veure el cap del Govern per a
cadires, destinades als inriHa continuat la prova tes- cessitat
aquella habilitat creava a la Lliga. Si cions joves que tenen la missió de revi- tats i a les senyores.
res el Secretad de 1a Regional andalusa demanar-li que els dones facilitats per
El President de la Generalitat. reinagues sotmès a les possibilitats que la sar tots els valors p
ferinase a la nota publicada per Lliga tifical seguida de diversos presenta la dimissi5.
ar arribar a un non
a poder fer la revolució amb més comoA
la
porta
del
Palau
de
Justicia,
lit: oferia no s'hauria vist en el cas d'ha- i millar grau d'afinament del nostre senAceptada la dirnksin del secretario se ditat. Potser será més fácil descubrir el
que era custodiada per dos macers Catalana, ha maniiestat als periodisJ'asa a nombrar un sustituta que pueda sentit d'aquella entrevista misteriosa si
ver-se de confessar derrotada al cap de tit nacional, estan no,,emes per la m ia- de l'Audiencia i quatre de la Gene- tes el seguent:
acaraments
tres mesos crhaver obtingut una victória ja d'extraure les qüestions de la tene- ralitat, esperaven l'arribada de les
cpmtplimiento a la misión qua se le recordem que poca dies
—Jo vaig respondre a un suggeaban s de les clecque era una ficció. A partir d'aquell mo- bra i de la boira per dur-les a la Ilum
confía y de cuatro ron:Pañeras nombragenerals de novembre el Govern,
autoritats catalanes tot el personal riment fe t per un prestigiós nubla
dos
ninguno
quiere aceptar la resPonsa:nena la nava obsessió ha estat justiii- a la claredat.
nieves
Cadiz, 24. H Avui, tercer dia de la
:asta ¡ vaig u t:C CM dar cont . .el
aleshores
presidit
per
afartinez
Barrios
l'Audiència.
sense
excepcio.
de
tar aquella inanipulació reprovabie, dobilidad del momento que se fier. .41 aje
Estera dins un moment de transició.
obliga que fossin posades en llibertat
Prop de la porta principal s'espe- paraules sempre han estat encamina- vista pels successos de Casas Vienant entener.t que disposa d'unes masses Sense fe en les doctrines antigues i ten- caven els secretaris de Sala. Al pri- de 5 a un noble i patriòtic anhel de jas. rexpectacici ha estat tan extra. hay N» compaiiera que acepta una vez moltes figures importants de l'anarcoque no té ni pot tenir. Aquella victaria se fermesa en unes tonviccions noves.
convivència politica. La Lliga, en ordinària com els dies anteriors. Les cumplido este requisito se Pasa al nempírrica, que no li ha servit de res a !a nostra política es redueix a persona- mer replä de l'escala d'honor se situa- canal, ha respost amb les vaguetats precauciona han estat les mateixes. bramiente de un C. R. y nadie acePta. sindicalisme que es trobaven a la presa.
ren
els
jutges
de
primera
instancia
En aquestes condicions, rerganitzacia Al cap de poques hores que eren al carjora, a Catalunya l'ha posada en un limes i a expedients per anar tirant seque acosturna en aquest assumpte i Es fan teta mena de comentaris sodavallant que, rodolant rodolant, l'ha gons cada cas, Aixa. este Pot éster una i d'instrucció. Als replans del saló amb algunes frases que he de rebut- bre el resultat de la vista que s'esta andalusa va al moviment Terminada la rer, molts d'aquests alliberats es posadels
Passos
Perduts
hi
havia
els
adportada a la retirada absurda del Par- part de la política, la més baixa. no pos
lar amb energia. La Lliga parla de celebrant, i cadascú opina segons la ,r,-uni/;n. se reune la F. L. o et C. R. ren a treballar en l'organització del
lament per acabar estavellant-se amb la mai censtituir tota la política d'un no- vocats fiscals. i al saló del Ple, els la pugna existent entre una meitat seva tendencia política, puix que les Itaca estudiar la situacian económica del mo vi ment de desembre. Aixà se sabia a
proposició anticatalanista sobre la qües- ble. Fins que no hi hui un pensament magistrats i el president de Sala, el de Catalunya i l'abra incitan i de la declaracions dels testimonis han estat segundo, puesto que no disuene de te- la policia i a l'Audiència, peró les orautoritats judi- situació gravissima que travessem,
ass cantan°. La F. L. dres severíssimes del Fiscal de la Repútió d'incomaetencia referent a la hei de lernt i meditat vue Pu gui servir de base president i les altres
tan contradictòries que es presten a sorería, no tiene ni
puede recabar de los sindicatos la can- blica del govern radical evitaren tota
a una moral nacional, el catalä serán dais. Al general Batet, que tambe hi volent aixi propagar una idea catas- dorar E ras; a tots.
Conreus.
la categoría trafica de restat actual de rordre púmena de molèsties als actius revoinciotidad de l7o pesetas.
Aquesta situació se li reía talment cri- políticament, un home q ue va a le s tal assistí, Ii fou atorgada
Com era de prevetrre. el moviment naris.
blic a Catalunya.
-netsopacdDins- de magistrat.
tica a Catalunya, que ja ia dies que
¡Quina mena de pacte s'establí entra
a Andalusia fou un iracas. Qui en
Poc abans de les dotze arriba a
Es cert que en altres circumstánmalda per sortir-se'n de qualsevol ma- bent oy e es faci ni que es nensi. Cometingué la culpa? El Comité Regional Lerrous i la C. N. T.?
nera. La conf esencia del senyor Cambó trà les Pit ior s traicions a la seva causa l'Audiència el president de la Gene- des Catalunya havia viscut dies plens
Valdria la pena d'aclarir-ho.
respon . el Ata de las circunstancias
no tenia altre objecte, els aplaudiments tense adonar-se'n o, pitjor. creient-se ralitat, senyor Companys, al qual de dolor i de vergonya, pera era quan
peran tes.
acompanyaven el president del Par- governaven els monarquics amb la
al senyor Prieto el primer dia que con- servir be la patria comú.
El
"front únic"
Per aixra és tan im portant que les lomera, senyor Casanoves. i el conse- complicitat rectora dels dirigents de
testava Calvo Sotelo, atacant la dictaEnsenyances
la Lliga.
dura, portaren la mateixa intenció, la promocions joves tornin a puntualitzar Iler de Justicia, senyor
Quan, després de les eleccions, Largo
L'actitud de la Llaga és tan inconAmb les cerimònies protocolaries
nota que ahir feia pública era un altre les coses. i així acabin aquest període
del moviment (21 Caballero inicia la seva ca:npanya a
caigan per recobrar raplom i preparar- de transa. inevitable. certament. des- del cas fou saludat per totes les auto- cebible, f0111 els cornentaris que hi fa.
Les
seves
manifestacions
amb
reíaEl Comise Nacional Ferroviari. que favor d'un front l'un,: obrer revolucioases
dels
darrers
trasbalsos
que
marcaratas; judicials. Immediatament desse la tornada al Parlament, encara que
nad,
la Regional del Centre, extralimia
només es compromet a prendre Part en
hi hagin d'entrar d'esquitllentes prote- ren l'enderrocament de la monarquia bor- prés passä al saló del Ple, on fou ció amb l'estat de la vida ciutadana
la revolucia anarce-sindicalista cuan tant-se en la seva fundó, erivia a totes
topen , i es contradiuen amb el que
gits pel projecte de Dei electoral que baraca; pera, que, si no volem perdre saludas i cornplimentat pel president, tots
els ciutadans aprecien. La Lliga
aquesta vagi de debna secunda, en part, les Federacions regionais de la C. N. T.
aviat será tema de deliberació al Par- més del que hi hem guanyan és urgent la sala de Govern, els magistrats del no 's'amaga de dir que vol donar la
el moviment del desembre. Des p rés. feia una circular en la qual es proposava
Tribunal de Cassació, els magistrats
lament Catala La ponencia encarregada de c l o ur e ener g icarnent i a corre-cuita.
-(2ne el Pleno Nacianal haga público.
sensació cranorrnalitat. i d'a cí la sera
constar, amb un cert desengany:
Territorial
i
Proseca
code
les
Audiències
la
ha
enllestit
Rossend LLATES
del projecte ja
La Federación Ferroviaria esta muy por medio de comunicación o de tarta
vincial; els jutges, secretaris, rela- retirada del Primer Parlament de la
mesa; ha redactat un projecte de hei
descontenta que se lance a un mor/. abierta, que este organismo está disPuesto
tors; alts funcionaris- del Palau de Catalunya Autónoma.
electoral inspirat en els peine:pis del
a ir mancomunadamente a lo Rer011/Ci51
Els enemics de l'autonomia i • els
nlit'Ultd con fan pOCaS oirrantiaf de c'xitn,
Justicia; CoHegis d'Advocats, de No- professionals
propordonalisme pur. La Liga, que estä
de
la
pertorbació
Ii
ho
ya que se dió el caso de out en Andalu- Socia l siempre que k, U. G. T. se dis..
taria i de Procuradors; procuradors
tan ben informada com nosaltres respecagrair.
cía sólo Pararon los Ferroviarios v en Ponga a enfrentarse en la via pública,
dels Jutjats municipalsa altres moltes poden
te d l aquesta qüestió, veu com se li desfi
Després el senyor President digue
Madrid cundió el desanimo al ter ene campos y fabricas con la reacción y el
representacions. Hi hacia també el que ell no havia donat cap referenuna de les trinxeres de la qual hostilitcirculaba todo el trola:parte, comercio V fascismo. Para realiaar esta labor c.t cons
comissari general d'Ordre
zava l'autonomia regida per la coalició
cia de la visita d'algunes entitats ecoMadrid, 24. — A primera hora de la
en general lodo. Pide ote Pa ra lo suce dicitin imprescindible que la U. G. T,
El president de la Generalitat, pre- nraniques i que la publicada als diad'esquerres, i tem quedar mes en fals tarda el Cenares va estar desanimat,
prepare con mas co--sivoetudy haga de una vea manifestación /niblica,
cedit del, macees, passi a ocupar la
del que esta; per això no hl plany res potser pesque un gran nombre de dipu- presidencia. El senyor. Rey atole va ris ha estat facilitada, en termes tennocimiento y resPonsatilidad ICV0121CAY clara y contundente de su posición ante
per sortir del pou en que es va ficar tats van acudir a la plaça de toros
denciosos, pels mateixos senyors inlis .ntua
. ción que crea .11 proletariado es.
en un moment de malhumor. ¡Arnb que de Madrid , per presencia s la cursa de donar lectura al decret relatiu a la teressats.
Enmig del confusionisme habitual patiol la actual situación".
justificarla la sera absència del Parla- presentació de les "miss" del concurs presa de possessió dei president ï dels
els
dirigents
de
la
C.
N.
T.
amb qué
Aquesta proposició produi un extra..
magistrats del dit • Tribunal. •
ment, en discutir-se una Ilei electoral de bellesa.
comentaren els fets i les ensenyances ordinari rebombori dintre les organitzaEl president electe de l'Audiencia,
pronorcionalist a? Mal que li pesi no poque els oferien el moviment del desem- cians confederals. Aragó. Rioja i Navas.
A darrera hora de la tarda han co- senyor
es
juny
Lluís Emperador:a:1lb el prebre destaca; per la seva intelligencia i na, Llevant, Nord i Andalusia es mosder-se apuntar la realitzacía d'aquesta meneat a la Cambra les votacions de
iniciativa ;quina raa plausible, o accep- tanteig per vente si hi havia possibilitat sident -elede de -la Sala Primera, •seun innegable bon sentit, l'actitud del de- traren francament contràries a tota enceletbrarit
nyor
Lecea,
passaren
a
una
habitació
table, allegada per rebutjar-la o girar- de querum. No bada, ni de molt.
legat de l'A. I. T. fía Internacional tera amb els socialistes. Catalunya ni
s'hi d'esquena? La deserció del Parla- Una de les autoritats de la Cambra ¡inmediata per recollir el senyor Gilanareo-sindicalistal. Deia aque s t sensor tan sols volgué discutir la qüestió, per
Ilei
rnent en discutir-se la llei de Conreus se- s'ha interessat de com anava la cursa a ben, el qual va prometre el arree recurs
que les revolucions del 'tener i del de- indicar-la francament absurda. Nomas
ra tina t ara que nn la dissanulara amb la plaea de toros, a l'objecte de calcular Sa recollir la prometença eh' senyor
setubre de rang 1933 van tenle els maAstúries i Balears recolzaven el
la
fórmula
deLluM,
atenent-se
a.
treurá
del
damunt
Je
contractes
[ciara mètodes i radi q ues equivocats i punt de vista de la Regional del Centre.
quant podrien tardar els diputats a acures, com mai mafia es
El capitä Rojas
a
la
competencia
cretada.
situacipin
catastrotinj
kan
traído
que
l'agressió
dir
al
Congres
per
a
complir
amb
nits
el gep de
Aquests argumentasen que COM que la
(Continua a la pagina 3, rol. 1)
fa( jura la C. N. T.
del Parlament Catalá. Perú si ara ,'en- deure
conreu
C. N. T. no era una organització anar.COMENÇA LA SESSIO
Les revolucions — diu — no les fan quista pura podia molt be, sense trair
t osS udia a bcicote j ar la lid proporciona:
A tres quarts de deu del mati ha les petites minories; la victòria no és
lista, la ce s a seria pitjor que taca rrnli,
Madrid, 24. — Aquest mati, a dos
els
seus principir, proxar destablir una
i ni pel cap ni pels peus no trobaria la
quarts d'onze, s'ha reunit el ple del Tri- començat la sessió. Donada la veu el resultat de l'heroisme deis grups de aecia co-rona amb la U. G. T.
d'audiencia pal lica se cita el senyor xec, sitió fruit de rintervencii: de les
manera ce quedar be amb els catalani s
bunal
de
Garanties
Constitudonals,
preEinalment s'arriba per unanimitat a la
en els-tesdbonafqucrme
Bernard Vicenç Oliveros, tinent
grans nusses. 1.es revoluvio n s no es fan
sidis pel sensor Alvaro de Albornoz.
següent fórmula d'arranjament:
a
iorea
de
comprar
armes:
cal
conquisque
prestava
servei
en
les
fanteria,
seus renales.
La reunir, ha durat una hora i maja,
La ' Confederación :Nacional del Traforces d'assalt quan ocorregueren els tar la collaboració de rexercit,
Tara o d'hnra. per rnolt que li cogui,
i a la surtida hem parlas breument alias
(Caí advertir que el, anarco-sunclica- bajo emplaza a Ist U. G. T. a que manijets motiu del proces.
haura de teconeixer que Catalunya senel
senym
Sbert,
el
qual
ha
da
:me
f ie s t e clara y públicamente cuales son
Columna maniiestant gute en gener listes no han pas negligit la propaganda sus aspiraciones revolucionarias. Pero
se ella també sap governar-s e ; es conhavien examinas, per sabre soiament,
diistre l'exercit Del infir del In33 data
pertanyia
a•
la
novena
Companyia
vencera que els errors es paguen i qua
rescrit preseinat pci senyor Hurtado,
segtient acota-1; Los Sindicatos deben tengas( os, cuenta que al hablar de revoel pitjor que podria cometre seria delque sla ¿cordal celebrar el dia primer :rAssalt i marxis a Casas Viejas, on el
lución no debe hacerse creyendo que se
havia esclatat un inoviment revolu- de facilitar a los Comités de Defensa
irar pasor l'avinentes a sitie se Ii presenla
vista
del
recurs.
A
la
dita
sie
juny
una relaaan, lo mas extensa Posible 10 a un simple cambio dé Poderes, como
ta. Les inhibida:1s obstinaies molt sovint
sessió assistiran tots els advocats de cionara Les peches les sebe el capi- de aquellas ¡bienes que de su SCNO Mar- c1 :4 de abril, $1.110 a la seresión total
porten a ranullació definitiva. Cal contoga i els que no en san, amb vesttt tä telefónica:neta del comandant. cha» al servicio coP5 el fin de Q U O se del capitalismo y del Estado.
L'ordre era: "Ni presoners ni ferits".
venir, pera. que en aquests darrers
negre.
les pueda Poner en relación directa can
Barcelona, 12 de febrero de 5934ama la Lliga ha fet meras que 1 Ina
La vista se celebrará al saló de ses- "El que sigui agaiat amb armes o ex- los elementos revolucionarios de la loSi aquesta revolució hagués trionnat,
ro:Mis ha cresser more"
1'
pnacla a un través sie dit d'arribar-1u.
‚asas del Consell d'Estat.
calidad
dude
trovan
destinados.)
la
solució era aquesta que sea ei pneNo
Manifesta que per una conversa saDespees d'examinat, sha rebutjat el
Seria iiiin s t recae nue ha treballat ai per
Ei dele a at de l'A. I. T. era nartidari
e . sus Asambleas el que fije el régimen
connuistar-se lira situada) que no te res
recurs presentas pel senyor Saguet a una be que es donareis identiques ordres d'una entesa ainb la U. G. T. Cal tenis que .500 meior para sil emancipación.
hei, i final:nema s'han donat per assaben- a les altres campal:3*s. Relata els en consiste — deia — ese en cas
Es vett que aquest programa no VA
tats d'altres assumptes de menor M I- elements de combas de que disposa- revolucia no s'ha de pensar en les acabar d'agradar a la U. G. T.
va la foro, i diu que els guärdies teorizo. sina en la realitzacia práctica
Josep Maria PLANES
Slia examinat també el recurs del se- ereil.pC aptes, pnix que a penes olla- del. nue és possible obtentr. Proposava,
(Seguirá)
nyor Josep Bergé contra la Llei de 26 vien exercitat en el maneig del fri- lambe. la creada duna comissió crestude juny de 1933, referent als conflictes sen. Es refereix després a lacta subs- dis econamics, otee recollís teta la docrita pelo cinc capitans d'Assalt, i diu cumentada possible salare l'ecos:cenia eS1 11 Vegrs LA PERLICITAT dels dies
del camp a Cataluny a .
21. 22, 24. 25, 26, 27, 28 I CO d'abril
ple ha acordat comunicar la pre- que ctturi a militar no ',odia opinar si parlyola, i recomanava nue (Crillé1 nart I o, 1, 5, se. ti, 12, 16, 17, 18, 19, 22
Poques vegades hi Ita hagut a la
el de mala
seas:1db del recurs al senyor Pene Coro- eslava he o mal fet alha ele (Tacas rl' aquesta comissió el rus Scha9) :10 tem esment de la participada
Cornissarla General d'Ordre
mines, represe p tant del Parlament Ca- Viejas. Se l'arresta vint-i-quatre llo- Pina un camarada conocedor de esos de Catalu
nya enel oviment
m
de desembre
tan pocs detinguts com actualment
talà, perqué trameti la contestada en res, i en acalmar la sancin ion donat problema, y O se tiene Iras si la exPe- per.. ja esta expileada en el nostre arPer a donar una idea de la tranquilOcie
sparegut a LA PUPLICIT1T del 8
de
baixa
del
Cos
d'Assalt.
rada.
richcia de lo Revolución
el termini ntixim de cinc dies.
santeressin
per la ma(E.d.nil
Els
que
Jitar que ni ha a Barcelona <tiren:
En resurta es pot afirmar que el movi- teria truciada en aquest rePortatee
L'acusador demana que sigui llega
Tactihe sala acordat posar a coneixetaran
que a les dues de la tarda d'abansment de desembre es va ter anib aquella be de Ileglr el omite antele del 7 d'abril.
0-fala ment del Parlament Català els antece- da lacto dels cinc capitana.
el qua l s'especificara el rol deis Coalegre inconsciencia que caracteritza tota en
d'ahir no hi havia ni un sol detingut
dents perque designi representant seu
muta
Defensa, pedra angular de roede
als calabossos, la qual cosa feia
(Segneix a la pag. 5 col. 5.) 'actinció de la C N. T. Es precisu re- ganització revoiudonaria de l'anarquisme,
en la defensa.
La guillotina
rnolts anys que no sacceia.

El Sr. Companys La vista de la causa
comenta la nota contra el capità
Rojas
de la Lliga

QUORUM 1 TOROS

El primer de
la vista del
contra la
de

L'ordre
a Barcelona
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LES ESTRENES
"El asesino diabólico"
Collseum

Pararnount

Les feres, combinade s amb la gelosia, ens donen amb "El asesino dinbOlico - un altre drama sensacionalista. Les feres, pern, no es traben
en Ilibertat a la selva. sind que. cont
en altres films del genere, donen oses
intensitat a Faceta tancades en gis
bies, don sempre es possible que
s'escapin, i reunides en un pare zooIdgic, per. aixi, compondre una atmosfera més carregada, mes comprimida de feres i de perills que no pas
si circulessin lliurement per la jungla.
Combinat amb això, el drama de la
gelosia d'un marit animal, perver s.
cruel, que elimina els seus r:vals per
prorediments cientifics o pseudocientifics —el cap d'una serp que, ja
sec. encara segueixi destillant
Naturalment, tot aixaa, complzta mea,
persecucions, feres que s'escapen.
serps, cocodrils. etc., que mantenen
l'acció tensa i sovint intere s sant. A
remarcar algunes escenes de ieres.
com la final, en la qual un boa mata
el criminal, encarnas per lime!
Atwill. Charles Ruggles lii té un paree d'agent de publicitat, chmic, naturalment. i Kahleen Burke el de
muller, que amis la seva bellesa es
causa involuntaria de totes les desgracies.

t

Well mann i interpretas per Richard
Barthelmess, que ja veiérem en una
altra pellicula d'aviacid, "resquadreta de l'albada - , de Howard Hawks.
Darrerament litem vist mt "Esclaus
de la terra - . de Michael Curtís. amo
Sally Eilers, en el qual tenen els principals papers. Completen el repartiment Clenda Earrell, que decordem
de "Els crims del Museu de Cera":
Tom Brown, Harold Huber, Grant
Mitchell ¡ James Murray.
S'estrena també en aquest programa -Pasto de tiburones'', d'Howard
Hawks, interpreta per E. G. Robinson, que parean vente actualment en
"El rei de la plata". i per Richard
Harlem el conegut actor, intèrpret
darrerament de "Su único pecado-.

t
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EL DISSABTE VINENT
Un film de categorla del
mestre JULIEN DUVIVIER

MARRY

BAU

GINA

1 MAMES

"Un par de frescos"
Paramount
Collsaum
1"n abre vodevil francas, dels que
tants n'Itera vist, pera que tant ens
han distret i tant ens distreuran encara. Amb una trama sencilla, la idea
d'un sogre de fingir-se mag ia per tal
de sortir de nits, el gendre que l'imita i un pretendent d'una de les talles
que és maga de verija!, la cosa es
complica, mes que per la varietat deis
elements per les situacions. La técnica de la representad) acosta aquest
film a l'opereta, encara que no bi ha
cant.
Els personatges segueixen, sovint,
el ritme de la música i, de vegades,
parlen en vers, cosa que dalla morament a cscenes altrarnent mondtones,
perd que. d'altra banda, impedeix la
seva elimiltacio, tOaa que seria inevitable en un vodevil de técnica normal. Figuren en el repartiment Marguerite Moreno, Robert Burnier, Arrnand Lurcille, Camllle Fru y e i d'altres.
A. FERRAN

LES ESTRENES D'AVU1
"AEROPUERTO CENTRAL"

Aquest film Warner Bros First
National, que s'estrena avui a l'Urquinaona, es dirigit per William A.

iss
Sensacional 1 emotiu com
cap altre

PUBLI CINEMA
"Fox Morietone - d'aquesta gimana ens presenta entre altres acinahtats unes curses d'autos a Trmoli
guanyades pel sorredor Varal: a les
tribunes veiem el general . Balbo, atmi
governador dalli, el qual es guanya
aquesta plaça anula anotan ale réxit del
.seu "raid - Roana-Chicago. A l'aeròdrom d'Heinlow — Ang:aterra — 01- Oy en uns nous models. ile paracaigudes. A Paris s'organitza una destilada amb motiu de la ¡esta de Joana
d'Ara:. El corredor Moret guanya la
cursa ciclista Bordeu, -París, A Skytop, EE. UU., celebren un interessant concurs de Ilenyataires. Al circ
roma d'Ares celebren un festival /Mg

COLISEUM

El asesino diabólico

Comèdia que tot Barcelona
recorda rient
Són dos films Paramount

DILLUNS: ESTRENA

D'UN

BON FILM

ni més ni menys

ESPEC

El senyor Anuden Hurtado, en pasar-se a parlar declara que ha fa Per ..d1111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111IL
l'amistat que l'inicia amb el seassar
Sáenz de Buruaga, company seu de car- 11111111111111111111111,1111.111111111111311!111!1111111111111111111111"'
rera, / al qual ha tingu ()asió d'assessorar alguna regada. A propòsit
es refereix a la propietat intellectual
de les obres portades al liene i a l'abast
q u e aquesta Pot batir per als empresaris
aquest es un problema que ja s'havia
plantejat en el cinema mut, perla que
l'adveniment del sonor ha agreujat i

t

TIVOLI
äll•

fet més extens degut als na,us elements
que intervenen en la realització deis
filma Aquest problema es pot o el
den classiiicar de dales /mulleres: emn
una Miestiä de dret o bé Con] Un culifilete; en el primer cas guanya la Justicia, perquè és l'únic que en Drct s'estima; eal el segon, la foro, i heut de
tenir present que aquesta també és nostra, puix que de la indústria cinenritogratica san uni sens nombre de families
que en detienen. Aquest conflicte per ai ara banda es pot considerar social. llene
aci els estoreos del senyer Säenz de
Flureaga ensaminats a reglamentar maquesta propietat i les obligacions i drets que
corresponen als empresaris. Per fi—asaba diem—, robra que ell realitza es pos
considerar abanican social en tos. els
seus aspectes. En acabar el senyor Iluetado rep nombrases felicitacions, i el
públic a Peu dret l'ovaciona Marga/m.1u.
En aixecar-se el senyor Enric Sáenz
de Burtaag a és malt aplaudit, L'homenatjat comença dient que no es crcu
di g ne d'aquest acte, perO que en ell remana la compenetrada perfecta que hi
ha entre els associats i la Junta directi‘a. Recordant paraules pronunciadcs
pei senyor Hurtado referint-se a la proMetas intellectual ale les obres portarles
al llenç. diu Cine l'autor no pot altar a
exigir com sima pretés i en algun
aconseguit que l'empresari li pagan uns
drets. De Íes, quan l'obra s'ha realitaat
l'empresari no s'ha d'entendrc mula aungú //lis que arnh el distribuidor; l'aut.a.
ha de ter saler els seus drets al pas a
M'eme o realitzada T de la seca obra. Per a
l'empresaci. prou aclaparat diinpostos, it,
hi ha d'ha er cap Mes propletari que el
, ue li ga la pellicula. Acaba donant
les gradues a teas els concurrents titnamb la sera presencia han cantribuit
donar un inajor esidend.d. a lacte, que
transcorregué en nata amable compansonia.

t

AI LLENÇ
Edward G. Robinsson
i Bebe Daniels
en el gran film
Warner - Bros

El, REY DE

U PLATA

A ESCENA

‘

ACTUALITATS FILMADES

erel.e.••n•••••••••••••••n••.....0"%ae• taurí. mig de con-hoya ; a la iMarniacid de I , - Eclair-Journal 7 -vetean cont
un deis braus surt de la placa i es taca
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111
en un carrerd, amb les consegitents
Curses dels esporuguits francesas.
Recordem també, amb motiu d'una
manifestació accidentada dels ex-combatents de la Gran Guerra, que el,
repärters de "Fox Movietone" han
DARRERS DIES
rivalitzat amb els de "Eclair-Journal"
en la caça de detencions i cal-regles
de la policia. L'nes "giris" americanes
del doble programa
visiten un campament de sense feine
deis que ha organitzat Roosevelt. Entre les noticies d'Espanya veiem —
només els preparatius— d'un festival

UN PAR DE FRESCOS

-Divendres, 25 de maig be 1934

d'aviada celebras a - Cuatro Vientos,
ni qual havien de prendre-hi part chaquanta aeroplans. L'estada de l'esquamira japonesa a Barcelona; a remarcar
les tsCenea d'arribada al port i el
eirc Hagenbeck. SOn noticies acceptables per la seca iotograiia: no podem dir-ho aixi del reportatge realitzat amb motiu de rexposicia d'esparrecs que tingué lloc a Ga y a, jet amb
enes intenció que traça, en el qual
es troben a faltar els recursos ticni es de que se serveix el cinema
avui. Heut de remarcar lambe els
primers metres que ens arriben d'Uni, torea uneressants per l'actualitat
que tenen.
Completa aquest programa man dlbuix sonor de Phillips A. Scheih sense res a remarcar si no sain alguns
"gags - que recorden els que hem
rot en pellicules anteriors de Walt
Disney. "Belleses de Franea-,
documental Paramount deis castells
francesas, entre alares el de Lhainbonard, del Renaixement trances; el
de Chennonceaux, etc... , de gran interés cultural, realitzat amb fotografia
impecable, acompanyada de técnica
perf ceta.
M. M

Apat d'adhesió al senyor
Sáenz de Buruaga
El dimecres passat se celebra a l'Hotel
Ritz un ápat d'adhesid al president
la Sentó de Cinemes de l'Associació
d'Empresaris d'Espectaeles de Catalunya,
se/1year Enric Sáenz de Buruaga.
El senyor Bernils, vice-presidcnt
la Secció ¡ membre de la comissiú organitzadora, inicia els parlaments, ofertan aquest acte com um peana dadhe.
sió i de l'agraiment del, empresaris de
cinemes envers el seu presiden, Alega
Director MARION GERING tarnhé que eonträriament al me ita aleceit en actes senahlants, ell. ato °bravea/
Es un film Paramount moguts per ... Ir, interés especulador.
Seguidament el sensor Pone. presadent de la Secció de Cinemes, s'expresI lit
11111111111111111111111111111111111111111111111111111H1 sa en un breu parlament en terme'
semblants.

D'UN FILM A L'ALTRE

DEBUT AQUESTA NIT

* Qai será el protagonista de
-El Conde de Monte Cristo". versiaa Ailti111111111111illiiiiiiiiiiiini111111111111111111111111111111h,
parlant que ara aviat Reliance Pia tures Inc., de la célebre novella '111111111111111i111111111111i1111111111111011111111M11111"
dAlexandre Dumas, per a ésser distribuida pela Artisten Associats?
sanen in localltats Ice!, d: e erses setAquesta editora ha rebut tuilers ale manes d watts:ladea'.
canes dels cinet"Is de Nord-AnteLa decisiA de presentar sima:batatarica i altres palsos aplandint la de- ment la pellicula a tots eis Estats
cisi) de fer "Monte Cristo - com a Units va ésser presa 24 hores desproducció de gran envergadura i amo peé,: de la "premlére - celebrada a
uuau repartiment constitafit per estreNova York. En aquest interval tots
lles. S' han suggerit noms de dverses els crítics havien prorromput en un
estrelles per al paper titular. i tots
de superlatius. ; el seu veredlcte
diluvi
els artistes, des de Jackie Cooper a
RothschlId"
George Achse, han estat esmentats, va ésser que "La Casa de
important de l'any.
pera') Sanan no sla decidit encara. ha era el film mis
d'haver
superas
Anal>
un
record
mai
declarat, perea que el "Monte triste
del llene parlant será una estrella emplenat 1 . .staar en totes les sessions
naundialment famosa i un actor capaç des del dia de l'estrena la pellicula es
traba en la seva sisena setmana d'exd'estar a l'alçaria del seu paper.
Largument és molt conegut dels hibicia i tots els simptones sdn que
milions ile persones que han llegit el arrilaarä iins a l'estiu.
* Gläria Swanson, una de les més
Hilare o han vist l'obra teatral, i és
popular a toas els paisos. Les Ilibre- brillants personalbats del llene ha
ries donen compte que la demanda estat contractada per a aparèixer al
actual de "Monte Cristo - és tan gran costal de Gary Cooper. que intercoral en els anys passats. Darrerament p retara el principal paper masculi en
ha aconseguit major divulgació gra- "Barbare Coast". producció de Sades a la radio. Elementalment, l'obra mutl saoldwyn. basada en el Ilibre
resulta tan oportuna avali com quan d'Ilerbert Asbury que porta el mateas
fou escrita. Els escriptors han dit que titci Sant Jaffe, actor teatral s'en"Nfonte Cristo - contenta material
carregarà d'un deis principals papers.
per a vital pellicules.
Dutiglat Tay:or i Leonard Praskins,
Harvey Trew, un dels argumemis- treltallen aztualment en l'adaptaciä al
tes mes coneguts de Hollywood, pre- !lene. William Wellman dirigira la
para la versió cinernatogräiica ale "El pellieula.
Conde de Monte Cristo".
* Douglas Eairbanks ha llogat
* M al , des de l'estrella del "Noel- una casa de canto a North Nimes per
miento de una nació ai - . no hacia estat a troltar-se prop dels estudia de
tan discutit un, film ni se li ha: la London Film a Elstree (Ang".aterral,
ist tant d'amh.ent.
on prossegueix la seva labor en "La
L'instantani éxit registrat per "La vida privada de Don Juan - . Eh seta
Casa ale Rothschild - al teatre .astor paper, com a protagonista. descriurà
del Broadway va poder pi-creares ja els usforeos de don Juan. després
ter, dies abans de l'estrena, quan es- dels seus triomfs jovenivols, per a
taren ja batuta tots els récords d'a- escapar de la seca reputacid i més
quest teatre , que ha presentat ante- tard per a tornar-la a adquirir. Tant
r'orment uellisules com " El gran des- l'argument corra el dialeg m'u/ de Erefile" i "Gran Hotel - . Actua l ment ea deric Lonsdale.

LLEGIU
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LES ESTRENES
Poliorama. — Debut de la
companyia Xirgu - Borràs,
amb "Ni al amor ni al mar",
de Jacinto Benavente
Benavente ira eserlt amb "Ni al
amor ni al aliar" una de les seves
produccions més cenyides i penetrants. ¡li vol prorar una sentencia
de carácter popular, segons la qua),
ni a l'amor ni a la mar no sels pot
prendre espai, ja que. tard o d'hora,
tornen a recuperar-lo. I és /unjancant una accia. més que anal) paranles, que Benavente fa la sera demostracia'a Es a dir, que mai no tenint
la sensació que l'obra sigui pr o piaanean la demostració d'una tesi cmpescada a priori, que obligara a moure

convencionalment els personatges, ans

t

que el sea/ ensenyament deriva airee-

ament dels iet5.

Aixi veiem que la protagonista.
bona i humil, ha hagut de renunciar
un gran amor, El xicot que estimava,
lan xicot de la claase mitjana, per covardla, no ha gosat a lev -ii compartir la mitja miseria d'una situaciA
mediocre. Ella, inspirada pel set/ pare,
ha acceptat aleshores un casament de
convenlencia, ami, un home madur i
de pastean. Semblaren compenetrarse. Pub un dia, un altre home jove,
s'enamorara apassionadament d'ella.
1 ella, a desgrat del seu seny. del sea
equilibra interior. no podr a resistir la
temptació. S'adonarà que, si temps
enrera havia pogut renunciar l'amor,
era realment ¡merque no el coneixia.
Ara pasan rer danumt de toa Se sena
transfigurada. Pern ret an i que quan
més felis se 5ent, guara toldria que
e/5 altres fossin com ella al seu voltant felieos, produeix, anal, el set,
adultera la més terrible catástrofe...
L'obra debuta atub un primer acre
que és una de les pagines mes penetrants, mes incides que han estas esa ches sobre la classe mitjana. una
pagina que en reilecteix tot resperi..,
amb les seres amhicions limitadee,
les seres cirtuts inferiors, les seves
renunciacions i les seres privacions.
mes dolorosea sovint 'Inc la mateixa
miseria.
flom pot preguntar-se. tanmateix,
si aquest acte no es aohrer en e/ Conjunt de l'obra. Es possihle que Benavente Vliagi escrita, me s qur pensant
en l'arquitectura del conjunt, en les
coses que valla dir sobre la classe
mitjana. En realitat d'arquitectura en
iota l'obra no /l'hl ha gaire. Després
daquest acte punyent, ve un segon
Omi sernhla començar una comedia nora, on gairehe tot sen antecedents. A; tercer, i sobretot al quart
acte, l'obra repren la seva intensitat,
i es dilueix iinalment en un epileg
mes aviat literari.

Perd a deagrat d'aquests alts i baixos molt visibles. l'obra s'imposa amb
molla forca. Hi ha unes guantes escenes d'una intensa v:bracia dramatica que paguen per tan. Hi ha encella psicolägies molt notables, Ilarnbregades profundes al cor hunia.
Aquella obsessió del marit a madur.
de no voler que la seca niuller
pisa que ell sap que ella renganya.
per no hacer ni de venjar-se ami de
perdonar, és una troballa impressionant. Altrament, sota l'obra es escrita amb una esgrima teatral molt
seriosa. No hi ha res daqueixes albaSiOliS epidermiques que fan la glòria
de molts autors castellans d'avui,
pera que en realitat distreuen i lleven força a rucia dramática, ni
aqueixes eilorescéncies retäriques. que
l'afeixuguen o la fan Ilanguir, Es un
diàleg gairebé sempre simple i sovint
contundent.
Amb "Ni al amor ni al mar" ha
id la presentada la companyia NirguBarras. A desgrat de la sera intensitat, 110 és una obra, taninateix, propicia a que aquests artiStes hi des p leguin els millors recursos del sets art.
Cal dir, no obstant, que Margarida
Xirgu ha posa una concentració i contenció admirables. Fa tant o mes
expressius els seus silencis cona les
seres inflexions. Enric Roerás ha de
frenar la seva força expres s iva en un
personatge que no permet gesticular
ni modular gaire. Matilde Muiloz, especialment en uns moments de crisi
nerviosa, mostra la forea i riquesa
del seu gran temperament drarnatis.
llont traba també a la companyia altres artistes colegias i aplaudits: el
senyor Porredon, el sen' or Diosdado, etc.

Domènec GUANSÉ

neu Obrer a Florenci Comer. De secretari actuará Claudi Fernandez, ¡ el
Jurat per a totes dues actuacions estar a
constituit pela senyors Josep Artis,• J.
Bernat i Duran, Florenci Carnet, Pompeu Creuet, Miguel Cliviller, Josep M.
Folch i Torres, Enric Pareada, Unís
Masriera, J. Rosqueiles Alessan, Segimon Rovira i Baldan, '" Xihé.
A la nit, a Santa (dorna de Farners,
al teatre Circo' Columbense, sota els
auspicis de ll'Ajuntament de Farnés,
concursara l'Agrupació Teatral Farnsrs,
dirigida per Josep 'Marta Perramon; pertany a la segona categoria de la seccid A i representara "La mecanngraia
manir", de Lluis Capdevila (imposada i el tercer acte de "L'estrella dels
miracles". de Josep M. de Segarra, el
qual honorará la festa amb la seva presencia. El Jurat estará constituat
senycars Andreu A. Artis, Pruclenci Be:tran a. Francesc Curet, Joan Fernández.
Josep M. Francés, Dornenec Cluansé, Endie 1.luelles, Joan Cortés i Vidal i Victer More. De secretara actuara Lluis
Mar i a Branstiela,

APITOL
AVUI, ESTRENA

ESCENARIS
Aquesta nit:
Debut de l'artista cinematográfica Fi;.

relle. "en carn j os'', al Tivoli, ceo a
fi de festa.
Benefici de la primera dama jove
l'Espanyol. Isabel Estorch, amb el concurs del recitador González Mario.
Fundó extraordinaria a l'Apolló, ant;
motiu de la nao representació de
Gloriosa".
Debut de la paella internacional de
hall Raseras . i Capella al music-hall Bombay tabans Royal).

* Crisi d'espectadors? Si i no. Aair
a la tarda. segons ens han dit, un seatre va suspendre la juncia; perque a rhers
de començar no llanta estat venuda galcebe cap localitat. D'altra banda, pera,
un empleat del Cite Hagenbeck ens ha
afirmat que el passat diumenge ingresoen a la guixeta 63.0e0 pessetes, lente
comprar roca mil duros recollits deis
tes itants de la collecció zoolngica.
*
Al Romea han decidit que La
marque:arre, no alterna amh cap alten
obra. La representen a tot drap, tardes

i nits.

i

*
és cert que el teatre Novetats
tanqui les seves par t es a e de mes. Eis
empresaris, senyors Canal, i Calvo, tse
Saum tingut mal, ara coral ara, aquest perlament. El que hi ha es que. compliat
els preceptes reglamentaras dels sinclicerS d ' actors i de coristes, el personal
ha estat advertit, amb temps, que quedava emt Ilibertat de contractar-se a 1111
altre Ilota car la companyia ha d'eser
reformada. Tan poc han pensat els senyors Canals i Calvo a plegar, que ces
consta que el primer ha realitzat darrerament gestions prop deis concessionans
Es un film Paramount del Tivoli per tal de dur allí els famosos ballets alemanys Joos, en vista de
la impossibilitat de fer-los actuar en el
El programa nou del Circ neu teatre.
El jardi del CCanic ha estas obert
*
Ragenbeck
al públic d'unten teatre.
El Circ Ilagenbeek, que ha tingut en* Feia ternps que no sabiem res d'Ea
tre el /lastre públic el millor deis acoVinyes. On serà 1—ens preguntaIliments, va camiar en la juncia d'abansre/tu.
Resulta que estala de director al
dallar el seu programa. L'anunci d'aquest
renca-ella/11ms porta al cinc una gentada Victe,ria de Madrid, On la Gámez i
enorme, que celebra amb repetidos oea- Ciare l estar' duent a tcrrne una temperad/
cions els Manieras que ii eren oferts, tots d' opereta estrangera. Perä a aquesei
hoces el nostre Inane Se Wha anat la
ells de veritable categoeia.
diari madrli,
El Plat fimet . del pro g rama el con s ti- del Victäria. Segons un
tueix el domador Rudolf Mattics, el iii /acido Poco. No ens estranya
quel presenta dotze magnifies exemplars
*
Es pot dentar cof a segur - de tigres de Bengala. anda els quals aquest estiu En Santpere tara, an.'-.
juga i els fa fer tot alba que ti ve de seca gent, una temporada de comdes
.gust. El treball de Rudolf Matties es Meto:sera al teatre Barcelona.
jet amb tanta iacihtat que li lleva tw
el sensacionalisme que tenim per costuna veure en eas "númeeas" de eres.
Cal dir, per), que aquella facilita) i5
tan dificil als ulls dels espectador., que
l'interés tao decau un moment i mera;ella els mis insensibles.
Alfred Petoletti, amb la sera co'dsccid de zebres i camella, fent tosa mena
d'evolucions complicades, loo també
molt aplaudir.
Lulu Gautier, al davant de la seva
tropa, ient trehalls clàssics d'alta escala. es Un dels IninleirOS Mea b011a del cace
que heut vist de molt temps enea.
Contribueixen a l'èxit del programa
nou del Circ Hagengeck la resta d'atlastes del notable conjunt que presenta
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Els dos elencs representatius de ManInauguractO Si 5 de remita
resa i el de Santa Colonia de Farnis
El diumenge vinent, a la tarda, a ManRENART
cesa concursará la Joventut Carnita
IlImutao10, 211 • Telefon 18217
lararesana, que representará "Els qui exposleld de Dagu•nreollot I fotograflat
de la Dona epoca sultcentiala
ma i ato s'asuren". de Ramon Vimes
Pina al 28 de mut
posada). i el primer acte de "Seny a
amor, amo i senyor", d'Aveli Artis
re elecció). La dirigeix Joan Ambraas i MONTFALCON
. Oreaste, Relieve, MIrralo
Coma sol ives.
Taptstoe, Marea Motilones
A la nit, a la mateixa cintat, con- • OTERS.
•
FINAL PO RRRRRRR ISSA
cursará l'Arenen Obrer Manresa, que
representará "Els qui mai ato s'aturen"
LLIBRES!!
timposada) i "La festa dels ocells",
Autógrafo, deditos, aquarelfo
et mes linpnit.on assolinneld
dignas' Iglésies ()lime elecció), El di41%11 6,11 ate Elarreaans
rigeix Anton¡ Sala Singla.
r
I V n11.1.1 5 pren s rInvvrn,
iw
i xpennna
Mama a:
Arnbdues companyies pertanyen a la
METROPOLITANA
primera categoria de la seccid A. La con.
LL/IIIRERIA
I NOVA
ferencia a la Joventut Carlina ha estat
tlennle. 31. Oil sos d e la Sil> Moxart
confiada a Ramon Vinyes, i la de l'Ate
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T
entrada de la Unió Soviètica
la S. de N. és al primer pla
fle la política internacional
que Anülaterra. E. U. Japn disut;ran les qüest;ons navals de la
conferència de Washineon
- L'atenció anglesa cstä El "Llibre blau" sobre el

mesilla

, :centrada en l'actitud dels
,vant la ?alinea francesa,
genere' hoin creu que a con. de: frece; del ola angles
-cnt i de la impossibilitat en
ha Anglaterra de contraure
precisos i ineluctables
usca els mitjans de mantente
;.uropa. Si, dones, les solucizae
,-escoten no són les somniades
esme angles, presenten almenys
pràctic de ier obstacic a ks
euerreres sense que Gran Bree, de subscriure a noves
..:est fet hom distingeix a Loa• 2 l'entrada dels Soviets a la
els pactes dan tat. Anglaer5 obstacle a la candidatura
Sovietica a Ginebra, pero a
antara. en aquesta materia, el
- En revenja no sita d'esperar
,terra participi a pactes cta.,' cetendrien la seva reeponsars l'Europa Oriental.
si les idees actualment evo- realitzen, es pot preveure
Ires s'oposarà a l'establiment
-en entre els pactes orientalt
•:aromisos de Locarno. Els
creuen. en efecte, que per
.e les cose; les convencions
.7eistat comporten una denearessor, i per tant eancions.
-. en el que es refereix als
repugnen, tant mes quan
77.rnent partidaris de centes
de fronteres a l'Europa
riental.
e epinió de la premsa
era cont
. "New Chroniele :111arment ielie la perepectiva
e e eeinia entrada de Rússia
.e N. Segons aquest peribdic.
de satisfacció snn: Primer,
del Govern soviètic demos..ieertar.cia i la vitalitat de la
eegon, la influencia de Rúse; a C,Meltra s'exercirá certament
-,e; manteniment de la pan, i
ata considerablement l'auto. :a S. de N.: tercer, la pre,a ee la Unió Sovietica a Ginebra
•-. 7",. "225 ¿eficil a les gratis potencies
teca ne la 5. de N.
tractar amb
r. :es roen per exemple Alemanya.
-eaan liberal diu que laprovac ró
a. per França al projecte dadheee Rússia no significa de cap
ratera que sigui una maniobra (Mieea contra Atentan; a.
"Imies" considera que l'entrada
. Rti. sia a la Societat de Nacions
e i an esdeveniment important perque
creea a aquest organisme el carácter
.YereaIttat que ha de pertanyer-14
rda que el ministre britänic (F.\

Estrangers ira declarat recent- . -e a la (2ambra dels Comuns que
:aterra ealudará ande satisiacci6

o

LA PUBLICITAT

desarmament
París. ej. - Segons infOrMacions te.
collides al ministeri d'Afees 'estrangers,
aquesta nit es donará a la publicitat cl
"Llibre blau" sobre les negociacions relacionades amb la reditcció i limitaeió
dels artnaments.
El (lit Ilibre conté 24 peces dmadee
des del 14 d'octubre de 1933 al 17 d'abril de l'anv actual, i d'elles solanicnt
sis sOn Medites.
Respecte a aquest document es fa no-

tar que el sen estudi ha d'efectuar-ce
en termes generals, degut a les variacions de posició que hi ha lupa per Pan
de certs governs estrangers després
la sessie, dc 4 d'octubre.
El sistema de reduccions progre,
sives i mes amplies dels arniaments
subordinade s al periode de prova, tal
com l'expose oir John Sinton, eché el
14 d'octubre l'adhesiä de Pleitea que
ha e s tat mantinguda ennstantinent.
El memorándum del sen5or Barthou
u7 de marc confirma, en noto del
Govern te-atices que el memorándum
de primer de gener 1 la nota subsegtien t de te de febrer expressen clatanteen el mint de vista francés.
El memorándum de n d'abril precisa grwinwor on f, Franea considera
que no ha d'apartar-se dels principia
de la Conferencia. rin tant que la Comissió general no hagi cregm que
alta de tornar sobre les resolucions
anteriore.
Fer tiltitne. el memorándum francee
de 17 d'abril reitera que correspon
a la Conferineia del Desarmament reprendre la sera tasca en el punt en
sie

que havia quedan en separar-se els

membres de la dita Conferencia.
L'ordre del die per a la
scssió del dia 30 ::
Ginebra. 24. - La eeeretaria de la

Societat ele Nacions publica l'ordre
del dia oficial de la sess. :, del Consell
que començarà en aquesta capital el
dia 30 del corrent.
A la dita ordre del dia figuren tres
assumptes d'impartancia. que 5,:01:
Primer. - Diferencia que rxisteix
entre Bolivia i Paraguai.
Segon. - Mesures preparatóries
per a la consulta popular del Sarre.
Tereer. - Incidents ocorreguts a
la frnntera honearesa-iugoslava, segone es despeen de les Ultimes rectarelacione que ha presentat el Govern
honzares.

CODOS I ROSSI ES PREPAREN A BATRE EL RECORD
DE DISTANCIA EN LINIA
RECTA

AN

creu que ;a iniciativa d'armesnverses ha sortit d'Inglaterra
Jap.

litt

circols oficials japonesos s'in-

LA POLIT1CA CUBANA
-,ee unes discussions prehminars
re r es assumptes internacionals que
teet e e al Pacific contribuirien a
L'Haiana. 23. - Els terroristes han
1". :1t22" malt 1 . 12112,',',era per a la Con- repres
llar, activitats amb gran vigor,
a de er,33.
Durant la tarda han esclatat cinc bonibes a diferents indrets de la capital. No
In quietuds angleses
cal pliznyer cap víctima. afortunadament.
- S'anuncia role el Govern ha anroexdiaris
21:11111S
tt-21.
e :a inquietud que tas de fea- vat un elecret q ue neemete ä la c'utiZIra
tot l'or cuba i estranger nue circule
totalment la limitació d'aren:tete , navals que ha efesser tractada Pee la illa. al preu de 25 d6lars la unca.
El deeret p reve', tandaé tata reducen',
7 opera conferencia de Ginebra,
. e rea es trobará davant de la del resguard or del pes
'eee.e... :bilitat de reorganitzar la seva
contruir, d'una manera molt
22 2,:P, una certa quantitat de creuers,
DIVERSOS ATEMPTATS
submarins per tal
=e sT,stituir un nombre igual d'uniNAZISTES A AUSTRIA
'''` e ue van a ésser donades de hate

velles i inservibles. Aquesta

e e • 7:alitat representaria una cärre- . r l elt seriosa en el pressupoA
i podria tenir reperussioes cn
p olítica interior del pais.
Ac glaterra I l'armament
teri

1.-4-.dres. 24. - En un dscurs que
a r. rnnunciat en aquesta capital lord
-" ,c'Enderrv. secretani d'Estat del DeIir tament de l'Aire. ha matufestat espe''''.21ent que el sentiment ele segueeta t .
Oil, el (mal cap Convenció no es red
Inza ble, no ha sorgit encara de la Conlt,encia del Desarma/tiene Qualsevol que
sizuj la forma que el desig universal
mantenir la ron nu g ui revestir ultet'^rment - ha afeen l'orador - essem
e'lcidits a nai les nostres (orces airie.;
figlin numericament el sufic'.'ntrrent
`e nes per a a5serrurar la 'rastra seRtiiCtat i per a perrnetre'ns assumir en
rixpliei ons convenierds les nostres resPre, (ahnitats imnerials. Estic ronveneut
, en la nráctica can acnrd internacio4 nO Podre sobreviure Si na es tasan
la creenea une 1a guerra 1=211;
einer abolida.

ONCELLS

PER A TENIR\
BONA CURA-,
DEL CUTIS

Masaryk ha estat L'actitud dels nazis al Surre
reelegit president provoca un eran estat
de la República

txecoslovaca
algunes setmanes, en ocasia de la
primitiva data fixada per a les eleedons
presidencial: de Txecoslovg iqui(i, Miguérem ocasid de perlar de l'alta perJonaWat de 3Iasa ryk ¡ no ca/ que repetir,
el que aleshores dantbeni. Recerileng
que .11asarrk, amb R
' imes i el general
Stefanick, ion el creador de l'Est.at t.recoslorac que en quinze anys ha sduit
conqldStar tina consideració de trintcr
la Stelanick ja nS mort; Mi g an": j
Rimes Siln arad, C0111 en 1918. 1.1"-n
192o, al seu !lec, l'un de cap de /Isba,
dhome de guiern.
Masa ryk era elegit per tercera
rema,h, president de la Reptiblica.

Paris, 24. - Als centres diplomatics augmenta la preocupacie per la
qüestió del Sarre Emu efecte, a pesar
dels darrers tocs d'atenció damals pel
tuezionari angte: e ttyor E neu president del Govern . 1,1 Surrt, respecte
els maneigs del, elements hitlerians,
aquests augmenten i s'agreugen cada dia i sím constants les amenaces
contra els sarrencs que se suposen
contraris a la unió d'aquella conca al

Reich.
Darrerament sla comes un robatori de documents a les oficines de
les mines, i se n'han emita (implanta quilograms de papen que, segons
es din, han estat traslladats a Atentauva, en els quals figuraven plans i
documents i material divers de caräcixecoslow jou promulgada ca
ter
reservat. El robatori ha estat fet,
1920, i scgöins (ea St . I . C5 Chill$111iS Ci rt"t'segurament, per empleats de les misidcnt é elegit per rassemblea nadones i ii tots els caràcters d'un arte
eemees'a de les dues Candires: e/ polític.
sin mandat dura set cnixs i no i's reeSlia fet
demencia oficial a la
legible. La pot r-ei:iatire sobre 1111 Societat eleuna
Nacions, i boin creu que
militar, i ha de reunir tres einquenes aquest fet será po s at rn joc per tal
dels ;mi/. La ConstitueM prenm, ile deinanar
ajornatnent en la data
pera. la reeleeeia del primer presrlent. tel plehiseitun
que ha de decidir sobre
per tal d'honorar el creador de l'Eslint
la sort del Sarre.
t se; o sl
Remarquen, les curioses VarüleiOnS dr França protestara davant
les tres elceeions. La primera - 27 Ir la S. de N. ::
etiaig de 1920 - tiugue earach-r ptehisl'aris, 24. - Al s cercles general ‘ • itari„ La semen(' - de tnaig de
hehl ben informats s'anuncia que
1927 - t roba les forres 90Z7111 n71 n 1 n11i(11.5 amb motiu
del robatori d'alguns do'
mes ardat dizidides, i la majoria achtinque amb la participaria deis sociaEsh-s. En les elm y ioas dahir, ets sis
partits graus - agraris, social-dent3 n'rales, social-narionalistea out no ten'n
l'es a 77/1/7 010 , els nazis), populistes,

txrcoslei-oro. ag raris i secial-drinherates alemaoys - han votal undoinizmen1
per Masaryk, lli han rstal hostil: ets
comunis•es. que lunien presento candidatura prapie. i atan,: I, eta
els
nazis, no tenint refresemacid al Pailaad kan
Vdtar.
El Ist mes simptoniatie ‚jr la rotneir;
dahir es la partieipacid dels alemanys,
rls quals aslit jerms puntals i admiradors
del u'ell president.
La reeleeeid de Masaryk (s'al :asta
amb satisfaceiel per tot ti mOtt denroerdtic. Ana, ella. la Repriblica caeos/opaca
Ira rolgut confirma r la setm gratitud ca
creador de la varió.
Peind, en oeasid del sett 301 =versari, Retira, el aran rollaberuclor de 31asa rYk . serd hotirenatiai prl feble. Penes es el Ilh'S fer'rrit partidari de la eme
a t'Europa Ce' n t ral. El Parlament ;migue confirmar-1¡ ami, cardes', frrmap m t el seu Itoe als Afers Esfraina,s.
politica exterior treroslotaper aia-r;
ea ha scgMt sempre una Urda dreta.
En la postguerra s'ira,' lumia! !Imites
esherances en jorra P rrsti l is U ne* desestat aquest
m:es s'han rszmit,
e' I ras de Rentes. .._17 S. de les i lo
Drsarmanient
han rde!
Coniereneia
ae? mutante-he.
Praga, 24. - Aquest luan s'han celehrat les elecri o ns presidencials.
ila estat reelegit President de la Repnhlica el senvor elasaryck. que ha ohtingut 327 vots sobre un total ele 4en
diputats i 5enadors.
El comunista Gottwald solaniem ha
obtin g ut 38 vots.

ITALIA FEIXISTA

Celebració del
19 aniversari de
l'entrada d ltälia
a la guerra

Roma, 24 - El 19 aniversari de
l'entrada d'Italia a la Guerra ha estat celebrat a tot el país en una atmosfera de gran entusiasme.
En aquesta capital Iceocio atines
combatents, pertanyents a l'Associació d'Inianteria, i que han vingut ele
tots els lleco d'Itälia, elan dirigit
aquest mati a la plaea del Quirinal,
mi han estat revistats pel rci, acosapanyat del princep Iteren.
Amb motiu de la darrera lleva feiA'ienat, Es comunica ofientinten!, que ;t'In' es van come- xieta, el senyor Mussolini ha passat
revista
a les torete jovenil, del parIre div er e os atemptats en dife- tit, a deetaeaments de troles de la
retas ors d'Austria per nacional- guarnició i a membres de forganitzasorialistes.
cte. feixista.
De 1,inz telegrafien que durant
Despees sha vernicat la cerimOnia
la nit pae .satla esclal it tina bOinha de transmissió d'atribucions:
14o.000 balines han eetat promoguts
eo una ala del castell de la familia (1 p 1 princep Sliirlieniberg, i a avantguardistes.
teo.000 avantguardistes han cenit
que negsicodL dituys inateriale
incorporats a joves ieixistes, i
importante.
lar.00n joves feixistes han estat
corporals al partit.
Despeé, sha celebrat una desiilaque ha durat des de les (Ice fins
ACABAMENT DE LA VAGA da,
la una de la tarda.
El senyor Mussolini, que ostentava
DE MONS
l'uniforme de comanda Ist general de
les n'Aleles, es trobava voltat de toMons, 24. - Aquest 'lull han re- te, les antoritats i nonihrosos
près el treball tnts els tninaires, que- breo del Gas Diplomàtic
Acabades le% revistes, tant els andant. per tant, acaltat el moviment
tics combatents com le, jovenlilts
taguístic.
Per altra part, ha comencat ä rra- ieixistes han actulit a la placa de Velitzar-se una enquesta per tractar d'e s . necia, aclamant rl usenlini,
brinar els InOtni5 que originaren la el qual ha hagut de sortir al balcii
priinfRa explosió de grisi,. que tac per tal de saludar a multitud.
:oca') Roma,
terribles conseqtiincies ha tingut.

Renteu-vos la ceno'

cr e f ervesc è ncia

Es desment que el
cop d'Estat a Bulgii-

ria hagi estat fei contra l'opinió del rei
El cap del Govern es
declara partidari de
la S. de N.
Ostia, - deementen terntinantment les informacions que publica la
premsa anglesa, segons les quals el
govern del scnyor Kimon-Gueorguieti
havia donat el cop d'Estat contra l'opinió del rei, i tema aquest en contra
nt tot el que esta realltzant el nou Govern. El senyor Gueorguiefi ha des-

metan rotundament aquesta tnoticia, i ha
chalet la eeguretat de tot el contrari.
EI papen de Veltchev :: •
Londres, 24. - El corresponsal del
"lene Chrorucle" a Sofia creu poder
afirmar que l'instigador del moviment
es el coronel Dannen Veitchev, antic
director de l'Estola de guerra, que ja
cavia fet. parlar d'ell en 1923 llavors
de la caiguda del govern Stamboliski.
Els oficial> que han recolzat el cop
d'Estat eee teto antics deixelees del coronel Veltdle v , el qual ha tingut sempre una considerable influencia des que,
en 1927. deixà la direcció de rescola de
guerra.
El senyor Veltchev no ha acceptat cap

esta er.Irada.
Comentari de "Le Temps"
,• gan de la City, analitzant les
cartera en el gabinet, perä sembla que
Le Boto 2, f. 2 I.-Els aviadora
París, 24. - La prernea del migdia t"5 piusant en els passadissos.
' e e de canvi d'actitud dels Soviets Codos i Rosal. a bord del 'Joseph i
termes molt elngineos la ree2927'1 de la Societat de Nacions Le Brix". han arribat aquesta nit comenta en
le c ció del senynr Masaryck per a la pre- Lag:Irle a favor de la
sobre:ot a les relacions diefeetuat algunes proveo sidencia de la República txecoslovaca. Societat de Nacions
. Ten existeixen actualment en- j han
sortida
sobre
la
pista
de
que
ha
El "Temí," diu que aquesta reeleeciO
-2./33 d'una part. i Alemanya
Viend, 24. -- Georgief i, en un latenestat preparada especialment per és una garantia de continuttat per a
Irr d'una altra.
la pnlític5 danuhiana actual. sense la siu amb el representant de la "Neus
a ells.
Freie
Presse", ha subratllat en aquests
Els acords navals
Les prüves han donat exeel- qual no hi hauria pau a l'Europa centermes la importäncia sie la S. de les
lelos resultals. i tots els prepa- tral.
Nacions:
*-gten. 24. - De iota auto-Bulgaria será sempre disposada a
s'anuncia que la Gran Brete- ratius estan realitzats, de ma-

,e s Estats Units i el ganó entau- nera que la surtida de l'apare ll
ir. avtat converses preliminars 50 per a efectuar una nova templa'e :ea possibilitats de discutir les tiva ciodra el record de distitn-( , Pons navals auch vistes a la Con- cia en MUR recta, nono5s depjui
•
ia de 1Vashington de 1935.
de les eondirinns atmnsfi.riques.

E

concluure amb els ecue vente pactes de
no-agressite. Quan parlan de pactes els

nostres pensamcats van involuntäriament
envers Ginebra. La petita Bulgácia
compta en eetelevenidor, tumbé, amb el

senyanea de les mines dornanials del
Sarre el Govern francés es proposa
formular una protesta davant la Societat de Nacions.
Als dits eerclee s'afegeix que sobre
aqttest particular es convenient fer
observar que siguin els 'que siguin
els carecter o la importancia dels
daeuments robats el robatori, juridieament, constitutix nun assumpte
rat, que depen de lidininistracii, de
les mines, la qual administració ja
Ita fet l'oportuna denúncia clavan: el
Tribunal del Sarre i ara tambe davant la Comissió de Govern del dit
tennis ni
S'afegeix que el ministre de Negocis
Estrangers no podria cridar l'atenció de
la Gotnissió de Govern del Sarre sobre aquest assumpte, mes que si el ministre (l'Ubres Públiques, del qual depèn l'Administrache de le, mines, ho sollicites.
Per altea banda, en el que es refereix
als insults de (11 ..é ioren objecte uns estudiants iraneesos a Sarrelouie, el ministre d'Afees Estrangers está qualiiicat per a poder protestar cnntra ello
s o bre l'esmentada Comissin de Goteen
del Sarre, a és gairebé segur que despees d'una informacie previa el ministre faca una gestie. Ambdós assumptes,
en el seu estat actual, es diu que !entran d'ésser ventilats mitjançant faccin
de Ginebra.
La relació . que hi pugui hacer entre
els dos assumptes ha cridat eatenció
l'opiniä pública francesa. i demostra la
riecessitat de l'existencia d'un policia
neutral a l'estnentat territori que pugui
assegurar l'ordre deis mornents apassionat i d er.exim pehiscit.
Construcclons defensives
complementarles
Pani.:. 2). - sollicitada perque informes per la Comissie de Fnances
de la Cambra, la Cornissin de elarine
ha aprovat per unanitnitat el projecte
de Ilei encaminat a la construcció de
fortificas-ion, defensives complementarles a la regló dels Ardennes i a la
reein frontercra del Sarre.
Uns estudiants francesos
xiulats
Paris, 24. - D'Estrasburg Ii COI/1 1 111iquen a "Le Petit Pansen' que 4 5) esMehala; irancesos que feren una excureió Pel Sarre foral objecte de manifeetacions hostil, per Part dels nazis locals.

campanya dels nacional-socialistes a tot
el País del Sarre és portada si roig viu.
La condemna del maquinista Rehmal
Estrasburg, 24. - Avui ha comparegut devela e Tribunal deDfienburg el
maquinista dels Ferrocarrils d'Alsacia i
Lorena anornenat Atiene!. que el cha 18
Je l'actual fou detingut a l'estacie; internacional de Kehl per una patrulla ale
"nazis'', acusat d'haver proferit a la dita estació el 30 d'abril ''frases ir(miques
s obre el regim L'esmentat "f" ribunal ha dictat sentencia condemnant
l'esmentat maquinista a quatre samanes
de pres6.
"Les dernieres Nouvelles de Strasbourg". comentant la condemna dictada
pelo Tribunals alemanys contra un maquinista fraeces. diu:
"Aquesta condeinna té tots els earäeters d'un veritable acte de provocaciO.
Cada dia venen alemanys al nostre pais,
eer tal d'informar-se sobre la situada',
dels "dissortats alsacians". i elogien davant els nostres compatriotes els beneficis del paradis hitleriä. La condemna
de que s'In jet objecte el nostre compatriota. és ii crit d'alarma. Cal que
Alemanya sapiga que la riostra P aci i. ' n tia arriba a la sena ii."

CITAT

Etampes , frau_
d'avorslar ci mobletema búlgar des del
punt de vista de la política internacio- amo Delm o tte ha batid liquesta
nal. S'acontenten de fer remarcar les tarda en un avió de 300 111'. el
declaracions de Georgieff segaus les reeord del inOn de veloeilat per
quals la politica internacional del m'u a lotes les categories, sobre un
Govern no sofrirä cap modificació.
irajecte de 100 quilinnoties, quo
Certs jets, peni, atrauen l'atenció dels ha recorregut en 1 3 mimas
medis polítics. D'antuvi ha noticia de la eegolts, o sigui a tulla veloeital
retirada del general Volkove notori de- de 431'66 .1 kiliiutsel tos.
fensor d'una entesa entre Setiia ¡ Roma.
L'anterior ri• cord el posema
Despees el nomenatneut de Balotov con»
a ministre d'Ajen: Estrangers es consi- l'aitterieh Webell. que aSs(dj upa
elocilat de 328'138 quilainetre,
elera aus triond de Eranea. Sigui coto
sigui es considera que els esdeveniments en un avió de 800 rai•alls.
(le Sofia poden girar-se, en certa manera, contra la política italiana. Tiren
ie n ignora que un dels objectins sie l'or-

ganització Zveno és l'acostament
lugeolávia. Hont tent, dones, el triona
de la ielea lugre:lava als Balcans o, al
mentes la temiada a l'esperit rle solidaritat eslava tal cono es manifestara ahans
(pian la influencia de Rí pisia era preponderant a la península beleänica.
ventualitat ikina represa de les relacions
de Bulgaria amb atosenti mira contribueis
a atenuar aquest sentiment.
12 reorganit7aci6 administrativa (pie
aral,a de treure a la zona de Petriela
es a dir, MacerlOnia IMleara. el real
carácter ante'mein ée de molta inmortáncia. A s sistint a la decadencia de la idea
mace d imica a Rulgítria. i sis not ,er

PASTILLA, 1,30'

a bó
HENO

dePRAVIA
GAL.- MADRID.- BUENOS AIRES

Darrera Hora
DE BARCELONA
NATACIO
Anit, a la piscina de l'Escullera
UJPESTI, DE BUDAPEST, CONTRA C. N. BARCELONA
En el festival de presentación
'equip hongarès guanya netament en water-polo per set
gols a un
L'equip del C. N. Barcelona va
vencer en forma emocionant la
cursa de rellevaments 5 per SO,
Ricard Brull va batre el récord
de Catalunya i d'Espanya dels
100 metres dors
Anil fingiré Hoe. a la piscina
del C. N. Bareelona, la prpsmttari.i del fannis equip hongala,s
uipesii, repipi.")

d'Ilongria. Hl
A l'arribada dels estudiants fi-anee:os
¡oren enzarlandats els carrero amb bao- havia molts espectaders, per?, no
tetes gainades, i els excursionistes foren tants com iv,saltres ens petisarebuts amb visques a Hitler i "El Sau' vem. 110 seit t 1 nro pelo qui rlubf are sera alernany".
ron i es quedaren a casa. Es deiQuan eis estudiants francesos es dis- nitren perdre' la [luís emocionan(
usaren a marxar es formaren mes de cursa de rellevantents 5 x 50 de
a.200 manifestants, els quals ami) eras les eelebrades de molts anys
d'exaltado nazi les acomiadaren. La ençä i un partit de water-polo

supon de la S. de les N., i per aquesta
ran no pot emprendre res que no sigui
en perfecta harmonia amb l'eeperit i la
!letra del pacte de la S. de N. Vist que
pobles petits troben una aiuda a GiHebra, Bulgäria desitja una collaboraciO
de la S. de N.
Inquletuds Italianes
Roma, 24. - Els esdeveniments
DELMOSSE BAT EL REBulgaria e:manten essent seguits ainb
n ira atenche La premsa hi consagra CORD MUNDIAL DE VELOnombroses colunmes, ¡ten', la majoria
comentaris s'acontenten de ice remarcar
Ira influencia del feixisme.
No ubstant la prernsa italiana evita

uno vagada cado;
dio amb l'Heno do'
Preivia, i les mans
el cos lentes vegades
com calgui. Els olis
fins i la gran purescs
d'aquest sobó el fan
opte per a un bon:
tractament de bolle.:
Sa i de maquillatge
diari que protegeixi
i ovelluti la pell.

cuinents (le l'Arxiu de Servei d • En-

UNA BOMBA AL PALAU
DEL PR1NCEP STARHEMBERG

‘ • ¡ana .
Confirmen els
alemptals lerrorisles, que se suposen perpetrals pels nacionalanstriaes.
\Vels, .n Ita Austria, lia
latat una lemelet e • aea del pre
feote, ¡ a Sideleieg >1111 regielteet
una altra exploene en un Bedel
.‘ Line ha t'el explosit% una
tre el. doc nobles. el hídear i el serhi
aue bomba en lila palien propirtnt elel
l'elOninac i j. de la ponla de
latinee)) Stahreniberg. i han can
eratts
utilitzaven ma s ,m so y:0f
sal destroces d'imporlitnetit.
des en Ilurs lluites d'influinria.

d'agitells que i Piren reeord ¡
mat. guen una fila per a comparaeions.
En ciu . ses no es pot dir gue
recluir, licingarès sigui superior
al nost re. 110 4i 5 solament en

Easpeole Dei... Les proves
100 metres estil !hure i 100 metres dors les guanyaren els liongaresos Szabados ¡ Boasi, rae_
pectivament, perö tan sals per
declines nie segon ¡ inalgrat la
bona etu.sti d'.Inget Sabitta C`n
primera i que Hieard Brull en
perdre lambe per la mínima jusleca batés ei rècord de Catalenya 1 d'Espanya dele 100 meIres dors.
Lit ellra de reHeva menta 5x50.
nllit• en general ja es la més eme,cionattl. ahir va arribar al lima
(le l'entusiasme. El nostre equip
perdé lerreny en els dos primere rellevainents, va igualar en
(1 tercer 1 el qual 1. finalt»ent.
Sabata, eninig d'una sorollosa
efeetua el dart•er vellerainent i gulas nyit l'espiti necessari
per a classificar-nos a prinier
1100..Ell aquel h znoment la bella
loseina oferia un especlacle indese r ¡id itale a els eilt a 1 els aplaudintents es eonfonien, i sense
eoneixer-lo felicitaveu el vustre
company del rostal. Fou una
magnífica victòria de l'equip (lel
te N. Barcelona, Però els copectalli.11*$ t attiobs 111 posaren la seva
part; pol ser itht i baria alguns
que eslaven mes eansals que els
propis nedadors.
parlit de water-polo, poc
herir de variar di, les nostres
apreeiarions. L'equip /cargares
Ju ga inoll Illt'S (11/0 h IlOSItt‘. pm O
.juga en tols els settlits de la
paraula: Inés rapid_ mes
en les passades 1 en els xuls
gol i, siihretot, una teenica magnifica de desmarcittge ¡
ella En resum, inalgrat la riostra
reconeguda valua internacional
beta d'inelinar-uos una
Inés davant els inestres sic waI er-polo.
La erilica per ...una' e, inervix
teles eepai tlet que aviti, dtspo_
sem.
Eit eornenpar el *pari it . el nostre porter ‚tintine Cruells rebe de
In:1ns del president niel Club, seLyor Puig Sureda. una medalla
d'or en recordanea del seu ven'
partit internacional, i nie tota la
piscina rehe inequivoques
tres de simpalia.
Els resultats internavional,
l'oren ele eognettls:
100 matees Muro, Internacional
1. seattedoe, U. T. F.., 1 notod.
ti se g ons 2-10: 2. Sabida, (1 . N.B.,
I in. 3 6. 4-10.

100 metres dors internacional
1. B ,ei..u. 1, 1 lo. 1 5 s. 4-10,
L', T. E.; 2, Brull, 1 m. 17 s.,
u . N. B. Balei PI record de Cata.
Itinya ¡ d'Espanya, que ell rnaforx Úsleidava en 1 m. 13 s. 3-10;
.1, Bonaeasa, C. N. B. t ro. 29 s.
200 metres braga, Internacional
Hild, r. T. E., 2 m. 5t1 s. 4-11)
Sape:s, del Terrassa. 3 m. 5 s.
6-10; 3. Navarra, C. N. B., 3 m.
8 e. 1-10; 4. Bienes F. A. E. E. T.
a in. 9 s. 2-1e.
400 metres Illure, InternacIonef
1. Szabados, 1". T. E.. 5 ni,
2 5 s. 8-10; 2, Lepage. C. N. B.,
5 ni. 38 s. 6-10; 3. Carnita. C.
N. B., 5 ni. 4ta s.
Rellevaments 5 x SO, liture, Internacional (200 metres)
Equip liel C. N. B. format
per ft, Puig, Borras. S. Pares,
Brull Sabata. 2 m. 26 s. 4-10;
2. Egnip de l'U. T. E., firmat per
Vago. Nemeth. Hild. Halasay
Szabados, 2 In. ?ti in. 5-1n.
Curse d'eliminació, social
1. Cair ,e !: 2. Le h : 2, Born'3 5a.
PartIt de water-polo, interna.
clonal
Equip de EI:jpest¡ T. E.: Ru,-.
tasi, Herendi. Szigeti, Halassy,,
Yage. Nerneth i Bozsi: 7 gols.
Equip del C. N. Barcelonal
Cruells, Puig, Gampar. Palatxt,
Brull. Jiménez i Sabata; 1 gol.
Arbitre, senyor Bataller.
LLUITA GRECO-ROMANA
Atan, al y esera ai Nou Alón
CATALUNYA VENÇ FRANÇA
PER 22 PUNTS A 18
Amb guivebe plena
d'un públic entustaata que seguí
la Huila amb veritable interes„
ee celebraren els coi/ibais d'aqueeta retnii0 internacional, ele
quals torea mott aplaudits.
Hi assistf el president de la.
Generalitat, senyor Companys,
inub el conaeller doctor Dencaa.
El president felicita els Huiladors catalans Salvador i Geli pee
Ilur triomf.
Els resultats tecnies (oren:
alada i. ene Garcia per tocata
iris 8 minuta 30 segons. A. la
segona part Garcia abandona.
Alze guanyä per punts Gener
a la primera part. A ha segona
part feren matx nul. Queda, per:
lant, designat eampita de Catalunya del mit mit nia, Alee.
Canstant (E.) i Cuesta (C.);
gunyaren per punts una pan ea.
daseuu.

Carrasquedo (E.) vene Catalunya (C.) per punts i per tocat
respectivament.
Labrit (F.) en produir-se unai
lesiú abandona al cap de dos minuts del seu combal amb Gri(oil (C.).
Salvador (C.) Nene per punts
h. ,: diles represes del combat amb
ladina (1.%).
Sanz (F.) es vençut per local,
per Geli (C.) al 2 3 minuta.,
respeci iVa tut mil.
Saludes (C.) perd per punts 1
per abandó davant el francés Ca..
zanave (F.).
Finalment els lluitadors fratt..
Pesos Puyttelo i Lubat efectuaren una paròdia de Panerare.
Lit vetllada, en conjunt, va es-,
ser un exit.
J. L.

L'ESQUADRA ESPANYOLA:
FONDEJARA A BARCE.

LONA
Madrid. 1 i. - oc sap d'una
manera oficial que l'esquadra
espito n olti, despial s de les tila,
niobres que estiv realitzant,
co p ara a Barcelona.

LA

aende es , 25 de maig de 1 1 3 4

PUBLIDITAT
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Pinyol, presiileait Lluis Montagut
Homet, secretaria Jaume Pascuet, tresorer.

VIDA CORPORATIVA

Sant Feliu de Llobregat: Josep PiLa Cambra del Viatjant, Corredor
bernat, president: secretari, Isidre Si cant;
tresorer, Llorenç Ximenis; ro' Representant de Catalunya celebrará dede
1932
i
en
la
seca
cottsequìnUNIVERSITAT AUTONOMA juliol
cale, Jaume Mula, Ramon Ferrer i nla, dissabte, a les deu del vespre, un
cia
acte de propaganda pro-implantació ReQue tan sois podran acudir als Antoni Jorba.
tir a la Vellesa. i denla passat, ¿jumenVisita al rector.- Viaitä ahir cl rec- dits concursets els mestres de barris
XI
Feota
d'Infants
i
Flors.La
doctor Bosch i Gimpera en visita e anexos (luan prvianlent i de mag e . a les deu del mata una Assemblea
Comiesia
Organitzadora
de
la
"
XI
el
general extraordinaria per tractar de oi
pliment
.cam
nou cònsol general nera expressa i personal els hagin
- , ha dirigit cresa arribada l'oportunitat de ea/aviar de
l'esta
d'Infanta
i
Flors
Bileca. M. Jales Simon.
estat reconeguts els avantatges de qua una circular a les principals cases
est a de la F. N. E. C.
gaudeixen els q ue serveixen a la ca -laengo industrials i del comete especialit z a- local, d'augmentar la quota social i de
crear el Retir a la Vellesa.
32:anemia universitaria.- lia sobre
apa- pital o poblada on radiquin les cacoo venda d'anides
les que pretenguin concursar i precisa- des en la confeccia
jen • e l volum 25 de la revista ment
per a infants i de llaminadur es , ¿ emaes
serveis
el
dret
a
que
els
Sena
.
ande
un
ina .s. -,atat Catalana
nant llar donatiu per al sortei g graLa Junta directiva de l'Orfea, Groilesim sumara del qual desea- consideran cona a prestats a la esa- unit que, cona cada any, s'efectuara
.› enquestes dedicades a la 1- teixa localitat per a eiectes del concitara en el transcurs d'aquesta l'esta per cienc recorda als setas associats que de'
nla,
dissabte. acaba el termina d'admissia
.iiarraa universitaria i als vells lampa de trasnat.
tal de poder-ne repartir en major
Segon. Queden autoritzats per a nombre a la mainada que hi assisteixt. d'esmenes al projecte de nous Estatuts
i Reglament interior de l'esmentada enUniversitat.
de Guifre
Bosch.
la se
gena concórrer als concursets els mestres
a i Debí Estola,
arailee
primera objectes que la Comis- titat coral. El susdit projecte está expoen la data siaEls
ha rebut han estat oferta per les sat, com es féu públic oportuna/alean, al
-etipl zsen. de mes a mes, aquest n n - d'escola de Patronas, que
atub
eonipt:a
unila
revista
cine
alió
sigui
anuncias
.! re -xtraordinari dr
cases "Moneders Perdió'', -Salvador local social de l'Orteó Gracienc, i els
a interessants articles i esta- mes de cinc ano s. aervits sease inter- Borras'', "Ramon Vila - , "Josep Su50C15 pealen, i són pregats de fer-ho, es: Ze'. doctor Josem Nirau, doctor ranció en la rnateixa escota.
nyol - i "Taronjades
tudiar-lo degudamen t i dirigir per escrit
:.ancesc Alcayde. Jean Dupuy, ClanPer tot el que faci referencia a a la Junta les esmenes que creguin del
Ch..qués. J. Navarro i Costabella
aquesta festa, cal dirigir-se al doma••de: Torrent. Siegfried Bosch, Vi- ENSENYAMENT SECUNDAR1 cili de l'Associaci ó Protectora de as,
\_• Erancesc F. del Riego
l'Enaenyan ga Catalana, Ares. 1, prinariacsc Celi i alaurize V. Miller.
Els exàmens d'ingrés a l'Institut cipal.
la sabacia del problema de la divisió
raja l'extraordinaria importancia "Salmeron -. - E5 convoca els al11111El Curset sobre "Problemes del territorial de Catalaneya. /pie tan! ante'.'en q uesta sobre l'auto:imana 1:M- nes matriculats dingres a l'esmentat
Ha estat ajarnat Unas ressa per a la seda Vida interior, es
ea:aria que pesa de relleu, amase Centre que tinguin llur número de llenguatge".objecte de l'atenció de tots els cofopinió de la massa matricula compres entre la i el se- al vinent dimarts, dia 29 del mes que avui
marcales. El Casal del Catean ha resolt
tanta per al proper dilluns. dia 28, a somit, el començament de l'anunciat crear una espessa xarxa de delegacions
alar sobre aquest important
eobre "Problemes del Ilenguatd.,:i grein un resurta als nostres les tres de la tarda. Aquells cl na- Cnreet
mero de matricula dels quia sigui ge - . que tindri lloc a l'Asaociació de l'entitat a la comarca per tal de tetanen una propera edició.
Protectora
de l'Enaenyanea, Catalana tenir aren estreta relació amb aquesta.
auaerior al setanta, llaman de presentar-se el propvinent dimane, dia a càrrec del professer al. G. Alba. laentitat necessita enir en el aeu 5i rerita , i presentants del major noanbre possible
20, a les tres de la tarda. Es rece- A petaca:, dels alumnes ja insc
ENSENYAMENT PRIMAR!
mana anar proveits de ploma eetilo- ver tal de poder acabar el cura a fi pablacions, a l'efecte han estat comode M'ay, les Ilieons seran donades els cats a una assetnblea extraordinaria els
La festa de la Salut.- El minis- gráfica.
dimarts i dijous de cada setanana, a aeseciate. i estén avui la canvocateria
a tots cls comarcana del Camp de Tard'Instrucci a Publica ha telegrales 720 del vespre.
a a la Inspecció d'Ensenyanea orLes imateeies objecte d'aquest ragona, per al dia 27 de l'actual, a dos
ELS
MESTRES
quarts d'eme del mata al sed estatge
i lla: cate s'exciti ei zel dels mestres
Curset seran:
cos perquè eis dies 26, 27 1 29
Algunes particularit a ts de la Llen- social (Pl. del Teatre, 3. pral.).
de Mestres Nacionals de
Deganat
r.715 cure sota i amb motiu de la Barcelona.- El Vlnellt d'Alune, dia 28 gua Catalana. 13arbarism e s : de lexic.
fonètics. sintáctica. Exposició i cor
de la Salut s'organitzin confei ro el 26 com deia "El Magisteri
aaiss de divulgació sobre higiene i Catala". a les den de la vetlla, donara reccie d'alguna dels més estesos
LLORET DE MAR
rals : vi c i s mes
una conferenci a a la sala d'actea de Cena:rueda : Idees g ene
Per ah intervinmain en aquestes l'entitat (plaea. dlarquin aona. 4, pral.) frenúents entre els escriptors catalana
(GIRONA'
aaierencies. ha -iran d'éseer invitats el conseller president de Cultura, se- Rezitin de cert e verba. Correcció
MENTAL ° TORRE CAMPOERIV.
a amenes titulars i autoritats locals nyor Jaume Serra-Hunt e r, glossant el textos defectuosos . Traducció de tex- CLINICA
t lora
p,, r a inalanS nerviosos. mentaia
es cinvenient que a les dites festes tema: "L'ensenyanie nt . film:je espiri- tos espanyols.
camans reieton to Steige direetor•resi.
1
BERNAT
DOCTOR
EL
aateaxin. ultra els escolars habiPer a abres detalle 1 nsarinciens &ni:
tual'',
Per a InfOrrn P e arirec e u •s o s a la rnalelIa
e's adults.
l'A esoriaci a Protectora de l'Eme- linsen o a PARCELO N L els clIveralres,
L'excursaa a Capellades. el Capella amanea
s la plaes
Catalana.
carrer
dels
Arca.
Se quarre a set de la larda.
Insaiecció compleix el :3E11 dell7e Plena
i Masquefa, s'efectuara el diude Letal-rienda n'Ira. 3, ler.
ieraio públic per a coneixement menge vinent, dia 27. Hora de sortida núm. 1, telèfon 18 9 62.
raestres, dele quals espera que
les 515 del mati, plaça d'Espanya
:s i sc,ure.sccttndii1 amb tot entu- a
(F. C.). Despeses 623 pessetes. Ca l
asrie l'ardre mía'steriaa
portar menjar per a tot el dia.

El Concurs per a Mestres ConConcurs escolar de rètols catalans
taus.- Corn a aclarIment a Eardre de incorrectes.La Camissie de Cultura
general
d'Ensenyanea.
da¿:'7"rl-c..3
del Districte X, de;
10 del mes que sena, dictant iris- de la delegada,
Partit Nacionalista Republica d'Es:a:CC: a :1S per al trämit i resolució del
g uerra (Passeig del Triemf, 7o. P. N.)
erzars es p ecial per a mestres con- arena
ala mestres del Poble Non, que
.... alit departament ministerial
canstar nue. estant organitzant el
7. 1rra es p ecial de consorte, serosas
77• 11 :7105 antigues , per a facilitar la
ten? de's consorte a la mateixa lerda -21. tan sois podran prendre part
ait- concursos els mestres que en
nou destinament Per anueat
7 ** ' , a • inent. es trolain preetant aervei
si ntes loealaata.

Per ornissió involuntaria encara no hagan rebut el cartell escolar de rétela
catalans incorrectes de l'esmentat districte nue se serveixin demanar-lo
reme:nada entitat, la qual els el tras
meträ aeguídament, teta ve g ada que
concurs es tancara el dia 3 de jullY
ireemisoiblement.

El nomenament de directores d'Escales Graduades.- Contestant
• :i:es interessant la forma
.astres de les Escoles
alagisteri Primar; han de
. sr les propostes per al nornenaai directores de les Escotes
rs anexes a les dates Normals
7:6 de Primera Ensenyanea ha
termini assea- q ue dintre
• a l'efecte en l'oportuna convoprevis els tramita fixats a la
- . avonatória, será acordat Per
aiaat claustre la proposta en ter• 7:enant els que en ella figurin
7 :re alfabètic 1 fent constar els
'.specials que en algun o alguna
- :acionats concorrin.
Eis concursets locals.- La direceineral de Primera Ensenyança
-aat, en relació amb
•edres recennnent (Edades Per
--lebració de concursets a les

ELS ESTUDIANTS

Que en els esmentats con- es complira el PrecePl ua t en
e5 de convocatòria i aclari• e dates 2 1 de maig darrer.
m es 1 4 del mes que som.
-monia amb el disposat en els
del decret 41 de
- 29. 29

Societat d'Antics Alumnes de les
Escotes de Pompeia.- Per a dimitene,
g dia 26, es convoca a sets els ast-

iles alutnnes de les Escoles de Nostra Dona de Pomada a una reunía,
general que tindra Ilac a les onze
del mata al Saló d'Actes. per a Faprovació dels estatuts i elecció de la
Junta daiectiva.

Exposició de Fotografies.-S'Ila

inauguras al vestibul de l'Escola d'Enginyers Industrials l'Exposició de Fotografíes nue han organitzat la Secció de Muntanya i la Comissió
Cultura ¿e r.associacia d'Alunmes.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Ratificació de Juntes-En la darreta reunió del Consell directiu danuesta Associació, ioren ratificadea
les noves Juntes de les delegades segitente:
Josep Gaulle
Castellar del

ROBES... ROBES...

Ronns!!
amb preus interessants
,

BARATO

La Mar i l'Aire

a la constitució del Grup Femeni

TA. C. R. del ClOt.

Es probable que lacte d'inaugurada) oficial se celebri dintre el proper mes de juliol, data en que s'escau
el quart aniversari de la constitució
de l'entitat. primera de Barcelona de
les adherides oj Partit.
Com ja hem anunciat, amb motiu
d'aquest quart aniversari, se celebraran diversos actes que oportunament
anunciarern.
Tetes les dones de la dita barriada que vulguin allistar-se a l'esmentat grup femeni poden dirigir-se
a l'estatge d'A. C. R. del Clot. Plaça
de l'out i Saguer, 3. pral. (Plaça del
Clot)., de nou a onze del vespre.

SEMAFOR DE MONTJUIC
Observaolons meteorològiques
A sol ixent vent al S. S. E. flurc

Joventut Nacionalista
"Barcelona Vella"
El dimecres passat, tal com s'anuncia, es va celebrar Eassemblea
constitució de la Joventut. S'aprovaren uns eatatuts proviaionals i fou
elegida la Junta següent:
President: Antoni Jordana.
Vice-president: Hernietes Giol.
Secretari: Molins-Salallasera.
Vire-secretari: J. Vicente.
Tresorer: Manda MalSelleS.
Comptador: Antania Coromines de
Salvas.
Vocal: Domenec Amargant.

Excursió a Sanees Creus i Poblet
Per al din 3 de juny vinent l'Ateneu
Catalä Republicà del districte VI ha
organitzat una excursió en pullmann
a Saínes Creus i Poblet. Preu del
viatge: 13 pessetes. Cal portar-se el
menjar. La inscripció es doma. diIlun s . dia 28 de l'actual.
1.1oc de reuni a : a l'estatze aocial,
Araban. 98, baixos, a dos quarts de set
en punt del mata
Foment Catalanista Republicà

de Girona

Alar se celebra la segona conversa
pública. Hi asaisti una gran quantitat
de públic, i es discutí sobre la Llei de
Contractes de Coneem El Foment es
propasa intensificar les converses en
vista de l'exit obtingut.
—*—

DIADA GENERAL JOSEP
MORAGUES A TARRAGONA

cel clar i horitzons boirosos; at
migdia S. S. 0. fresquet, cerda
.'lar, j a sol poneuf 5. 0. frese,
mar arrissada del S. 0. i el cerote
queda amb celatges.
Barbrnetre 755'5. - Termbmetre, 223.
Moviment de vahos% a posta
de sol. - Demoren a EL. utt

pailebol, que va en popa. Pel
S. una goleta que passa a llevant
i una polacra goleta que pasta a

al S. 0. dos bergantins
grdeta i un pailebot que van de
pailebiat a motor que
ve al part i dos que van ver la
mat e ixa direcció; de vela llatina
dos falutxos vers diverses direccions i un cap a aquest port.
1s r3 11e111, j

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. - D'Algecires, amb 29 passatgers i carrega
general, el vaixell R.-,
del senyor Fill de [tamiz A. Ramos; de Trieste i escales, amb
6 passatgers per a aquest port.
i 2 de trànsit, i m'ab carrega general i de trànsit, la motonan
italiana "Catalani", del senyor
E. Carandini; de Palma, amb
corren, mercaderies i 137 passatgers, el motor correu "Ciudad
de Barcelona - ; de Valencia, arnb
correu, mercaderies i 152 passalgers, el imitar correu "Ciudad
de Valencia - .; de Bilbao i escales, amb carrega general. el vaiacll RiCu Segre"; de Ceuta i escales a inb passatge i carrega general el vaixell V. La Roda",
e de la Cia. Transtnetots quotr
diterrania; de Marsella. amb
carrega general i de tränsit, el
motor "Turia", de la Comercial
Conibalia Sagrera; de Marsella.
arnb carrega gen e ral i sie transit,
al m a t a r nortiee "Yrigria", de
l'Agencia Marilima Delgado; de
Brema, Hamburg ¡ Anvers, amb
i passatgers per a aquest port
i 118 de tranail, amb Carrega
gendral • de trilla:sil, el NkliXell
alemany 'Trier", deis senyors
Raquera. Kusche 1 Martín; de
Bilbao i escales, atnb carrega
general j de tranait. Pl
espanyol "Cabo Villano", del sen.-or Ful de Rhmul Bosch.

't

at
e-

Les Royalines més boniques, a ...
Veritables Crespons de cotó
Piqués estampats moda ...

1'15 ptes. m.
0'75 ptes. m.
1'40 ptes. m.

* * *
Crepé llavorat bell colorit
Espumilles colors novetat
Eponge moda per a vestir ...

1'40 ptes. m.
1'85 ptes. m.
3'75 ptes. m.

* * *
Sedes estampades, dibuixos moda
Pell d'angel, colors fins .

2'50 ptes. m.
2'65 ptes. m.

Rics Crespons tots colors

2'65 ptes.

444.444•444

Aeròdrom de l'Aeronàutica NaProcedent d'Estutgard.
amb escales a Ginebra i Mar
sella. a les 1743 arriba l'avi4
-ROHRBACH D-17I5" amb cor,
reta. mercaderies i 2 passatgers.
Procedent de Madrid a lel
R 11.
12'15 arriba l'avió "FOKKE
EC-PPA - amb corren, mercaderies i 8 passagers.
A les 710 sorti l'avió "ROHRBACH D-1713" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra, amb corren, mereaderies
2 passatgers.
A les 9'30 s o rti l'avió- "FOKKER 10 EC-AMA" cap a Madril
anib corren, mercaderies i 5 pas.,

val. -

5a12,r3.
Base Aeronaval. - Procedent
de Roma i Marsella, a les 12'52
arriba. l'hidroaviö Haba "I-AL.4
TE" amb corren, mercaderies
3 passatgers.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS
Front Unic de Portera I Personal Domestin. - Organitza4

per laaaaaimelo de Partera, Serveis Domèstics i Anälegs, se ce,
lebrarit dissabte vinent, a les deu
del vespre, a restalge de l'enWat (Portaferrissa, 7 i 9 , Pri
-mer),unacledproagndert;
el qual parlaran els senyorsJoaquim Volar!, Ramon Capdevila,
Francese Margenat, Joan Radia.
Manuel Talens, Antoni Oliva •
Olivo ¡ Francese Ferreres i Duran, per a exposar les normeS
a seguir per tal de poder gaudiz
de les minores socials establertes.
Corta
Constitució del Gremi de l'EnLLIGA CATALANA
gres, al C. A. D. C. I. - La Secde Joventuts
do
la
Federacbi
TAsseniblea
de
motiii
Amb
ciö Pertitatteitt, tfürgatützaciti
Un grup de veins deis harris de
se celebrara
d'A. C. R. denl ) . dissable, a les den de la nit ,
l'Hospital Chane, Escola Industrial i
Treball del Centre Autonomista
un acto Tationacid nacionalista. en el qital prendran
Rocafort ha publicat una circular
de Dependents del Cornere i de la
a
inscriuCOIlVeln.5
convidant
eIs
seus
Indústria convoca els seus assot,art els senyors
re's per a constituir una nova entitat
De
Palma,
amb
eärVela. ,ials dependents de venda a.
que portará el títol de Centre Popu- rega general. el "Carmen", i l'engrós per tat que assisteixin
J. BORONAT I RECASENS
lar Catalanista Ferran Agullú, el qual, d'Eivissa, amb carrega general, a Eassemblea general extraordiRAFEL TASIS I MARCA
com el seu nom indica defensarà la
1-Isla de Ibiza"; de Ciutadella, naria que tindra Iloc el dimarts
politica de la Llaga Catalana.
amb carrega general, I-Arlado vinent, a 4105 quarts de deu dc.
Oliver-.
la vetlla, de primera convocaMARTÍ
tória, a les deu, de segona, ti
cuirasGcneralitat
De
guerra,
al
port.
El
da
la
ea
Conseller de Finan.
l'orsire del dia de la qual sera:.
sat "Jaume
Constituniö del Gremi ele Vela,.
, „.,„..,.„..a„......
Al Dio. - El "NaNemar" i da a FEngrbs i nomenament deis.
.a la Rambla del Min un [rallada de
cansocis que hauran d'integrar,
Motas seran nonainals; senil secretes la linia 22 va atropellar Joan Galvany
guara ho demanin tres delegacions. ¡ Vorlet. Li produi diverses contusiona
la Junta directiva del Ciremi,
Distancia
Vaixells
sortits.
aplicara
la
repte'
En les votacions S
a l'esquena. de pronòstic reservat . Un
La Secció prega a tots els seUs
' enlació proporcion al d'un vol per cop assistit al disaensari de les Cases navegada dels vaixells que han associats ocupats en el Comerç a
cada deu associats o inacció Major
jora d'horneó es troben l'Engrös que s'interessin per a
Consistorials la pasear al seu domicili.
cinc de la Joventut representada d'a- Aliir. a la tarda. sa ésser auxi- els espanyols "Cabo Huertas'',
card anal, la darrera liquidada men- liat al Dispensara de la Universitat amb carrega general, cap a Bil- saber si figuren inscrits en el
Certs del seu Ram. Interessa fer
sual efectuada amb el tresorer de la Francesc Aranera i Camarassa. de 62
Eederacia, que haurä d'ésser la cer- ains, guardia urbä jubilat. el (mal P re - bao j escales, del senyor FUI de constar que en la votacid sols
Federació de Joventuts
Bosch; el motor "Turia", podran prenclre-h¡ part els que
reta. Cada Joventut membre de la sentava u na ferida incisa al centre, de
d'A. C. R.
Federada pode) optar entre acumular Pronòstic reservat arre l causa amb una amb carrega general i de tränsit, tigurin en l'estnentat Cena.
vota
en
un
o
diversos
deleCrIbablalleu
j escales. de la
CIS bellS
llama-pum:6 un captaire anomenat loseta cap a
gata, iins a un máximum d'un per Peña Santaularia, de 39 an s a. en im Co inercia I Co tut lea 1 j a Sagrera; el
Sindicat Regional de Llurn I
Ordre del dia de l'Assemblea
dret.
-pedir1Eagtquéscprel "Candina", en Ilast cap u Gijón. Foro de Catalunya. - Aquest.
Ordre del dia per a l'Assemblea cada vot a que tinguiLa
primera
part
Article quinze. comgeneral de la Federada, de Joventuts. de les assemblees sera dedicada a pisos de la casa número aSo del carnee sie lAgsi'lhcia )1aritima Witty; el Sindical convoca tots els
a celebrar el dia 27, a les deu del Eadmissia ¡ aprovació dels nomena- de les Corta Catalanes. on ell viu. El "Poeta Arabas", ainb càrrega ge- pOlielltS de la Seceiú Barcelona
captaire,
julo
amb
el
nuneó,
va
passar
a
mati, a Eestatge d'Accia, Catalana Reneral, cap a Las Palmas: el cor a 1;1 reunió que tindrä lloc aqueoi tot segun d'a- la Delenacia de Policia.
publicana, Corts Catalanes, 389, pral. nichts de delegats,
-reusCidaeBrclona",mb ta tarda, a dos quarts de set, per
es paseara a Fordre del dia
- Als Dis pensaris d'Horta i de la
Printer. - Preaentacia, de creden- provats,
que llama fixat el Comen Executiu. Barceloneta foren assistits Francesca passatge i càrrega general, cap a tractar el següent ordre del
c;als pels senyors delegata.
Rueca i Jiménez. de 7 anys. i ¡osen, a Pahua, IL el "Ciudad de Valen- dia:
Segon. - alemaria de la Junta DiNotes
Luengo, de 3o, per presentar diatintes cia", atnb passalgo i cärrega geNornenar Mesa de discussió.--.
rectiva.
Tercer. - Lectura i diacussiO de
Fine a dissabte, dia 26, a les vuit teride s . de nronAstic reserrat, produides neral, cap a Valencia, Ints tres Reglament de Treball. - Prec S i
les ponencies elaborades per la Joven- del vespre, hi ha temps per a pre- per mossegades de zossos.
de la Cia. Transrnediterrania; el preguntes.
- Per hacer prometa un escaladol "Santiago López", amb carrega
tut Catalanista Republicana.
sentar les proposicions a l'Assemblea
a
la
udes
i
conduides
g
ésser
detin
van
Proposicions.
Sindicat Professional de PeQuart. de la Federada.
Delegacia del districte, Joana Martínez general. cap a Avilt,s, del senyor riodistas . - La secretaria eraCinque. - Elecció del nou Comen
- A laassemblea de la Federació Garcia. de 42 anca. nue vil] al carrer
I). Elutribrü; ralemany "Bellona-,
Executiat.
hi podran concórrer tots els socio del Mar g arit. (2. tsninri pal 1 Teresa Cane- amb carrcga general, cap a Bre- questa entitat ha quedat definiSise. - Prec, i preguntes.
Partit. Hl sena especialment invitase
Anides dels estatuts que fan rde. els socias i directius de les entitats las Franco. oue viu a la niateixa casa, ma i escales, de la Comercial livainent installada al seu non
rencia a la Federació de Joventuts que tinguin la jinetada d'organitzar al tercer bis
Combalia Sagrera; Iilaliìa "Sa- domicili, Placa de Catalunya, nú- Al dispensari del Teulat ¡OH aasis- baudia", alob e:arroga general i mero 4, principal; Plato]) 21 li2,
Artic.le sisa. - La Federada) será joventuts ala els respectius centres.
tit Joan Felipe Viola. de 16 anys. que haregida per un Comen Executiu com.
de träusil. eap a Valatteia, del,
Dissabte, dia 26, a dos quarts
post de cinc membres que Medran de- vuit vespre, cal que els po- hita al carrer de Vilaniari, 140. segon, senyors latos de al. Condemines:
erosions al braç dret
carreca
de
presidenl.
aasignats el;
nenas a l'Aasemblea presentin les res- el qua l presentava
el
momeo "Yugria", atnb cärrega ARXIUS I BIBLIOTEQUES
i contu s ia al cenoll del mateix costal,
vice-president, secretara vice-secretari pectives ponencies.
que es prodari mentre trehallaia en una general i de 1 rimait. cap a Na\-.1
i tresorer. L'Assenabl ea general de la
eni
a
les
Joventuts
Es prega
narren de York , de l'Aghricia alar i tima DelFederada, elegir) Ilinrement els cinc Mate
del partit que banal d'enviar fabrica en construccia del
De Catalunya. - Bisbe, 3 en a 131
socia que han de formar-lo.
gado; [Italia a flatalani", anib
delegats rase ho altamente anticipada- Rull, en catire per una clarabnia.
Joventut Socialista de Barcelona- En asser advertida per un guardia passatge j carrega general, cap
El president será votat pe l'As- ment i d'una manera especial el nom
s(mblea general d'entre els cinc ele- dels representants i el nombre de vol5 toba per mancar a les Ordenances afn- a Valencia i llamara, del stina-or Rambla de Santa Mònica, 29, segon.
nicipals. una dona que viu al correr de
gías per a formar el Cotesell Executim Kille representan.
(Oberta al públic tots els dies feiners,
Viladomat. ao cinqub. va armar un for- E. Carandini; Ealemany
lals alares cartees sels distribuiran
nula passatge • cärrega general. de set a nou de la nit. Diumenges,
recluir
poder-la
entre ells els altres membres elegits,
midable
escandol
per
Joventut Catalanista Republicana
calgué que interainguesain (los nuardies .le tränsit, cap a Manila i escales, d'onze a una del mati)
d'acord am b les circumstancies persoEs prega als senyors delegats a de seguretat. els guate la dunueren a la deis senyors Raquera. Kusche
nals de cadascun.
Acció Social - Amadeu Vives, 3.
l'Assemblea de la Fedecacie de 30- Delegada del districte.
artin.
Tots els ' mimbres del Consell ExeAcademia de Bones Lletres. - Cae
- Al moll d'Espani a fou recollit el
cutiu seran elegits en votada) secreta. Ventlets que assisteixin a la reunió
savia, divendres, a les vuit del vesd'unas cinquanta
Vela. - El 'Pepita", amb ear- rer del Bisbe Caçador.
Anides sg te. - Eis membres (lel pre, per tramar de les ponancies a carlaver d'un hoine coln
an y s (Vedas, que anava abillat anda un 1 7 tIla general, cap a Nillarera;
Academia de Medicina i Cirurgia.roasell Exedutstl seran elegits per un
l'esa/rentada A ssetchlea.
vestit blau i esnardemee. el qual ffista- "Carmen - , ami) eälTegal ge.neral,
taeriode duta a ny. Els seus components mesent an a
Carme, es.
va en VaiglIa. Escorcollat Ii lstt antat cap a Palma, i el "Cala Murta".
podran éster reelegits.
PedagOgic Experimental.-Tra
senyor Claudi Ametlla
rellorge un encelleti 6 r i una petita
Article dotze. - Les assemblee, ge- Conferencia del
anib eärrega general, cap a Gin- vessera de Dalt,
a Sabadell
nu,ntitat en InelAlliC.
nerals de la Federada se celebraran
En els primers momean, hom s a sua diverses localitats de Catalunya, que
Avui, divendres, a les den de la
Academia Catalana de Belles Arta
fxaria el amasen Executiu d'acola' ni!. al Centre d'Acei6 Catalana Re- pesar que es tractava d'un obren del
de
Sant Jordi. - Casa Llotja (de
port
que
habita
a
la
barriada
de
la
Toramb el Comite de Cooperació,
publicana, donara una conieraniia cl
MOVIMENT D'AVIONS
nou a una). Especial d'Art i ArqueoArticle (reine. - Les Assemblees senyor A inet na , quue fle,alldellarä el ra a sa. peró desnras sita pascual comprovar
que
aquest
obrer
visa
Aixi.
doacs,
estacan constituides pels delegats de tenia: "Existeix un real perill teilogia.
el cadiver na ha estat ident;fiCat.
les Joventuts adherirles que presentin xista?"
AHIR
Urge%
Social i Industrial.
- A l'estahliment d'aparells de radio
lhar nnmenament d'acord anda les
Acció Catalana de la Barceloneta P ropieta t del senyor Pere Sehatier, essegiients normes: data de la canst¡Aeròdrom
de l'Alr France. - número 187.
tuca', de la Joventut; nombre d'aseoDenla, dissalitre dia 26. a Ic: deu tahlert al Passein de G ra c ia. li nme r o 1,5. Procedent de 'rotosa, a les 643
D'Arqueologia (antic Palau de
riel abs; nonas de la persona a ralli Ila Id l vespre, conversa público anda as- aprofitant (rae sso hi has la 1111126 al toanib corren, merca- les Arts Gràfiques del Parc da
estat conferida la delegaci.', s i gn a sistincia dels eenyors Amartela Hur- ral . van entrar- ! ai 'ladres. els ( M al, s' en arriba
Tier-dile/trapscdema deries 1
passatgers.
-turadelpsincre- tado i Coll i Mas.
Mantjuic en curs d'ins(allació).
ealar d'unes 2Enno nessetes.
Proceden( de Marsella, a les
tiusa segell de l'emitas. Aquests no.
D'História Natural.- Ramble
del
Cc,nterc
tsel
nrocedicarrer
menaments atontes seran välids per a Grup Remen' d'A. C. R. del Clot
t 1' ; 5 arribri amb eorreti.
inent "de les mieses". a Guadalune mereaderies i 1 passalger.
deis Estudis, 3 (Academia de
l'Assendelea per a la qua', hagin estat
montura anila gran as tivilat i en- Tiiñsiu li timaren unes Mies que valora
conferías.
Procedent de Casablanca, a les Ciencias).
Article catorze. - Totes les sola - tusiasme els treballa preparatoris per en mes de 1.5ce pessetes.

L'Aetivitat

Política

Joiellilll hl ahoisia9 ellhliaII

ESTEVE

El diumenge que a e. organitzada
amb la collaboraci a, de totes les entitats politique a , culturals i recreatives
de carácter catalanista de Tarragona,
tindra lloc la diada en homenatge al
patriota general Josep aforaguee, a
honor ¡ mernaria del qual es retelara
un dels principals careces d'aquella
multat. Ultra aquest solemne i patriatia acte bona ha confeccionat
selecte programa de festes, en el anal
intervindran importants nuclis arta'tics, culturals i recreatius. Per rentoaiasme regnant tant a la ciutat cona
als robles de la rodalia promet ésser
esdeveniment d'afirmaciaa netament
catalana.

FETS D IVERSOS
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32 I arriba l'avió amb corren,
merraderies i 3 passatgers.
A les 1326 sortf l'avió cap á
Tolosa arnh corren, mercaderiea
i :3 passatgers.
A les 1325 sorlf l'avió cap a:
Marsella amb corren, inercaderies a sense passatgers.
A les 6'58 sorti l'avió cap
Casablanca arob correu, mercadenles i í passatgers.

Maig de 1934
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El agua en el suelo

tonh Masiiehi Fresno, Lloi. Pena,
1 Pepe Calle
( g este continua)
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neu3100 I Zita lohann en
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palPci mod tir g rey 1 rierelle
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Wa. ner 13104 Pir a l Nallonol
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per 1111010, Densis I 4anle Maree
La peilicula de remeld
LA MANO Asuma
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011111.11X08 SONORO'

uitsgungona

Come/ensila a• JOSEP EMITIRSE
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SPLENDID CINEMA
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Se ha fugado un preso

de .1111,0 de Landa. 110311a
Din I Bienio Nrillez

creara,

Cotice

ALEXANDRE VILALTA

Il lberle", Albania; "tloyesces", Granados
Lardltiat .. . tala NluilcaL P. de niana,

Di

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL:
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

vers e s

FEMINA

El vlalge en Paerl es rom un on 1 e n 1410
admirant le panorames espienolos

La última novela

Programes d'avui

Aliment. romplet, e n -mpaisl 1 dosifieal assenyadainei9 per lal de
reemaire ii lijes les exig. ;, nri p s
ar.radable al pdlada r i (runa digestibililat perfecta. el PHOSGA0 lii 1e01.41 la
nuestid
l'alimentació racional dels malalts, deis eonvalescents
dels zInrians. Veritable acumulador de torees. el PHOSCAO és
aconbellat pelo melges als ani. mies, als esgolats, a les dones
emharassade,s, a les dides ¡tI ots aquells que NO eixen d'una
ateeciú de restórnag (dispepsia, gastralgia, dilala('ió) o que
digereixen ami" dificulial

TEATRES

A LES FAR1EACIES 1 DROGUERIES
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MES FRESC DE BARCELONA
-el Jaral pro'..sarnent dlormnat
es resistes del Romea, da Madrid
Director: Vicenç Mauri

•

;ir a

• •.• :h

s e 't•ral. ••
del

refrütea:

m s s-^ ./U•rlid

OL
n Plndlos, Maurl, Alud! I Lepe.
i•
, tiurf '. a rdire l . amh
LA URA PINILLOS
Itarly 1 Lepe en lo /exuda del mes.
• 'e laosilln

Pueblo!

;AI

larda

Pueblo!
1 ral

PUEBLO!, ¡Al. PUEBLO!
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Reoellu. — •• Himno 15' la tirinrIa". "La
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Romea. — Tarda i un: -Ea tnorsjoesona",
141ot/fria — NII: -11050 de einbatedO• Royal. — "El terror de los 011es". "JImeo•- • 1 "nota ele beatos".
or0 Sall y ". 1 "La i• rus y la espada".
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Charl e s Ituefel e ' 1 ia (19:ni Pante74.
UN PAR DE FRESCOS. ‘;14,1G-i
t emed! 1 I al ainount

kTRE POL/ORAMA

Collseum. — "Un par de tresces" 1 -El
drobólre".
eolne Comedia. — -La noichael reportre".
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Comtal. — "linde relampapo", -Meta
Mla" ",iumra de valses - .
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"Mere/es de Tachuela", "El ho•
chito de !lunaria" 1 -El terror de Ari.
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"Stmono e« :0,1", H r tnY fi ara/
1s sombrade los inuell,,". eli ed-p-my01.
•
Fantasio. — -Mafia".
aviador".
tarda I 9 , 15 nit: "Hay mujeres all" Femlna. —
Lee Sarg' I Arin DvoralL •I Calanilded con Fregoti. — "Mehella en azul", "Una
avrattica en el tren", en elltan3 0/. "Dansuerte". George blIss
cing", en e.,panyol. l "lit/Hiatos". en
▪ AAAAA
"la
n'Oleica". "A loa.
I laido I 930 MI. "Testamento Oldgid.d” Goya. — "La farandula
laCti40 1 1 014110" / "Piratas de Shanghal - .
(tinicametit tarda). "Lo locura del clnlal"
Ideal. — - 1.a dama del II". "Tempestad
I "Tenor de Carnea"
de alaen" I -So deje! la puerta abler•

SALONS

CINAES

EL
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els calbs ho són per la sebo> '
rea, aquesta hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb l'apandó de la
caspa La seborrea es el començament de la
cabilde. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es conetx altre espedfic contra la se.
borrea que el sofre. 1 no es coneix mis que
UI) medicament que penneti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOFILOL, ara
.
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donci, un produde empfric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Fe' contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmu/es del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remel que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar la caiguda del cabell en qualsevol mo.
mol en que es trobi el seu procis de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demés, sempre
1 perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera 1 li faci Ileig1
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
'
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Hotel Alte, — !set I rada dla, The dan.
md
Pepe hurtado.
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Triana. — Tipa' cate flotneec dirigit per
Pepe Hurtado.

MUSIC-HALLS
Apolo. — varlerars I Mercedes FM,
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LO QUE SUEÑAN LAS MUJERES.
tron c he. 1 148 SORPRESAS DEL COCHE
CAMA, per moreno
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111 centres t enedlIcs, al prel de 7'50 eta.'
ADVERTIMENT
Advertim a les persones e les
quals interessi la publicarl ó immediata de les notes que ens envien que ele original e han de dirigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 589, r.er vis, abano
de les nou del vespr:. Eh que
ens arribin mes t'ad d'agua n t s
hora o vagin adreçats a la im.
premta

ES VEN

TERRENY

Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.
Preu: 3 ptes. pam. Facilitatspagament
pa
RW): Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.

44+41444444.444+444444+0+4444444.444.44440444.444444441144+11444444444414+941.11444.04.41+94.4

4CADEMIA

Casa Central: Avinguda Portal de l'Angel, 38 -- BARCELONA -ele l ons 18953 i 75303
APARTAT 782 — SUCURSAL: Ronda de Sant Pau, 55

M UNTADA A simiLiTuD DE LEs GRANS INSTITUCIONS ENSENYANÇA C O M ERC I A L

1 I D I OMES DE L'ES T RA N GER: P ROFESSORAT PRACTIC ESPE CIALITZAT, DE RECONEOUDA pBoB1TAT, NADIU , pER
S. Siete= intultiu propi, aplica, In11 ividualment
•

ALS

CLASSES SELECTES
IDIOME

DISTIN TS SALONS AULES PER A LA SEPARACIÓ D'AMSDÖS SEXES, AMR LES COMODITATS DES! rJABLES
präetiçues: ',LETRA COME RcIAL, ORTOGRAFIA CASTELL ANA 1 CATALANA, CORRESPON LeNciA p arli vaala r i r,olierrral, AR 1TMETICA 1 CALCUL M E RCANTIL, CLASSIFICACIO i ARXIU , PRACTIQUES D'ESCRIPTORI
vals gis sous gspactea. TAQUIORA
DIBUIX, FRANCES, ANGLA S, A LEMA - Y, ITALIA . PACTI QUES 1 TECNICA DE BANCA:
EDORIA
de
conformitat
amb
les
Ileis
tributäties
LLIBRE
DE VENDES, MECANOGRAFIA
7EN
MAQUINES DE CALCULAR. Pot ingressar-se qualsevol dia del mes
r a la di
Plra. merleal- II mil Mota
sztneral, alterne. per a 30 \ ES 1 S EN VORE rEs co.caientment sepaClasses gen r eals. quota módica. Clan seo particular,. i•r a Pet5011e5 re,ptc
rats,. de Mecanogralia, Ta quigrafia, Francia i Angibe, a o Ptes. mensuals
PERITATGE, FROFESSOP.AT M ErCANTIL 1 RAT X ILLERAT. al núm. 36. T. 25830.— L'Acadèmia COTS Cana opertunement sie ecos alumnes dignes i raparitate.— Durant l'estiu no s'interrompen lee cla , ,,s

N444414.44.044+4441114444+1~444.444+04444+.44+11.11114+114.1411+1144444•11.44444.

/444+044+~+Mt4+6++.44+64+64+~~446•4444444.44

jDivenlireS,25Ueinalg t

1.11 PlaBLIOITAT.
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La concepc16 geométrica que va fer una realitat l'exis~ola de l'Elxampla barcelonlna ha donat a aquest amplisslm
sector de la clutat un t'arietar. La vastitud de l'Elxampla
ha fet que partInt del Passelg de Gràcia hom determinés
la part d'Elxampla per la mà a qui correspon. Llavors cal
apreciar el caràcter de l'Elxampla, en primer lloc, segons
la mà a qué pertany, I en segon lloc subdIvIdInt-la en patita
sectors que aconseguelxen gairebé la categorla de patita

pobles.
L'Esquerra de l'Eixampla té un gran prestigl demoorätic. Es cert que té les caves grane visa arlstocritiques,
amples I fastuosas, com eón les más Immediates al Passelg
de ()Nicle. Però l'Esquerra de l'Ebutmpla, de la Ronda I el
Para g el a la Diagonal 1 del Passelg de Gräcla a Santa,
oonstltueix un seetor populós I divers on ea destaca ¡n'In-

0

00

en!,

1n~g,

L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLA

clpalment el menestral I l'obrer que tant de prestIgl han
donat a Barcelona.
I es que el caräcter general de Barcelona no es perd a
desgrat de la concepc16 geométrica que ha fet d'aquest tros
de la clutat un conjunt realment monoton. No hl fa res.
A l'Esquerra de l'Eixampla trobareu establiments I locals
que s'han incorporat per Ilur prestigl a la histärla de la

o

ciutat.

Les grane vIes d'aquest indret clutadä no s'aturen totes
a la Diagonal. Algunes d'elles lea veiem enfilar-se costa

o

amunt fins a assolir la muntanya amb l'afany ambiciós de
Junylr la muntanya 1 la mar. Es clar que la Ronda les doté
1 els priva el pas per tal que respectin aquellas coses de
la clutat que tot i ésser actuals tenen tambi una Ilarga
I gloriosa histbr1a.

o
SASTRERIA OLYMPIA
O. RICCI

LA VALENCIANA

JOSEP FORCADELL

FERRAN JOSA

JESUS QUINCOCES

MOBLES

OLIS
Servei a domicili
Telèfon 35327
Urgell, 95
BARCELONA

COLMADO

Anbau, 38
Telnfon 10152
B ARCELONA

Constructor moblista
Mobles classtrs - Montes anglesos
Nobles moderns - Mnbles auxiliars
Anbau, 95 - 97
Telèfon 78115
BARCELONA

JARDINERIA PIERA

Aldana, 11 - Barcelona - T. 34893
Presenta les novetals mOs selectes
per a la temporada d'estiu
, VEGEI7 EXPOSICIO I PREUS

Telèfon 32360
Tamarit, 153
BARCELONA

AMERICAN CONFORT

F. FERRERO

JOAN SOLER

DANIEL UBEDA

MOBLES

GRAV ATS

TAPISSER
Anbau, 20
Telèfon 21484
Comuni,a a la sera clientela arnics
el pròxim trasllat dels seus
taller: a
NIUNTANER, 68
BARCELONA

Gran assortlment en Xampanys
1 Queviures

B ARCELONA

B ARCELONA

CARBONS
Servei a domicili
Urgell, 70
Telèfon 32330
B ARCELONA

TRANSPORTS PRATS

FREDERIC TARRES

J. TORNATÓ

C. SERRA VIÑALS

COLMADO V. GALIA

Carrer de Calàbria, 271

Fàbrica d'Articles de Pell

Administrador de Finques

Especialitat en la venda de tota
mena de LAMPARES

Telèfon 35218

Muntaner, 83 Telèfon 71828
BARCELONA

Muntaner, 108 - Telefon 74173
B ARCELONA

Queviures de totes menes
Servei a domicili
Vilamarí, 2
Telèfon 31610
BARCELONA

Telèfon 31028

Urgell, 114

B ARCELONA

Urgell, 108

Telèfon 32624

0 O

CM=> 1=ZZIn

Vda. d'A. Piera

o

Anbau, 43
Telèfon 32668
B ARCEI.ONA

4=1

o

=MI> IZZZZZIP

Viladomat, 129
Tel. 33641
B ARCELONA

L. ARAGONES

ALBERT AMAT

A. PUERTOLA

1PrIPREMTA GUTEMBERG

M. TEGEL

OLIS

PINTOR

GASOSES

Especiali:at en tota mena de treballs
tipogräfics

Comissionista

Provença, 81 - Telèfon 30379
B ARCELONA

Muntaner, 127

Tel. 72991

B ARCELONA

Valencia, 103

Telefon 78478

Sepúlveda, 161

B ARCELONA

Telèfon 33575

B ARCELONA

Viladomat, 103
Tel. 33846
B ARCELONA
4MZ* 4eln

R. LLIMÓS
TAPISSERIA
Telèfon 35821
Urgell, 34
BARCELONA

ESTARLICH

JOSEP M. ARNAU

Perruqueria de Senyores

MPREMTA
Especialilat en toda mena de treballs

Muntaner, 103

Tel. 76621

BARCELONA

0 0 O

Rearariá

de

tipogräfirs

Muntaner, 88

Teléfon 32487

Muntaner, 10

0

part eirctrica
i industrials

Rocafort, 161

Telefon 30916

RAMON BOIX

JOSEP GRACIA JUNCOSA

Llevadora

JOGUINES

Tel. 73564
Muntaner, 78
B ARCELONA

Telèfon 34647
València, 81
BARCELONA

Autocars 1 autobmnlbus de lloguer
per a excursions col-lectivas
Teläfon 34810
Urgell, 126 C

ELECTRICITAT
Inslaklacions per a aigua. gas
i electricitat
Telèfon 32041
Viladomat, 85

BARCELONA

B ARCELONA

BARCELONA
ell1==b

F.

ERNEST OHLIGER

CARRETEIGS

REPRESENTANT

Tel. 30945
Calàbria, 128
B ARCELONA
its

PERE ALVAREZ, S. A.
DE PRODUCTES QUIMICS
Telefon 31881
Rocafort, 98

FUSTE

Fàbrica de Capses de cartó

Tamarit, 92
Telefon 33496
B ARCELONA
0

DOMENEC RAM, S. EN C.

Tel. 31287

O O

0

M. BLASCO

F. SEGUI

IMPREMTA

de

BARCELONA

BARCELONA

O

ANTONI J. ROVIRA

BENET

J.

ElectricItat per a l'Autombbil

O

Fibres Xampany "EUREKA -

A. MONTSENY

Premiada ami) Medalla d'Or a l'Exposlr¿,3 de Barcelona de 029

Contractista d'Obres

AL PREU DE LA CERVESA

Telèfon 71616
Balmes, 287
BARCELONA

B ARCELONA
Casa central a St. Feliu je Llobrega!

Demanen a Bars, Cates i UltraTelèfon 31196
marins

Muntaner, 338 - Telèfon 79331
BARCELONA

J. LLAMAS

E. SABATER

Fibres Xampany "EUREKA -

Perruqueria per a Senyores

CORRETGES PATENTADES

Premiada amb Medalla d'Or a l'Exposicid do Barcelona de 1929
AL PREU DE LA CERVESA

Permanents garantides

O O
J. MARTI
LAMPARES

Tel. 35673
ó, 187
Diputaci
ARCELONA
B

ADVOCAT
Muntaner, 113, segon, primera
Telefon 70375
BARCELONA

B ARCELONA

POCH
MOBLES DECORACIO
Urgell, 41 (xamfrà Sepúlveda)
Telefon 34762
BARCELONA

Busquets Rap é Rosell i C.

JOSEP CINTO GUALLAR

CALÇATS

REPRESENTANT

Villarroel, 60 Telèfon 33944
B ARCELONA

Telèfon 33744
Urgell, 60
13ARCELON A

JOSEP TORRENT

F. GUILLE MOREU

M. ROIG QUEROL
Metge Internista
Muntaner, 6

Telèfon 33771

IMPREMTA
Muntaner, 52 Telèfon 31819
B ARCELONA

Agent

Comercial

Balmes, 242 - Tel. 72395 - 79091
BARCELONA

O O

"VICTORY"
Borrell, 111

Telèfon 32857

B ARCELONA

ANTONIA FORT

Demaneu a Bars, CafOs i T-Irtmarins
Telig fon 3119C

Balances automátigues i SemlautOrnätiqUei
Tallarle,. de fiambres - Picadores de carn
de la marca mundial 848 T
Concessionari general per a Espanya I colönles

TINTORERIA
Provenga, 77 - Telèfon 35178
Valencia, 166 - Telefon 70835
Comtal, 18 - Telefon 16359

COMPANYIA GENERAL DE MAQUI-

B ARCELONA

Balmes, 177 - Barcelona - T. 77806

MINES D'ANTRACITA
MONTANA, Stat. Ltd.
BEMBIBRE (LEON)
Oficina ile senda:
Barcelona: Consell de Cent, 225,
Principal, primera - Telefon 30376

NARIA, S. A.

CATALONIA
Tintures Mermó liquides
Muntaner, 172
Telèfon 71005
B ARCELONA

FRANCESC DURAN
GARATGE
S'admeten cotxes a pupdatge
Taller de reparacions
Telèfon 35716
Tamarit, 134
B ARCELONA

GRAN COTXERIA DE

L'Ad room

Josep M. Pou Sabater

donarà a la publicitat, aquesta setmana, un llibre: "EL DOBLE CR114
D'ARGEL"
aguest tenebrós preces Juga el nom del
senyor Joan March 1 es parla d'un complot
els ßeneore Prieto, Cerner 1 Atañe
. . , ; n , les innienes
-

En

contra

NICANOR CANELA
Servei acurat en cotxes per a mil:es,
hateigs, comunions, etc., etc.
PREUS SENSE COMPETENCIA
Casanova, 72 - Barcelona - T. 31364

FIRA DE
LEIPZIC

EMILI TIJERAS

MANUEL ORTILLES

MarbrIsta-Escultor

bn-n ncrarl

Tullena1 Arage, 1043 I Borrell. 17G - TI. 31738
D'apela I venda: Sepúlveda. 138 bis, adunfri

INSTAL.LACIONS GENERALS
ELECTRIQUES
Reparació de pet:ts aparells
Telèfon 33535
Villarroel, 103

D e l e fr at

GUILLEM 8OHUL
Montaner, númeeo 180

•ancetons
Telefon 72508

ceo"

Uroell, 41 - Teleton 93807

rastreas, tonitrs, toldes, in,rripelon,,
de cate I taulello
11,Trn,lurclon , Ir 1-11511'- fI 1 r.11-3

BARCELONA

e

