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Cede deis República LA LLEI, DE
LA RESISTENCIA Els autobusos Torner, malgrat El conseller muniCONTRACTES ALERTA!
Samper
El
llavero
refallierCATALANISTA tots els preparan, no varen cipal
CONREU
Barrera, detingut persisteix a valer DE
poder sortir
1.48

A mesura que minva el sentit inicial

Algun comentarista madrileny ha
diz que la cpiestió que es ventilava
,a Tribunal de Garanties amb motiu
• recurs interposat pel govern a
in:sáneles de la Lliga en el fons era
nl plet entre dretes i esquerres, i per Les precauciono
a demostrar la retirar d'aquest punt
El
del
cie vista es citava el cas d'un mernbre
les
a ei Tribunal, significar home de dreta,
que estant disposat a votar a favor
torna de
(1 la Generalitat, en dir-li que la 11MQue calia presentar-los a Secretaria el
famosos
autobusos,
esperara
Els
ta no era contra el Parlament català,
. següent, per tal que seguissin els
.s.n .5 un simple episodi en l'ofensiva amb maligna fruicid per la Lliga, no dia
tramita reglamentaris. Ahir anaren a
contra les esquerres, ha canviat de han sortit Els que fa tres nietos ser- portar-los, i despees el senyor Tornee va
un
platet
de
Latee
als
diàriament
parer i votara a favor del recurs. Es vien
seus addictes han tingut una decep- passar a dir-ho a l'alcalde.
passible que per ignorancia, j ora de
Mentrestant, i en vista de les dispocid que no hi compraren. Ens dol
dstalunya hi hagi qui li sigui grat de que
despees d'una preparació tan sos- sicions eapecials a tirar al dret dele inaeixar-se ensibornar amb aquestes
tinguda se'ls hagi aigualit la testa. teressats. el senyor Ventós. Conseller resaesies; els catalanistes sabem que On aniran sense autobusos ara, ella gidor interi de Circulad& hada estaha darrera totes aquestes falsedats. que se'n refiaven. Decididament aquest blert un servei de vigilaneia extraordiLa batalla és contra el catalanis- Ajuntament es porta amb una euer- nari als punta d'enereuame n t de les
r..e; es contra atad que les dretes es- gia i amb una dignitat que esbulla Urdes que el mateix "Diluvio" ens in7 anyoles tiren; pero per dissimular tots els marros derrotistes. Realment, dica, aixi com altres detalla molt inteescomesa fan seure que tot va ein- comprenem que trobin aquests encerts reaaants.
::À les esquerres. Els catalana peo- imperdona b l es . ¡De quin pa faran roEls encreuaments són els següents:
r:atoes de fagressió necessiten pro- segons per baladrejar a l'Ajuntament
Plaza de Espada, Caspe - Paseo de la
pagar aquesta versió hipacrita per si tot va d'acord arnb els interesaos República, Plaza de Palacio, Enrique
parar el cop i enganyar incautes. EH; i ei prestigi de la ciutat?
Granados - Diputación y Enrique Grasaben tan be com nosaltres que signados - París.
nifiquen per a Catalunya les escomeEn cada puesto de vigilancia estaban
Tora l'expectació que hi havia per veu- reunidos seis guardias de trafico, un
ses del govern amb motiu de la Ilei
conreus i del traspàs de serves de re com els autobusos Tornee 5110 farien motorista de circulación. un bombero y
77. diodiiusió. En altres èpoques quan Per sortir-se amb la seva, com els lectora cua tro guardias de seguridad. Este serexplotaven el catalanisme de bona te han pogut veure. ha quedar defrauda- vicio empezó a las cuatro y tnedia de
a profit deis seus interesaos, per cau- da. Els autobusos Torner, els qui els la -mañana, terminando a las ocho de la
ses no tan greus com aquestes, no suportaven, els qui els defensaven i els noche.
Preguntamos a uno de los guardias
p:anyien res per a provocar esclats uni els avalas-en s'han arroncat a daraopulars; els qui durant molts anys rera hora, i els autobusos no han apa- qm., instrucciones renian, y nos conregut.
s han mantingut fidels al sentiment i
testó:
I diem a darrera hora perquè fins a
—.Vosotros hemos recibido la orden de
• l'ideal catalanista saben cont anava
darrera hora tenien esperances. Ja dèiem examinar la documentación de los con32 altea Avui aquella mateixos que
forans
que
havien
arribas
autobusos
ahir
ductores de autobuses. Ademas intentas
en el catalanisme trobaven la foz-ea
el prestigi per a ier-se escoltar al per a ier d'autobusos Tornera "El Dilu- instrucciones de no permitir recojan pane dita sembla Färgan saje.
vio",
que
pel
ci
Parlament de la monarquía s'ajupen
(le l'empresa (el redactor de la secciä
La policía, a fin de colaborar con ma• fer esqueneta contra alió que els deis en redició de diumenge: "En nuesportat al lloc polhic que ocupen. tra última entrevista con don Amadeo yor intensidad en dicho servicio, cuidó
de
recorrer las calles cercanas al Puesto
El catalanisme, perd, es Inés fort Tornee, celebrada a última hora de ayer
fijado.
-se ells i els seus interessos, i més tarde...) "El Diluvio" deia:
No hubo que lamentarse ningún inim-t que tot, perque es rúnica -cosa
Las primeras noticias llegadas a sset- cidente, ya gin' los conductores de los
77sitivament, viva que existeix a otros lo fueran desde Tdrrega.
autobuses facilitaron, seguidamente, la
Satalunya, l'úMca flama que crema
Poco despues de la 1010 dc la madru- documentación tan' pronto se les loé re
s e ase necessitat d'alimentar-la amb gada del pasado domingo, llegaron a
-clamd.
assions ruines, rúnica força que re- nuestra ciudad la primera expedición de
El bombee hi era per, en cas que el
s steix i supera totes les adversitats autobuses que la componían sein unida- conductor de l'autobús es negués a porerqué no neix de cap interés mate- des. Pasaron a ocupar el garage de la tar-lo al dipäsit municipal, se'n fes car-7aal ni de cap dret per respectable que Naval Sonnta para ser limpiados y re- ece ell. Quant al lliurament de la doh. ni de cap conveniencia particu- parados en su totalidad. En dicho local cumentaci6 per part dels conductors, fou
a. Es una energia perenne, deainte- habían ya t r es autobuses o sea que lle- perquè els seus permisos de conduir eren
psssada, que no s'extingirá, i no sois nóse completamente, sumando un total provisionals i havien eatat estesos de
ro extingirà, sinó que e:s mateixos de nueve unidades. Los seis coches lle- manera antireglamentaria i per sorpresa.
ate a: ui la reneguen possiblement de- gados proceden de Madrid y Bilbao, que El servei de tigilancia es mienta des del
mi ni tornaran a recórrer per treu- es donde prestaban servicio público.
diumenge i fou, en tots moments. actiNueve . empleados cuidaron de dichas v.ssim i no para tan moment des de les
'ti el rèdit de popularitat que han
erdut ja fa temps. Els qui aval trabajos, dedicandose algunos al repin- cinc del mati lins a les vuit del vespre.
saaden a combatred denla intentaran tado, ya que los tres coches nuevos ¡te- El senyce Ventés el dirigí personalment,
-2viiar-lo per aprofitar-se'n, però hau- vaban todavía la franja roja de origen, ja recorrent els trajectes a primera
rae fet tard. Quan durant les Cona- en lugar de la verde, conforme son los hora, ja dies del departament de Circu:mienta el senyo Raimon d'Abadal, denlas destinados para este servicio. Los lació a Nfontjuic. Cenit que es creia que
nona de la Lliga, demanava que operarios trabajaron durante todo el dia si hi havia alguna agitació era provocada, naturalmena pel cancessionari. fou
asuelles Corts modifiquessin un ex- del domingo.
La segunda expedición entró en nues- establert un servei de vigilancia molt disrem de l'Estatut, d'aquest rnateix
w
ciudad
poco
desp's
de
las
diez
de
cret a les barriades , amb les lorces con.
doc estant vam fer sentir la nostra tra
protesta contra aquella iniciativa, fa mañana del domingo. Por no haber centrades a Montjuic, per tal de trameespacio
suficiente
en
el
garage
de
la
Natre-les on calgués.
zanträria a l'essencia de la cata'.ani1st. No ens interessava esbrinar la val fueron en busca de otro local, diriTorea aquestes disposicions sembla que
conveniencia de la modiiicació propo- giéndos e a l ga ra g e de los autobuses Roalarmaren una mica les empreses que hadonde fueron acompañados por Ill{
ca,
o
ssda perquè es tractava d'un text motorista de circulación. Los autobuses vien facilitar els autobusos al senvor
a.ebiscitat per tos Catalunya i per quedaron, durante largo tiempo, en Tornee. i tenim noticia que uns repre'.7 . ts els partits. Era a Catalunya a qui frente del indicado oara7e, el cual esta sentants de la S. A . T. A. (empresa de
transports que explota 'Mies a Madrid,
:cava rectificar-lo quan s'escaigues,
emplazada en la calle de la Igualdad,
no era tolerable que, urgent o no, esquina a Afanares. Poco seda tarde pa- Bilbao i airees indrets. i a la qual. ses anea a captar l'esmena d un poder saron a ocupar el garage 1.as Américas, gons sembla, el sen, -ir Torner volia
traspassar la concessió) representants de
aue no tenia res a 1-eure en la qUestió. sito en la ralle de Provenza.
la S. A. T. A. diem, i de la Naval So..aeshores es tractava d'un text que
A yer se esperaba la lle gada de otros múa, mostraren un interés extraordi:e.:tia la voluntat general de Cara- autobuses, los cuales suman en total, cona, ara es tracta d'una hei votada forme dijimos en nuestra información nari per entrevistar-se amb l'Alcalde,
Parlament eixit igualment de la del pasado domingo, la cantidad de unos per tal de consultar-lo i donar-li consell, per?, el senyor Pi i Sunyer ela diadat popular. ts possible que la rrin fe.
gné que mantenia la darrera nota de la
peri,
.1f splagui o perjudiqui
En alrli11050.5, (AM es veta ereirt Comissid de Coreen, que era fidel rerjudici que s'infligeix a la riostra vells: per?) la casa, si tenia importancia
atas es molt pitjor que els perju- cabdal per a les bases, no en tenia per al flex de les seres paraules en el darPie, i que. quant al Consell, teas
dais que vinguin d'una Ilei que, si conceasionari. que ni es preocupa. tan rer
eren majors d'edat per a saber qui ha7.é tenint la 'ostra facultar legisla- g ola de solicitar la recepció i comprovien de fer.
• intacta, un altre dia que la ma- vació dele cotxes per l'Ajuntarnent ni
Aixó explicaria les paraules de la in.
catalans vulgui será. modiii• havia nresentat, percate foasin aprovades, formació de "El Diluvio" d'ahir curan
;,-saa o substituida per una ultra que, les tarifes de preste ni el bitlletatge.
reporta una visita a la representactd de
uim a catalanistes, deiensarem ant'u
Tot i aixó, dillun s. a les nou de la la Naval Som(la:
:a mateixa energia d'ara.
nit. es presenta el senyor Torner amb un
"Esperes, unas horas — nos decía un
Pero no és contra una Hei o dis notari a l'Ajuntament Pe r Pre sentar uns significado elemento de dicha firma codeterminada que el Govern documents i unes fotografies per tal de mercia/ — y. posiblemente, luego, feaer ha obert el loe atiat per les demostrar que algunes de les entes no drin obtener sota información de altura."
s i servil per la Lliga, sind con- pnssihilitaeen la circulació dels autolouI.a informant, d'altura ha estas la
ca talanisrne i contra l'Estatut sos per l'estat dels carrera . Perd. na- suspensió de la sortida lela autobusos.
'
n'es l'expressin atenuada. Creu- turalment. a aquella hora no hi ha ofi- aue ja portava el mateix número de "El
: ie es una batalla de dretes i es - rines. i l'oficial de la Policia Urbana Diluvio".
ce s seria una candorositat imperenvor Sans e5 neta en absolut a retire
(Segurix a la Mg. 6 rol. 3.1
aae: is la batalla que l'actual Go- els doeuments indicant al senyar Tarner
de la República dOna al catala-. al qual imagina afeblit per una
Lempresonament d'un con_
de Barcelona, militant
ät del catalanisme, per insults al se
al scu subaltern se--vrLeouxi
- Samper és un airee episorli
• ateixa operació. El J o rge no ha
it banca; calla que un conseller
:Ajuntarnent de Barcelona anea a
presó, petquè amtest desventuras
s'asseu al cap del Govern se sen' molest per unes paraules. ¡Quanta
e ls oradora politics i els perirdlis• — ,ue han pronunciarescrit con,: sernhlants que avni porten a la
a un conseller del sastre munidés ara que cal completar
...sacié, contra Latallinya, e ata
a '' al aprofitar-te de Faba interes
-lt d'un partir politic català obsessio
:as amh les conveniencies electora:
que sernpre han estat el set, turmen.
El catalanisme accepta l'escome,
amb el cor tranquil perque sap mi,
' Cose ell cap torea pelitica prosperara
a Catalunya. Aquest es el nostre fort:
a les corporacions, a la premsa, a tot
rreu, hem estat al costat del cataanisnie perquè politicarnent no podriem esser enlloe mea. aquest lloc
es la nostra glòria i la nostra
vingui el que vingui. Si sin els Governs de la República els que ens ata.
quia com a catalanistem, respondrent
als seus atacs amb el mateix cor que
•haviem respost a d'atufa poders que
--St, senyors: tina a la Preaide ncia del Censell de nainie 'roa vaig
el catalanisme ha vist ensorrar per 1
sempre.
entrar d'arròs.,. i moresc.

i

de la República, creix l'hostilitat contra

IlT ec "resquilleur"

ßenera- Sembla que al Tribunal de
les opinions eslitat dels drets so- Serenes
tan molt dividides
bre la radiodifusió
privar la

preses pel senyor Ventós Després de declarar
senyor en la Causa per susenyor Torner.
Oestions
Bordeus
Vitellier
posacles injúries a
Lerroun, pasea a la
presó
La minarla radical del
Consistori s'abstd de participar en les gestions

d'alliberament

El conseller municipal senyor
Grassier - Barrera
El copseller municipal senyor Granier-Barrera, processat per suposades
injúries al senyor Lerroux i al cap
del Govern, senyor Samper, ha estat
portat a la presó perque el jutge s ha
negat a admetre la fiança. Es tracta
d'un suposat delicte politic, d'unes
opinions exposades pel senyor Gran j ea-Barrera en un acte públic.
Es curiós que a Barcelona, on han
estar tolerats ames i manifes n acions
mota pitjora, a un conseller muaicipal
ro li sigui admesa la fiança. Agitesta excepció irritant que ataca el prestigi de la corporació municipal, no
desvirtuará pas l'efecte que poguessin produir les manifestacions del
processat, sinó, tot al contrari, sortean hi veurà una escomesa gen s generosa ni gallarda contra la dignitat
dels representants popular, de Catalunya. No es pot negar que tant el
senyor Lerroux com el senyor' Santper fan tot el que poden per a captar-se l'hostilitat dels catalans.
Amb motiu de les paraules pronasciades arran de la destilada de. la manifestacid antifeixista, celebrada el dia
29 de maig del mes passat, des de la
tribuna de les autoritats, pel regidor
de l'Ajuntament de Barcelona senyor
Emili • Granier-Barrera, bou presentada
una querella en nom del senyor Lerratio. Muerta es tramita' al Jutjat número dotze.
Despras de les declaracions rebudes
pel bajas, el jutge aprecia que en
aquelles paraules hi havia injúries contra el senyor Lerroux. Ahir el dit jutge cric% al seu despatx el acopar Granier . elarrera, i Ii notifica l'aute de
processament i de presd sense ¡anea.
Aquest ingressä als calabossos del Jutjat.
Així que fou coneguda la mídela,
acompanyat del secretari de
l'Ajuntament i el president de l'Assemhita Municipal, anaren a l'Audiència a
parlar amb el president.
El jutge del Jutjat número dotze, senyor Manuel Montero, ton cridat pel
president, amb el qual va celebrar unk

La fórmula acceptada pels diputats
catalana sobre la qüestió del traspàs de
serveis de radiodifusió no ens satisfà.
Fet i jet, no és sinó un aclariment que,
Si no fa cap nosa, no afegeix res de nou,
perqué ni la Constitució ni l'Estatut
no podien ésser vulnerats per una . hei
ordinaria. No és pas un aclariment alió
que importara, sind el fet, l'agressió a
l'Estatut, i atad ni es neutralitza ni s'adova arnb cap aclarimcnt.
Per als catalanistes la qüesti6 és
massa clara per acontentar-nos amb tan
poca cosa. Refiant-nos d'aclariments,
tot l'Estatut podrà esser tan desfigurat que ni el coneixererm i en això hi
ha el pot de la confitura. Es contra
l'Estatut que apunta el gol= SamPer,
mediatitzat per les dretes. El ministre
agrari sentar Cid ha dit que mantenia
el seu criteri. ¡Qué en farem, dones.
deis aclariments si rúnica cosa que cal
aclarir, que és el respecte ala drets reconeguts a Catalunya, cada regada s'ennegreix mis? M'id és, que hern de
vigilar els que avui ens sentir, mes catalanistes que mai, per oposar la nostra fe i les nostres energies als enganys, a, les arhitrarietats que es velen
cometre amb Catalunya.
Madrid, 5. — La fórmula que el
Gavera, la Lliga i l'Esquerra han acceptat sobre el projecte de radiodifusió, es condensa en la aegúent esmena que ha estat presentada a la
Cambra:
"Que l'article primer quedi redactat en els seguents termes: El servei de radiodifusió nacional és una
fundó essencial i privativa de l'Estat, i al Govern correspon de desenrutilar el servei, establint les estacions radioemissores que admetin el
nombre de freqitéticies reservades
Espanya en el regim internacional,
en un terrnini de tres anys, i des de
la data de la promulgació d'aquesta
Il ai, amb un mínimum de dues estacions per any; tot aix o salvant el que
estableix la Constitució en el seu article quinze, apartar núm. 13, que disposa "que correspon a l'Estar espanyol la legislació, i pot cOrrespondre
a la regid autónoma l'execució, en la
mesura de la seva capacitar política,
deis serveis de radiodifusió", i el número o de l'article cinquè de l'Estatut de Catalunya, segons el qual "la
Generalitat executarà la legislació de
l'Estat en els serveis de radiodifusió,
salvant el dret de l'Estat a coordinar
els mitjans de comunicació amb tot
el p2.is. L'Estat podrá inatallar serreta propis de radiodifusió, i carretea la inspecció dels que funcionin
per concessions de la Generalitat-.
El subministrament i muntatge de
les emissores de l'Estat es realitzari. d'acord amb els preceptes de la
Llei de Comptabiliat de la Hisenda
pública."
La firmen els senyors Pellicena,
Soler de Sojo, Tomás i Picea, Sola
de Cailizares i airees.

Madrid, 5.— A dos quarts de cinc
de la tarda ala reunit novarnent el
Tribunal de Garanties Conatitucionals
sota la presidencia del senyor Albornoz. Eaareuniä ha durat tina les
den de la nit i tots els vocals han
guardar gran reserva sobre el tractat.
No obstant, heru pogut esbrinar que
la sessió ha, estat mota moguda.
-S'han pronuncias nombrosos discursos, entre ells • el senyor Ferran
Gasset, invocant a la serenitat; un
altre del senyor Pedregal en contra
de la llei i un altre del senvor Basili
Alvarez pronunciant-se irancament
pro de la Llei.
Es tractava dels punta a i 3 del
recurs relatiu al dret civil, i
efectuar una antevotació que ha donat per resultar to vota en pro de
la Llei i 13 en contra, ea a dir,
estimant que el Parlament catala s'ha
excedit en aqueas pulir. Han votar a
favor de la Llei eta senyors Sbert,
Basili Alvarez, Ferran Gasset, Abad
Conde, Mingijón, Alba, Tartabul, Albornoz. Basterrechea i Manisip.
nah tornara a reunir-se el Tribunal
per a realitzar la rotuló definitiva i
estudiar els punts relatius a procediment processal i dret hipotecari.
En la votació, per estimar que el
recurs ha estat o no presentat dintre
del termini reglarnentari, han votat
en pro 18 i en contra 5, que han
estar els senyors Sheet, Alba, Basterrecha, Mingijón i Tartabull.
Acabada la sessió han celebrar una
brea conferencia els senyors S'0ert
Albornoz. L'un i l'airee s'han negat
a donar mes noticies. No obstant, hem
no g ut saber que la votació obtinguda
en • pro de la Llei de la Generalitat,
la esperar que potser se substancir el
recurs favorablement per a la Llei, almenys en la part fonamental. Per
altra banda hi ha d'altres que arenen
tot el contrari.
UNA OPINIÓ SOCIALISTA.
Parant el senyor Lucio Nlartinez
Gil de la Llei de conreus catalana, ha
dit que es tractava d'una Llei bargesa que defensa els perita arrendataria i propietaria modestos als quals
en dóna facilitara per a l'accés a la
propietat. Es , molt beneficiosa per als
parcers i rabassaires.
IMPRESSIONS 'DE DARRERA
H ORA
Les impressions recollides a darrera hora pel que respecta a la resolució del Tribunal ele Garanties en
l'assurnpte referent a la Llei de Conreus p romul gada per la Generalitat,
són q ue aquest organisme es pronunciará a favor del Goleen.
En coniixer-se al Congrés a darrera hora de la tarda la probable
sentencia del Tribunal de Garanties
sobre el recurs presentat Del Govern.
hent interrogas alguns diputats, el5
q uals han manifestat que, naturalmena a Catalunya ha d'ésser rebuda
amb rece l aquesta determinació del
Tribunal.
Per altres elements es considera,
no obstana Que el fall pot ésser favorable a la regió catalana.

LA SESSIO
A les guatee en punt s'obre la ses.
aló sota la presidencia del senyor Alba. Al baile blau els ministres de UN
Justicia i Marina. Escassa concurSaragossa, 5. — En aquesta
réncia a escons i tribunes. Es clima
lectura a l'acta de la sessió anterior, rniversitat s'ha examinat de Literatura el vellet de 83 anys
que s'aprova.
Pero Agüelo, el qual ha obtingut
ORDRE DEL DIA.
la qualificació d'excellent. El fet
Llegit el despatx ordinari -s'entra ha despertat la curiositat general. Pero Agüelo ha fet un exaa l'Ordre del dia.
(Segueix a la pag. 5, al. 3) men brillanttssim,

ESTUDIANT OCTODENARI

La tornada de Peque
d'Espanya

conferencia.

El senyor Granier esta detingut per
la Hei d'Ordre Públie.
La nora que el conseller senyor
Granier-Barrera estava detingut per les
paraules injurioses dirigides al president del Consell de ministres de la República, causa certa impressió a Ca,a la Ciutat
Segona sembla, es reuniren, per tal
de tramar d'aquest afer, els capa an
;es rninories de VAjuntament.
Parlant del ca', l'alcalde, senyor
Sunyer, explica el que havia passat
en els termes segiients:
—Ahir el senyor Granier-Barrera
aviai 'que avui aniria a declarar davant
el jutge en la causa que Se 11 segueix
per injúries al senyor Lerroux i al senyor Sarnper, i avui hem salan que havia quedas detingut sense fiarte.
En aquesta detenció cal considerar
dos aspectes: el personal, com ja es digné al ple en el qual s'intenta fer-ne
rpiestió política, i el fet que el senyor
Gran jee sigui conseller municipal.
Davant d'aixè. juntament amb el secretari, senyor Pi i Sunyer, i del president (le l'Assemblea Municipal, senyor Escofet, hem estar a veure el
p ecsident de l'Audiència per a mostrar
la nostra estranyesa i la nostra protesta per la forma com ha estar tractat,
ia que almenys se li havia de concedir
fiança per la naturalesa del que es
tracta.
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Catalunya. L'agressió contra la llei de
contractes de conretr. l'afee de la radiodiitnin són episodis in ha
una mobilització de forces centra nostre. No siguem tan eanclids de creure
que s'hauran concentrat només que per
donar un o dos copa de misense mai
Ilan ear-se a fe m. Cal que estiguem preparara.
En primer serme. que reflexionin els
insensata i superbs iniciadora de l'atac a
una Ilei del Parlament Casal& per raons
baixes i partidistes. Hem hagut de sentir-los dir que la millor manera que poha tenir el Parlament cataba porqué ne
l'ataquessin de Madrid era començar per
respectar l'Estatut Com si un fill acuses el seu pare davant dels Tribunals,
amb evident impietat filial i, per adob.
Migues el cinisme de dir que si Cl Sea
pare volia que els tribunals el respectessin comences per respectar les lleis. Cal
q ue reflexionin els qui han obert una
Porta a l'enemic peralte duatri la guerra
a casa nostra. Volien això? S'han equivocas un con mis? Eren traidora ? San.
simplement, ilusos?
Cal , deprisa que tot el nostre noble
senti la responsabilitat del moment. i
que les nostres autoritats comprenguin
la dignitat de llar arree. Tota claudicadí:, és. més que res, tina imprudència.
Si no tallem ele abusos al sen comencament no hi serem a reunas davant d'una
de m/s Remos i perjudicial!. De vegades l'energia és el máxim mena-. Però
mai el seny tto consisteix en la feblesa,
Potser. també, caldea aue tots els bona
catalans s'acostumin a pensar que la llubertat d'un noble comporta sacrificis.
I no tan solament volem dir el de la
vida, que de vegades. per arrauxament,
o per aquella brillantor de les coses hemigues. is gairebé facil i falaguer, s'asó
el de certs punta de vista partidistes.
Sense una subordinació a les idees de
patria i de llibertat no hi ha patria lliure. Unió dins ip Ilibertat en un movirnent de cor, seri el lema dels dies de
prova.
Per?) ne, n'hi ha prou amta el coltambé la intaigincia. L'atac de Madrid
coincideix amb la mima del sentit inicial de la República a Espanya. Per proni interés, per defenaar millor la m'era
-Cataltrnya, hem de cercar acostar-nos
als bornes d'ala que representen aquest
sentit favorable a nosaltres; seran
nostres aliats naturals. Ajudant-los a
combatre els enemics de la Remdblica,
ens ajudaran a comhatte els enemics de
Catalunva, radicals, dretes mpanyoles.
Una política poc re publicana i dretista.
en aquests moments, pitjor que un crim,
seria una bestiesa.
Si Catalunya i eta qui la governen tenen present tot podem estar ben
tranquila: serem els mis forra. Nomen
una depressió inexcusable ens podria jet
perdre una partida guanyada. Trionifarem dels enemics d'allá. i dels equivocara
i amadrilenyats reaccionaria de casa
nostra.
Rossend LLATES

Els conflictes entre la Osneralitat i el Oovern Central

La migradesa
dels contingents
de fruita
Quan ahir al migdia els peno-din.
tes que jan iniormazió a la Generalitat estigueren a la Presidencia, el
senyor Alavedra va dir-los, entre altres coses, que en l'exprés de la nit
el conseller d'Economia, senyor Comorera, sortiria cap a Madrid per
tal de gestionar diversos afees dinseres del seo departament.
A fi d'ohtenir una referincia dels
motius que han aconsellat levaren.
tat viatge, els repdt-ters estigueren a
saludar el senyor Comorera, el qual
va dir-los el següent:
—La Junta Reguladora de Contingents de Cataluma—digué—sla trobat amb la desagradable sorpresa que
per al mes de juny Ii ha estar assignat un cupus de contingent tan insignificant, que si no hi ha una rectificacid immediata i radical poriri
produir la ruina dels exportadora tatalans.

Els jugadora espanyols, a la una arribada. abir , a reataci6 da Frena,
foren ovados ata paf ptiblic
mame ior

2415

—Hem entes— prossegui— que' hl
quantitat de 399. 000 quilogratus *
qué ascendeix el cupus del mea de
gener per a tot Catalunya, es equivocada, i l'atril-n.1in/ a titi error de transcar heu de tenir present que
la quantitat corresponent al mateix
mes de l'any passat a Barcelona "provincia", i no a tot Catalunya, cont
enguany, fou la de 705.noo quilograms.
D'ésser aiató cert no cal dir que la
ruina dels centres de producció fruitera, Molins de Rei, Sant Joan d'Eapi, Sant Vicenç deis Horts, Sant Feliu de Llobregat, etc., seria irremeiable, car el nostre mercat no podri,
consumir la collita de fruites que namapa.
Espero—acaba dient el conseller—
que tot sera degut a Mi rusientes i
que la xitra a que abans he fet referencia sent modificada.
Per la nostta banda podem afegir
que el comerciant valerwia senyor
Ibarra, actualment director general de
Comerç, no sembla gaire hen disposat a favor de les demandes dels agricultora catalana. Anal, tot, aqueas problema, com el d'exportadd de la ta.
monja i altres, reclamen una encertada solució que la hrevetat del periode dels contingente francesos, tres
mema sinicament, fa encara mes apremiert
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Revista de Pmemsa
El fall del Tribunal
de Garanties
espero que asna lavaras

enzahoissz, a desgrot de la 1.Iiaro, que voldria el contrari per tal (1,,
desacreditar el Parlament eatala i el
puteir tribunal:
"No será. Podria ésser si, goverede a

ak.1
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PUISLIDITAT.

unas Cortes tata republicadas
ese Gobierno.

Les
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Crisniea cie la Poesia

Les negocia jons amb Roma
LUZ

Afludrix ata diaceirs de Gil Robles en
ei tjual aquest afirma que Aecia Po pa -

lar. doma de les deefsions de hl S41110
tant la República un Govern feble- Seu, sesupre abairard el ea,. Record°
com la geverna--. al dictas de Gil "Lus - que Gil Robla un iS COM a ccRobles i d'altra gent antirepublicana telie que porta, alee coa, s politie que
i suspecta, hi llague a Catalunya un aaeira a governar &Pausa. I no e.,
Govern de la Generalitat també feble tracto-din-de .. sroblentes en els qtruis
els colalies degurk fleillnitairl al Poni.
disposat a aguantar i callar.
ans de qüesiions perfretament ten,Pecó Catalunya té avui un Gavera
demotratic, que sap la seta obligació porals i disodtibles, sobre les yttals
quina es; un Govern que, havent re- diStOlSió él perfectanteni lícita. Evoca
eas del cardenal Billot, tealeg mibu t el mandas de posar en marxa rausonemia, alta capacitat de quina den. nen', el yual rentencid la púrpura
res i quins drets Ii pertoquen, i no denalicid i luiiSITd clarament i públiaesta disposat a permetre que amb in- ment el neu dissentinseut respecte it la
terpretacions capricioses ningú. sigui Politija vatican a davant del nacionalisQui sigui, tracti de minimitzar-li les une franees:
•eves facultats.
"El Sr. Gil Robles, más papista que
Noealtres tenim confiança que els el Papa, no lo entiende aai. Cree Y
membres del Tribunal de Garanties afirma
que en la negociacion del Vasabran fer justicia: tenim cordiansia ticano con el Estado espahol, un parque, almenys, la faran els republi- tido político que se cree llamado a
fanS que saben que han de servir-la: gobernar a España tiene que bajar la
- no parlern dels monarquits, que els cabeza ante las decisiones de la Santa
creiem incapaços de fer res de P.M. Sede, Sean éstas cuales sean, favonoble i honras, perquè si en fossin rezcan a España o le sean perjudicasinos. ja no serien monárquica-. ciales, defiendan o no los derechos
Pese diem que si el primer fall del del Estado. Nunca, como no recorTribunal de Garanties fos un fall din. demos algunos períodos nmy bajos
justicia, voldria dir que la Repnblica de la política de España, se ha podido
T10 té cap garantia. i que is llora de predicar tal doctrina sin que al punto
reconquistar-la sestee refiar-se de fans reaccionara el patriotismo. No ya los
de Tribunals. en aquesta lluita ja reyes de las épocas más vigorosas de
hem dit que Catalunya va al davant.” la Historia española, pero ni siquiera
los gobernantes católicos y derechistas del siglo XIX cedieron de esa
Els pressupostos
manera las prerrogativas del Estado.
de la República
Cánovas, el restaurador, llevó a tal
grado el escrúpulo patriótico en las
HERALDO DE MADRID alienta
relaciones
con la Iglesia, q ue P ara el
trre l'actual grzern esta incapacitas ter
beaterio fue casi un hereje. Del cononS veritables pressupostes de la
cepto que D. Antonio Mansa tenia
RePibliea: aqueo: pressupostos han de sobre la atitc,ridad del Estado hay
eonsi.stir-ditt-a desgravar la classe muestras ejemplares en ,t, 11.1 discursos
snitiatea i treballadora j gruyer. en la y en sus negociaciones. Por inconcetresura necessaria, les classes adinera- bible paradoja, tema que llegar la Redes:
pública para que "la minoria más nu'Cuesta trabajo persuadirte de que merosa de la Cámara" proclame el
a estas alturas todavia no se haya es- principio de la sumisión absoluta, "a
tablecido un impuesto razonable so- priori", terminante y sin escape, del
bre el capital y la renta: que los ge- Estado español a las conveniencias
nerosos planes sobre Instrucci ón y políticas de Roma. Principio que reObr a s Públicas apenas si hayan te- putamos perfectamente escandaloso,
nido realidad en una mínima parte; aun dentro de la más rigurosa ortoque la Reforma agraria este principal. doxia católica, que pugna con las
mente paralizada por falta de con- mejores tradiciones españolas.
signaciones adecuadas, mientras auEl Sr. Gil Robles tiene perfecta limentan sin cesar las destinadas a bertad para opinar como bien le paOrden público.
rezca. Pero los republicanos la tienen
Con presupuestos no concebidos igualmente para llamarse mutuatnenrepublicanamente todas las consigna- e la atención acerca de la gravedad
ciones para este último concepto re- que encierran las declaraciones he:saltarán diminutas e insignificantes. chas por el jefe de Acti e n Popular,
De nada sirve aumentar incesante- porque indican muy bien lo ci ne seria
mente el peder represivo si al mismo de la Republica, y de la autoridad,
tiempo se va aumentando el descon- y del fuero, y de la dignidad del Estento y la desilusión de las masas. tado republicano el día que el dipuSuele decirse: "Con la Menarquia es- tado por Salamanca ¡ludiera hacer y
Jadian mis tranquilas". Nada irrita deshacer a su antojo y de una mamás que el hecho de considerarse tic. nera directa la politice de Espata
tima de un engaño. En tiempos de desde las alturas del Gobierno."
/a Monarquía esperaban, más o meEL SOCIALISTA
nos resignadamente, la gran justicia
de la República. Si, al cabo, llega la
ell cap Miele dc la Con.,
que
iffiriim
República y tampoco sabe hacerles la
yrn hagi de Pd..7justicia que esperaban, es irremedia- titució es din que ct go:
Sor amO el poder eclesiastie. obs.
ble su desesperación.
¿'Esta! de Al
ministre
tont-diu-el
No: el actual Gobierno no es el
za a Ro ma no ja a neaooiar
llamado a hacer el presupuesto de la
República y mucho menos a hacerlo de poder a peder, die en codicias
aprobar por las Cortes antirrepubli- d'inferioritat manifeste
canas que le sustentan. Seria prefe"En la monar q u í a la Iglesia ro
rible que ni lo intentara. Que reduzca
Iglesia de Estado y la re--maner
el déficit como pueda, que salga del ligión católica credo oficial. Pero en
paso con una apariencia de equilibrio la República, Salto que la Constitueconómico. Que salga del paso..., si ción tenga el valor de un papel mole dejan salir. Porque ya es sabido jado, la Iglesia es una colectividad
que una cosa es hablar de reducir que se ha de regir, sin trato ni prigastos y otra C.0.4a ponerse en serio vilegio alguno, por la ley de .Asocia.
a reducirlos. A la hora de !a verdad clones. Con todo eso, como si se tralos ofertares de guadañas suelen pre- tara de una nación, la República sossentarte a lo sumo ron humildes e tiene un representante en el Vaticano,
inofensivos cortaplumas. En una pa- reconoce al nuncio como a los reprelabra: los verdaderos presupuestos de sentantes de las demás naciones, enla República tienen que ser obra de vía su ministro de Estado a Roma
un Gobierno, no desmayada, sino fir- para que pase por la horca caudina
me y resueltamente republicano, y de de la sumisión al papado y se conduce, en fin, como un instrumento de
e s e poder extranjero, ignorado en la
Constitución española.
Nosotros decimos al país que todo
Ir, que se está haciendo e; ilegal. Evidentemente. Y añadimos: del artículo
20 de la Constitución no queda ya
Programes europeus nada. De aln la ninguna prisa de Asción
Popular por reformar la Consselectes
t itución. Reformas superiores a las
introducidas por la concesión de ha.
Dimeeres, 4 de Juny
Iteres al clero, no sustitución de la
1215. - DrueseHes franceea, enseñanza religiosa y resurrección del
483,9 Id. Audició de la Schola concordato no caben. Menos adscri.
bir otra vez la Iglesia al Estado, todo
.Cantoritrn.
ha tenido realización.
1900. - Hamburg, 331.9 me¿Y a qué va a Roma el señor Pita
tres. Loncerl
Wagner. Romero? Porque España no sabe mas
1916. _ Viena, 506.8 metrea. sMo que se trata de elaborar definin'Os' del Rin", Opera de Vegrinr. tivamente un concordato. Las notas
20'00. - Brussetles francesa, oficiosas dicen que el proyecto que
lleva el señor Pita Romero puede
483.9 ni. Mtizica espanyola.
2010. - Nacional anglesa, considerarse como definitivo por:1.500 In. - La diada del Derby", q ue se Ita confeccionado aquí de
con monseñor Tedeschinf
Opera Cómica de Herbert i Rey- acuerdo
ir Y quiénes han intervenido en la retolda.
dacción del grave documento? "El
2010. - Poste Parialen, 312,8 Sol", indiscreto, descubrió hace unes
assetree. Festival Liazt.
meses la tramoya. Todo se ha deter20. 1S. - lulssa taliana, 957,1 minado de tapadille, a escondidas de
la opinión pública. El país no ha sido
anetres. Músi c a espanyola.
9010. - Aturde, 305,4 metres. informado de nada. Va a Roma el
""El potit aalon", opereta de ministro de Estado a consumar un
asunto concebido rrealizado a extraWalter Petzel.
muros de las Cortes. Raro len que
2030.- Borden - Lafayette, cuando España conozca el concordato
278.4 metres. "Com les tulles-, no se encuentre entregada de pies y
comedia de Giaccoae.
manos a la oligarquia jesuítica que
20'20...Jorre RIMO, 1.389 In. esta dirigiendo la política española
desde
que cayó el Ultimo Gobierno
Melodies del angle XIX.
2045. - Estrasburg, 310.2 m. ..1aaha.
En nombre de la República autin.
COncert siinfOnin: Brahma, llotica y de la clase trabajadora protesnegger 1 Adato.
tamos
centra la mofa de que se ha
20'44. - Hilversum, 301,5 ro. hecho objeto
al d'Ornen y a la ConsTrovador",f, pera de Verle
20'45. - Roma, 420,8 ni. "Fe- titución.
dera'', Opera de Glas-dann,
21 00. - Luxemburg, 1.30% m.
Marxeß militara.
21 25. - Londres regional,
342,1 en. "Turandot", Ópera de
Puceini, segon ace.
HOTEL MONT.THASOR
2115. - Suiesa Italiana, 257,1
4, rue Otes4Thaber
rnetrea. Mtioica de earnbra.
Molt antrIO - Prop de l'Opere
211'110.-Palerm, 531,3 nletres.
ämpllat en 1932
Seleccione d'operetes.
199 MIMAN'« st 4.0 boom
8806. - Copenhaguen, 255,1
Hl trobareu lote mena
meres. Mtlelest d'emera.
de facilitats, per deber
2310. - Francfort, 251- megres. Comed, Lecocq.
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Paraules 1 eoesla
de l'ami
Llegini en aquest darrer !libre de
Paul Claudel. "Positions et propositions" (edicions Id. R. F. .
una conieréocia donada pel poeta a
lcs associacions catòliques de Baltimore el dia 14 de novembre de 1934.
"Religion et poésie". Equacions entre el nión, Fart i Din, significació
recerca de límits perfectea, anabieió
i hunsibtat. De vegades aquestes paratdes ens fan el so d'autocrítica. Tan
fidel Es la seva poesia a la seta concepció poética, que ara que ens parla
de la iesonia que hauria de tenis la
poesia ens descobreix magníficament
la feeonsia de la seta prepia poesia.
Ni cal dir que ens trobern davant
d'un fenomen normal -peque tothom acostuma a seguir un canti que
creu veritable i que ha aconsellat
manta vegada amb t ot el fervor-,
pere que en e! Can de Paul Claudel
se'ns presenta amb tosa claredat i
amb una precisió d'encaix mes perfecta.
De moment transcrivim notnés les
idees d'aquesta conferencia. La poesia és el poder que realitza plena.
turnt els este. I per fer no és suficient una compreneiö estricta de la
tosa. sine, que es fa necessari saber
el per qué de la cosa, la seta finalitat i els lliganis amb toses le alees
croes. Cal tenir una idea universal,
eatidiea, del mOn per assolir la veritable poesia, Claudel es refereix desores a la poesia francesa dels segles
dieset i dtvriit amb no ¡aire interés,
i caracteritza la del segle dinove pela
temes de la. revolta, el desesper i el
cinisme. Teme,, din, a la 'larga infecimils, aixi rom el de la immortalitat
de l'anima interpretas per la cienc:a,
o el de l'evolució i tants (Vahees. Quan
refereix a la poesia del segle dinsive fa una curiosa valoració de Baudelaire, que considera cont el poeta
me; alt del seu segle. Finaltnent ena
din les grans rieres peetiques une
origina la religió. Ideas aci: la fe en
Dtu vol dir la ni:anea i la j oi a . ternes
de la noesia chr tot: eSA temps des
dele Intimes ridirs al Untic del Sol
ile Sant Francesc. La religió cristiana denla un sentit al nión, be:Ilums de veritat i conliam;a en or;trió a l'atzar i al dubte. Encara la
nostra vida, per a t in católic.
drama, Iluita epica amb Cel i Infern
com a fites i q ue pot cri s tallit7ar en
la forma altissiina i perfecta del eacrifici.
Ens trobinn davant duna ampla
ambició poética. Joia, sentit, drama
i sacriiici. elements esseneials (Vaques/a coniiguració ideal. Així tambe, joia, sent i r, drama i sacrifici, elements essencials de la poesía de l'autor de la vasta metafísica. Aquestes
quatre paraules ens serviran per
aprofundir, 1 des cobrir una !frica 50sint lloada i ben poc Ilegida i preteses obscuritat i inactualitat com a
justificació d'una innegable indiferencia. Tanmateix l'actualitat d'aquesta
poesia és tan esencial que la jara
válida per tots els temps.
Presencia de joia, dejen. Centic
jubilar perquè l'esperit oenipre troba
refieras de l'Esser per lloar.
"Cinq grandes odes", que ella serveixen a bastament per a constatar les
esmentades presencies. la joia omple
tot aquest esplindid "Magnificat i
el "Processionnal" que clou el 'libre. ras de procease amb camisa,
companyia de sants i santes. dels vius
i els morts. repetid .; dc seguretats.
dos de veritats essencials. El metre
ample i el ritme coin de vent ›oleinMal deixen ressonàncies inexhauribles. Hi ha aquella humilitat perfecta
del sentir-se cont tots i sempre sota
alguna cosa. Esguard transcendent
del cos i l'esperit girat cap a l'Inventor del cos i l'esperit. Paul Clau.
del no ens diu gairehé mai una aventura seta: canta normes, lloa, s'apeoxima al punt de partida de la poesia,
a la primitiva poesia órfica dels grecs
mis antics, renuncia sota una tradició de conquestes i es limita a !loar
asnb tota reverencia el Déu Creador.
Altrament, la seva interpretació de
la natura l'aproxima també a roefisrue. Un horne cesara el sentit, la
natura, Dei, és arreu en reflex o en
miran, i cal cercar-lo inlassablement.
Tasca de poeta aquest desentranyar
les significacions ocultes - pecat i
cástig de totes les coses. Cal tense
el món com una simple inanifestaciú
de Den ¡ el consol toman precisament en la consciencia de la proximitat de l'Abaolut que repreaenta
aposta idea d'un món amb sentits
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EL CORREU D'AVU1

* locs floral., de Terrasso.-Heus
aci Cls noms dels components del Jurar dels Jocs Florals de Terrassa; An,
los Masacres, president; Celes Alba,
Octavi Saltor i Sebastii Sanchez-Juan,
vocals ; Jusep Pons, escretari.
* "F.I Bernh'. .- Hem tingut el
plaer de fullejar el primer número del
setmanari de Berna El Berns, publicació literaria i d'informació la mes
important pel seu tiratge de la capital
suista. Poc interés, però, tindria psr
als catalana aquesta nova, i ensems
no els assabentéssim que el cap de
arrió d'aquesta nota publicació no es
altre que el ten publicista i sempre fidel amic de Catalunya senyor E.
Schmid.
El seis; or F. Schmid, des d'aquest
Inc avantaliat entre la premsa de la
!
lloc avantatpjat entre la premsta de la
democrática Helvecia. continuara com
sempre nu ita nt per la causa de la
No unte ele ellenol eom plora?
bertad i de la democracia i no obliFlora
dará tampoc la cansa de Catalunya.
plora
Per endavant agratm sincerament al
pleu. roble i fidel mute del.; catalans tut el
Eeoolta la ¡Muja tan fina en vle ha fet i set el que petisa fer a faQue plou,
Ideemal, , o r de la nostra Patria.
que plora en 'lleno'.
* I nt e rPrchu ió artiatia de Batas:• •
11,1W.-Aiiir al vespre foil inaugurada a
la Casa de l'Ardiaca (Aórgiu
El alieno' I la pluJa,
de la Ciotat n una Exposició pú blica de
La ulula I ele plers,
setanta-dos dibuixos documcntals de
Ele plora en *lleno'.
Barcelona d: Alexandre Cardunets, p ro• ••
cdento de diverses culileccions particuUna nota continua I aguda
lar:. Les hores de visita són d'onze
La veu del ellenel matelaa
una del rnati u de cinc a vssit de la
-Del sllenol I deis plorstarda.

Un poema cada
elimeeres

•

• •

alrnlonla de l'algua que mor...
• ••
Oh tristesa de l'aigua
Tan prima
--Silenol sonor• . •
Sllanot 1 pluja
-Al, plomes de l'hija en colaina
[de silenol
Sobre el món novell-

Pluja de silenci.
El eilend i plora
I Jo ploro amb ell...

Nädia SOKOLOVA

(Caries SIndreu, trad.)

El5 lIilrcs

nous

"Físico-química de la fabricación, aplicacions y análisis de los jabones y demás
productes detersivos"
per DANIEL .1tAGRANER
L'u ion; de 480 pagines, 55 toales i 36 figures.- Llibreria
- Barcelona, mg,

Coneguda és l'obra d'aquest quimic
sobre els olis i greixo; vegetals i aniinals, publicada fa ara un, quatre
per la casa Espasa Calpe ¡ tradulda
recentment ah irances, Acaba de publicar-se ara mateix una altra extensa
ubra. el tito' de la qual encapçala
aquestes ratlles i que és de gran utilitat
a les indústries farmacCutisa, oliaire,
sabonera, perfumista i textil,
Realinent no coneixem cap obra ni
en eapansol, ni en francés, iii en alemany sobre les questions que susciten
cientific del rentat i dels produc es utilitzats per a això. Les indústries i cls laboratoris es basen avui dia
en lela rutinaris ¡ estudis isolats, capargris per la diversa literatura estrange-

* .4 r E tovriii de frimarrro. Una moya mes de l'alt nivell qualitatiu
que aspes any caracteritza l'Exposició
de Primavera és que l'amateur barrekati. particularment el tiris atent a re.
tenir per a la seta ennecció les obres
tres reeixides dels nostres artistes que
van afirmant la seva personalitat. Aixi,
al cap de pocs dies d'oberta aquesta
gran manifestació d'art, a part de les
adquisicions de la Junta de Mit-ens,
cullecciorMtes particulars han adquirit
algunes obres que duen les signatures
ridclaserra, Ferrin, Grau-Sala, Ca'
‚es A barca, etc. Constantment és consultas el catàleg de preus, la qual tosa
fa creurc que altres obres passaran a
les colleccions barcelonines. L'Exposició de Primavera es obrita al Saló
dc l'Art Modern (avinguda Pi i Mar- Parc de Montjuicl, cada día, de
dcu del mati, tense interrupció, fina a
les 5et de la tarda.
*
Galerics d'Art Catalónia. - Avui
s'inaugura en aquestes Galeries una
exposició dan retrospectiu, en la qual
figuren firmes dels mis renomenats artistes catalans. Formen el conjunt 1,11e
selecció i dibuixos dels nostres
nestres del segle passat. L'exposició
restara oberta al públic fans al dia 24
del corrent.
* .1 1 .--14vociació Bona/tova rauhnua obcrta la 111 Exposició dArt. PMs
tura. repujas i joieria. Pot éster visitada fins al 17 d'aquest mes. De sis a
nou els dies feiners, i els festitts d'onse
a una. lii ha obres de veritable válua.
*

Clausura del II SaI.; dilunmeis-

tes.-Aquesta es la darrera semana
del Salta d'Humoristes-installat a les
galeries d'art Syra (Diputad& 262)-,
el qual actualinent segueix essent tan
visitat com en els dies de la inauguraciú.

Llegiu cada dijous
MIRADOR

,

L'Eaposieió

de

Primavera

EL SALO DE MONTJUIC
cretament pintats els paisat ges de
(Condnuació)
agradables,
A la sala. tercera. trobern tres 'teles Díaz Costa , de games
de Doinenee Caries: "Balandres", molt vi goró' el paisatge urba algeri
vista del port , d'atmosfera blavissa. de Figueres i ben harmonitzada la
unes flora i una natura morta, P i nta- natura ‚aorta d'E. Aymat. afinada dindes amb la seguretat i distinció natu- tre una tonalitat clara plena de deliral de l'autor. Josep Gausachs, del cades ressenancies.
A la darrera saia ancdern tres teles
q ual hein parlat unulu extensió fa Pos
enes eetnuines. hi té tres Pintures ex- de Lluis Moraba de les (mala desce g ent entre les quals sobresurt un bo- taca un bodegó pintat amb agilitas
degó q ue ja figuras-a en la seta i notable sentit de les qualitats, una
duerma exoosició particular. Aquesta escena de mercas oleti de Soler Jorb.,,,
obra meritissima ha estar aclquirida risa de color, i tres paisatges de GiroPer la Junta de Museus. J. Creixents na de Francesc Canyelles. molt agrahi ha portas tres teles que no des- dables de naleta i dexecucie. "Carne
dines de la ti:in:ea genera; de l'autor. de Vannes". d'Ales Junyent. atractaa
"Paisatge de Primavera'', de Bosch- tlatent i segur de factura. J. Pujo:,
Roster. i lee altres dues composicions fa honor a la siguen de la seva pai
urbanes que l'acompanyen, sen les leta en "Voces del
millors mostres de la pintura de Soler demostra les seves adquisicions
formals
i
expressives
en
un
paisatge
l'autor que hem vist d'un guate temps
enea. Campo Ribera, hi ha censor- ben araanitzat de llurns i de termes,
reut ainb tres figures ja conegudes. de taza filiació classicitzant. "La
aiaudnse
ater3etsil,tee1:2semial.ii ' casa de Marti Alzina - . de Joaquim
ureMenricnatrdeere,
Mumbrú. is un petit paisatge del:J
cl sei
ment "Terrats de Barcelona vella", cien-, una de les piatures Inés afortuexceHent d'aire i de color. A Mataró, nades de l'autor. Alfred Opisso. ha
es diatingeix en unes composicions de modificas l'afinació de la paleta; a la
hort, i Rafael Benet, hi concorre amb gansa finar/test sentimental d'abans,
un gran paisatge molt treballat i dues 'na susceit una paleta me densa i un
vistes de mar d'intensa simplisitat. acostament a la realitat estricta. El
Pere Daura hi te un paisatge anima: nu ferneni assenvala aquesta canvi ele
(1 : aq uella simpática delicadesa que li ruta que ro és ben Fié una v rada, ;iré;
es característica i J. Commeleran el un avene cap a un concepte pietáric
millor "Paisatge urbá" que li conei- mis madur i ebiectiu. En l'"Interior",
xem i dues figures, pintades amb mol- s'observen igualment aquests desolatu claredat de concepte amb tot i caments cap a un realisme mes satue l'autor s'obstina en una gama vor6s, que corrobora d'iria manera
ben eloqüent el do i la sensibilitat
sorda i feixuga.
Presideix la sala quarta un nu fe- admirable de l'artista. Gustan Coche,
oresenta
tres teles, en les quals Fauineni de 'Manuel Humbert, obra d'una densitat admirable. ocupada per tor suatitza Yaeorer originaria de la
una atenosfera d'un gris verdós de seva paleta, p ositivament forta i sarara prefunditat d'entre la qual la gaç en malta moments. i Soler Diffent
figura i els accessoris de primer ser- mante la seta curiosa tradició perme destaquen per obscurs. Singular sonal en els tres paisatges que exharmonia la d'aquesta pintura d'un posa.
Competen la secció de pintura del
aceita greu i delicias alhera, en la
Saló de .Montjuic, unes p intures ne
qual Manuel Humbert, ha atacas
Jaume
Busquets, Antoni Canadell. insolucionat amb èxit sorprenent
dels problemes més ardus de la seta teressant s . una natura ;nena de Mons.
carrera de pintor. Indistutiblemem és sedas D'as gas, roolt agradable, una
un del; trossos de pintura unes ferms Plaza de roble, de .1' Hurtuna, que
de l'hx.posició, que el ternos consagrará recorda l'estil de .M. Villa, una 51.1.114
Fort. de I. Perrita notable, i unes
cont un des millors moments de l'artista i de la nostra pintura contens- p intuers de Vidal Corva. Figuren
en l'esmentat Saló els rintors
també
noránia. Pidelasera ha triar tres dels
Anua A guilera. F. .4rderiu. T. Basta.
seus paisatges estilisticatnent
significatius. "Albee", de verds mo- Concepció Beter. 0. Claramunt, R.
radencs. "Cap al tard". acordes en Cortes. F. Grau. A Iglesias, J
cerda limpids i vius, i "Eetiues de hert. A. Marinello, J. Mundó, J. PeSant Martr, de cel 'lis i transparent, gual. E. P i res. R. Senabre. J. Serra,
ac.i.ed
en les niillors qualitat5 A. Sea, M. Soler. j R. Soler Seiró.
Carlea CAPDEVILA
ele visC, i execucia de l'artis(Seguirá)
Els dos naisatges de Josep
Ventosa situen l'autor en un ola moit
GALERIES LAIETANES
superior al que hacia conquistas en
concursos anteriors; ha enriquit la
L'Agrupaziú d'Aquarellistes de Cap aleta i ha disciplinas notablement la talunya celebra la seva XXIV anual
teenica. Artur Carbonen, manee
a la qual han cmcorregmt els aresfina precisió habitual i la vivesa de tigis mis selids dintre l'especialitat.
color ose el distingeix. sobretot en Formen el conjunt de l'expos,.ció
la figura del mocador y ermen. A. de centellar d'obres, el general de
Capmany hi és representat amb un les quals és molt apreciable, i desdels seus paisatges, explicats sense taquen les signades per Ferran Boufadiga dintre una boirina que entela n:n. Susagna David, Rafel Estrany,
deliberadansent les Iluissors exceasi- Maria Freseer, Anteni Fuster, Pese
ves. Francesc Labarta, lii ha portas Górro, Marg-aret Hall-Eweeney, Elvitres fi g ures pintades atub aquella au- ra Horns. :lean Llaveries. Planes Dittoritat aquella fortil q at d'execuciti na, Polis Palau. Rojas Ensenyat, Siinsuperable. -Eusebi". es distingeix hatee Jama. Amadeu Santandreu.
ser la intensitat de vida que el pintor Donienee Soler, Valls Clusas, Galaire
ha sabut donar a la figura sense in- 011er i Encarnació Gómez.
sistir en el tret ni rdorear la dicció
• ••
en cap moment. J. Serra hi figura
El pintor Vicenç Rincón, expel a
atub dos paisatges sUCOSOS. J. Obiols
aqlb Ull retrat de nena, d'intensa ex- una nombresa collecció de paiaatges
mallor q uirs. :satures martes. flors i
p resa:6. Viia Arruiat h: ha concorrezas amb una composició d'interior dues fi gures de mida natural en les
nuala
een visibles gis gnays del pini daca mitges figures. En totes planen annest genere. Els beidegens
té a q uella dignitat que és proverbial tor
cOn dun realisme sorprenent. Induba la seta pintura. En el cap del nen
de p i"dDtdorr. in t " , indubtablement ha tablement Rincón és un de:s nostres
d
trobat
oents essiecialistes mes Iren dotats per tradels seus millors mm
duir sense subterfugis la qualitat dels
Les dues teles de Francesc Do- obsecres que es P roOosa Pe r tema.
mingo representen un esforç conside- Nhi ha alguns com ela 7. 23. 41 , que
rable. Cae si altra cosa no, capten el sOn realment p rodigiosos. En ein palresoeste i l'interés del visitara. Armes- ratees mallorquins ha encer:at notes
tes pintures de Domingo, colmes:- stoll entonades i llumineses.
C. C,
cions ambicioses en les quilla l'auto:
sembla que tingui un a iig especial a
sumar-se dificultats. es podrien clas- EXPOSICIONS D'ART
sificar entre la pintura desplaent tal
cona ha iet Bernard Shaw amo alg unes de les seves obres. La seta GALERIES LAIETANES
sequedat, el medi q ue comenten, la AdrUDiCle d'Apuerellletet de
Catalunya
mena de preocursac.ions que denuncien
RINCON
P n nture
totes les figures. no inviten a la
Fino al 5 de juey
cordialitat. No és pintura agradable
certament; la ;esa força austera, e:
control ligarás dr. l'ambient, VeaP1133210 194 GRACIA. 34
pressió torbadora de:s. actors, ;Gis
C55AL5 5 equipe,
Paisatqes
nualirsts que obliguen a inclinar-st
Fine ai 15 d• Juny
davant de resbala; del pintor que ha
soial. tanta energia, tanta passió siBUSQUETS
lenciosa en la realització de les seves
P.11113EIG 1:12 GRACIA, 38
obres, com forts i equivocs eón el:
Elloblee l Adietes d'art
impulsos Que mantenen els seus sito%%AMI SERRA
Pintare
Fina a/ 9 de juey
deis en actitude evocadores d'intimes
teninestats ideolOgiques o sensuals. El
paisatgista fu Pesque!, ofereix la noSYRA
retal d'un retrat femeni executat amb DIPUTACIO. 282
•
Tolete,' .•710
ART I ORNAIMEHTAGIO
una técnica molt controlada q ue cus
SECION SALO O'HUMOR121118
el3 accessoris /i dóna resultats exFlna el a de Juey
cellents. Antoni Garcia, hi ha concorregut amb tres figures, mig nus
femenins en interior q ue Cellfirm en les
extraordinaries aptitud, de pintor del
PIETRITII01..
jove artista. Tant l'una com l'altra
EXPOSICIO DI PINTURA
d'aque;tes teles tenen agiten co, aque- C enl e m a ny ,
Humbeet,
LlImen•,
Manolo, 011ernpau, 8
lla dignitat que as la aturar dila;il
'loquilla. 'federes
la bona pintura.
Fina el lb de Juny
Xavier Negués hi té una petlta
composició anecdótica -"Envelat" en la (mal el notable artista posa a
contribució tota la seca obra d'hu- CO 88888 Di Caler 323 - Te/ sanee
ALGIERT P. PUJOL
Ilbuiaes
morista 1 la seta aguelesa d'observaFine al 15 de Juey
dor a través d'una execució minuciOsa
j categórica sense catire en la proli'citas enutjosa i anota amb fina visir'
de p intor l'ambient de l'escena u el
" 1 1lUree10. 271
l'aletee 18217
sise de la Ilum en els elements de la- Expeelcul docurnontal de la Teeeine
do Corpus a •realena
planada composició. Joaquim Siniver.
Fina al lb do Juny
dues pintures exceBents, "Einjordanisa". mig nu femeni de discreta
iritzat de subtils reflexes i
"Nena del gas". figura pintada amb
Quadees, Gravita, Relleus,
una suavitat de p aleta senzillament
Tapies«, leeos Illellluese
»TUL
4 - PIRAS •ORTAFER1118811
adorable. Rafel 1.limona en "Vigota",
dóna un all re testimoni de l'elegancia
natural de la seva pintura feta d'hátsils
LLIIINES!I
enseres, d'eng ate, elparollet
j afees insinuacions, de refregase igils,
e l Gel Mmoriant ate:numen' de
executada amb Una Viveeilat 1 (Mor
g revete de
espese-te t y enes a Darreiona
cautivadores. E. C. Ricart exposa
D rena inserten.
'lente
dues :satures 'nortes explicades
RUITROPOLITARA
una intransi gencia qualitativa i genViLEA I NOV1
métri..a nue converteixen la (redor
ranula. 31. 13101ne le le Sale Olnilrl
analitica amb motiu de simpatia. D.s

LA PINACOTECA
SALA

SALA PARES

EL NEN

Francesc Xavier Millet i Comas
ha pujat

al Cel a l'edat de 4 anys

*mies 1 coneguts tan seMaible pbrchla tIc preguen pie el I inguin ¡diesen!
Dure oracions 1 que se eerl'Plaill assistir a la casa motittiória. Rambla. tic Catalunya,
número 107,
dimerrns, a les quid re de la tarda. per tal d'acompanyar .et

l'església parroquial de Santa Maria de Jesús ((inicia) 1 dalif
darrers estada, Cementiri Nou.

diver a

NO ES CONVIDA
1,n•nn•••

SALA GASPAR
RENART

Elg ri sh el ploren; pares yrancese 1 Roser, germana 'load i francese Antuni,
àvies Teresa Parea i Nens Ferran, ondea, cosins i familia tosa, en Isarucipas si lls.trs

PARIS

Gerència catalans

transcendents. En "L'esprit et l'eau"
trobein explicit tot aquest desig
sentit transcendent. 11 n'y a pu be.
‚cm que je zote mort paar que vous'
vivlest - Vous Etes en ce mande visible comme dina l'antre - Vous eses
idi - Vous eses ich et je ne puls pas
¿Ira atare part qU'svec VOUI. En largurnent de "La maison ferrnée" se'ns
diu també que no habitem pas en un
desert ferotge i inconegut, sine en
un tabernacle saneas on tot ens és
fraternal.
El drama ami) el seu corollari sublirn del sacrificf aleteja en l'angúnia
d'un crit c, nit plany que fa onsbrivol
el tatit del poeta. Mes contundent, exclusivitat de tema gairelie, s'agita en
l'oda "La Muse qui es t la Grace",
Huna entre el poeta i la musa que
es converteix en la Gracia i so'dieita
el poeta recordant-li la joia i el seu
deure de santificadas personal. Díaleg entre dues forces, patitic accent
del poeta que fretura els amors del
nión i la ven que l'obliga a intentar
collites menys efimeres. Res mes bell
que altiella invitaciO a la rialla que
la Garcia fa en l'antiestrofa primera.
Veu insinuant i obligant, eeguretat de
cansí, densitat poética difícilment superable.
Joan TEIXIDOR

ra. La present obra estudia en un volu' minó; totu de :stop d cine-ceotes pagines els radicals conatitartius dels prod'actea detersius, la neutralitzazió i saponificació de les materies glasees, les
questions de viscositat, temió superfi.
cial, propietats de .mullar i emulsionar
lo altarecions dele producto del rentat. Ataba l'obra amb un extens capi'
tul sobre l'analisi quimic de les maté.
rica de rentat i l'estudi de les ronstanit
fisico-químiques d'emites mateixes pr o
-clutes.Cbrm'apidquest
bre tan interessant sine ve de publicare sota la preq igi.,sa 5ignatura del director tècnic dels Lahoratoris Pote
GER

r

11
xposieionsi
E

a la 523-2
_11

PARTICULARMENT

MONTFALCON

••

lir
LA PUSLIOITAT

De-e-eres, 6 Ud' ltrny 3e 1931
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E L CINEMA
Remarques sobre la temporada de cinema
A les escorrialles de la temporada
cHnematográfica — una de 105 minora
que hem tingut —aneen a intentar
unes remarques anticipant-nos a l'ho_
na de les represes, amb la intencia
d'influir darnunt d'aquells que les han
de dirigir. Lla saben/ que no aconseguirem gran cosa.)
D'aquesta temporada que s'acaba
se'n poden treure ràpidament dues
conseqüencies evidente, que la pro<Meció angiesa i l'americana han millorat notablement, i que la desorientada/ de les empreses explotadores locala ha augmentat un cent per cent.
Hem vist films dolents propagats
cont a boas, acompanyats de filma
bona desapercebuts o considerats com
a complementaria. Hui/ passat dues
i tres setmanes acuse pode, anar al
cinema per manca de programes
acceptables, i hem paseas dues i tres
setmanes havent con, arruen
qui diu (el fet és que no hi anavetn)
per acumulació de films bans. Els
entusiastes de Lilian Harvey (Imane
una setmana l'arribaren a trobar a
la sopa. Robinson, després de no
treure el nas per enlloc, estrena lo
fan estrenar) dos film; alhora. 1 encara en un mateix cinema, en un sitateix dia. s'ha pogut veure un sol actor ient dos filma.
I pensar que hi ha cases que s'adjudiquen el tito! de distribuidores!
• • •
Jo crec que el públic molt a v iar no
farà cap cas de les propagandes. Corn
voleu que cada saín die; s'empassi
que estrenen tres filma que cada un
d'ells es el millor que s'ha fet! "El
(arree 42. que iniciava un nou genere, segons la propaganda, ha estas
superat per un altre film cada quince
dies. 1 ara per ara "El carrer 42 - encara és el primer en el seu genere.
Hem vist cartells penjats de cap
a cap d'un carrer que tenien in gran
iracas. Tora aquella faramalla er"El
signe de la
amb aquella soldata romana de carta i aquella "12
leones, 12 - , conl les noies d- un cabaret bunyol (que només tren 3 i les
feien pasear 4 vegades cada una),
tampoc va servir per res.
En canal aauell fam de Schubert,

sense tanta bombos i platerets, ja
Iban viat dura vegades moka dels
que sempre van al cinema ja l'han
vist tres o quarre vegades aquella que
no bi van mai.
I ara una pregunta: ¿valla la pena
de fer venir Florelle a actuar en un
cinema de Barcelona com aquell qui
diu d'amagat?' Una mica Inés i nomas ho saben les noies de la taquilla.
• ••
L'any passat les sales de cinema
aliavien especialitzat una mica. Sablear, per exemple, que anant a tal
banda se us posarien els cabells de
punta , o que allane a tal altra lis entendririeu iins a pintar com uns desesperats. Aquest any hi ha hagut una
barreja lamentable. Tothom ha fet (le
tot. Deu ésser per aixa que molta
gent que pensava que Ii donarien un
monstre o Ulla mare que es pensa
que ho sacrifica tot per salvar la filla,
s'han quedat sense veme "Only 1-esterciar -, "La fira de la vida - , "Sopar
a les- vuit", "Liebelai" i tants d'altres.
lars imagineu l'èxit que slatirja
pogut obtenir —només que amb una
mica de solta —amb un film com
"Viatge d'anadaa-:
• •
Hi ha hagut aquesta temporada un
exit d -organitzacia que ens reía dels
altres desastres. Em refereixo a les
dues setmanes Walt Disney. Ara els
empresaria sahran el que hom vol i
veuran d'una regada que una Sin/bina boja de Walt Disney no es un
film de contplernent. Es senzillatnent
indecorós que per aliar a veme un
"Rei Neptú - passis el perill de di, treure't i quedar-te a veure "Violetas imperiales
I ja que parlem de les dues setinalies Walt Disney, ens tal aducir una
cosa sahra la possible paternitat
d'elles. 1.a idea de celebrar una afasia Walt Disney va ésser sacericla
per rAgrupament escolar de laca.
dernia i Laboratari de Ciències Mediques - . Si 110 eS va portar a terme
va és s er per culpa de l'empre s ari de
la sala on 5 . havia de celebrar, que voIia totes les despeses i tots els rises
de la banda dels estudiants, i tots els

beneficia, si n'hi baria, de la banda
d'ell. Ara, que l'home es va quedar
acuse bous i acuse esquelles, perque
la idea va córrer i la va realitzar
altre enipresari. Suposo que a l'"Agru.
pament escolar" no li deu saber greu
cl que ha passat. Al capdavall el que
volia demostrar-se era que Barcelona
te un públic prou sensible per a can.
plir una sala d'espectacles el di a qua
s'hi fa una de les coses més
genes del món. I ja ho tenim, això es
va demostrar durant ducs setmanes,
nit i dia.
• ••
Dimis que les sessions "Mirador"
pleguen, Perque creuen que ja han
creas un públic; potser s'equivoquen.
I perqiié ja no cal fer sessions especials quan en fa tothom; alai) si que
es recital. D'altra banda, hi ha filme
que no cal presentar-los. Per exemple "El carrer 42 - i "Lady 1-ou-;
510 film; que es presenten role i no
necessiten cap preparada. Pera jo
als meus amics de "Mirador - que fan
un disharat de plega, dama manera
total i categórica. Imagines, que l'any
que ve, o quan sigui, sud lln altre
film con/ "Berkeley Square"; scom
ens ho farem aleshores els aficionara
amentics per semen? Oh, cal pensarde . nou allana de plegar del tot!
Aquella filma que per un mota] o altre tenen assegurada una vuitada
teta els llengos. per bons que siguin
no cal presentar-los; nontes n'obre
d.
un benefici l'empresa
Ara imagineu que "Berkeley Sonare" no l'hagués presentas un o altre,
quina vergonya per Barcelona "patejar-se - un dels films mas bona que
alta lt fet. I "alirador" em sembla a
que te el deure de donar un ea a
Barcelona: i aquesta n'es una de les,
maneres. I encara un nitre aspecte:
ai ne hagués estat "afiradar -, potser
la Inst a ría de les prnjeccions locals
registraria la vergonya que un film
cnm "El poder i la gloria" hagués
estat un film cnmplementari.
• • nIr
Senyors empresaris: saco -la l'epoa
ca de les represes; no fea el beneit
eo nt l'estar passat. l'enser; que a leatu/ per a anar al cinema cal, n Ile estar molt torrar, o be pie el programa
sigui //mis atractivo'. Aqueo any teims grans film, han:, per a gualts'ar- 111 diners. no els arreconeu pes
passar altra regada "El rei vagaimnd o una cosa semblant.
I permeteu-me un prec paiticular:
ara que esta de nioda Edsvard Robin-

son, torneu a passar aquel! meraveIlas film clac va fer arnb la Vilnia
Banky dirigit per Victor Seastrom i
que sea/ deia "1.a dona que estimem".
Aquesta regada encara l'estimariem
més.
Jeroni MORAGUES

La Mtisiva.
N O TIC I A RI
Homenatge al mestre Pau Casals.
En la darrera reunió de la Comissió
organitzadora de Eliomenatge al mestre Pau Casals, a la qua! conaorre g ueren els mestres Barbera, Lamote
de Grignon, afillet i Morera, i els
senvors mossèn Higini An2;les. rasera' Boada. Josep Clara, Rabel Moragues. doctor August Pi i Sunyer,
E. Planes Denla.
i Taverner
Ricard Vives, quedaren establertes les
linies general; dels actea d'homenatge al mestre Pau Casals.
Consistiran aqueas; artes en una
solemne sessió a la Sala de Cent, per
al lliurament de la Medalla d'or de
la ciutat i el titol de fill adoptiu i
p reclilecte
de Barcelona , amb aasisten.
c:a de les autoritats.
seguit, trasllat a l'Avinglicia del 14 d'Abril, per
deseoltrir la Intuida que donará el
110111 illu s tre de Mestre Pau Casals. a
laavinenda que sa t'iris als jardins del
Tuna Parc. Gran concert popular per
l'Orquestra Pau Casals, amb programa d'obres catalanes dirigides pela
seirs antnrs. El mestre Casals dirigira
una obra de Juli Carreta, en homenatge als compositors catalana difunta. En un deis deacans. Iliuranient
al mestre Casals d'un programa d'honor, p er la Comissió organitzadora i
elements de l'Orquestra Casals. Exnosicia de records de la Vala artistica
d..] tuestas Casals a l'Arc . t. Histbric
de la Ciutat (Casa de rArdiaca). Recepcia a diverges entitats artistique,
De seguida aniran concretant-se
detall: d'a q uests acres, especalment
la (lata i el llac on saldrá efecte e!
Cola: ere napular.
L'Schola Orpheänica.— Aquesta antiza instiencia musical. celebrará as
dimecrea, a les den de la vetlIa,
reglamentad assaig (le capitula sota
la direcia del mestre Josep Alier i
Avellanet.
Seguidament. el Consell directiu.
cl a nara camate, degudament comentat. del projecte de reglanient de la
nova Secció Al ntu al per ala senas i
ca ti la s.

EL TEATRE
ESCENARiS
En referir-se al pies presentas per
l'empresari de Romea, senvar Burgues,
ah concurs obert per la Generalitat per
a subvencionar una temporada de teatre
catala, el nostre collega "L'Opinió" diu
cl segúent: "Corn a director de la con,aanyia, el senyor Burcues ha arribas a
acord amb l'ex-actor i distingit periodista senyor Carles Capdevila. el qual
actua ja de director ouan les darretes
temporades de teatre catalä a Novetats."
* La aeineesa del dolar ha sofert a
Novetats un nou ajornament. Vint-iquatre llores, normes. La re presa d' aques
dem. di--taopersldác,tan
jous. i avu). En La princesa del dólar reapareixera a l'escenari de Novetats
el amar cinnic Eladi Cuevas. que es féu
set: el públic barretean interpretant
La fosada drl caballito llanto. També
eurem una altra regada la tiple '('rin)
:avena que ha estas una • temporada a
Madrid. Els altres interpreta de l'obra
famosa de Lea Fall secan, entre els més
remarcalilee, les tiples Teresa Planes i
Lolita Vila, el tenor Ricard Mayral i
l'acto r Jaan Barajas* De Madrid comuniquen que Eactriu Concha Catala es troba mole millaLa importancia dels assumptes a
tractor fa que la Junta directiva, consit j tots els antics , cantaires i socia
en general, a qua concorrin a resmentar conjunt, el qua; tindra lloc a
l'estatge sociai, Mercaders, 32, principal.
Concert.— El diumenge vinent dia
i n . a la sala de la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana, donara un
interessant recital de piano la senyoreta Teresa Borras, ami, motiu
fer-li Iliurament del Certificas de. fi
d'estudia l'Academia Farga.
!a d i ta ..acadernia celebrara el dia 17.
al local de l'Orfea Graciene el
XXVILa Concert anual de deixebles.
Eiailren en el poni-silla obres de
Bach. Beethoven, Haendel. Schumann.
Brahma, Tarrega. Sor i Wagner.
Orfeó Gracienc.— PenIS, dijous.
d'a 7, a les deu de la vetlla. tindra
11,- a la sala d'acres de l'Orfea Gra.
Hene. a prnUt Ile le5 cr+l¿nlies
organ'.17ades per l'OrieO. una
selecta vetllada a carrer ele Francesc
'Irre, tenor, .anna Renda enntralt,
Fmilia Garcia, prafessora de danses
ritenicities.

rada de l'operació quirúrgica a que lla- Boyer, Charlette Dauvia, Alibert, Pau;
gué d'ésser sotmesa darrerament Aviat Colline... Ha pensat, fins i tot, en unes
podrá reprendre el treball.
breus actuacions d'alguns artistes de;
non-cents. com Yvette Guilbert, Esthet
* A Romea paseen de cinquanta les Lekain i Polaire. Fa algunes setmanes,
representacions de La margueson.t. el senyor Astell valgué evocar ja. ama
Abans , al mateix escenari, seas donaren Olympia d'Avigny, uns
bella moments
mes de cent de El divino in:paciente. de la caneó en castelli. pera',
Olympia
Que vol dir, abra? Vol dir que cama, d'Avigny, vencoda moralment mis pote
pel motiu que sigui, intereesa al públic ser que pels ans-s, no es veié amb ene
una obra o una companyia, no hi
per a tornar a les taules.
teatre dolent.
* Llegim que s'esta organitzant una
* El fantasista Clarel que. com és companyia . cooperativa de comedia catasabut, actua des de fa algans 01e505 a lana per a fer, aqtrest estiu, temporada
Madrid, al costat de Celia Gamez, no se al Victòria.
separará d'aqueera, contra el que es va
* Demi, a la tarda. al Poliorama, la
rumorejar. Eara amb ella, ara, una tourcompansaa Xirgu- Iberia representara
née pel nord d'Espanya.
un interessant es pectacle infantil: La ce* Es traben a Barcelona el come- nicienta, de Benavente. Recordem encadiagraf castellà senyor Serrano Anguila ra amb plaer les representac'ons d'aquest
i el compositor Josep Forns. Han vingut espectacle que ans• s enrera dona al Tiner a afers relacionats arnb la Societat son Eactriu Carme Seco.
d'Autora.
* Carner-Ribalta està enllestint una
* ¿A base de quina artistes han can- nora comedia. Es titulara "Una noia de
corregut. l'actriu Merca Nicolau i
setze anys". Comadia dramätica, burpresari del Polinrama, senyhr Aluges, al g esa. Tumbé Navarro Costabella té una
concurs obesa per la Generalitat de Ca- obra a punt d'acabar: ''Don Joan". Una
talunya ..S embla que en el plec corres- comadia burgesa. igualment. "A desgrat
p_onent hi figuren, contra altres, ultra, del seu títol — ens ha aclarar. Navarrn
naturalment, el de la senyora Nicolata Costabella — no hi hatrri res de tenoris
els noms de les actrius Josefina Tapies. ni de fantasmea"
Elvira Fremont i Roser Cciscolla, i els
deis actars Ende Jiménez, can/ a director: Rafel Bardern, Raunen Martori, PeDinàmic Club
re Ventayola i Maten Baduell. Ara le:
Josefina Tapies i Pere Ventayols tenen
signat el cantracte amb l'empresari de
Diiimenge va ásser estrerat "El roRomea, tal cm van/ dir ahir. Quant a
Rafel Bardetn, re $ ala ha decidit en con- batari del Louvre", d'Ignasi Vidal, que
és una obreta, en la sera simplicitat,
crea
molt apropiada per teatre d'aficionats.
* 1 laantoni Pirra. ¡quina notas En els programes l'autor adverteix que
proposa? Entre altres. aquests: Actrius: es tracta d'una obra de teatre modern.
P.rnilia Hará, Pepeta Fornés, Elvira Fre- Sens dubte aquesta denominació més
ment, Elvira Jofre, Empar Ferrändiz
que a l'obra en ella mateixa es retePepeta Caries. Actors e Ende lauelles, reix a la, sera presentaci
ó. Ignasi ViJoaquim Torrents, Aterrase Barhosa. dal, que, ultra autor, es dibuixant i
Aveli Galceran, Lluís T eixidor, Salva- pintor, ha sabut presentar l'escena amb
dor Cervera, Just Gómez, Rarnan Ba- gust i d'una manera suggestiva a base
nyeres i Antoni hlact t . Cas d'ésser-hi le molt pace elements, cesa que en el
atorgada la subvencia, el censar Fiera te teatre d'ahcianats és realment exente
la intenció de er la temporada al Po- piar. L'obra és interpretada amarasa.
liarama o a) Kursaal.
ment per l'entusiasta grua CrafiCionat3
* Vist l'exit extraerdinari assalit del Dinämic Club, format per la gentil
a l'Excelsiar per Florelle, reinpresari senyoreta Carnee Domanee i pels sede l'esmentat music-hall. senyor Astell, nyors Sima, Rovira, Francese Jaanala
es prnposa, l'hivern oue ve. fer pasear J. M. Carrasco, Joan Eacandell, Ramal
pel seu establiment els artistes trancesos mis destacats de la canci, Aixi. per Simcalvarego, Albos López i Manuel
exemple, apiaudirem
Lucienne Valer&

ale•

E LS ESPORTS
pa ss at a Poma, Hugo aleisl, s eleciionador de l'equip austriac, 1:a jet les següents manifestacions a la premsa:
—Haunetn papen guanyar a la Primera pare; pera els nostres davanters no
van tenir sort, i mancaren nombroses
acasions: a la segona part els nostres
davanters han cedit al deacorátjament, i
Sindelar, lesionat, no era pas ell tuna
teix. F.Is meus seleccionats saben jugar al futbol. pera no pas de comba.1. 0 he pngut trobar encara un sUbSCrec que se r i. la darrera vegada que Espanya tre.
titut de Gsweicla que pesi S5 quilos i
participari al Campionat del Món... --- ha dit el que sigM fort ho i sahent jugar al futbol. El trobaré d'amar quatre o cinc
senyor Garcia Salazar
anys; abatís. no... El gol dels italiana
fou irregular pera reconec Ilur victäria
Aiiir al migdia, per l'estació de EranDel rendiment dels nostres jugadors mnral; han jugat amb molt més coProcedents d'Italia, arribaren els nornes he de fer elogis, car es van ba- ratge.
jugadors seleccionats que san jugar els tre com a valents, fina al darrer mament.
partits contra el Brasil i els dos ja fa- Ad hi ha l'exemple de Quineoces, el
L'EQUIP BRASILER JUGARA A
mosos contra Italia.
qual en mata de desempat. a despit de B . RCELON.'A — Sembla que les gesA l'estació acudí nombras públic, si tenir el seu cos completament masegat tions encaminades a fer venir a Barbe no en la quantitat que hont esperava. pels co a s, es va rnantenir en peu fins celana regían brasiler san per bon cana,
degut potser a l'hora poc apropiada per- al final.
i iins i toa de mea/lene s'ha iirat per
que ela aficionara hi poguessin fer acte
Afortunadament, les lesions ne tener) al dia 17 d'aquest me g el partit, el qual
de presencia.
la importancia que hom cregué de bell es jugaría al canm de Les Corta i conEntre els elements oficiala del futbol antuvi. Bosch és el mis perjudicat, i a que tra una seleccia inte grada per jugaque esperaven els jugadora de la se- pateix una desviada, del menisc Marca' dora del Barcelona i l'Espanyol.
lecció espanyola, Ii veiérem els senyors lelaes troba molt millorat de la luxada
PER T.aL D'HONOR.AR I..a MERoca, Vila, Guardia i Monjo, per la Fe- que pateix al turmell dret, i COrlfio que
deració Espanyola; senyor Joan Coma, dad a vuit dies estará campletament MORIA DE JOAN GAalPER. — Es
duen a Serme els treballs per tal de ceprcsident del Barcelona; el senyor guarit.
lebrar el dia 24 d'aquest mes (lit ersos
Orús, de l'Espanyol, etc.
També Gorostiza pareja un esquine a acres a la memada
de Joan Gamper,
A l'arribada del tren, i en apareixer la cuixa, pera de poca importancia.
els jugadors per les fineatrelles. esNo cal dir que les lesions un han fundador del E. C. Barcelona. entre ele
data un.a (ores ovada. Quan els ju- progressat , perqué el doctor Aguirre i quals la ha un partit contra una de les
gadora sortiren de l'estació. l'ovació es j0 TU, hem reposas ni un rnoment. las poe minore seleccions que han pres part al
reproduí i s'allarga fina que l'autocar assegurar que hern treballat intensiva- canusianat del Man, i després el proque els esperasa va 'a yer marxat.
ment, ja que tots els ¡nadare, sense ex- pian de donar el norn de Joan GarnL'autocar esmentat els concluí a la cenciaa minen adolorits dele cops re- per a un dels carrers que vraten el cama
Font del Gat, on foren obsequiase amb buts.
de Les Corts.
un dinar per la Federada, Espanyola.
Zamora ha dit:
El seleccionador espanyel sensor
—A Italia vam perdre nerqué tot anaGarcía Salazar, el capita. de l'equip.
Ricard Zamora, feren algunes manifes- va en contra nostre. Alli es unpossible
guatear.
Des dels jugadors fins a l'arFRONTÓ NAVFTATS
tacions als periodistes.
bitre, passant pel pública tot han estas
A VUI, DIMECRES
El senyear Garcia Salazar digué:
factors contraria a nosaltres. Els itaTarda, a In 4:
—Hem estat eliminats per Italia, pera lians juguen molt , pera, de no haver estat
MUÑOZ - ELORRIO
en realitat Espanya ha ' estat la verita00,1%.11
per
aquestes
circumstancies,
Espaiava
ble vencedora. Donada la forma com es
CHISTU I - CAMPOS
jaga, no es podia fer mes, i d'aixa ens hauria guanyát Italia, i qui cap si hurta
MI • la. 1045:
n'aelonärent aviat, quan en la nostra pri- obtingut la Copa del alan. El matra(
ARAQUISTAIN - AI S ASOLO
mera tapada contra Italia ens fea anal- que feren eontra nosaltres han fet canIra
els
austriacs,
i
cal
creare
•Antra
que
ho
falat un gol que decretava virtualment reAMORII II IETA II - QUI
ran contra els tueca en la final del
! ''' " aci6 de l'equi s) ¡latid. Continuo sen- diumenge vinent.
Detallo par antilla
se comprendre críen l'ärbitre ens rogué
Tots els crítics estrangers que s'has ien
anialar el magaific gol assolit per Lafuente, en rebre un servei de Cilaur- congregat a Italia, amb motiu d'aquest
ren. gol en la realitzacii, de qua' no in- Tnrneig , han cnincidir a apreciar que
tervingui mis que l'extrem hilha i , i que Espanya ha recuperas de mnIt aquell Frontó Principal Palace
¡'arbitre incomprensiblement va millar prestigi que va tenle fa uns quanta mira
i que darrerament hada perdur. Aval, en
per off -side.
Avisa ditneerea. Tarda, l'15
D'haver concedit aquest gol. l'elimi- parlar d'Espanya, han/ la considera mili
nació amb e! rice que rnancava una de les primeres potencies del nión
OLA80 - ALBERDI
oer a l'acahament de l'encontre, era in- en materia futbolística.
'a iii ro
evitable.
GABRIEL I - GOITIR
Després, em sembla que no cal ja tor- Hugo Meisl opina després
nar a contar el succeit... Joc vialent, emAlt, a lea 10111
patas pele ärbitres. Espanya ha partí- de l'eliminació dels austríaes
cipat en aquesta Copa del atan, ten',
IRIOOYEN III CELAYA I
pels
italiana
cree que será l'Ultima, cae els ensenyaC011.15
menta han estas orofitesos per a resdeDespees de l'eliminada de réquip
venidor.
d'Austria per l'equip italiä, diumenge LARRU8KAIN - UGARTECHEA

El Campionat del Món

Han arribat els seleccionats

espanyols

Bas qu etbol
LES ACTIVITATS
DEL LAIETÀ E. C.
DIUMENGE CELEBRA LA SEVA
DIADA ECONOMICA
—
AL MA1-1
Un emocionant matx entre periodis.
tes esportius :: Curses a la piscina ::
A la tarda un entretingut Femeni A
i Selecció barcelonina, i un seriös
Patrie-Laiet
Breu comentari
Aques t popular dula entusiasta entre els itiés acercan .; al nostre espora
celebra diumenge la seca diada ecoA fi de desvetllar l'interes dels esportius en general, es confeccionaren
diverses provea, totes elles de per si
de prou envergadura per a omplir el
programa en (malsevol festival.
.al mata despres que el tercer Un/in
del Laietà sorti guanyador de ('cucan Ire que li tocá disputar, corresponent
al Lampionat de aaatalunya de tercera categoria, saltaren a la canta dues
selecciona- de periodistes esportius que
fan la secció de basquetbol en els
rescpectius rotatius de la ciutat.
Davant l'expectació del püblic que
ernplenava el terreny del Laietá, Espín arrenglerà els cines con/ segueix:
Selecció blava: Dupre (La Ven del
Vespre); Mancan taiew Dance falda);
Roland (LA PUBLICITAT); G.
r;srix i Matabosch (La
Rambla),
Seleccia blanca: Laplana (El Correo Catalán); alatmier (El Mundo
Deportivo); Costa (Las Noticias), l
liaran (Renovación). Atad> aquesta
selecció acula una bona part de Vencontre Oras, del Laietá.
La partida foil jugada a un tren
enorme, en la qual destaca la forma
meravellosa de Dupré, de "La Ven-.
que arribava sempre a la bala amb
vint minuta de retard. Duran, de "Renovación, i Roland, de LA PUBL1CITAT, s'empaitaren durara els tato
minuts de qué consté el mata, fina
a aclarir quin ilels dos anida 1115.
aasenyalat.

Degut a l'energia que Espín desplega en l'arbitratge. els "companya de la ploma s'estomacaren com els
asos. Fina n'In hagué que es permeté
el luxe de sortir del terreny per dirigir-se a la sala de "reparacions-.
I.a revelació de remoliere fou l'actuada de Costa, que metiere dirigia
una arenga ell 'lengua russa a 11/1,
llanos que terrejaven pel voltant marca fins a deu punta, batent de molt
el récord que detentava Matabo,ch,
que era l 9.
Despres de jugar hoces i més hores, s'abandona el terreny per tal de
veme l'esta i possibilitats de cadaserm
dels nostres "ploinífers".
Es corregueren (Mea el ritt
per prendre part a les quals s'havien
inscrit dura vegades tots els /me havien disputat la partida de basquethol
Eninig d'una cridaria gran, Duran,
(le "I(enovacian", as-oli hatte el record definitin de la distancia amb el
temps formidable de 30 utlillttl 1, 8 argolla i 1-5. El recorregut era de 17 ni.

.\ 1111 quart de se( de la tarda anaven arribara encara corredora, i s'orgaiiitza ui servei de jutges d'arribada
per tal d'esperar els 30 que encara
nía havien arribas en entrar aquest
número en máquina.
Ens descuidàvem d'anotar quelcom.
En un aalt del "polifacetic" alaunier
haguerem d'auxiliar räpidament el
comeany alataboscla puix que s'ofegava per inca/renta degut a haver-lo
arreplegat de ple 515 CSliUitS a C011Seqiiélicia de la panxada de Vestilogratic (lel "atando-.
Sortosament per a Sota, el poguéreal retornar.
Després, i ara ja partem sedosas
ment, es corregueren diverses provea
de natacia, les quals ean publicades
a la secció corresponent.
A LA TARDA
El plat fort evidentment el constitulen les partides que havien de tenle !loe a la tarda.
A les qua:re, amb molta gent, ;e
celebra la partida Laietá segon equipE. C. Barcelona. Els reservistes del
Laieta. sense t'orine- cap encontre suLlim, (eren passar una mala estolla
als seria contrincams.
Després duna partida jugada amb
força rapidesa per part dels blancs,
els seus adversaris s'adjudicaren el
matx pel migrar score de 34 a 28.
Arbitra be, alanent.
Seguidamen t es disputa la partida
entre es cines femenina anunciara,
partida que fou seguida amb interés
pe! púlale.
El Eemeni A eiectua una bona
exhibida donant provea d'estar ea
bona forma,
La forta seleacia que li fou oposada aguanti tan hé com va saber, i
es comportaren magnificarnent toses
les seres jugadores.
A les ordres dc alanent, que també
dirigí aquesta partida a/1lb encera ele
cinco formaren aixi:
1: finen' A: daban, c. Castelltort,
lo: Sugranyes, Morros
Valls.
Selecció; Hernander-Francos, que
aceita anib gran encere; Gómez, Jordi, Jerez, Ribes i Carrillo, les quals
s'aliaren alternant.
Vence el Eemeni A, pel tanteig
(ni a 3 punts.
A les sis, també Maman xiula e!
comeng de la partida entre els primer: cines del Laietä i Patrie.
Entretingut encontre aquest, que
seguit per la nombrosa aoneurrenda amb expectaciú crescuda.
Ens agrada íi,rça, sobretot en alguna moments en els guate el Laietä
anivellis la partida. Amb tot, pera, i
aixa serä seguramen t que ja ens hariem acostumat a presenciar partides
norturnes i en locals tancats, ens
sembli que el joc no era tot el brillant que ens havia afees el darrer
xoc que sostingueren aquests mateitos cin
es a l'Iris Park fa pocs dies,
no «basarle no jugar-hi en aquella
data el mia Muscas.
El Patrie. demostrar que la seva
forma as actualment superba, higa en
pla de vencedor en tot moment. Hi
hagnU, perö, uns 1»01110115 en els (mala
ens sembla que el Laietä Ii anava a
(l a nar un misma Pena :tornes fou una
reac s ia, brillas/t. si, pera no lo su.
líderes duradora per ar-abassar el
triomi als Watts,

Pel Patrie, cam sempre, sobresorei
alaunier, que juga mole i Ecu jugar
em:ara més, alitchell i Grau, que substituta Arnaud,
i creiern que
ami, una mica de sort en el tir.
Pe: 1-aje:a, per dansunt de sota
Creus. Acata amb gran mora/ i sense
deialliments. El seguí Alarcón, sobri
i segur. Muscas cobrí bé el seu 'loc.
pera cns semblà que encara estä un
xic fluía de carnes, creiem que a conseqüencia de la recent malaltia que
Ira hagut de suportar, Domingo, en
e! tempa que actua. bastant segur;
Martinez, hábil encertat. i Gula pasea molt be, pera tingue desgracia en
tirar. L'arbitre lIanent, energie i segur en les seves decisions.
El públic, corred, i entusiasta.
Els equips formaren aitia
Laietä: alartines, Domingo (ala des
minuta sorti en el seu lloc Alarcón),
Aluscat. Creus i CIMx.
Pel Patria: Coderch, Maunier, Font,
Grau i
alarcaren pels blaus: Grau, la;
Font.
Mitchell,
Maunier, 8 (431.
Pels blancs:
GUiX, 16;
Muscat, 5 (32).
ROLAND

Eugh y
A CORNELLÀ

Selecció Catalana, 8
R. C. Cornellà, S
Ami) mona de celebrar - se la (esta
major a la venta localitat de Cornellä
el club local anuncia per al diumenge

passat la vinguda de l'Ia. E. Thuirinoise, campió del Rosselló i conjunt excel;entine:U situat dins el rugby de la reina República, per a disputar un ensontre atril) el R. C. Cornellä
Aquest exonere era esperar amb vzritable expectacia pela aficionats en
general; el jet que el Cornellà hagi
pc,rtat a terme en els darrers temps unes
actuacions tan reeixides, acompanyades
gairebé sernpre de resultase convincente.
feia esperar per part dele animosos elementa de la propera població una serioSa 01,05iCió a la técnica ) Clame que indubtablement han de posseir els cana
pions del Rosselló.
Pera contra els bona propasits dels
organitzadors, l'encontre anuncias no
rasgué portar-se a tenue p er la raa
de no haver-se presentat els de Thuir
a complir el compromis tontees, segons
les ?loores noticies, per la ininessibilitat d'obtenir de les autoritats franceses
els permisos corres ponent s Per a de;placar-se a la nostra ciutat. L'assunip.
te. pera , esta un tic enredat, ja que decalen versions contradictóries. entre
elles la oue els francesos no han concedit el perrnis als campions del Rasorné per tal de no reposar el pre.tigi
del ru g by fransis a un non contratemps,
nue posada ,en dubte la pretesa superioritat /112e fins avui horn el g ha recanegus. Tote aquests contentarla nera, es
naden recollir únicament a titol d'inpee ?/. que a primeres hores
de la tleda, sahent-se in amb certesa
nue els franceses no pedrien, cas Ile ven p. arrenglerar-se a l'hora convingula.

hm/1 proeedi a la formuló d'una, sek:co
i que permetes la celebrado d'un encontre que interesses l'aficia. Arnb elements de la Santboiana, Barcelona
Joventut hom aconsegur un conjunt
el qual figuraren hornea de la talla de
Biaba/ 11, Capdevila, Torres, Jimeno i
d'altres.
L'encontre que aquesta selecció disputa al Cornellä, sense res d'extraordie
:tara entretingué a bastament la concurrencia. El Cornellà, orth compenetrat,
naturalment, que el sea heterogeni adversad, dominé de boiles a prinieres la
selecció, aconseguint acabar la primera
pare amb l'avantatge de cinc punts
obtinguts per Gual en un assaig que ion
transformar.
La segona part es descabdella de manera bon xic dijeren!, ja que la selecció, quelcotn mes unida, igualé la partida i en certs nionsents superé els seus
adversaria; Planes aconseguí rin assa:g
que bellament transformas per Torres
valgueren cinc punts a la selecció. Des
d'aquesa moment la Huila s'endad, Biaba' II aconsegui escapar i dona ocasia
a Comes d'obtenir tres punta mes per
a la selecció, assaig que no fou millorat.
Seguidament Pone, del Cornellä, obtingua marca, que no essent transformada
per Vida' suposi l'empat, que resté fin,
al final.
Cap a lee darreries de l'encontre ocorregué un incident lamentable. En essapar Bisbal II de manera impressionant,
fou violentament placat cense hala per
Cortada. Hi llagué un aldarull, segun
de violentes discussicas. Capdevila intenta prendre's la venjanea per la seva
rtlä i la batalla campal fou gairebé un
fet. Una vegada apaivagats els esperits es veié de seguida que hcan anava
per !alome i no per la bala.; Vi5;
l'ärbitre senyer Garrigosa, que, dit sigui de pastada, dirigí amb mea d'enema la partida, dona aquesta per finida
quan encara mancasen uns dos minuta
en ei noetre cronametre.
Pel Camella. destacaren Cortada,
pana i Gua% i per la selecta; sobresorti
pee damunt de tots Bishal 11 , seguit per
Comes, Torres í Alonso,
REGUR

i llar
IG vinent diumeng. e, dia to a les
deu de la vetlla. el Billar Club Barcelona, Corts Catalanes. 595 (bajaos
Coliseu), celebraré un gran festival
amb motiu del repartiment de premia
ala campions de la darrera temporada.
Comeneara el programa amb un
partit a l'americana, a (50 caramboles (350 a Ilillre i 200 al quadre 4 512),
en e! qual prendran part els següents
jugadora: Al. Vila contra Alar); M.
Sagi contra Calbet, i Cabra contra
Bofill.
A continuació es jugarä un partit
a 20 carambolee a tres taules entre
Puigverd, alir6 i Guinjoan.
Seguidament sera servir un esplèndid lona i seran repartits els premis.
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TRANGER

Renaudel dimiteix Jevtitx anirà a
la presidäncia del París i Barthou
parlamentari - a Belgrad
¿Cap a una liqui- grup
neo-socialista
al111n.•n•••••n•••n•1•111.1

MAL6RAT ELS ACORDS DE

UNA SESSIO DRAMATICA A GINEBRA

GINEBRA...

Ami) motiu d'una proposieió (l'HenderOs nazis conti••
son s ,origina
un ineident entre el
nuen provocant
President Barthou

desordres al
Sarre

i

dació dels deutes
de guerra?

Anglaterra pagarà el venciment del dia 15

Paris, 5. - Pere Renaudel, diputat
la segona circumscripció de Toló, ha
confirmat en aquella ciutat als delegats
del comité federal del partir socialista
de Franca que ha dimita la presidencia
d'aquest partir perquè no havia estat seguir per la majoria de collegues parlamentaris en el vot a favor de la represe/nació proporcional.
Responent a diverses pregtnnes. Renaudel ha dit que hom pot (en confianca als seus sentiments i a rota la
tradició que hi ha darrera seu per ergprendre l'obra ele regrupament dels socialistes, que no voten perdre el temps
en nanas envellits i usats.
Renaudel ha afeeit que el seu partir
no és gens dubtós que trnbara en la
Internacianal obrera socialista "simpaties actuants".
-El nostre acord amb la gran majoria les seccions nacionals és tal Ita dit, encara - que Winc el Partit
que ens ha exclòs ha decidir, llavors d'una re unió recent d'un crganisme directiu
de no rehutjar sitió alomar 13 propo
sició de reconeixença del nostre par-

París. 5.- Jevtitch, ministre d'A.
(era Estrangers seca
Paris la setmana vinent. en visita oficial. Hi restará dos dies. Hi neuni
el president de la República i els
diri g ents de la política exteeior de
Franca. Hi trabará també els perie(listes. car no oblida que ha estat ea
tantbé 5,5 confrare.
Jevtitch és un home jove, d'aparenca simpática. que protesta 9114
gran amistat ver Franca. Segons
sera exPressió va a Paris a ter una
visita d'amor.
El viatge de lentita no Mvirà prò.
piament un carácter politic. Res no
separa Jugoslavia de França i tot ele
acosta. Els Iligams que els uneixen
són els mateixos que els unien temps
en reno.
El viat g e de Jevtitch será el Próleri
del viatge pròxim de Barthou a Bel.
grad. El ministre francés será rhoete
dels sobirans. Podran entrevistar-se
llargament amb el rei a fi de canviar
impressions sobre els problemeg
del dia.
Barthou ti la intenció d'invitar els
reis a fer un viat ge a Paris per tat
de Passar-hi una temporada. Va reis
havien manifestat la intenció d'anarhi aquest hivern passat. pero esdeve.
niments imprevistos els ho van privar.

Nos-a York, 5. - El "New York
Times" considera que als circols politics i financers es té la impressió
que Eatmosiera sha aclarit després
de la nota británica sobre la qüestió
El
diari
"General
Sarrebruck,
La t'atontas Post" fa, una regada dels deutes, i que. per consegüent,
Alzeiger" anuncia que ahir a la tarda
.11a?., ,at lo!, la .situaeiö ginebrina se- ns a: iteró que aixi com el R eich
arrencada la bandera sarrense gurix greu ¡ hicerta, donant la sensaeiti a saandona Bit:remeta la Conterincii, Inés, el balanç de les despeses i de les put enfocar-se el problema en la sera
zallocada a l'edifici on hi ha instal- que no tos tats els estalistes lenen colts• ha de tornar lliurement a Ginebra forres militars de França, que ella jut- liquidació sota nones condicions.
ja infinitament superiors a les d'Ale:vs els serveis de l'Associació Eco- riancia de Hur responsabiletal entres els quan ho consideri oportú.
Un comentari francas
robles. als gneis poden preparar un es-alca del Sarre. a Sarreluis.
El senyor Henderson en la seco manya. "Aquestes despeses - diu elladespeér l'amo de l'edifici on derenidor sagnant.
París, 5. - Comentara la qüestiä
•antestació ha fet constar que al cap ultrapassen aquest any 15 miliards de
ezi- de sis mesos d'haver comencat la frailes; les de l'aviació sOn dos nü- dels (Imites, el - Paris-Midi" escriu
_licuare coda regada apareix
installada la dita Associacii.
liards;
un
francés
paga
63
marca
per
que amb dos anys de retard Angla: fou atacat per un hitleriá iient una estreta erillaberacia franco- Conferencia del Desartnament un
•artir d'un cale. Resulta amb fe- eussa, la importancia de la qual ja
membre del Govern trances lia pre- la defensa nacional, intime que Vale- terra ve a installar-se en les posicions
comfran arma sc queix la trecirtcacia sentat una proposició elogiant el seu many paga 13 mares. Franca té 248.00o de Franca: suspensió de tot pagament
- grell'.
oficials i soldats que fan servei a Ilarg ¡iris a la revisiú general dels acords
. t palicia fou avisada. però no hi per les racillacions britaniques. Evident- esperit dimparcialitat.
000 mes que en 1928-. sobre els denles en relació amb els
nieta, a Londres no es deu ; p use nmh
Despees sha declarat partidari de terrnini, o sigui 30.
rarlant de les tendencies ene (.5 maDavant aquests fets - COnCiOU el pe- acords de Lausana. El diari afegeix
Na, antritt ragressor i un dels seus POIS 113$ una entcsa C1/ r eal. p e , orno:- la seguretat general. coto ho demosinfesten en la Internacional. Renaudel ha
marxaren al local de r As- talant-se en Franca 1 Prusia, s'estcadria Ira en 1924 en collaborar a la redac- riidic jipé signifiquen els bells dis- que no podrá fer-se res practic men- ieclarat que seria la fi de la Internar,rtre
l'opinió
americana
no
comprenPalmas,
cursos
de
13arthou
a
Ginebra?
Res
mes
j trencant un vidre entraren a la Petita Entesa i als
ció del Protocol de Ginebra; perä no
pressa gui que existeix entre els deutes i les ciond si alguna negada consentis a aca l'interior. Tota la documentació qui• se _tensa que la sera tnissia
es pro associar als esforços realitzats que grans frases. Els titols del
post de guerra parlen un llenguatge reparacions una relació intima que reptar com a regla comuna els mètodes EL "COMTE ZEPPELIN"
d'arbitre
de
les
coses
del
Conta,-ira"
ntf-a Bancada al carrer. La policaa ta
per actuar contra un país.
de violencia.
ninn
haura
d'entendre
i fou reconeguda pel Govern 1-bou-en,
fotr avisada, aquesta regada. pero fin eed %a no tindria rad d'ésser. Pera
Iba afegit que el president ha dt Inés real que el
Per turnar al nostre partir - ha ata- DE RETORN A ALEMANY.
unipoc no comparegué. Finalment, els ýtôblr.t uroprus no poden esperar dirigir els treballs de la Conferencia comprendre.
bal* el di p utar per Toln - declaro que
Anglaterra pagara el dia 15
narren britanir per amb un esperit equitatin; que el desEl "Frankfurter Zeitung" crear que
ua a hora mes tard arriba la policia el benetlaeit del armella
Berlín. 5. - Proceded. de.
garia eran, esínreos perq ue ton:
desple
,Pau que arui
-5:iâ el propietari de l'edifica, que, tnl d'assegura r-se
Londres, 5. - .a la Cainbra dels
aquest;
armament i la seguretat es troben al Franca no es fa cap gran servei traemiLrira rdieetiu. ter n destri.t mateix pla, que si el scnyor Barthort tant de substituir a l'amistar d'Angla- Comuns, contestant a una pregunta, ciar i q ue no ahandoni la via de la de- Pernambuco ha aterrat
r'm sha dit. es:ava ferit, i la sera is
j
mocracia i del socialisme.
inati a Faerödroin de Friedrichs-,
ri,.dirar-se al ressorgimene erouPtnie.
terna la de Rússia soviética:
Mr. Neville (haut berlain ha manife s
no
rodia
associar-se
a
la
sera
pro7- are, a sortir al carrer i recollir tota
En
la
seva
ordre
del
dia.
el
Comité
-Comte Zep-4
.9 Londres sla ?vedo tilenirs posicin, el millar seria que presentes
-tarqueAnglfáptame federal din que "després d'haver deli- baten el dirigible
docurnentaci o ahans de proceda- a
-Aquest joc comisteis a reemplacar
el viatget
p,eeirls,¡ ara se) t rerulliut els feitits.
una de dolenta. el seu pagament el dia 15. sense per- berar so bre les rarms q ue han motivat pelin - que ha realitzat
▪ inveaticació sobre rassalt.
un
matode
ile
treball
o
que
s'alomes
e
p
r
una
bona
relació
la
eritira
mis
Cada venado atareir
s.
A conseqüencia d'aquests incidents
França s'esforca a Iluitar contra eh nou juche' del sett dret a intervenir en la climissia ile Renandel ele in presiden- oil 78 lore
la reunid de la Comissió general.
t resident Ilenderson, que
del
lacrositaari,t
mati
Des del ditluns al
El senyor Barthou ha tornar a ier equilibri que ‚instaba a Europa seta la tines negociar-ion; sobre cl reajusta- cia del crin, riarlamentari. arroya
• ares:dent de la Cornissin de Go- a la Confe rineia
Pesar-manten' ha
nts i ment del deute.
nau havia assolit e t promedi dd
- -- del territori del Sarre ha decidit
pressió
irresistible
dels
esdevenime
Ren
ús
de
la
paraula;
ha
dit
que
pel
que
aque
s
ta
decisió
i
es
felicita
q
ue
auIni-or
donat ro rsrassos sinittemes
:a policia municipal no depengui
e • refereix a la forma estava disposat que será diferent de la de Versalles.
del haei restar fidel a la rePresentaciO 1 40 quilhmetres per hora.
te( rC r ei,7,1 Office que un paspI
avui endavant de l'autoritat de Val- mis
proporcional i a les decisions preses pel
La "Krenz Zeitune" tornant a una veA bord han arribat 18 passat-i
problema de la pan, per ti la s^luci" a presentar les seres excuses al seeinn del sots-prefecte del (lis- del anal tos n'arrearla In Confethrin. nyor Henderson, si bé creia <Me el ha te s i dels conservad ors alenially s , s'esdarrer Conerés del partir.*
pes, 1 5 ()quilos de correspon-i
i A n L'EDITOR ALEMANY DE
• --.
dencia proceded de Sud-Ameri-.
Sequint airees'« linitt dr conduela. VI,- Sell discurs no rodia mirar-se com un forea a demostrar ‚time Franca
retret. però que pel que es refer,a
no es poden entendre; .Angla--glater
ca , que ja est à en poder (lela
lis suspendre les tasques de la ronfe"MEIN
KAMPF"
DENUNCcmentarls alemanys
terna
veient
que
Franca
tol
armar
contra
a la qiiestin de Inns mantenia ais seas
n"ilfin ter 11/1 /tara periodo, ¡ nuez"
destinataris, j 40 quilos de mer,
d'ella.
está
disposada
a
amoratar
el
punts
de
vista.
DEL
CIA ELS TRADUCTORS GAULIER ELIMINAT
5. - Els diaris, en donar Por tin a negocia .. anth Hitler el relore
ea de u'
Ha reconegut !a eras eta t de la seta rearniament d'Atenta/1ra.
--*.e de les notes dalegria de ave rP4lenson,'a a la S. de les Y. .4a,,rsta
COL.LEGI
D'ADVOCATS
En canvi la "Deutsche AllgentaMe
actitud
i
ha
fet
una
crida
a
la
lleialFRANCESOS
ha
canso
una
proposioid
estrafolaria
'n t pfoves la població del Sarre
Zeitung" es mostra pessimista. (nett que
.o s sabentar-se que definitivament reacria en In ntainrin deis delegats. do tat del senyor Henderson. Ha man- malgrat no haver-hi can r edil de au er
Paria 5. - Hi ha expectaciú per ,:aParis, ii. - El Consell fin 1 . 0na fixat la data del plebiscit en Ir, asta! s'ha Cpt ressa M7,111/111. res tingut els elogis que li baria dirigir
sota
per les-raenclmtd'Aya niixer el fall que el a ribunal de Caanteriorment.
territori lamenten que la prem- noticies de Gin e bra donen a entender
mere,
donará a la demanda presentada de d'Advorals ha eliminat el sealiances. les convencions entre Estata els
Ha
(lit
que
les
critiques
dirigides
en
'Sant
Viva.
ha
ostra
disreessid
la
eme
-aacesa s'obetini a narrar-les Com
per un editor alemany contra un altre nyor Gaulier, que ton advoce1
el
arri- projecte de resolució del president Ihr, aria aria de tota Ilibertat.
7.'11S incidents", quan es tracia contras/ les idees deis arre rolen
editor trances que ha publicat sense Pe:- conseller der Sfavisliy. i que rs
Londres,
5. - El redactor del
ent de manifestacions d'alegria. Saar a un noord i dels (Me VeMeiett t'as- podien abastar el senyor lienderson,
premsa
mis
el
llibre
de
Hitler
"Mi
combate',
la
presó,
acusat
traba detingut a la
la importan- ha afirmant novament que en cap mo- El que dlu
en el qual se sintetitzen fide; les idees d'ocult ació.
-Daily Express" senyor Pernbroke
' zeixen que les investigacions de Sar reme,. P er a entendre
gitestid fr la ment havia dubtat de la sena
anglesa
(frian
ir
In
fiarthra
Otte
;ir;
Stephens.
recentment
expulsat d'Alepolitiques del dictador alemany. Com se
-,atoritats locals del Sarre han denue
Després d'una nova intervenció del
manya, ha començat a publicar una
Londres, 5. - Teta la prentsa bri- sap, el Ilibre de Hitler ha estat tra- ---at que les n o ticies sobre mete- .srauretaf, és epnrfú ele recordar
senyor
lienderson
fent
ressaltar
ela
3Ireque
el
que
el
eravireid
serie d'articles sobre la situaeió del
tánica considera lacto it al diplomáti,- greus provocacions del "Front P ronca ié la
srm9ants na- senyor Barthou no volgué ahir formar ca aovietica a Occident com una tor- duit a diverses !Irrigues, pern el seu
Reich, que pinta d'una manera molt
,ny" que han divulgar alguns Penalti, rnr,r a rtres de
autor no ha donat Iliccncia per ésser
voldriett la rrolurci,i del, arma- part del Comité de redacció proposat ni nada a la politica tradicional de les rublicat en francés. L'editor d
LA
INDEPENDENCIA
pessimista,
sobretot en el que respec- :rancesos no tenen cap fona- ‚ecos ,traivesos i 01 re,13entilllent
g. Franca,
asan ha acceptat la sena proposició, digne aliances.
ta a la falta de Ilibertat de la premsa,
fundant-se en cj,uf existeix liii interés
MAGISTRATS
DELS
que
en
aquestes
condicions
creia
que
rearmor-se.
A t'tnaliva
a la facilitat amb que els ciutadans
-Cal esperar ara -escriu el " Mor- nacional que les idees de Hitler signin
P ,,rser Fa-firme m'e lla a tnitiant In rs el millor is ajornar la reunió de la ning Post"- a veure's formar una
són portats als camps de concentrainteerament
r
conegudes
ança,
ha
puF
a
FRANCESOS
on. so'retol Lornissió general, que havia estat con- falange de paises fortament armats
ció, cm la vida és en extrem dura,
tra N ietialS ei (hei
blicat una traducció de l'obra de refedomina:vi
les
lomps,
vocada per a denla.
eit aquesis n'arrees
(Franca, Polónia. Rtissia. Txeeosloen l'espionatge que es realitza a toz
La Meya de la Conferencia es reunua vämna i Romanial. t ots units en una rencia. L'editor alemany deinana que cs
àdhuc a les cases particulars,
5.
Aquest
mati.
en
nonoriceintes dilath ries, ped niel
Paris,
arreta
prohibeixi la venda del Ilibre j que S'in>
a la situació económica de l'Estat 1
:vr'entt més oviet ehe equivors i es ro- novament denla a cics quanta de quatre aliança defensiva contra Alemanya. resi una multa de 1.000
Consell de ministres. M.
irancs
per
cada
intenparticulars que bi ha un bon
Aquesta aliança durará probablement
de la tarda.
nrixrran millar les rcritahles
ha sigma un drcret que tendeix dels
tros per ésser falaguera, etc., etc. EI
1:-ar,a, t - La presencia a Roma éious deis nOle t ts, si de sustento , fa
Els senyors Lange (Noruega), Bcck tant com el nacionalisme alemany con- exemplar que liagi estar posar al mercar.
la
independencia
deis
defensar
senyor Sterbens diu que a pesar d'hasenyor Pita Romero corn a ambai- S. de les N., o d'oisorrar-ta sorollo sa- (Polónia) i Madariaga (Espanya) pre- tinuará suscitant la malfiança o fins
inagisfrats. Aquests no podran ver estat expulsat abans d'acabar la,
extraordinari prop de la Santa tren?,
sentaren diverses esinenes perque la que la diplomacia del Reich sigui prou
sanció
sen°hiede
de
cap
esser
liana
la
rema
seva enquesta, té dades suiicients per
estat acollida arnb satisfacproposició presidencial pogués esser ac- hábil per a pertobar n'armo/tia dels
llfent restan t, rema
pos
dr la Comissid genera!, rosa que Hen- ceptada per tots, i després intervin- aliats. Sigui coto sigui, la combinació UN VIATGE PRESIDEN- se el consentiment de la t.:milis- a nombrosos articles, en els quals
dri donar una impressió del veritable
eonsultiva que presidoix
diari "Avcnire d • Italia" dM, en- der-son sentó/ate t obe on sdn gueren en el debat els senyors Eden 1 és prou forra per considerar tranCIAL
AMB
BOMBES
taisos
na• altres Coses:
quillament a la regada l'armament
Soragne.
procurador general del Tribunal estar d'Alernanya.
represeiVo ts loes els einquanta
'_a Santa Seu espera del ¡ove i adberits i que tal adoptar decisions canEl ministre d'Afers estrangers fran- <1 . ..alemanya i la neutralitat de la Gran
Paris, 5. - .1...alt CUIllinbart tb. de Cassació.
m ini s tre , que ha sabut ja con- retes.
cés, senvor Barthou, ha donat aquest Bretanya.
Siria comunica que el presiden!
- oc tantes simpaties, una minora
El pacte de seguretat proposat per
El loe dr 71ende rs a n tot prn't??- mati un dinar a honor dels seus colleLES LLUITES RELIGIOSES
• va de les reladons de l'Església Oun-se indefinitlantent, i l'intert's dels gues senyors Litvinov, Beck, Polios, Litvinov -escriu pel seu costat e/ .le la ltepública de :Siria, acompanyat (1e1 presiden del Consell
Espanya.
robles no pot admetre tanta estera. Pes- Eden, Madariaga, Aloysi, Wellington, "Daily Telegraph"- conté incluidaA MEX1C
UNA PLUJA D'OR
del ministre de Finances, ha
e rmentat diari afegeix que des- ermam ee t i se gurefat sén les aiieslians Koo i Saragnaa, que representen els Memela en geritten una aliança entre
7*.s d'un dolorós periode, les darte- que cal resoldr e per a garantir la pm seus respectius paises en la Ccmferen- nombrosos paisos europeus: Franca, rte.:Wat UIt vialge oficial pel
A
L'INDIA
- El governader
Mexie.
rs
han portar a la Cambra
U. R. S. S., Turquia i Estats bah:a- nord del pais.
cia del desarmarnent.
r 4ans que no si g ui niaSsa lar&
l'Estat de Tabasco ha publicat
bloc importara de diputats catónics. Aquesta enalició seria molt puiGinebra, 5. - En el projecte de reAmi) aquest motiu alguna ele. :a qual cosa ha tingut per efecte solució presentar a la Mesa de la Con- Comentarla alemanys
Bomba'. 5. - A conseqüennia un decret prohibint l'estentaetó
sant. Perä és a la negada gratuit i
extreinistes han Ilan.:at
,-rar la situació del Govern capa- ferenci a del Desarmament pel prestpremiar/ir de suposar que en rebut- bombes
al pas dels vialges, perh .1e1 recela terratremol registrat de creus sobre els mausolells
a
nova
situació
interr.: respecte de la Santa Seu."
L
jar
les
proposicions
russes,
Gran
BreBerlin
,
dent senvor Henderson, s'expressa la
elt tihgumts llocs de l'India, s'lla sepultures.
El ministre d'Estar espanyol será necessitat d'efectuar una prep•tració nacional, tal com sembla dibuixar-se a lauda a t iara d'isolar-se. Per(*) evident- sense que , sortosainent, s'hagin prodult, avui una pluja dourada,
De mes a mes. disposa que
r • Ht aquesta tarda pel cardenal Pa- politica
ment la coalició dels neutrals i els hagut do planyen
C01/11>51 ,) gene- conseqüencia dels debata de Ginebra i.
abans
que
la
proceden de les borres projee- deeapareixin els epitafis de les
r
seceretari d'Estat del Vaticà.
de
l'actitut
de
Rússia,
forma
no
participants
a
resmentat
pacte
seral i la comissió política puguin en- sohretot,
lades des d'algunes esquerdes tombes, que ell el surcessiii
També será rebut pel cap del Go- carregar organismes apropiats le,- robjecte de diversos comentaris en la ria prou important per a impedir tot
subslituats només per urt
.1e1
ve7r, senvor 2tfussolini.
temor a un isolament.
tudi de les qüestions del desarma- prernsa alernanya,
Fandlisi numero.
FI ministre espanyol ha dipositat ment i de la seguretat.
Després
d'efectuat
HI HA UN PROTOCOL
, corona de flora a la tomba del
donartrobat en aquesta inds
Immediatam ent després iot desconegut italiá.
c t e de reSECRET EN EL NOU TRAC- parlieules d'or iii quantildl .141K
se lectura a resmenta t moe
solució s'ha suspes la sessró, i en reapreciable.
novar-la el senyor Barthou ha tel fis
TAT CUBA-IANQUI?
de la paraula Per tal de combatre
5.-Ha circuluì! anib
proposta del senyor Henderson, adinsistencia insistetwitt el rumor
duint arguments que tendeixen a deque
el
nou 'Fracial anib els Es- TRANSFORMACIÓ DE
mostrar que en la proposició no es teAtenes, 5. - En la sessió d'ahir de la
de Cambra de Diputats en discutir-se un
Estocohn, 5. - El Parlament suec hals Units conta un protocol se5. - A :edat de ab anys ha nen en compte els esdevenimen ts
L'AIRE ORDINARI EN AIRE
crel: però aquesta noticia cal
- -• el senador senyor Coreado Ricci, les darreres jornades. durant les quals projecte de Ud es va produir un del, ha apeonar un créela de deu
DE BARCELONA
sha pogut advertir que un gran nom- niés formidables escandols. L'ex-presi- de corones per a la defensa nacional.
i arqueáleg n'oh conegut.
anth fofa mena de reDE MUNTANYA
Foil el) qui, amb la cullaboració d'Et- bre d'Eatats declararen pUblicament dem del Censen. senyor Papanastasius, A més en els pressupostos s'ha pre- serves i ifinnés a litol de rumor.
EXPLOSIO DE DUES BOMISES
tc re ilarnabei, seguint els consells de que el problema de la seguretat havia en oposar-se al dit projecte lio féu en vist una partida de quatre milions per
El Traclat ha estat signa pet
A LA EAGRERA
Varsi,V1a, 5. - Als Ilospitals i
do Baccelli, inicia l'obra de res- d'ésser examinar i resolt abans de to- toas tan violents contra el ministre de a treballs de renovació i construc- presiden', Metolinla, i s'ha licorClíniques d'aquesta eapital es
ta .ració dels principals monuments de ta convenció sobre reducciO i limita- la Guerra. senyor Condylis. que un dipu- cions liarais; tres rnilions per a la da!, que se eelehri»
a les don .1e1 N'ema ne, feAhir,
fesles
popoció
dels
armaments.
tar de la rnajoria li llanca una cadira defensa aéria i un tullid per a mate:a Roma antiga, especialment del Paprocedeix aclualinetit a l'aplicalars durant els tres dies segients ‚-la d'un invent del senyor Mos- teil explosiö Mies bon:bes al can,
L'esiorc del senyor Hender -on sem- i el feri en un braç. El President es Na rial d'artilleria.
tri. Aquesta obra ion de gran imporAndreu, cantonada al;
tancia, i causa radmiració dels arques- bla eiectivament tenir per objecte veure obliga r a aixecar la sessió Pe r no
El Parlament, no obstant, sha ne- a ratifielaci,f, que I indrn Non cilit per a transformar t'aire or - 'en de Sant
canviar eis termes del problema no- poder dominar el tumulte.
Sagrera, d'aquesta barriada,
de
leas.
gar novament a consentir el projecte it \Vashinglon.
(fina rl en aire de lit zwintanya,
A conseqüencia d'aquests incidents. de fortificar Gotländia, els quals Ireell un transformador eii'etrie,
Carrada Ricci, en temps de Giolitti, Inés fent una Ileugera allusin a la
alnitindaill en oxigen t que pos- L'explosió rausa danys al tralla«.
u director general de Selles Arts. seguretat en Eúltini parägraf del sea els partir, d'oposició han decidir no tor- hallt solliciten continuament da cerseei y t(il os les qualilats da quesl
Era lambe conegut com a m'irle d'art. projecte, la qual cc sa el senyor nar a participar en els treballs Parla- cles militars surrt.
tomador j produl una gran alar,
en la qual especialitat compartia la Barthou no podia acceptar sense des. mentari s . No obstant se sap <JET duDIMISSIONS EN EL GO- (larrer.
tila ett aquella barriada. Sortosa1111fet
ha
rant
el
Consell
de
ministres
sima
deEl
senyor
Moseiki
mentir-se
i
faltar
al
seu
rnandat.
primacia amb Ego Ojetti.
inent no hl hagueren desgracice
El ministre trances ha declarar clatat que diverses personalitats, entre
VERN ROMANES
nalill de la seva patent a l'isEra un home fidel als seus ideal s , i
personals.
lilla
d'Estudia
(lin
poc transigent amb els modernismes després que desitja tant cont qual- elles el primer ministre. taran ti, de la UNS TERRORISTES DISos
(P
U'
Fox.
Bucarest, Ii. - Els sols-secresevol altre la participació d'Aleina- paraula en la propera sessió de la CamI d ,da amb tins
politks i artistics.
DETENCIO D'EXTREMISTES
I !Tia d'Estar, de la Presidencia
bra per tal de condenmar l'acte reo.
litzat pel diputar condilista, i presen- PAREN CONTRA EL COT- del Consell deis Departantent
AiUt pastada ioren detinguts Ratar les excuses del Gorern.
Treball i histrucciú
mon Bori i Coromines. Josep Costa
XE DEL CONSOL ESPA- de
han presentid, la dimissiO de
i Ferrer i Bartomeu Fernández MoLA MONARQUITZACIO
lina, als quals els fiaren ocupats carllurs cdrrecs.
NYOL A CUBA
trets de la C. N. T., segells de coBoin
ereit
segur
que
a
agitesREPUBLICA
DE
LA
RONDA DE SANT PERE. 3
tització i uns (ulls clandestins dirites seguiran altres dimissions,
gits als llogaters dels grups de cates
AUSTRIACA
L'Havana, 5. - Diversos terroris- perque el cap del Govern ha maltanates d'Horta i "Aunós" perquit
tes armats de inelralladores :tan fet, nifestat, segons sentida, el pnideixessin de pagar els lloguers. Tam.
Viena,
5.
Lit
testa
des ( je rautomäbil que ocuparen, una t iösit, de suprimir el eiterer de
be es troba detingut a la Prefectura
descirrega sobre el cotxe del cnnsol súls- seu'relari per ranns d'eco- del 1 2 de novenibre, per la qual de Policia utt individu, que se sumase.
cs cominemorava la fundaciú dr
general d'Espanya. que es trobava esque ha pres part en els darrers ac!lumia.
Toquin, 5. - Els funerala de l'al. taciouat davant (l'un gran magatzem
Remitilira, ha estat suprimida tes de sabotatge.
mirall "logo han estar molt senzills, situat a l'Avingtula del Prado.
por uti deeret del ministre do
perä impressionants. lit han assistit
Una de les bales ha ferit el xofer,
u si ir 1 a.
DETENCIONS
ns princeps i princeses, els alts can, que era Efinic que es troba al cotxe.
A LA PLAÇA DE CATALUNYA
(le la Marina i de l'Esercit, i repreL'AVIO "ARC-EN-CIEL"
Els mateixos terroristes han dispasentants de les potencies estrangeres. rat contra un agria de noticia que es
A darrera hora d'anit pastada es
RETARDA LA SORTIDA
hl llarg del trajecte hi havia mis trobava de sentinella davant el Palau
forma a la Placa de Catalunya un
L'EMISSIO DE BONS DEL compacte grup que discutia sobra
d'un mitin de persones que ha pre- presidencial, el qual ha contestat imRío Janeiro, 5. - La Compaqüestions socials a Catalunya.
senciat amb gran religiositat i :710S- inediatament a Eagressió.
nyia Air Franee desineuleix el TRESOR NORD-AMER1CA
En vista que les discussions anatres de respecte la desfilada de la coLa noticia s'Iba incautar del cotxe
iffin• segons el qual Carie) "Are.
ven pujant de to intervingue la pumitiva fúnebre.
dels
agressors
i
ha
detingut
el
xofer,
i
HA
ESTAT
COBERTA
eit-Ciel" havia caigut a una loslida per tal de dissoldre'l
Roma, - El rei ha enviar un
peró els terroristes han aconseguit
Com sigui que alguns individus es
sa .le Faeffidroni, miau era limatelegrama de conde,' a l'emPerador fugir.
del Japó per la mort de Ealmirall
liada! d'un llor a l'a Itre.
Nona York, 5. - El secretar i negaren a oheir els agents de Evasentida,
u/1
d'aquests
está
Segons
Togo.
Con fi r ii t a la Com pa nyi a que el d'Ealal del Departament ile Tre- toritat, aquests es veieren obligats a
una eärrega i practicaren la
El senyor Mussolini, per la sena ferit.
que ha ininedit la sorlida nc Fii- soreria ha ruante:4dt que l'e- simular
detenció (le deu dels individua que
Per altra part. shan registrat non, banda, ha trames un miaaltem san.
Bons
del
Tresor
ha
i
iiiiSsiet
del
terde
el
i»al
esta
vid
ha
eslat
Mis es distingiren en la protesta qtub
patia andi el n• s teix n'' i rr al minis brosos trets a diferents indrets de la
quedat coberta amb escreix.
reny.
motiva la intervenció de la policla,
ciutat.
tre de Marina j21,C11:•$.
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(-0'23); Bons Transmediterranea, 990ii
(-o'50)El sector «otgigallions
diverses, que en jornades anterior& chaMERCAT LLIteRE
sien distingit per llur sosteníment, en
En el transcurs de la sessió del Sor- aquilata reunió tomarla a donar . mesi el mercat d'operacions a termini done tros de felinos. , i & observen seres
meres de mareada feixugor amb o- baixes entorn d'Ud quart d'enter. Modicia negoci. A la tarda aconsegui mino- fiquen mes: Afane' aegona vhie
rar de tònica, i encara que no capte- 92'ed (+"53).
Les accfor.s ¡pitee no fan negad, 1
ci é en tap moment un intent de represa, la contractació es ocié mis ben das- neme, es de notar el canvi de les Cros,
que, despees de pegar-he 36'7E _puso.
pausada, i es recobraren lee perdues
tes per cupe, es fixen a 120 (-e.
lentes en la reunió matinal, i fins
conseeueixen alguns avances respecte
BORSA DE PARIS
la cotització del dilluns
llit.
dones, com aquest mercal no assenyala
El mtreat de París, en la dure»
marxa
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a
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de
feixuger
cap
reunió celebrada. elor.4 mostees de mar.
eue el domina d'alguna dice enea.
cada feixugor. Del grup de rendes sOr
Tatua fixada pel Mercat Lliure de de notar els eanvis de la 3 per toa, 7E5o
Valors en la reunió de Roma:
(-801; 1917 alliberada 4 per 100. 11 24e
(-90 ) : 194 4 per /di, 8230
Dia 5 Toura .41p o
100, ittio (-83); alliberaboies 1920 4 per per reo, agdo (--73); Batir
anterior
da q i mig
Frin(k.
1/503 (-120. De releede
enlació, Río Tinto. 7393 (-17); Real

Moviment borsgqi

Cursos i Conferèneies L'AGRACIO SOCIAL Noticies
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L'InititUt Feminal organllsa
ELS OBRERS
A L'ACAD6MIA DE LEGISLACIÓ ciadee pel delegat de la Generalitat
una • curtid al Poblet per al din
doctor Mestre Puig, e: qual felicite
JURISPRUDSNCIA
eindlcat d'Obrers Metallúrgics 10 del present. Per a detalla i
els organitiadore del curs i els oferí CU 0. T.). - Per la] de posar inscripclons, per tot el dimeores
el valuós concurs de la Generalitat
en preclica la millura de les 44 a Vis Laietana, 61, pral. Sortida
cestete ncia del Dr. Franceist Masponç de Catalunya, per ell representada.
i Anglasell
lic . l'A$ setmanals oblingude re- en entonar a dos quarts de non.
eentinent. i donar-loe lee inea :a tarda, al sala a • actas ds
truceiene pertinente, tele els re.
La Delegació d'Ilisenda ha
PER A AVUI
¿vital de :;etaris de Catalunya el si.
presentaids d tallers eón eon- assenyalat per a avui els pagaace Vraacesc Maspong i Ansiasen dsa
, dimetres, mente següents: Hispänia, S. A.
En el sorteig de joguines que
n ana Unen-sedal comerencia sobre ei
Academia i Laboratori de Ciències vecate per a avui
ea "El Dret comarcal i el renaixe- Mediques de Catalunya. - A les 19, dia 6, a les set de la tarda, al 1.500 pessetes; Antoni Pinyol. ne va efectuar en la l'esta dinCesar Saturio, 500; cap (ante t de Flore- celebrada al Pu.
Se 5it del Dret civil cataiä. Aquesta tan.
cientifica. en la qual :eran l oca l social, Primer de Maig, 7, 2006;
ele la seeció ele Sementale de ble Espanyrd ele Montjuic el dln.,¡kacia. que bou la darrera, forma rail presentades lee seguents comunica- Secre I aria 15.
l'Hospitalet. 2.19740; Gaeld
menee pasen van resultar roa,cr: ziizszt organitza per l'Academia de don, Doctor Mafia Panyella: "Les
Assemblea del Gremi d'Algua, Rivale, 83765; Cooperativa Cases iniats els números eeguents:
• :c;slazia i Jurieprudencia, sota la de- flebitis dele ti/embree inferiore roo
I.
del
C.
A.
O.
C.
Gas
I
Electrloitat
'rarainaici6 íe " Varierata comarcals del a complicaci0 de la febre tifaide". Doinit passat. dia 8, a les gel de
arel civil català.
Doctore Angel i R. Roca de
Presidiren l'acte el vce-preaident se- Vinvalsi "Branquia/tia de la regle Ist tarda. tindrli Roe l'assernblea
r, de l'Academia. senyor Borren 1 parotidea". Acabada la sessió cientiii- general ordinaria dei Grerni
Nords
ao'oo
+0:07i. Dutch. 5320o (-200)7 Curial Suels
49'95
aa el doctor .Marti Mirane,, vraal ca. se celebrará sessia privada en la d'Aigua. Gas i Electrieitat.
.aiacants
43.15 43 ad
+03!
noi: Ruelmans, 588 (-1-et
de tetes marques - de tolo preus - de tots gustos
2a'00
ransversal
e Tribunal de Cassació. el Dr. Pa r i qual la Junta de Govern presentara Aquesta aseemblea. ultra la iln2600 - - 18630 ( -Lee
83 (--t ).
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+040
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47 ' 75
tare ofereix la que la Junta del
Biblioteca".
MODELS EXCLI.elLS
Presentat el Dr. .4lasisone i Anglastll
Plates
16.3o
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1623
Gretni sigui tetalinent renovada.
iq.
Atenas' Barcelonés. - A les
aresident ceineia;a parlant del cicte
Chades
333.0'a 33Do
Lycetur
Club,
conora
per
organitaada
cumarcal
Petrolis
683
6'85
Ele Orimls del 0. A. D. O. I.se tonferéndes eobre dre:
32 - PORTAL. DE L'ANDEL - $4
per 1 . .acadernia de aurispru- ferencia a (-arre,- de Maria Pi de La S. P. d'Orgenitzacie i Treball
(has E
113'30 113a30•-• -Lis sesei6 d'ahir en aquest
ancla i Legislació de Catalunya, i diu Folch, que parlará ele "La dona da- Ich C. A. D. C. 1. eentunica als
Mentserrat
65'3o
7 - PLAÇA UNIVERSITAT - 7
6575
-025
La tanca anterior de Platee és del trienal va ésser Terca cencerree
iuaquestes conferencies &mesure: vant el mafrininni".
eems a g eociats les dales de cele- 944444444444444444•44444444444444•4444444444444444444
reeer, Suc Catalunya te Ulla
dia 3o del mate pasmo, 1 del die pri- goda i les transacciene manan"
Atinen Enciclopèdic Populer. - brariti de les assemblees genei alaahabi e de formes laridiques
A les 22, afanitel Serra i Moret do- vals erdineries deis Gretuis que Beratee Tramviee, 2.638'16: Car- Primer, 143; seg o n. 1071; ter- mer del mes que som la ccrresponent dee per a un sol geliere. ja que
ainstitucions; Segon. que tot és s
en els altres persisteix Censolee Aguado. 8 .441 • 30; Anastasi cer, 385: guara. 1331; cinquè, als Gas E.
narä una conferència sota ei tito!:
osuetudineria. Tercer ; que aquesta si- "Davant la eituaif ia política actual, la integren, les (pelle meran les Barroso, 15627; Joan Batesta, 1250; sise. 581: setè, 2431;
eiment Dit arce. expressarem el
segeent e: Dia e de juny, a lee
/ asH s ha augmentat. no dient al marBORSA
AL
COMPTAT
que cal ier."'.
que ("ti el teme mett interessant deu de la (ella, Grerni d'Alimen- 71558; Barforneu Bennessar, vente. 284: nove, 261 1; des:e. 419;
r la hei , pm!, si prescindint en aliEls rediles d'obligacions proalegueiqual hom preati una atenCasal Nacionalista del districte IV tacia; 8 de juny, a les set de la 1.e49'461 Antele Bergues. pesse- tutee. 97 '11 dolze. 383. i els ne- xen manase de la presencia de nume- 1 al
a.at del forinelisme legal portat per
cid desmeenrada. i ne cal dir
- A les 22. larda, Grenti trAigua, Gas i Elec- tes 1.18i'40; Joaquita Borrell. meros 2378. 2152. 2386, 1007, rara la qual
itrat confusionari de pertorbació que (Dom X ele S:1-A rece.
cosa
influeix
percaté
els
Vireng Bernades rarlarà sobre "El (Medid ; 8 de juny. a les deu de 329; Francesc Busen, 1.989; En- 29 l0, '116. 2605, 2121, 18l9, canvis no aconsegueixin mantenir-se, i que anees en tragueren ben pro;eresenta l'estat de Ce5 paseat.
pert frene de Barcelona".
A- rectes
la vel lla. Gremi il'Auxiliars do ric Brunet, 8.4361 .1; Jeeep Ma- 2 339. 2n7,2, 26f1e 2779. 1553, gairebe sets ele valore donen mostres fi!.
aue si no s'encerta la forma
Moneo: Ja tenim aclarida
Farineeia; 11 de juny. a les deu ña Castellvi, 3.040; ¡remese 2680. 608. li81. 118, 29e38, 227, ce feblesa.
Catalä
(plaça
del
L'Avenç
Obrer
pro
jundica actual continuara
1037. 1309, 2026 ,
5falgrat la poca activitat que es des- incegnita a la qual en la /mitra
- A les 22. conferenaia do la &Ha. eiremi edel Film: Claret. 550; Joaquim Corlada. 1985.32680,
matcix estat de coses, pez- Contera, aa.
Salvara-ir sobre "El port de 13 de juny. a les den de la vetlla, 3043; Eduard Diez, 156'27; Lime 381. 2 i2.. 735, 1 1 in, 2760, 7 90, plega en el malle de l'Esta t comparada darrera informa ci,5 tejen) reteil ei encara que cursi de !ante per Hilari
Fajardee 1.510'11; Cristòfor Gar- 2439, I lffla. 851, 2226. 2253, amb la que es eleeenvoluna ei, temps
1;e0r0i riel Detall.
Parcelona".
Cii:".17.e5. si no j% ajustada a la maneree 618 , 96 • Francesc Gámez, 2580, 295, 1115. 1131 , 2931. 261, nornial s , aqueo sector és el que es ven rOn o ia. 1 cemeneä el repartimene
ra CfeSSer i a les necessitats catalanes
1.332 • 4e; Belta g er Gallego, pes- 301. 1533, 2060, 1903. 2470 , tres afavorit per la presencia de diner, del genere aci diepenible.
viva.
En
carrealitat
blegarà
la
i: a
vet ea 1.74675; Eugeni Leve. 1239, 2373. Ele darrers &n'albis i enserie ben sastingut en posicions,
Per refereneica recollides,
tea:Cada, la nova regulacie ha de telar
75768; Pere Lusviii, 871 . 98; Al- fine la Ceneesie organitzadora apreciant-se ban nombre devaneos en- aqueet moresc resulta a 4180
eaa a prineipi fonamental reepettar la
tara
d'un
%ante
denter,
i
de
mis
imval- Linnrea, 259; Miguel Llopts. relee per a aguas, sorteig setn
7,7:141 civil, que es el tervi de la vi
23039; E. Casimir° elanzanaree, Ice- indestries -1suard Cinema" i portancia ele Interior, les series dels peseetes. Dence, be. em comeneä
.i.riaiça catalana. El mes grcu dele de el nom de Bonaventura Carles Ar- 1.17 2 . 5n: Ferrara Marro!, 2.191.81 -Joguines Vaguer". Fls preinis quals minoren d'un quart a mig en- a ventee a 49'5e al remen,
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descabdellara el tema "Fal problema dora
ran designades per al Confite d'honor lene, de la Cia. Navilera Sota 1 dana de Barcelona. Aquest any
de l'alcalde: rl doctor Bellido. escolar de Barcelona-.
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senyor Ruiz i Porveti; el doctor
sera de P. Cincelas ;'egul; el noAmerieä, Baile Espanyol de Credit, Sane de Bilbao, Bane
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les meravelles del Turistne 1 Esports
de
69 pa&oulgers
Cardena l . i ei domar Pere Warning°.
pa general tle I ränsit, cap a Es- nene die 9, a les deti de la vetlla,
Entrada: 1 pesseta
Tela pusiese*" .metgee. Quanti la
g , de la a la Plaça de Sarriä.
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