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del Consell
L'OFENSIVA
CONTRA
CATALUNYA
suicidi del Tribunal
Executiu d'Acoló
Tots els Ajuntaments de CataluCatalana
fall
de Garanties
nya han manifestat la seva Entre ells, un del senyor Republicana
La famosa sentneia

Nota

Alguno dele poes comentaris

al

La sentencia del Tribunal de Garanties que anula la Llei de Contraeres de Conreu del Parlament
Catalä és de fet la sentencia de mort
del propi Tribunal de Garanties.
Aquesta nora institució. nascuda amb
pena, constituida sense gRiria. installada sense cata consideració Veis
Governs de la República, i tractada
des del primer dia amb una hostilitat evident pels Parlaments Pels
partits, no s'ha adonat que. pel damunt de tot, li convenía fer-se
perdonar el pecar d'existir manifestant-se al-1lb una modestia que la Íes
gairebe invisible. En lloc d'això ha
comes la imprudencia de presentarse en :a seva primera actuació amb
una gallardia que indubtablement
costarà la vida. El Tribunal de Garanties s'ha suicidar.
Des d'ara els Governs de la República saben que una dotzena d'homes,
sense cap responsabilitat politica, poden qualsevol dia produir una pertorbacid general destruint fredament les

Ileis més importants dels Parlaments
sense preocupar-se poc ni molt de les
conseqüencies dels seus actes. I aix6
ni es tolera. ni es perdona. En aquesta
mateixa qüestió de la Llei de Conreus
de Catalunya s'ha vist ben dar que
el nou Tribunal és un destorb per
a la República. El fet que els memtares del Tribunal pertanyents al partit radical hagin votat contra el recurs de competència formular pel
Gen em n demostra que el Govern actual no pensara ni esperara que la
majoria antirepublicana del Tribunal
s'atrevis a donar al recurs Eabast que
ii dóna :a sentencia. Ha estat sens
dubte una manca de previsió del
Govern, que, per raons de táctica política, volia limitar-se a complaure la
Lliga Catalana fent-li el joc en la
comedia de fingir una defensa dels
seus electors propietaris. Però l'escarrnent ha estat tan greu, que ni
aquell Govern ni cap altre es recordará del Tribunal de Garanties com
no sigui per a trobar la manera de
recluir-lo a la impotencia.
Els qui han quedar ben servir; són
els homes de Lliga Catalana, que no
van endevinar el que tenia de peri-

116s per al seu propi prestigi politic
el joc que es van enmescar d'acudir
al Tribunal de Garanties per a uns
e:ectorals, ben diferents del resultar
obtingut. Perquè ara, facin i diguin
el que vulguin, seran davant tothom,
com ho són davant els seus propis
amics politics de Madrid, els responsables de latan a fons que contra
l'Autonomia de Catalunya representa
;a sentencia d'aquell Tribunal.
Aquest és l'aspecte mis greu de la
ja famosa sentencia, que és possible
que hagi pastar per alt a molta gent
que no s'ha pres la molestia de llegir
el seu text integrament. Com tothorn
sap , l'Estatut de Catalunya, volent
reparar una injusticia de mis de dos
segles, va reconèixer al nostre poble
!a facultar de legislar en materia de
dret civil: perb l'Estat es va reservar,
per raons que en deien de coordinacid de l'economia del país, el dret
a legislar en materia social, entenent
que aquesta es referia a les qüestions
entre obrers i patrons. 1 el Tribunal
de Garantie,, sense que ningú no
li ho hagi de manar. ha volgut aprojitar el recurs contra la Llei de
Contractes de Conreu per a declarar
que, sempre que els problemes de
dret civil es resolguin per motius
¿'interés social, deixaran d'ésser matéria de le g islació civil, de competencia de Catalunya, per pastar a
ésser materia de legislació social, de
competencia de l'Estat. Amb aqutst
senzill joc de paraules EEstatut queda
totalment destruir, i la nostra legislació civil no solament torna a la si-

amb mitges paraules, sine, que, amb
una audacia que ningú no esperava,

afirma el 'Tribunal que, si les coses
es volguessin entendre d'altra manera de com ell les entén, s'aniria
dant de eontingut , d'una manera lenta perd segura, el peder de l'Esiat
dum sol les regions autótionics.
Dir que aixd, és greu és dir només
una part de la recitar. Alzó és senzillament intolerable i constitueix un

abús d'atribucions per part de la majoria del Tribunal de Garanties que
ningti no pot ni ha de deixar passar
amb impunitat. Que el Tribunal , ja
que existeix, procuri impedir que es
dictin ileis orninoses contra els principis de la Constitució, por esser
tolerable encara que impliqui l'afirrnació monstruosa d'un poder irresponsable per damunt del Parlament.
Perd que el Tribunal es prengui
llibertat d'esmenar i modificar la
Constitueió i l'Estatut, amb el pretext de resoldre Problemes que ningú
no li ha plantejat, constitueix un vas
de responsabilitat que tira d'exigir
si co es vol negar la dignitat dels
Parlaments de la República.
és el Tribunal per a definir el
que s'ha d'entendre per dret civil i
per legislació social? ¡Qui li ha donat
permis per a establir preceptes nous
amb el propòsit de suplir el que ti

sembia incornplet a la Constitució
i l'Estatut? ¿Don s'ha tret la facultar
d'establir limits de competencia i de
fixar subordinacions entre eis pobles
autemoms i l'Estat? Per a qualsevol
d'aquestes coses el Parlament té limitada la sera pròpia sobirania si representa esmena dels textos constituciovals, i en canvi, el Tribunal de Garanties , que té el deure de sotmetre's
primer que tothorn als textos legals,
tant si li plauen com no, perque la
sera missió está en que es compleiami" , suplanta de fet el Parlament sense respectar limitacions de cap mena
i vol fer la llei a tothom.
Les sentineies dels Tribunals obliguen per la seva part dispositiva,
però mai per les consideracions que
Ii serveixen de fonament. Per aquest
niotiu, si la Llei de Conreus del
dia ti d'abril es pot considerar anullada, no hi ha cap motiu que pugui
obligar el Parlament de Catalunya a
subjectar-se en una nora llei al criteri abusiu que els fonaments de la
sentencia exposen. I ja veurem Si
contra la nova llei s'atrevirä algú dintre Catalunya a posar un nou recurs
i si el Tribunal trobarä la mateixa
iehlesa que ara en els organismes
directius de l'Estat per a tolerar una
altra regada
d'atribucions
les quals s'han fet responsables la
majoria dels vocals, contrapuntats
amb la República i amb Catalunya.

Una proposició a la

Cumbre sollicitant
l'augment del preu
dels diaris

adhesió a la Generalitat

Els perlita politice catalans, excepeió feta
Je la Llida, sedueixen demanant el rnanteniment de la Llei de Contrae les de Conreu
Ahir a la Generalitat va regnar la mateína animació dels dies precedents. Ja
de bon mati va reprendre's la desfilarla
de particulars i de representants cEcntitats, que anaren a oferir-se, la °mal,
pels volts del migdia era tan considerable que impossibilitava el pas per la galeria gótica.
En aquest indret del Palau van estacionar-se els ciutadans en córrer la no.
t'cia qu e el Consell eslava reunit a la
Residinciai De totes passades , els cauta¿ ans que s'aplegaven a la Generalitat
volgueren significar la seva assistència
al Govern de Catalunya. t esperaren fins
a l'acabament de la reunió.
El Consell acaba a primeres hores de
la tarda. Hi assistiren tnts els membres
del Govern. excepció feta del senyor
Selves, que segueix malalt.
No van fer-se manifestacions a la
premsa.
Segons les nostres noticies, el Consell
estigué dedicar a diversos afers d'actualitat. Sembla que una de les qüestions
de que va ocupar-se feo de l'ordre circular del ministre de Governaciä de Madrid , relativa a l'establiment de la prèvia censura a Catalunya.
Durant l'espai de temps que dura la
reunió, el senyor Cómnanys es velé repetidament obligar a absentar-se del
Consell , per tal de rebre importants oferinients: entre abres, el valencianista
senyor Valera. diputar a les Constittients: els senyors Pompeu Fahra i Batista i Roca. de Palestra: el President
del Parlament Catali: els d iput ats se nyors Tomás i Piera, Mestres, Gales,
etcètera.
Tumbé el senyor Companys va celebrar una llarga conferencia amb el vocal
del Tribunal de Garantjes senyor Sbert,
a la qual assisti lambe el cap de Is minoria d'Esquerra a les Corts de la República, senyor Santaló. El President
cebé diverses visites, entre elles les dels
professors senyors Jiménez Asía i Josep Xirau, etc.

PURITANISME

I aixó no hn diu pus la sentencia

per Rossend Listes

Lligo-lerrouxisme

sellar.

L'ACTITUD DE LA LLIGA
¿ES REINTEGRARAN ELS SEUS
DIPUTATS AL PARLAMENT
CATALA?
No cal dir que la suposada actitud
de la Lliga, con" tumbé el que ahir la
Generalitat aparegué, neta de lligaires,
fou objecte de rota mena de cornentaris.
Com en dies anteriors, va parlar-se
molt de l'actitud que hom atribueix als
elements catalanistes que encara s'apleguen (Mitre els seus rengles, i adhue
arriba a dir-se que el cap de la insurrecetó catalanista dintre la Lliga era
el diputat senyor Roda i Ventura.
També iou moit comentat el suposat
pa:1k que regna entre els elements de la
Lliga, alguna dels quals abandonat els
seus domicilis, i no mancava qui deia
que si no fos per armesta justa prevcupació, dirnarts els rlipinats desertor,
compareixerien nuvament al Parlament
Cataii.
Encara que sembli estrany ha pogut
Mr-ce amb algun fonament que els diputats regionalistes que no votaren la
Constituciá de la República ara se senten constitucionalistes, i no rolen que el
Parlament Català s'oposi al fall del
Tribunal Garanties sense la seva mes
"enérgica" protesta, i ratifiqui la Iles
de Contractes de Conreu per unanimitat.
A aquesta hipotesi hom no li conceda gaire importancia, car sembla que
mes interessant que el veure com els
diputats de la Lliga entrarien al Parlament Català seria veure com en sortirien.

AVUI EL SR. COMPANYS
PRONUNCIARA UN IMPORTANT DISCURS
Tal corn esteva anunciar, aquest matt
el President de la Generalitat assistirá
als artes que se celebraran al Vendrell.
Degut a les circumstäncies actuals, el
President tornará rápidament a Barcelona aixi que hagi pronuncias el discure que ha estat anunciat a dos qt{arts

Xis panda .de mema

Samper, que ja pensa en un
arranjament co nc i I iato ri
Madrid, 9. — Els periòdics de Madrid apenes s'ocupen del fall del Tribunal de Garanties Coweitucionals en
relaciO amb la Llei de Contractes de
Conreu de Catalunya. Es limiten a

MITING SINDICAL AGRARI
A TORROELLA DE MONTGRI
Avui tindrà lloc a Torroella de publicar un extracte de la sentencia
Montgrí Fantinciat acte d'afirmacisi del Tribunal i no fan cap comentad.
sindical agraria. Prendran part a
DECLARACIONS
aquest acte Pere Lloncderiu (Alot),
Enric Oliva i Jaume Balaguer (GiDEL SR. BASILIO ALVAREZ
r o na) i Domènec Ramon (BarceEl vocal del Tribunal de Garanties
lona).
diputat radical senyor Basilio AlAquest aplec, degut a l'actual situa- ivarez
ha fer a un periodista les seció politica, ha despertar una gran exguents declaracions:
pectació.
—Com saben —ha comenzar dient
el senyor Basilio Alvarez—. s'ha plantejar primer el punt de si el recurs
MES OFERIMENTS
s'havia presentar pel Gocen dintrz
o
fora del termini. Jo anava per enPATRIOTICSdavant decidit a votar l'admissiö, endeAlhr al tre l'oficina de premsa cara que es demostrés d'una manera
Generalitat
indiscutible que slavi deixat passar
distes dues relaaction'as ilmhuprraerseasjsamPbericpi-- el turne, i la raó és scnzilla. Perquè

ANIMACIÓ
Tal com dèiem al comencament, l'animació que ahir s'observa a la Generalitat era extraordinaria. Els comentaris que es feien pels patis eren vius
i apassionat s. i hom comentara en termes molt elogiosos el discurs q ue el President han i a prontinciat el cha anterior, per mitjä del micròfon de Radio Associació.
•
Horn atribula una remarcable importäncia política a aquest discurs, car del
contrari hauria estar possible evitar
les iniciatives p rivades que la indignació
dels ciutadans haguessin poco mal acon-

Madrid, 9. — S'ha presentar a la

Cambra una proposició de Llei sollicatant l'augment del preu de venda dels
periòdics a quinze céntims. Signen la
proposició els següents senyors: Josep
Pérez de Rozas. Sigfrid Blasco, Joaquim Pérez Madrigal, Josep Tomás i
Piera, Miguel Bravo Ferrer. Eduard
Moler°, Pere Mifior, Antoni Gabarrn,
Josep Antoni de Aguirre, Rafel Picavea,
Felip Lazcano, Abili Calderón, Lluis
Rodríguez de Viguri, Antoni Reverter,
Joan Pujol. Rafel Airpúri, Emili Carrascal, Feme Sainz Rodrieuez, Tomäs
Rndrimiez Arévalo, Casimir Sangerds i
Manid anterior. sinó a una de molt pit- Eduard O'Schea.
jnr, perquè l'Estatut pot anullar-se del
tot sense cap mena de mirament, amb
la petita precaució de motivar les A la pagina 3:
seres lleis civil, amb raons d'interés
social.

madrilenys

del Tribunal de Garanties

de dotze del mati.
Aquest discurs será relransmes 'per

L'enorme expectació que desperta l'actual situació política es reflecteix
en l'animació de públic a la galeria gótica del Palau de la Generalitat
clostyle, a tota plana i tense interIlinies, en les quals consten algunes
de les adliesions rebudes dels Ajuntaments de Catalunya.
Con' que aquestes relacions són
pricticament interminables, resulta
mis fácil i gairebé mes exacte dir que
tots els Ajuntarnents de Catalunya,
acose excepció, han expressat la sera
adliesió al Govern de la Generalitat.
També estigueren a la Presidència,
a oferir-se, les joventnts del B. O. C.,
de la Unió Socialista de Catalunya,

Reunirles les representacions de la
Unió de Rabassaires de Catalunya,
Unió Provincial Agraria de Lleida,
Federació Provincial de Treballadors
de la Terra de Girona , han acordar,
en vista de la gravetat de les circutustancies:
Printer. Reiterar llur oferiment al
Govern de la Generalitat per al que
ea:gin en defensa deis drets auteinoms
de Catalunya.
Segon. Considerar vigent la Llei
de Contractes de Comen votada pel
Parlament catali.
Tercer. Demanar al Parlament de
Catalunya que declari traidors els catalans que han protnoqut la intervenció de poders cstranys als de la regin autónoma, en les coses que li
corresponen.

o per simple ignorancia.
—Va votar a favor de la Generalitat en la part de si aquest s'havia
excedit en les atribucion.s que li concedeocen la Coastitució i l'Estatut

Catalunya?
—Efectivament. Jo no podia fer altra cosa en consciencia ni per la nieva tradicin. He med:tat molt aquests
elles, i el ineu pensament i el meu cor
sempre han desembocar en aquest dilema: si jo voto contra aquesta Llei
de Conreu, que no és sinó la consagració de les reivindicacions deis
camperols catalans, la "rabassa morra - dels quals és tan semblant a la
derivació feudal que al meu país sano:nena "el foro", seria un farsant
ara o ho hauria estar aban.s , en els
anys de la nieva agitació de rebellia contra el caciquisme rural, contra l'esclavitud dels "foros - , contra
l'opressió i la tirania de que eren
victimes els carnperols gallees. La
campinya catalana, cont la de Galicia
ofereixen identiques caracteristique_s:
basta la sera condició minifundista;
els rabassaires i els "foreros" se sem_
bien com dues gotes de la mateixa
aigua.
Da he Ilancat a la vida aquest vocable
d'agrarisme, que era el retol de la mera bandera. En sorgir en la República els nous partits, me l'arrabassaren
uns senyors, per cert simpätics amics, i
avui ja republicans, que la donaren per
anomenar-se agraris, canviant per complet el sentir de la paraula, perquè Fagrarisme d'aquests és completament
conservador, i Eagrarisme que jo vaig
iniciar és del més acusat avantguardisme social. Dones bé: en aquesta Hei del
Parlament Catalä, en aquest cos de dret
nou de la Generalitat, he trobat recollit
el meu agrarisme. ¿Com podia jo obrar
en consciencia, i sense fer a migues
la meya tradició, i tense escanyar el niel./
sentiment de redempció camperola, votar

nyola.
En aquest moment de perill
per al règim autonòmic l republich que amb el nostre esforç
hem ajudat a establir, els hornea
d'Acoló Catalana Republicana no
podem vacil.lar n1 un moment.
Escau al Govern de la Generailtat d'assenyalar la táctica a
seguir. ''Nosaltres, disciplinadament, estem al costat del nostre
Govern — nostre, no pel fet de
tenir-hl un representant, sinó
parque es el Govern de Cata-

lunya.
No podem consentir que les
Ilibertats reconegudes per l'Estatut siguin l'una darrera l'altra
regatejades I escarnides. Qul
trenqui el pacte que l'Estatut

representa, retorna a Catalunya
la Ilibertat de moviments, a la
qual, per un desig de conoerdia,
haviem posat limita. I els qui
pretenguin destruir el règim re publica, seplguen des d'ara que
ädhuc al arribessin a realltzar
els seus propòsits a les terreo
d'Espanya endins, no ho assollen contra?
rien a Catalunya. SI la República
heu sentit escrúpols legals de tots s'ensorrés, la nostra
quant a l'absorció d'atribucions per la República se salvarla.
Acoló Catalana Republicana
Generalitat?
complirà tothora el seu deure,
Barcelona, 9 juny 1934.
(Continua a la Pagino 5, rol. 6)

LA REUNIO D'AHIR, A PALESTRA

Els representants de les Joventuts de totes
les organitzacions catalanistes acorden
la unió sagrada

etcétera.

LA UNIÓ DE RABASSAIRES
CONSIDERA VIGENT LA
LLEI DE CONTRACTES DE
CONREU

jo entenia inexcusable que el Tribunal de Garanties entres en el fons del
recurs, perque tinc el criteri que la
rigidesa en materia de terminis es
basa en molts casos de l e s majors
injusticies, perque l'actor es descuida

El Consell Executiu d'Acoló
Catalana Republicana ha examlnat acuradament. les realitats
I les perspectives de l'hora actual de Catalunya.
La conducta del Govern de la
República en el que afecta als
traspasaos de servels mostra
l'esperit de minimitzar el regim
estatutarl; la sentencia del Tribunal de Garantías ConstItuelonals preten anorrear la facultat
legislativa del nostre Parlament;
els bruans d'opinió d'aqueas
partits que avui controlen la
vida política espanyola desfermen la seva campanya contra
la nostra Terra, contra l'Autonomia 1 contra les essencies
republicanos.
Els moments són greus per a
Catalunya 1 ho són per a la
República espanyola. Homes I
partits que es diuen catalanistes
cooperen a l'obra anticatalana;
hornos 1 partlts que es dluen republicana ool-laboren a la tasca
d'ensorrar la República espa-

Els deledats de la L'ida Laueren d'abandonar la reunió,
J avant la repulsa unimime dele assistents
En la reunit, convocada per "Palestra'', que fou delebrada ahir a les
den de la nit, a la qual assistiren
delegacions de tots els nuclis de
jocentuts de partits catalana i de les

entitats patriótiques de tots els matiso . . hom aprovi per aclamació els
acords que publiquen) mes aval), propOsats pel president cle assemblea,
Pompen Fabra, en nom de "l'alePoe després de crin:ene:uta la reunió, un dels assistents &mana que
fos llegida la Insta de les entitats
p resentades a lacte. En sonar el non,
de les Joventuts de Lliga Catala.:2,
començaren a sortir protestes zle
els llocs. Aleshores, el delegat d'Eirt.t

Catalä invita l'Assemblea a escols.sr
els niotius cine les Joventuts de Ir.
Higa creien tenir per assistir a l'as,.
Recollint la invitació. parla el sen..e
Mensa, perd ho féu a
. nib tan nosn
habilitar que no aconsegui abra coa
L'ADHESIC DE LA JOVENTUT nue ferir els sentiments patrintics de
SOCIALISTA DE CATALUNYA tota l'Assemblea. Davant la protzsta
cnanime que interrompé el seu par...La Joventut Socialista de Catalunya litem, el senyor Llensa, seguit del;
ha fet pública una nota manifestant altres tres delegats de la Llgia, llaque per dannunt dels aspectes juri- gué d'abandonar el local.
dics i legals ami) que es tracta d'anullar la Llei de Contractes de ConELS A CORDS
reu hi ha la voluntat de la terra caDes de la seca fundaziä, "Palestra"
talana d'avançar en el canti de les
ha propugnar la solidaritat nacional
reivindicacions socials.
Fonamentant-se amb l'expressió de tots els catalans al servei de la
craquesta voluntat, demana al Govern Patria. Mes encara ha d'insistir en
de la Generalitat de Catalunya que la seca posició avui que l'Estar espaadopti l'actitud enérgica que el poble nyol, revelant novament la seca incatalä reclama i que li sigui reservat comprensió i el seu imperialisme, es
un lloc d'arar/cada en la Iluita que troba en plena ofensiva contra les
s'apropa.
nnstres Ilibertats incipients.
Aquesta ofensiva ha estar Bancada
L'OFERIMENT DEL PARTIT des de diferents sectors, perd respoNACIONALISTA CATALA
nent a un pla de conjunt. Un dia
Ha trames al President dr la Ge- es la intromissió del Govern de SI:u
neralitat un comunica( que dita abrí: drid en el nomenament dels fiscals
municipals de Catalunya, un altre és
"Honorable senyor;
la negativa d'un ministre espanyol a
(Continua e fik pagina 6, col. a) acceptar l'açord exeCUtio ja per si

de la Comissió Mixta de Traspassos

dels Serveis referents a la radiodifusió, is la valoraciU dels serveis,
es l'atac a la Universitat de Barcelona, son les ordres directes trameses
pel Govern de la República espanyola a institucions i funcionaris de Catalunya saltant pel dantunt de l'autoritat del nnstre Govern, és ádbuc la
dels contingents d'exportació de Imites del nostre país, is ara
una sentencia del Tribunal de Curanties que sota el pretext de la regulació dels contractes • de comen nega
la sobirania del nostre Parlament i
la seca competencia legislativa en
afers de Dret civil.
Enfront d'aquesta ofensiva contra
Catalunya, "Palestra" crea complar
el set, ¿cure nacional en convocar les
joventuts de tots els sectors patriòtics
iipolitics per tal que pel damunt de
tot alló que ens separa cerquem la
unió en la neeessitat de la defensa
de les Ilibertats de la Patria.
Per tant "Palestra" provea a l'as,emhlea de delegats d'entitats
tiques i de joventut l'aprovaci, ,, deis
semients acords:
Primer. — Entre totes les joventuts catalanistes ea constitueix el front
nacional de joventuts per a la defensa
de las llibertats de Catalunya.
Segon. — El front nacional de les
joventuts expressa la mis entusiasta
disciplinada adhesió al Govern de
Catalunya en quant actu, en tot amb
ple sentit nacional i en particular per
a la defensa de la 'liberte pätria.
Tercer. — Considerant que Catalunya Es un poble en manca envere
la seca sobirania nacional. El front
de les joventuts espera que el nostre
Gavern actuará amb tota decisió i
energia en la defensa de l'Integra die
nitat i llibertat de Catalunya. per a
la qual les ;omitiste Catan disnea",
die a teta mena fe audacia, adhuc

en l'eventualitat de vacillacions
aquells organismes que major responsabilitat tenen en la direcció del nos-

tire poble.
llan signat aquests acords les entitats següents, i
han adherin
Relació d'entitats firmaras del
manifest

Palestra i Delegacions„ Unió Democritica de Catalunya, Aceró Cita.
lana de Gracia (J ov entut). Unió Ca»
talanista, Nosaltres Sois, Crup Facto-sionista Joventut Catalana.. Partit
tau á Proletari, Centre d'Esquerra del
Districte novè, Estar Catalá de Sant
Andreu, Partir Nacionalista Catara,
Seccin Escolar del Partit Nacionalista
Català, Via bona, Centre Catalanista
d'Esquerra, Unió Democrática de Ca.
talunya, de Gracia, Joventut

Catalana de Barcelona, Federació
Joventuts d'Acció Catalana, Foment
Republizi de Sants, Foment de la
Sardana. Acció Catalana del Districa
te IX . Joventut n'Esquerra Estst
Catala, Partir Nacionalista Republkä
d'Esquerra, Associaciti d'Estudianta
d'Esquerra (E. R. C.), joventut de
la Puls, Agrupament Escolar Le
Nosaltres Sets, Associació Protectol.
de l'Ensenyança Catalana, Federar: tY
d'Entitats Excursinnistes, Bloc Ese
lar d'Unió Democrática de Catalunya,
()den afartinenc. Nosaltres Sola, de
Sarria. Inventur d'Esquerra del Din'.
tricte a', Unin Coral d'l1ostafran-.4
adherida a E. R. C Acció Catalars
del Clot. Centre de Joventuts
mierra Republicana del Districte
Ateneo de la Classe Obrera d'Esquerra, Joventut Ateneu Republica de
Gracia, Futbol Club Barcelona, Ateneu Nacionalista Republicá de la Bonanova, Estat Cauta de Gracia. Jo.
ventut d'Esquerra Catalana, Guiri
Excursionistes. Joventut del Fome..t
Canta Republicä del Poble Non. gegsdein o lo PäNs 6,4
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El fall contra Catalunya

Presèneies
afolts-alguns?- han compartir id
treeataa de Maneras (millor: des intérprets rigidament infidels del filM3vp
monerquic), aixa es, que la primacia
de la palitica significaria, un cop
tinguda l'ordenació civil, el recabrament
de les essincies clàssiques segons la
vertió académica. El "politique d'ahord"
ha servir per a iHusionar els impreyisars;
donen un Cap al pais i la moral CiUtddarla reprendrà, en tots els ordres, la
seva vitalitat. A un "classicisme" politic segur a un acadernisme estetic-iivent, ¡qui en dubtava ?-; el romatni-

referéneies

"Fra Bernal Boyl, su época
y su personalidad"
per Carlea Martí (L'Havana)

Carie; Martí, autor de "Los catalanes co América", "Cuba - i de "Fra
Bernal Boyl", "el primer apóstol de
América", ha tornar a estudiar la
personalitat i l' è poca d'aquest famós
benet catala, que tanta d'importancia
/irgue en la colonització i e y angelitzactó d'América. I és precisament
aquesta importancia el que Carles
Martí fa remarcar i vindica en traelar de i'actuació de Boa: : i eis :l ud ida que sobre :a seva missió han estat fets.

La documentada amb que basa

Caries Martí el seu treball es sólida

i completa; revela llarg estudi i una
gran compenetrada amb el tema. Solament cal asaenyalar que °Mida les
dades que sobre Bernal Boyl donä
Torres Amat en el seu "Diccionari
crítico" (18361, obra que possiblement no deu ésser fácil de trobar a
Clourern la nota d'aquesta obra que
tota ella traapua afecte a Catalunya
i a les coses catalanes, arnb aquesta
frase del resum de l'estudi de Caries
Martí: "Ja que ira Bernal Boyl des•
taca la seca personalitat en les darreries del segle XV, epoca en la qual
Catalunya es veié agredida en les
seres institucions. Ilihertats i honors,
la C;eneralitat de Catahnlya, l'Academia de Bones Lletres. les Acaan::rnies i Ateneus, els Ajuntaments,
Montserrat. han de rehabilitar i <milpear en el 'loe que Ii pertany el prime r ap óstol de les !lidies, el coratjó5
catete que acompanyà en el sein segon vierte l'immortal descobridor
d'America". Ens tinim als seus desig5.

Martí de RIQUER

EL CORREU D'AVUI
* Amb Catalunya. - En aquests
moments d'ofens:va de l'imperialisme
eastelli contra Catalunya, el; llames
de Iletres, el 5 literats, 1/an de posarse decirlidament, coratjosament, al
costat del Govern catala. Com en tots
ele moments de tivantor entre Catalunya i l'Esta t detentor de la seca
llibertat nacional. a Catalunya bi ha
notnis un sol partit: el dels catalans.
Escriptors i artistes han de figurar,
cem m'orne, a l'avantguarda de Ves-

tal eatali contra l'adversari secular.
* L'escindo) d'aquests dies. Mentre a Madrid és hamenatjat Royo
Villanova únicament i exclusivament
. C on, a anti ca tala, mentre uns quants
eseriptors de llengua castellana, ronegus& per ésser dels mis decidits a
esquejar les taquilles dels teatres de
Barcelona, aplaudeixen Royo en les
seves afirmacions anticatalanes, a
Barcelóna els empresaria abren Hurs
escenaris als ataran castellans mes
abjectes, i dirieu que el públic de
Barcelona, en une moments d'Uribecililtat collectiva, aplaudeix preci s aamera i únicament - i prótegetx econareicament-els autors més carac-

(jai de la ' batutas de Catalunya.
Llora e; greta Les decisions bancal, d'esser greus. Per atad inateix

reclarnein de la demacrada nacionalista republica na de Catalunya un se,
mctimem absolut, una disciplina rida. una serenitat inalterable. El
bree presa si. Pera que trinen no
m o a tt i el 1, raa ai a i.ecO n la ven sense
el mandar exprés deis qui temieuu, ami-,
dignitat per a tenir-la. l'autaritat
la direcció i del Govern.
1 la garantia de tota una clara vida
de Iluita, que respon per ells i per
leo

sevea derisions."

L'OPINIO

L'atar a ratitonotaio catalana-dinseria n • antestat ,-ont contesten els poblet
que estimen la seto dignitat:
"Mentrestant - con:: deia tamhé

Lltris Companys-. ordre. serenitat
1 disciplina. La disciplina, sobretot,
es la que ens ha de donar la force.
En aquest monten/ transcendental per
a la 1-cla de Catalunya, ja no ii t ha
partits. ni matisos ideológics, ni programes. Només hi Ita una sola consciencia, només hi ha un esperit, nomes hi ha una voluntat: només som

catalans.
Cadasca al seu flor, com deiem
aliir, i tothom disposat a complir Cl
seu deure. La !libertas, conquistada
per tots els pobles hispänics el 14
a Espanya ja no existeix fa
teritzats per Ilur odi a la nostra d'abril,Va
morir el lo de novembre.
temps.
Patria
Nomes hi ha encara 'libertar a Catalunya.
aixer l'ataquen. Aquesta
Per
* La permanència als cartells
dels teatres de Barcelona i de tot és l'hora de jugar-se-la, i de no del.-. ataltinya de les obres d'autors anti- xar-se-la prendre.
Un sol crit ens uneix a tots. El crit
:ateten: és una provocada a la qual
co
l patriotes han de respondre dura- que anit pastada ressonava estentori
a tot Catalunya, contestant el Que
nsent.

Ilancava del micròfon estant el Pre* Exposició de Primavera. - El, sident de tota: Visca Catalunyal"

alumnes de les escales del Municipi

de la Generalitat i de les escoles i

academies particulars i les entitats
obreres, nullural i artístiques poden
visitar Iliurement en agrupaments
1' Exposició de Primavera, sense cmplir altre requisit que el de 'limar a
l'entrada una tarja en la qual es far a
mend ó del nom de llur entitat o escola, el del professor acorapanyant i
al nombre de visitants. Es ja !larga
En breus parägrais estudia de pri- la relació de les escolto i entitats eme
mer la situació de Catalunya en han visitar l'Exposició de Primavera
ternos del descobriment; de seguida d'entran?, a la qual cara lii ajada
passt a fer la biografía de Boyl i a remplacarnent avinem del Saló de
exposar la seva obra.
l'Art Modem a l'entrada del Parc de
Carles Martí ha reeixit en la seca Montjuic i la qualitat intrínseca de
vindicació de Bernal Boyl, ha sabut les obre; que Iti san exposades, realdestruir les talúmnies que es llancaremarcable. L'Exposicié, de
ren a la sera persona:itat i rellevar ment
Primavera compleix d'una manera
la sena defensa de la llibertat dels
plena
les seres finalitats d'ordre ar•
indigenes, car, com fa remarcar descultural i de divulgació de les
pres, "eminents figures catalanes han ti:4ic,
nores
tendencie.s estètiques.
exceliit en la historia de la a dependencia de gran nombre de repti buques americanes".

1-1U.V.4.VITAT

mantenir la sera jerarquia a base de
privilegis. Quan la Pätria esdeve de
tots en reneguen i la trarixen. (In altre
orivilegi cobejat: la alelaré: Quan la
massa és religiosa el Patriciat fa escarafalls del seu ateisme.)
SS.
suprema de la raót No abandonem
"tanta de saviesa politica ofega seva reivindicacia categ a rica. Es a l
raó, per inolts Tribu--gunacosl
pera, l'esperit. Una "bona" política, a
volguessin des1A Manera in vista, ii dama una batia nal, de Garanties que
C n ,11éNer-la.
literatura, ni una bona ;Mtura. Ja. co
1 en nene d'aquesta ra,'; de Catasablem, perl calia obtenir els dormite:1h lun t a. basada en 1.1eis I rum reilitats,
al vin. Ni la patria, ni la nació, ni infla:mentada en ciares aspirarions de
l'Estat no són, en afinen segle, una justicia 1 en palpitants real it ats s o cultura autóctona. Ni una civititració dais, noaalfres diem des d'aqui en
espiritual. Jlo he observat ja amh fre- aquestes horco fe maxima snlemnitat,
quiérela en referir-une als qui pretaien le maxima gravetat i tiC inexima resper a Cataluma la realització orr:dnal ponsabilitat
<filtres activitats diverses a la poat,ea,
El Govern ele Catalunya, que té el
Ülliça en la qual Ii és re s ervado una mandar democràtic dr la direcciO dele
exemplar originalitat.) Per dannint
destins del inostre noble, (ara el role
a! c cetat-dels earrents terrals Ir ha liagi de fer-5e, d'arord amb la volt/od ' altre5 crrrents e s pirituals en ainzen- rar ciutadana i aniti l'imperatiu essen_

ristre progressista sera substituir per
un realistre nou i actual, i el pessinnsrne consemient dels idealistes detengat ate reculara a v ergonyit davant
mime escandalosament rebasa de les
noves generacions regeneradores. Deien.
FrOves! Callen proves: si els francesos retarden llur adhesió al Restaurador betas aci Italia, deixehla arris:as
da, que assajara a'aplicar, tota especdelicia o en decadencia universal, ea
tacular, tanta savirsa condensada.
aposició al, quals la necia. ia patria.
• ••
la raça. l'Esta t i adliuc ¡da y:jaque:1n;liaurras ha negar el feixisme; els nal fracassen. Ile llegitClgairebe tut el
teoritzadors italians addictes a Musso- que hi Lava per Urgir del ane espelini han referit, en catira ben soyen els italians de Ilnr nova discivint. Sobrero., durant l'etapa ofensiva ra
plina ratifica. Una tornada al classic
i optimista del feixisme. Foren sing havia estar prevista anib tanta d'insislarment eIs nacionalistes pre-mussali- tencia que In bague qui s'ho arriba a
nians els qui, en adherir-se, amb cera creme. Tres documents recents, crirecanea, al moviment feixista, nc a rpo tirs, confirmen l'existeacia del "drama
raren, sense consecatencies-i en oposi- d'una generaciii - , nascula o forinacla
ció al iuturisme. neo-nacionalista -la sota els reginis renovadors per a la qua l
doctrina conservadora del nacionalisme
feixisme no ha estar, espiripaalment,
francas a; nacionalisme dinamite del feix. rl
una disciplina. laart i la literatrra ilaEn el fons s'establí ben aviar una diver- lianes giren tan servilment al cal da
gencia entre laristocratisme naciona- les altres literatures-de la Literatura
lista, taadicionalista, manärquic i rela seca interpretara:, universal-que
accionari dels uns i el P lebeime feixis en
es fa dificil de trobar -un valor origipopular i futurista, des altres. Per-ta, nal i indepe n dent. "L'esperit no sato
a un patricia conservador. a 11.Mia CM11 adherir a la politica"-diuen, i se ' n plaa Catalunya la presencia d'una massa nyen. L'era feixista no ha donar "un
popular, anamirna, incorporada tot d'uaa
estil". EL mes joves san tan pessimistes
al nacienalisme no és agradable: el Pa- com un surealista francés. "Segueixeat
triar cambatra sempre la Plebs, i atril)
Jo--ce, Proust. Rimbaud, Dotaiewski i
mis duresa si aquesta gasa adaptar els obliden
la tradició nacional. Escriuen
seus principis politics per a fer-los eiec"rus",
"francés", "angles" i obliden
tría La Plebs és originariament ;gualitiria: el seu nacionalisme sera, clanes, Es molt interessant constatar que la
tendenclaiment comunitari. La incorpc- mateixa queixa arriba de la U. R. S.
racié a la idea nacional de Patria ele S. al'hi referiré acial.
les masses populars és rebuda gairebe
J. V. FOIX
arnb horror pel Patriziat, illusittnat a

Ele Hilares nous

Li

Protesta del fall amb tons em‘rgics i
terer.t:
"El text de ha Llei de Contractes
de Conreu esta condemnat: la Iletra
inutilitzada. Be. Perú queda tot l'altre, immensament superior en vitalitat i en realitat. Amb text o sense,
amb I letra o sense queda la forza

LA VEU DE CATALUNYA
E. un editorial que és un sarcasnie,
domina respecte per Cl Tribunal de Gai
rumies:
"Revoltar-se, ara, contra una re.

aquests moments es considerin derro- cosa sino que el litigio se ha fallado
tats a als qui , podrien estar massa sa- sin la objetividad necesaria, admitiendo a debate pasiones que tina vez
tisfets d'un trionif."
Es realment dificil que els triom/a. iris se han mostrado inconciliablea.
dar& que en aquest ea.; sin a la Libo, En ei fondo de la pölénliéa se af
restin gaire satislets d'un trintuf que la taba la posición política del polemissegurament els aziergonyeis i tttt sens ta: centralismo y autorninia: es decir, se discutió un problema que la
dable pesarä tont una liosa funerario O(
Constitución y las Constituyentes
llur vida tontico.
d : eran resuelto y sobre el que no caLA VANGUARDIA
bia volver. Pero se ha vuelto, y con
Elb un editorial su dóna una Il,; de quebranto de la autonomía iitie votacatalanisnie a la Lliga, es pregunta: dsi ren la 5 Crmstituyentts, segn II nuestro
el Pailoment eatalä 110 pm legislar Si- el : Mamen. Las consecuencias de se¡'-( Ia Itera catalana, sobre que le:pu- mejante quebranto hav necesidad de
ponerlas a la cuenta del Gobierno,
lcra!
"I.a pregunta de si el Parlamentó que. irreflexivamente, abrió el debate
autónomo puede o no puede legislar de un tenla resuelto. dando orasiOn a
sobre la tierra de Cataluña, es inve- la; derechas de cumplir un vicio peapósito de ellas: el de lesionar moralrosimil que haya llegado a formu- ment
e . a la regiiin autOnoma.
larse en un país que pretende alcanAhora bien: .;en qué medida cabe
zar una verdadera autanamia. ;Pues que
el
resto de los españoles nas desque? Si no puede legislar sobre la entendamos de
eae d alia metal
tierra catalana el Parlamento catar jr, a Catalulia? Aceptar que no nos
lita sobre que legislara, .i. sobre las ar ;fr--ta
es
tanto
cOnn,
dr se mute ndernog
plagas de langosta y las nubes de
granizo? Y si ese organismo autac- de aquel principio dc solidaridad set amo nn tiene rapacidad para seme- Ruin el cual el vejamen inferido a una
jante cosa, en a it territorio aut.,110171o. , ol e ctiVidarl e in vejamen que s e nos
:de quién serä la competencia? ¡Del infiere a tados. Ea solidaridad nos
Parlamento de la República? ¡Y por iside que conibatamos la in j usticia allä
que extraña razón, en las materias donde la injusticia t e encuentre. Y
genuinament e catalanas que son la eso es lo que hacemos hoy, de cara
razOn de ser del Estatuto, el Parla- a Cataluña. No le dictamos normas
mento de la República ha de tesultar de conducta porque eso no nos comis competente que el Parlamento rresponde. I.a iniciativa en ese mimó
autnomo ute Cataluaa? Aliara, par le pertenece por entero y suya es la
casualidad, se da el ra s o de qu e una respoirabilidad de acertar. .a nO3i>trOs
nos corresponde br ; ndarle una adbrley catalana hecha por una niayoria
izquierdista, es anulada por la mayo- siOn, cosa que hacemos toznans y enría derechista que influye predomi• tristecidas."
nantemente en cl Gobierno y en el
Parlamento de la República, y en el La Universitat Autónoma
Tribunal de Garantias. Pero, y el
c, ,sar n'Inri, o 1...1 ri,..1ClOY de
dia-no impnaible en manera alguna,
mor desventura nuestra-en que, sen- diumenge . partem d • I Patrono! Unirorsaaütat ditiertim.”it
tados los actuales precedentes, en el S '° e "i, eara ri a
Parlamento de la República, en su fácil:
Gobierno y en el Tribunal ele Garan- Recientemente hizo la Universidad
tías dominasen los extremistas y los autónoma cuatro nombramientos de dc.
revalucionariox, ¡entonces, que? ;Ah! toreo -honoris cauiia". Los primeros ítue
Pues entonces el régimen de la tie- hacía desde que actúa corno Universirra catalana no tendria más remedio, dad (cparatista.
Dos eran catalanes, y
aunque aqui prevaleciesen y goberde los que alcanzaron la nanasen las más sensatas derechas, que catalanes
toriedad
mas
con
la politica que con la
someterse a los más abominables exciencia. Los otros do$ eran franceses.
perimentos, por ejemplo, al desaforado capricho del seri ar Largo Ca- Dos hombres de ciencia, ciertamente;
ballero. Y decid, francamente: ¿es- pero a los que me honraba mas per su
tarta esto bien? .:Le conviene a Ce- amistad y SiMpalia hacia el catalanistalufia esta peligrosa, esta amenaza- mo militante a a algunos de sus 110Mdora, esta fatal dependencia? Para ores, que por au jerarquia intelectual."
ho acaba tic comprondre, 1 ter
esto hemos estado pidiendo durante
air3
reg14tufo:
treinta afros nuestra autonomía?"
" i Es que en España, en el resto de
EL SOCIALISTA
España, o en esa España que no es
Proclama la red que assisl e ix a Cas Cataluña, no hay
nadie que merezca ser
talunya Din que en aquests moments st doctor "honoris causa" de la Universisent identifico amb et P iMire puls, 1 dad de Barcelona? ¡Es que en todo el
afirma lo fermesa de fa seir,
ambito "peninsular" no existen figuras
"Catalufia no precisa que se lo di- que pueden enfrentarse intelectualmente
gamos de otro modo que como Ice ;. las de los sehores Puig i Cadafalch
de j arnos dicho. Identificados con ella y Massó Tarrents?"

Exposició de Primavera 1934
Saló de Barcelona

.Z.-

LA PINTURA
Seguint lilitnrutr einpris, en deixar
el Saló de Montjuic, entrem al de Barcelona per la sala del fons, i ras traben)
tres teles de E. Guillan, (Mes de les
quals: "Mercat d'Hostalric" "Paisatge", especialment aquest darrer, acusen
amb fortuna les caracteristiques de la
pintura de l'autor. A cantinuació anot em daa paisatges ele J. Vancells, establcrts ami, l'elegancia habitual del Pin tor terrassenc. R. Dnrban hi a representat amb i t era "Composicia". and,
dit (Tse, tigures ti: mula natural, la
part mes hen ente5a de la (mol san
els caps. Discreta la "Figura" de F.
Serra , i agrada lie .rto xecurin la de.
R. Ribes-Rius. Lluis Muntaner hi luis
concorregut ornb tres firmes pintarle.
anib molla carreceia, entre les
destaquen -Retrat" i 12-0 i el crup "La
finestra". Teresa Candamines hi ha par tat tal int feinena e le revela un arana
notable en l'en de l'autora. Els tres Pa'-5 atg e s d'I. Benavent, st loé no acusen
una gran Originalitat de lisió. s q n Pintat, amb notable vigar. Joan Gil signa
dos paisatges del Vailés, malt atarear,bles. De l'aportada de 1.1. atasriera
sebresint **Gris i verel". nota de paiseta, ben harmonitzada. Rainon Calcino,
airh "Dona jove". dama un testitnoniatge excellent ele la sera piltra sempre
interessant. Dintre la palero tenebrosa
que li és familiar, e:1 aquesta tela ha
trabar una mena ele vaga resplendor total que valora d'una manera mes uniforme i suau tota l'arta del mina. Elisi
tele freie. en els tres aisatae, 'nie e x
intacta la seva fecunditat de-puse.;tin
especialment en "Natura" (116,,
nute ha estar 1 TV'S dócil a in

p

saludó del Tribunal de Garanties,
tant voldria dir com renunciar a reProgrames europeos
córrer a aquest Tribunal quan vingui
el cas-que vindrä motees vegadeslselectes
d'haver de portar, davant d'ell, acords
del Parlament i del govern de M a drid, contraris a l'autonomia que en,
Dlumange, 10 de juny
reconeix VEstatut.
Aixa no ho pot fer cap borne, ni
1744. - Nacional anglesa,
cap partit ci ne vulgui que l'Estatut 1. 7,0 4) m, Músn a de ednibid.
sigui respectar. Menys ho pc,den fer
2000. - Suiesa Italiana, 257.1
els honres que atribuiren al Tribunal
de Garanties la decisió dels confitaCors
'es jurisdiccinnals i que votaren la
2000. - Brusselles francesa,
llti que regula la composició i el ioncionament d'aquel l superior orga- 483.9 ni. - LI h o l dat de xoccdata-,
nisme.
oporela d'Oscar SlraniSS.
;Quina garantia restarla a l'Esta(
int ei dia que els conflictes de juri s
-•
entre poder regional i poder-dica
rendfl manee
central no poguessin sotinetre's a la
IntIvulue usen/ lee
decisió d'un tercer que, en exercici
de
poders
judicials-és
a
dir,
d'interADVERTIMENT IMPORTANT
pretacin les respectar
gludfni de Rallen
:a seva I letra i el seu esperit a un i
AudIdene
Els particular* I entitats que altre?
auto eteCMCIDAD 5•
L'autt ouiomamia de Catalunsia serle inens trameten notes per a la seva vulnerable
mr.
.•
•
Me &Ir ße...
mentre comiervi due, propublicad& són pr ‘gats que tln- teccions essenciala: la de la Hei i n•nn•••n..••n
guin present que la redaooló Tadliesió de la immensa majoria de 2000. - Brussetles flamenca,
catalana.
:i21.9 mu. Orqueatra Santaanioa
esportiva de LA PUBLICITAT Os 1 : opiniCi
Donar una batalla sense alguna
al carrer de BarbarS, 11 1 13, que d ' a qUeStes dues defenses-ara seria flaalim aninaf f.
2000. - Radio-París, 1.650 m.
Os on cal adreçar tota la corres- sense les dues-portaria a una derrota fatal. I de la derrota no en pa- nielres. Velllada (le
pondencia destinada a aqueata tirien tan solo els qui, amb impru2010, - Poste Parisien, 312.8
660016. La publica :14 dele origi- dencia temeraria. la provoquessin: en
Catalunya.. , que ja es hora
Radiotealre: Darms
nals que no vinguin amb aquesta patiria
que aprengui de no donar batalles que, tac - . peçu en un aete. sie Ii, 13iit adreça, sofrIre, d'ara endavant, per endavant, estan perdudes.
barin.
Per abo', no ella cansareni de deun retard mlnlm de vint-l-quatre
2030. - Estrasburg, 3 19,2 ni.
manar a tothom serenitat i sens', A
hoces,
t o thons, sem. e dittiuci,u als q(;i cn Vialidad alsaulana-lareitesa.

RCTURUI
n •

low.

T . fSra - ,

22'06. es,

rimera.

291 metres.
Caculler de la Rosa", bpera
de II. Strauss.
20'00. - Estrasburg, 319,2 ni.
Festival Sainf-Sítens.
20'00. - Medio-París, 1.650 ni.
"Lao Bi igeil , ". opereta d'Often-

em;(ai nv oa lo pre5ideix la sala anda una tela.

flamenca,

tu. Orquestra Sinifonica:

II,'-

20'30.-Torre Eiffel, 1.389 ne.
Gdwert stnilOnte; Debussy,
/Id . FAU1,1›.

2030. - París P. T. T., 121,7
ideli-es. Música tic minera; Miszarl. Si•liurnann.
2030. -- Bordeus - Lafayette,
78.ti inelres n"eillserla

NAFTALINA

robust a . simpl e . pintada a teil clescobem,
amb el natural. Mompou, en e s
tes o i ha avivat la sei a dicció aja.
copada i ha descobert acords mes agria;
en la paleta. J. Serra en els tres raisatges que el rep resenten s'lla supera",
brillantment. En animar el to ha cchetion a t molt mis el s elements: el seu paisatee s'ha fet mas orgànic: la Paleta
li ha adquirir una intensitat i una
surtirtuesitat que feia tempa que no ene efena. En la figura mazné
anuella fina
agilitat Inc tants axits li ha valgut.
A. Sisquella li té dues figures admirable, j un paisatge, i To g ores clou el
eatilert arnb una figura de ciimensiona
de minia
tu
ra : una ultra fierra de mida
nermal, i
nu esplèndid de rellevo,.
l

ba.11.

ha

del

comF.PID
etoes go sellui erxe pPeorStJti.res nus, pMtate amb la delicada austeritat de sempre aiinats en la gamma de leeres verinelloses que usa d'un quant temps enea,
i una composició - Music-hall" - pariona de les que te a Montjnic, tant
per la factura coro per la intenció que
en aquest tela, per la insinuant flexia
del nu que polaritza requivora atenris;
de lassemblea, es fa una mica més torhaclora que en aquelles altres teCa, 1-lumhert (M.), en/6 le; tres p intures que Coposa, no desdiu dv réxit letitim que ha
acanseguit a Montjuir. R Llimona tam•
bé esta mas ben representat aquí que
a l'Exposició de Primavera. El mit tut
i el retrat corroboren i potser superen
acusen la finer de Tartiste, (',re cada di.
es fa mis alan. tense perdre l'eficäcic

19'00. - Lelptio,

183.9 In. "El Cap Ilac des

assenyalada amb el número
també ha ofert una de les obres mes

l'obra que té al saló oficial: es dos pai latFes nue completen la setta aportaeie

539.il ni. Siinfonia en do menor,
de Mi./art.

seit, según arde de l'hpera de Rieard St 'su

Salo

quant temps enqä, com tambe creiern

Runa! de

20'20. - Brusselles francesa,

Seguid

uihr; cel asc' la."ntlemr'pta'riaderat, ami% 1a
expcwici6 d'obres de les signatures eme
oi%rzneielcantlelig dRe le
.dse secvam
es eaxnius.l‘q-ej.e

de
grane dimensions. i un grun de duce les mis
ave ha produit la
figures de vena. En totes dues ser'. "Figura"afortunades
nue
l'aconmanya. Créixams, en
particularment en la n
Pesa en la gitana

Dilluns, 11 de Juny
17'30. -- Suissa alemanya,

M c lidelssohn. Wagner. tiranado,
2006. - Viena, 5 0 6,8 m. "La
simfonia dels Alps". de Ricard

• • •
SALA PARAS

) -

O pera de Puerini.
Londres. 312.1 me-

20'00. - Brusseties

(Seguirá.)

com altres dele seis companys de sala,
e$ta mes, ben representat al carrer
Pctritxol Tic al Saló de Montjutc. En
les guatee teles que esposa clima una prova brillant del sea eclecticisme en els
tats: l'observarió és sobrera, perqui
temes. Figura, paisatae, natures martes,
pOilia tenir altre sentit ni finalitat sina
solliciten
aquesta. L'obra representa un eSie : Ç sihllilat ami) igual interés la seca seaAcriesta cegada, però, en 13
considerable, i en a.guno
fragments sa- (omposició Terrats"
i
ha concentrat toti:fa per la forea arnb qué l'autor ha tes les
seves possibilitats de pintar. Indescrit el, abjectes. Teresa Fibregue dubtablement.
aquesta
és una de les te',.gna unes "Flors - interessants. Fran- les
mis denses que li hem vist d'un
ces c Marsi hi ta una natura morra de

2046. - 11111e, 368.6 metres.
II

Fabregat, altres dos dinteressants, especialment el titulat "Daurada". J. ,kutó hi ha cancorreaur amb dos paisattes
discreto: R. Padilla, anula diles notes de
mar, executades amh la simpatía i abundar de paleta sute li són caracteristiques.
Falta Elles. amb "El gerre blau" ha
donat una altea de lea %eses realifradon, sorprenents. O. junyent atrais
tenci6 anib dues teles, "Girona" i "Santa Coleara. Mercat", per Fespontaneltat de la Mena i la mesa de la paleta,
i P. ‘'ilas fa honor a la sera tradicia
per sa nal amb els das paisatgei . pirenen as p m. exronsa. Rodr'Rliez-P u ig, en
"nutadints", isa enaertat fragments de
pintura de qualitat excellent.
A la sala initrediata destaquen tres
rinturee de J. Rovira-Saler, eme en
"babel" ha trobat el millor monten/
Llui5 ens isa fet admirar una
tela rnie ja coneistiern. ar a mpan n ada d'una Otra une desdiu de l'anterier.
y. Tarrecillas. amb "Itarraques" revela
evidents atstis,riis de p in'a-r. "Pasee'
5egurament es una de les millnrs pinsures de C. Da/ alilla. que en "1.a Masia" rp aisatge-panararnai ha establert
uns ieltims termes molt matisats.i T Berrenechea en "Detraes" d A na usn testimaniatte n'ah eficae ele la seva preparecia de pintor.
Carles CAPDEVILA

Tarrassa raposa tina natura marta, de dimensians impre s sienant, en
la qual transcriu un recé de botita. Lautmor observa que do un estudi de auali-

funda les ses-es excellents qualitats
pintor. Alexandre Con hi és re's-esentat amb tina vista del Moll de Porent,
discretament establerta i 3 Ama: signa
tr:s teles: un naisatete i l 1 0 5 V':.es de
la Rambla, molt vives i entonades.
A la sala serritent subratIlem Un5 paisatges de T. Vivar, i un altre de M.
Costa, d'acords gritos. R. Latían:: hi
porque tiene razón. El que se la
Però ;no havient vuedal que el uno,. diles c , c;posicions executades antb
hayan negado no quiere decir otra Puig i CadatalcIt co stparatislo.'
panca agilitat. E,. Santasusagna, un nu
femcni que as dels mes sedids i finaaemissmamsame

La T. S. F.

ment matisats que li hem vist, i Joan

PER A

L'HOME

MODERN
quin traban octiu i ofició als esoorts exigeix una perfecta Illbertaf de MesnMents, hem creat els

nous Calcotets OL1MPIC. Els seus
principals avante:raes san: S'adopten a la cintura per pressió
elöstica suprimint la molestia del,
botons; van dotats d'una doblo
peco que evito el refrec de l'en•
trecuix; estan fObrICatS oMb

terials d'immillorable qualitat.

C. C.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
e pea vael q

RINCON

OILIAPIC

centra les

atmes

Dernanii's al seu Camiser

Ma•IIMAMMM

d' A duseellislea de Cetalunya
PIntura
5 de Jan r

Fin g al

LA PINACOTECA
P asarlo 154 faRACIA. Sa
J. CASALS 1 PEIPOCS1
%luto"
Fine st 15 de Juny

SALA BUSQUETS

Patiu de 1 Orina?
Aleshores
no vacileleu:

Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la manera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de
JUGO DE PLANTAS BOSTON

A1ue31.

üs eiGna o -eniet gratis

1 fraile de porta a qui

ho tullí ili al

LABORATORI FARMACEUTIC DEL Dr. VILADOT, secold E. -- Carrer del Consell de Cent, 363. - Barcelona
Conintatit-se ja per milers vis ir:llalla testimoniais que lían obtingut llur gunriment
(pian sita truclat de combatre
catarros aguts i crimics de la veixiga, arenes, mal pedra
i otitis Uirbols, inflammions agudes i su lUniques i estrelors
de la uretra: blenorrägia aguda o erOnica: gola militar; inflamació
de la prOstata: relenció de l'orina
necessilat freqüent
anormal d'orinar; dolor d ronyons i bata ventre, cte., no carillern a recomanar amb
cl masilla interi, :, 01 JUDO DE PLANTAS
BOSTON. Els resultats que, s'aconsegueixen arob el seto da seda esas tan falaguers,
que no dublein, ni per un sol moineol.
a qualifienr-lo ele rernei insubstituible.
Rar es el cas que arob un srd Mascó no os luda una extraordinäria millora que
marqui la linia ji 'u'
que ha
de portar-lo ben aviat al amartillen( cornplet. Li DIposItarl per a Espanya Os la Casa
Segala, Rambla Flore, 14. - Barcelona.
De venda a toles les bolles farmacies d'Espansa 1 a la Central trEspecffics, Pela so,
a 8;
Via Laielana.
PInÇa Mactä, 13. - A Madrid: flayosn, Arenal. 2; Rorrell. Puerta del Sol.-A ValAneia:
tlamtr; Fannäcia
Robid, NAVA Mercal; Gorostegni. Placa Mercat.--A Saragossa : II ixed i Choliz, Drogneria.-AFarinhcia
Barandutran j Cia., Drogueria.-A Sevilla: Francisco Gil. Farmacia der Gloho.-A Melilla: Farmacia 3Iodernn,

PASMO Os GRACIA. Si
~Ves u ObJectes d'art
MATEU SERRA
Pinturil

SYRA
01PUTACJO. 2112
reicron 19710
AM e ORNAMENTACIO
MIQUELINA ALVAREZ COLL
P,ntura
XAVIER BOGUES
Graves
P. MORET AAAAA
Pintura
Fine si 22 de juny

SALA PARES
PETRITXOL,
EXPOSICIO Da PINTURA
Campmany, Crelserns,
Buml"rt•
L'Imana, Manolo, Alempou, Serra,
S'aquella, Tontona
Flna el 15 da Juny

SALA GASPAR
CONIELL O« CeN T 3E3 • Ten lanfle
ALBERT P. PUJOS.
elibulam
Pina a/ 1 5 de juny

1

RENART

:11putaMo. 271 - Telefon 16217
tipealclo documental de la Pregono
de Corpus a Barcelona
al 19 de Juny

rn ne

MONTF
ALCON
(Hiedra.,
Or a vets. Reileull
Tapamos, Mares Mouluret
BOTERA. 4 • FINAL PORTAFER•ISSA

LLIIIRES11
Autrs,
ee
• l lnilam. MoMpeflee
. el nuts Inunn latil •Isem nrnent dl
leffealt a II t reetonä
elpO g iridi 1 %ruda II premie

a' un% u,

ti,crienl•

racTotopoLmAna
/

•

LURRIERIA VILLA I NOVA
C1fMa l• 31, nailon de la 5a 1 ti moren

,

LA PURLICITAT.

Diumenge, 10 de juny de 1934

Deciaracions Puritanisme
La vaga de Des d'un taxi A MONA L'empresonament
a evitar desorUna causa contra del senyor
seconseller
del
contramestres is tirotelot ea Per
dres, és Rapes un
nyor Grauer - un atracador de Pi i Sunyer
Continua l'encallament
Centre de
miting de la lliga
A l,A.utiiinseiae

Aparentment l'oportunisme, o sigui,
l'estudi de l'ami& i l'srt d'adaptari aprofitar-la fa l'imka táctica
que d6na resultats dins lo. Politice.
.
Però atice/ Es a curt termina En realitat. alió que fa grane els peles es
llar adhesió a principis absoluta, inAgressió d'un manyä que
A116 que ii40111111)& puLa dimissió dels senyors aemmovibles.
Giren', e.— Per a aquesta nit esritanisme.
sortia de repassar uns
teva anunciat un mitin, de Lligea Ca- El recurs de competencia interposat
Per a nosaltres, que ViV n rn a les
Serra-Hunter 1 Vächier. El ribes
talana. en el qual havien de prendre
de la Mediterrinia, encara restelera
a les smit del vespre. quatre des Part els diputats senyors Tallada, Solà en el sumari que s'instrueix al censesonant
de les enganyifes de l'enginyes
Iler
senyor
Granier-Barrera,
per
injütaxi
matricular
amb
el
-conegutslar de Caeizares i Vdal i Guardiola.
projecte d'ordenació finan- Odisseus,
el puritanisme ens cernada
Ahir al migdia el senyor Barrera
Consell de Minisries
al
president
del
plaça
la
de
el
número
40.978,
a
la
parada
sei
de
la
Generalitat,
El comiscan
una cosa tétrica i privada de tota
digue als periedistes que a la tarda
tres, fou trames anit a l'Audiència. Ha
posd'Espanya.
Primer,.
en
previeid
d'una
nyors
cera.
L'empresonament
del
ilurn
i
vida.
Pera, cal reconeixen
sirien represes les negociacions per
Una altra causa per asDigueren al xofer que els portes fins sAle d'ordre públic i fent passat de la retan:mea del senyor Feraquesta força d'autodomini que er
tel de veure si es trobava la solució
rerges
al
Tribunal
de
rAudiencia
Pron
e
d'Entenca.
En
arribar
a
l'e
l'acque
li
atorga
al cart e
lis de les facultats
per a contradir continuament
conflicte dels contrarnestres.
sassinat
senyor Dranier- Barrara necessita
-creuamntbldVci,es- tual estat d'alarma, ha SUSPeS el dit vincial, la qua!, abans de dictar el fall
totes aquelles impressions i sensiAl metí va citar els representants
.....pe
corresponent, ha dispesat que pessis al
AMI. , a la secció primera, e5 va celeque estiguin foro de
ments
nostres
del "Radium" per tal de celebrar una eoneguts eameraearen amb pistoles, acre.
Amb referencia a aquest arte sus- fiscal de l'Audiència per al seu infor- brar la vista de la causa per atracales normes i recluir la vida a auat7e
reunió a la tarda. El senyor Barrera iIi ferro deixar el volant El van ter
me. Es creu que aixi que el fiscel l'ha- ment, que se seguia contra Hpraci Ripoll
ele
periodistes
que
fan
inforAhir
batear
de
l'auto
i
fugiren.
pes,
aquest
metí
han
circular
per
la
unta
eardinals,
dama tanta consisten.
p
digne que de moment no podia fer
lfeeedia, i Just Bueno. Les eutoritats murió a l'Ajuntament anaren a Vente eia a tea allò que se E sotmet. oye
El «der va .01111' immediatament el nostra ciutat un; fulls redactats en gi emes, recaurä fan. dice, d'ença que
cap manifestació sobre si shavia teade
les
qüesparles
Ahir,
cont
tots
els
perquè
els
l'alcalde
havien
pre,
moltes
precaucione.
hom es pregunta si la falsa habilitar
bat una fórmula de concòrdia. La robatori a coneixement de les autori- termes que feiert preveure que en
•Horaci Ripoll iou condenmat fa uns tions del dia, El eenyor Pi i Sunyer de mis d'un maquiavelisme no éa
cas de celebrar-se podrien ocórrer es troba a la presa, el senyor Granier.
dita reunió acaba a la 'lit. A cosas- tate.
Barrera fou visitat per una infinitat da- quants dies per l'Audiencia de Tarra- digné eme dilluns se celebraría el Ple un error, una illusiÓ nascuda. d'una
Moments despees. un taxi el número desordres.
eüencia de Yesinentada entrevista el
gona a trenta-un ame de presd, anda mo- en el qual es traetaran ele assumptes feblesa mental i moral.
Per altra banda, l'opiniä sensata de mies seas.
conseller de Treball ha convocar les del qual no ha estat precisar, pasee a
ral de l'atracament comes a la sucursal pendents de lehre, cenit el del transHi ha un país a Europa del
representacions patronal i obrera per gran velocitat per la Placa de Leta- Girona ha quedar sorpresa de la goque el Banc de Reus té establerta a port de earns, la Carta sanitäria per p uritanierne, i Isa dominat el Inés . Es
a dilluns a la tarda. a robjecte de menda En ésser davam del número 24, sadia dels elements regionalistes, els
a
coordinar
els
serveis
entre
la
Geneafora La Nova, i per l'assassinat d'un
Anglaterra. Sense puritaniarne. seise
començar les negociacions definiti. rin hi ha instaliat, de fa por temps, un quals. en aquests moments que l'AuLa crisi consistorial
guàrdia de seguretat, comes a Tarra- retirar i l'Ajuntament i despees el de- Cromwell, el país haarria naufraga:
ves per a la solució ripida del con- Centre d'Esquerra. dispararen mes de tonomia de Catalunya travessa
ber sobre l'ordenació financera.
gona
la
nit
del
metete
dia
en
què
fou
difícil
per
culpa
seva,
encara
dins orgies sanguinaries com la Guerra
trenta
trets,
serte
deturar
la
marica
del
situació
iiicte. Amb aquesta, ja fa quatre setUn periodista pregunta ei es nome- de les dues Rieses i interperincies
realitzat el dit atracament. Just Bueno
coree, el qual va prendre la direcció Pretenen p rosse guir la sera propaganmanes que dura :a vaga.
narien
els
consellers
regidors
nous.
ho fou com a cómplice.
d'impulsdas i apassionats; és a din,
La nota del "Radium" d'abir diu del carrer d'Enric Granados i tomi pel da pertorbadora. — C.
Segons els antecedente que obren en el El senyor Pi i Sunyer contesta que aquell món que fa néixer el teatre
de Valencia.
e: següent:
seguramenl.
sumari,
els
dos
proceseats
atracaren
min.
cris.
de Shakespeare i de sota l'epoca
Els
primers
trets
trencaren
els
Amb una monotonia desesperant
_i Pednia dir-nos alguna cosa—inbé el mes de marc de l'any passat, el
van escolant-se els dies i les setrna- talls de les vidrieres del local. A les
sisti el repórter— sobre les causes elisabetiana.
propietgri
d'una
bevila
que
hi
ha
al
carguante
viPeris arriba moment que l'esnes. Avui finalitza la guarra setmana parets hi ha impactes. i uns
L'ex-Conseller delegat de Cir. een d'Anglesola, d'on s'emperraren unes de les dimissions?
perit de :a veritat i de l'austeritat
de vaga i la insensibilitat patronal no dres han quedar foradats per les ba—La
cosa
es
clara
i
diäfana,
pecó
enlació,
senyor
Vachier,
ha
facag.000 pessetes. Abans havien robat el
imperen damunt Anglaterra. Tota la
les.
ha variar en el mes minim.
l'ha de resoldre el Ple, perque d'una cort dels Sivaria, ring protestant, mig
litat a la preeisa una 'larga nota. taxi a un xofer.
Algente dels socis que en succeir el
La intransigencia patronal assenya.
part hi ha respecte politic, perie de
següents
els
En
la
seca
declaració,
Just
Bueno
va
és a dir, sense cap convicció
extraiern
l
de
la
qua
fet
es
trobaven
al
centre,
de
moment
la un manifest desig de pertorbació.
hi ha el caire de govern de religiosa profunda, comenta de trendir que va trotar Heredia, al (mal ja la ciutat.
paregrafs:
En el seu afany destructor, no repara no hi donaren importäncia. Van creare
Es tracte de discrepäncies
coneixia,
i
tollar.
Arribem
a: duel entre Carlea
que acniest el convida a pas- d'apreciació sobre punts de política
"Una volacia adversa produien mitjans per a desinoralitzar- noi, i que eren coets o petards dels que anosi Crornwell. Vene Crornwell, i Carlee
roes juga d'una manera indigna atnb turnen a disparar els sois. Sortiren al
da dins la fracció consistorial sejar amb auto. Dins del coree hi havia municipal en la gestió dels consellers
escapçat. Comenea la República atela miseria dels obrers afectats pel cartee, i aleshores veieren que els indid'Eequerra Republicana m'alli- dos o tres individus mes, als cursis no a Cultura i a Policía Urbana, que es
coneix. En arribar al carrer d'Angleriese.
vidus que anaven en el taxi segtrien disgonfliete.
de la brigada especial detin- bera de la responsabilitat de la sola, li van dir que no es mogués de feren que es reflectissin en el si de
Els
agents
I
tota la grandesa d'Anglaterra és
la minoria d'Esquerra Republicana, i
La Patronal organitza i fomenta pararte
Per miracle no resulta ferit el pro- gueren ahir un individu que és ex-guardia Conselleria de Circulació i Po- dins i que s'esperés. Acuelle entraren en portades a la Cornissió de Govern, es den a haver estar el primer país rerodi entre els treballadors, perque
de seguretat i que. a mes, tenia muntat licia Urbana. Una concepció per- un a bóvila, d'en en sortiren al eap de designa perquè els substituissin inte- publicä d'E•aropa. Es clac que, corte
eixi fa impossible un bon acerd i per pietari d'una eepasdenyeria que hi ha al un desnate com a detectiu particular.
sonal rigidfssirna de la disciplina poca estona, i aleshores, amenaeant-lo rinament els consellers senyors Macip la florida prematura dels ametllera,
a poder vencer mes fäcilment les as- costas mateix del local on está ¡natal- en un pis de la plaça de Catalunya.
aquesta innovada va catire aviat.
que dec al Perfil que em dugué amb pistoles, l'obligaren a marear amb
piracions obreres. Fa remarcar la lar el centre esquerrä. Els impactes esEn els mernbrets de les cartee que uti- al Municipi ein veda de detallar malta velocitat. Fou en aquest moment i Ventós.
—En la majoeia de la majoria, ¡no Pecó no hi feia. res. La monarquia
mentirla de la normalitat restablerta tan marcare uns quants centimetres mis
litzava
feia
constar
que
era
el
millor
eri g iese posterior no oblidi la l'izó
per a crear un estar d'opinió que es amunt de! !lee on esteva assegut.
roablicament el concepte que quan s'assabentä que aquel!, individus slan designar els nous consellers?
eavien comes un atiticament.
—No; hi ha un precepte de la Ilei Anglaterra visqué, ha viscut i
Fou recollit un goe, mort a cense- detectiu d'Espanya i que tenia a la sera aquesta decisió em mereix.
despreocupi del nostre conilicte. Meomi totes les maneres d'informar-se del
Nega (me hi hagués ores part, i menys que faculta la COrtlisaiO, en cs.: que sota la sena monarquia liberal, come
,restant, hi ha injiera de telera que qüencia dels trets.
Si altra cosa no, deixo en la
que n'estigués assabentat daban,.
De la Comissaria d'Ordre Públie hi que calgués.
no funcionen i milers d'obrera que no
el Ple es trobi allunyat, per lo- els una reoúblic-a.
història
Municipal
de
Barcelona
per
tal
de
donar
un
aire
ecriós
Es falsa. dones, aquella M'emule
MiS,
A
Horac¡ Ripoll, per la seva banda, ex- nomenaments, perque aquesta desigcobren. La miseria dels obrers no in- foren enviats agents, els quals van do.
el teslinioni gens freqüent d'una plica en la seva declaració, que feia
als
seus
afees,
en
les
dites
cartee
consni
els regidora, nomenarnents que des_ tan repetida ala assagistes superficial%
uns
teressa a ;a burgesia. El que e:s in- nar una batuda i detingueren dos inlava tumbe que tenia compte-corrent a !larga ¡ aferrissada Iluita amb guante dies que havia estat condemnat pres el Ple ha de ratificar: per6 ha- i que consisteix a donar com a exenta
teressa es vencer els obrera rebels i dividus que els inspiraren sospites.
tots els banc.
determinades grans empreses injustament per l'Audiència de Tarea- vent-hi un Ple convocar per a dilluns ple d'in(luència beneficiosa de la Mis
oresentar, al mateix temps. les autoAl lloc on va ocórrer el fet foren
En rebre algún encärrec de cachetee explotadores de serveis públice." eona a mes de trenta anys de presó. sita cregut millor no usar entubes nar q uia en els t'oblea, l'Anglaterra.
r:tata com a incapaces per a resoldre rec o llides unes guantes caPsilles•
Tot dime ella Es pura tradició reme,
informatiu i particular. encomanava la
Com que ho digné adeptant un to me- facultats.
un problema de tanta importancia
V a n resultar ferns dos individus. L'un
ledramätic i un aire de víctima, el P re—Les discrepàncies, ¡traen totes el blicana. La República, Cromwell, fe.
com és el nostre conflicte.
alemany, que passava per aquell lloc, i geetió de l'afee a una senyoreta, ja que.
ren la Gran Anglaterra.
solanient
utilitzava
eme-metes
per
a
lee
sident el féu callar, fent-li notar, en- mateix origen?
El doble joc de la burgesia cene- l'airee, que es trobava dins del Centre.
N'és prova que la primera nació
cara, que elle, que deia na tenia res a
—Si, si es té en compre que unes
titueix esclafar la classe obrera i des- Tots dos per refrec de bala. El Primer 'eres snnosades indagaciens.
Manuel
La majoria de les vezades la noia enyeure amb la causa que s'estava cele- eren per la gestió a Cultura i les al- elle en aren exemple, la Frena, a:
erestigiar les autoritats, precisament a la eama dreta; l'altre, a la regid
cap
de Doc, sense volee es troba que
tres a Policia Urbana del; seus tibrarle
en aquests moments de tanta impor- gliírea dreta. Foren curare a dispensari carregada de 'dur a terme les inlaeaciort
quanti
cobrava ele diners que li corremenien
Aleshores Heredia di g né que s'havia tulare. De totes maneres, perh, la enderroca el poder real. Lluís xyl
tancia per a Catalunya, per a des- del carrer de Sepúlveda.
autor <tel fet Derque la policia majoria esta disposada a seguir la é, el enrollan i de Carles I. I. a pec
ares instaurar resclavatge econòmic
Es diu que ultra els individus que die- pel sen trehall. El nropietari del deseare mis
(loro declarar
l'havia coacciennt, i afegi nie no tenia seva obra municipal. Aleó no repre- DOC. d'aquella tradició puritana qua
tenir a les seres enana, de reaccio- naraven des de l'interior del coree, tarn- s'excusava dient clic armella no halda
13
complert
tal
com
calla
l'encärrec
que
res a veure arnb l'atracament de la b is- senta una rectificació ni un afeble ha fet l'Anglaterra i la França de
naris j feixistes, tots els ressorts del lee ho feien uns altres desconegute des
litem de l'obra municipal portada per Revolució. neix el moviment
a la
vila del carrer d'Anglesola.
eeder públic.
d'una cantonada. T a mbé es deia que els havia estat Set.
les
nacions
d'Enrasa.
de
totes
la Cornissió de Govern fins ara. En rador
La fase actual del nostre conflicte ocupants del «tse ho feien amb una pisEn alguna nur ultra ocasió no va
Per la sena banda. e l Oropietari d'aesperit p u !". eigoré' s • encara
tenir. peris. més remei eue pagar els
quella i el tenedor de Ilibres no van ia questió dels autobuses, per exem- noAquest
és interessant. Contra nosaltres ent- t ela ametralladora.
ha arribat mai a les terres
ple,
sigui quina sigui la resolució que
serveis. En arribar aquest cae. ho fria
el, processats.
eren els patrona toree les armes, per
Altir al metí, el nostre amic Manuel reconéixer
El xnfer del taxi va reconéixer Bue- es prengui, la C. de G. té decidit re- mies. La Inquisició hi fou, a l'inrevés
durnorals que siguin. Que pensi la
amh XeCN estesos contra algims Bancs Hienbert, el qual aquest any ha resulsoldre el problema de les comunica- del pur:tanisme, un aprofitament de
de Barcelona , en els miele deis que hi tar guanyador del prene de pintura no. peró Heredia, no.
Patronal que el " Radiant' pren nota
Després de les proves, dels informes cions amh les barriades. No és una l'eapiritual per a obtenir fruits matetenia
compte-corrent. S'ha descohert que "Isidre Nonell", instaurar per la GeneIe tot i que un dia no Ilunyä comA
(el fiscal i de les defenses, el jurat va rectificacei sine) que ens a fermem en rials. Ieeeperit de la República ha fet
,,rendran els patrona l'error en que
nornés hi solia tenir deu pessetes.
minar, anä a dipositar, acompanyat d'un
el propòsit de resoldre el problema. Analaterra i era tan enèrgic que ha
meorren.
Per aqueo nrecediment ha &incas de grup d'atnics del malaguanyat pintor. emetre lin veredicte d'inculpabilitat Per
I ara—digué despees el senyor Pi vi s cut i viu encara sota una monarAmb els actes de dentà el "Rana ear a moltes de les seres dependen- un rann de ¡Ion a la seva tornha. Al a andadas pr e ceseats, els quals foren ahi Sunyer— voldria parlar-vos del pro- quia. ¿Es. potser, tan puixant Vese:tan" demostrari a la burgesia el que
tes.
rars hi ha una Ilaeada catalana amb la entre, despres d'hnver estar denegada per Ple, en el qua' sita de tractar perit de la monarq uia a Eepanya, que
,ignifica la seva intransigencia cravui.
L'ex-ruirdia de eezuretat i actual- següent inscripció: "Isidre Nonell, rel nresident del Tribunal de Dret la de l'ordenació financera, el pressupost encera subsisteix i governa la RepúNosaltres ens rrtantenim ferina. La
petici6 de la revisió de la causa per extraordinari i rentissid consegitent. blica?
ment detectiu s'anomena Querrern Se- any 1934".
ihn Sibil Jurar.
Ostra causa es justa i lluitarem con .
Rossend LLATES
gura.
L'acompanyaren uni germä d'Isidre
assurnpte en el qual espera que tunra tots. Cada dia notem mis la desHa estar suenee d'ocup ada i son , i. Nenell, un nehot sen, els artistes XaUN ALTRA CAUSA PER
¿reos la cooperaci6 de tots, ja que
Tortosa, 9.— Aquesta tarda, a les
moralitaació patronal.
mentrestant, se li instrueix expedient.
no en volem fer Miestió política, silo',
ASSASSINAT
vier Nogués, la Pesque!, Enric CaseEls nostres aiiliats mantenen i dues, quan descendia la costa de
noves. Pere Créixems, Olaguer JuA la Secció Tercera, u pel Tribunal exclusivament ciutadana, i per aixe)
:eantindran sempre la disciplina sin- Vinallops, prop de la nostra ciutat, ei
ment. Francesc Pere Inglada. del Jurat, sèn veié una altra contra demanem la collaboracid de la prem4ical que e'han imposat, i no acataran tren de mercaderies 1.60e, procedent
Joanuirn Borralleres i tut representant Francesc .Montoro, acusar d'haver motu sa. Un cop s'hagi celebrat el Ple
eitres ordres que no siguin les ema- de Valencia. a causa d'haver-se trenFrancesc Soler„ a Montantes del Va- convocare una reunió dels directcrs
de les Galeries Gaspar.
eades craquest Comitè de Vaga. Aixi cat l'eix a un vagó que portava ti,
lles. El fet va ocórrer a darrers del mes de periòdics i dels repórters municisencerem la resistencia i la intransi- han descarrilar tQ vagons ,els quals
han
quedar
destroeats.
Ha
resultat
de setembre de l'any pasear i, justa- pals per explicar-los que es el que
gencia patronals.
ment, el primer dia de la festa mejor es vol fer i en la forma que es
També hem de fer remarcar la ferit el mosso de tren Ramon Ales,
La polieta va delenir ahir Joefati i contestar totes les preguntes
Abrir es presentó al Jutjat de guardia
poble.
mentida d'una falsa normaliatt. Abrí vel de Castelló. Ha estar assistit pel Unís
Orín per denunciar el fet seMontoro fa de iiraire, i la seva víc- que es facin i donant tots els aclare duim Rovira i Rovira, fabrican(
l'opinió pública comprendrà que Id- metre de la Cc>mpanyia. La meitat
midv sabons. amb domieili al Pasa
Necessitava sno pessetes, i arutima en feia igualment, i aleó els obli- ments que es demanin, tot amb
:rica finalitat de les falses noticies sen del coniboi ha seguir fins aquesta guent:
gase a seguir totes les festes majors res a un criteri parribtic i ciutadä. eatge Torea perquee junt
rl pretext per tal de no solucionar el ciutat. Han quedat detinguts a aques- di a Joaquim Fuster Bonin, mee viu
be
de
Barcelona
i
dels
creditor.
pe
f
ta estació l'exprés de Barcelona i a passatge de la Banca, perque les hi
el soci alemany Carles Bosch
ele Catalunya, installant-hi barraques.
&emitirte.
I.a policia va deteMr quatre indiFueter les hi deixi, peris fent-li
El crim ion per onestiá de faldilles. i tenedors de titols.
Sehugtt, fabricaven sabe i
La Patronal es "burla" cinicament Santa Barbera eh de Valencia. Fins a
Un
repórter
li
pregunta
despeé;
el
vidus sospitosos a les Drassanes.
Memoro esteva amistançat amb Maria seu criteri. corn a alcalde, sobre la paseada usurpaven la marea del
ce la fam del proletariat. La borge. demi no quedara 'hure la via i per firmar un rebut de cinc-centes pessetes,
Tres
(raquean
individus
són
molt
tant e:s viatgers han d'efectuar trans- a pagar en el terne de dos mesos. A
Rcdriguez ; aauesta, al cap d'uns quanta sentencia del Tribunal de Garantiee
fabricant Pujol i Nart. S. A.
na és afee Que ho tinguin present
mis d'això, l feu deixar la motocicleta coneguts com a profeseionals del ro- anys, se n'anä a saure amb Soler.
tots els treballadors de Catalunya." bord.— C.
El (lit sabe era dolent de cona
El senyor Pi i Sunyer es riega a
des diners, dent-li que hatori. El quart no és conegut, i
a
garantia
rem
Es
trobaren
a
la
festa
mejor
de
MonAnt passada, a les onze, es registra
molt mis ben vestir que els al- tornes, es barallaren i quedaren desa- donar el paren reos a alcelde. Coni firmen.
al cap de
si,
tal
con,
havien
quedar,
en aquesta Ciutat un atemptat de caa borne de partit, digue que trobava
Fa uns quants dies qttr ert
dos mesos no les hi tornava, afegint- tres.
ball:. Soler va resultar mort a censeracter social, que costa la vida e
Fou interrogar, i es riega a donar qüencia d'una ferida de ganivet al ven- la sentencia francament equivocada, van vendre una quantitat en una
hi el interessos corresponents , tui que el Parlament de Catalunya tenia
l'operari manyä Antoni Ambres i Bael
seil
nom.
Digué
!tornes
que
halda
subhaeta del carrer de Fivellera
rra pagar quinze pessetes mensual, rn arribar de Madrid en non! duna or- tee. Els .105505 de l'Esquadra detin- plenes facultats.
llús, de 32 ames.
concepte de garatge per a la nioto, se la
Li preguntärem despres sobre la t'oren detinguis en el precia naoEl fet es p orta a cap en el moment
ganització política i que tenia l'en- gueren immediatament Montoro, i el
quedaria.
detenció del senyor Granier-Barrera. ment que finaren a vendre'n ung
q ue el dissortat operari sortia de reeärrec de posar-se a les ordres d'un trincaren a la presó de IvIontornés.
Pasearen els dos meses, i (pian [Así:. delegar de la dita organitzaci O per
El processat, en la sena declaració,
—Je vaig donar una nota en la qual segona partida.
Parar uns telers de la fabrica Vidus
Orín
es
presenta
a
pagar
la
dita
cuandigné
que
es
va
treure
el
ganivet
amb
em ratifico. Tinc el convenciment que
de Joan Torres. Segons sembla, els
El domieili que donaren, alai
tal d'executar les ordres que aquell
Ahir a la tarda, al Port fan detingut tirar, amb els interesen:, i a retirar
de
defensar-se
el
propósit
nnicament
en
el procediment sita tingut en con) el nfimero del telerfan, sean
arressers que han atemptat contra el
donde.
dissortat operari han estas tres. ei, per uns agente de policia Francesc Pei- moto. Fuster es neg g redonarnent a
Afegir que, necessitant gent per tal que en intentar prendre-l'hi Soler, eh compte el que és un conseller inuei- falsee'.
tornar-la-hi, dient-li que li liarla comq uals, aprofitant que la víctima pas• nado i Peinado, de 3 4 a n i' s , el qual
realitzar les dites ordres a Bar- rnateix s'havia clavas l'arma i produit cMal de Barcelona, pels cimadans que
L'alernany no te dortimentacid
suposa que es trobava en aquel l lloc es- prada per mil cinc-cer.tes pessetes, i celona, s'havia posat en contacte amh la ferida que Ii causa la mert.
representa. Es un limar en el qual
5 .15 Per un lloc solitari. li han ere
El fiscal va demanar al Tribunal po- no pot fer el processament el jutge de cap mena. Després de les sana
perant que li íos lliurada una partida ensenvant-li un rehut, en el qual es veia els airees cletinguts, i digne que no
regat uns trets d'arma curta que
han ocasionat la more Ränielament es de cocaina que deu haver portar algar/ que el número t baria estar escrit da- sabia de quina mena de gent es trae- pular que condemnés el propessat per abene que decideixi la Sala. No vol eions que li imposin les auteria
homicidi. La defensa allega l'atenuant dir aix6 que hagi de jutjar la Sala. teas espanyoles, eere expuleat,
vant de la quantitat de cinc-centes.
feren escàpols. S'ignora qui han pogut dels vaixells ancorats al port.
tava.
sin6 que l'article de la Llei té dile:
Aquest individu te antecedents com
El jutge dispnsä que •Inaquim Fue
ésser els autors d'anuest atemptat.
La policia efectua treballs per tal de legítima defensa.
El Jurar apreciä que el processat blanquee i que primer ceba cónsul
d'aclarir ni es tracta d'una nova banda
(A clerrera hora d'ap esta edició es traficant de róxics i esta reclamar pe; ter ingressés a la pres6, per falsedat
sur
la Sala abans que el jutge actues.
era
culpable,
en
decir,
peró
tingui
en
d'atracadors en forrnació.
Zs„.en „és detalls eraepest ~letal.) Jujat núm. 3 per venda d'estupefaents. usura.
Des d'un punt de vela general.
rnmpte l'atenuant de la intercedincia, i
condemnä Montoro a deu meses de creiern que la forma de c,tacid. sense
l'advertiment que seria detingut, empresa.
presonant-lo en presentar-se a decla,
• rar, contrasta ame, el tracte que alma
donat sempre als regidora de la durar, adhue en temps de la Dictadura.
A la Conselleria de Treball se Sabia
que els minaires de Sallent no produien
com abana. Hi foren enviats, amb aquest
LA SENYORA
Cansemotiu, dos delegats de la
necia, els quals redactaran un orme
nf
La
que sera lliurat al Conseller de Treball,
nenyor Barrera.
Ahir al metí tingué Ilec a la Deuna
Segarla sembla, en acuelles mines es
legació Marítima de la nestra ciutat
registren acres d'indisciplina. Els minailacte de presa de possessió, per part
una
dona
res, a mes, produeixen fax.
de la Generalitat de Catalunya, dc
Preb:denta de l'Arxiconfraria de Mares Catòliques, Camarista de Nostra Senyora de la Mercè
Fins ara cobraven una pesseta de pri.
l'Aeriport Maritim de Barcelona.
a
la
tarda.
dos
agents
de
vigiSignareis
l'acta
del
traspäs:
per
part
Allir
ma. Hoin te el propäsit de concedir priYocal de la Caixa de Lloguers, de l'Obra de Nostra Senyora de la Visitació i de "Laus Perennis"
de l'Estat, el senyor José Galán Gue- lancia que prestaren servei al barri
me; a base d'una veritable intensiiicacid
rra, cap del Träfic Aeri de la Direc- les Drassanes, ¡oren aviSats n nie uns de nroduc.eie.
morí el dia 8 de l'actual
cié, general de l'Aeronautica Civil Es- nialtactors tractaven d'espany ar l a Piala
Tarnbe han anat a Sallent dos delegare
panyola, en representació del minis- d'un pis del carnee de l'Arc del Teatre, mes de la Conselleria de Treball, per tal
després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
tre de Comunicacions, i el senyor Lluís amb intenció de cometre liii robatori. d'esbrinar si entre ele minaires hi ha
Berdugo i Partagas, delegat de l'es- Els agents es dirigiren rimidament
elements extremistes i si fomenten la inD.)
( E.
mentada Direcció a Barcelona, i per aquell lloc, i els malfactors, en veureas. disciplina entre els minaires.
part de la Generalitat, el senyor Joan fugiren sense obeir les verle d'alto que
Probahlement el seu informe será MuL'Izo°. 1 vdm. senyor Doctor don Enric Pla I Denle!, Bisbe d'Avila, germà seu; el seu espòs Damlb
Comorera i Soler, conseller d'Erono- els donaren els agents de rautoritat. ral densa. al Conseller de Treball.
aria
i
Agricultura,
i
el
senyor
Josep
I
lisa,
Mis,
filia
política
»la
QuIntana,
Joan
Colobart,
Joan
Capo
Rossend
Pene,
mils,
germana
nihil"
la
remendó,
i
1
Mateu
Aquests emerentueren
Canudes u Busquests, cap dels Serveis en arribar a la porta de Santa Madrona.
'lobada polltloa, cosIns 1 familia teta, en recordar a Ilurs arnIcs I eoneguts tan sensible pèrdua, els preguen que
d'Aeronäutica de la Generalitat.
un dele agents va relliscar i catire, i se
tributin un record en Ilurs °racione ; que se servelxin assIstIr el dimarts vinent, die 12, a dos quarts donas, al
li va disparar la Pistola.
Dom ènec de Bellmunt cap
El projectil va tocar una dana que
solemne oflel I mieses que, en sufragi de la seva anima, se celebraran a l'obvies)* de la Casa de Carnet, per la
per
temen
indret,
la
qua!
vi
nassavi
de l'oficina de censura de
qual atenc16 ele quedaran agralts.
ésser traslladada al dispensari del carrer
'11.
l'ambe es abran essea a les parroquials es8lesies de Campins, Sant Celoni, Llinars del Valles ¡ Peraleda.
del Rosal. on digué anomener-se Mipremsa
rada Olegasay Anido, de 30 anys, amb
NO ES CONVIDA PARTIOULARMINT
IL DOL ES DONA PER ACOMIADAT
domicili l carrer de Ferrer i Guardia.
El Front ['nie Mercantil te anuncia- manero 6, a la muntativa je Moutjuic
A la Cornissari general d'Ordre PeL'Emm. Sr. Nunci ApOStblir, els Emins. Srs. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i Arquebisbe-Bisbe de Mallorca,
da la vaga dels dependents de disset
El. facultatius de guardia al dit dis- blic ha quedat instalar el despatx de
l'ExermSr. Iti.sbe de Bareelena i els fleme. i Rvdtns. Srs. Bichos de fairona, T col osa, La Seu d'Urgell, \ t ic, Solcases de comerc per incompliment del pensar' ti van apreciar una ferida per la previa censura, ordenada pel Govem
sona, Tuy, Ciudad Rodrigo ¡ Avila s'han dignat comedir indulgeneies en la forma aeustutunda.
laude. Si no arriben a un acord amb les freg de bala, al alt temerte, i una altra de la República. N'ha estat nomenat cap
dites cases el dia 16 es declararä la igual a la mi dieta. Feu qualificat el ei periodista senyar Domènec Pallerola
vaga.
(Domènec de Bellmunt).
seu estat de pronòstic lleu.

Barrera

l'Esquerra

Detenció d'un que es
feia passar per

categoria, el qual
absolt

Una nota del senyor
Wichier

detective

Humbert i
artistes
uns
dipositaren
tomba d'isidre
Nonell

Tortosa

Descarrilament d'un
tren de mercaderies

S tí n

Un usurer generós

detinguts dos

comerciants aprofitats

¿Una nava banda
d'atracadors?

Un traficant de co-

caina, detingut

Els minaires de Sallent
no produeixen

El tropas de raen-

pod maritim de

Donya Mercè Pla i Deniel de Mateu

Barcelona

P.

El Front Unic Mercan-

til anuncia la vaga

polieia, persetuint
Iladres fereix

1.17r
LA PUALIGITAT

aprovat també pel ministre de la
Propaganda.
Després de la reunió, que se celebra el 5 d'abril de 1933, els directors
es veieren obligats, de fe, a pagar
aquests drets, perb la jurisprudencia
a la practica no era eficient, i es registraven nombrosos mancaments.
Aquest acord d'ara posa fi a les disDEMA, ESTRENA
cussions i escapatóries per les quals
els directors esquivaren els pagaHumorística i espectacular
mento.
La "Stagma" ha declarat que re.
sittlra de la televisió
nuncia a tot recurs contra les faltes
passades. L'acord pren, dones, vigor
a partir del primer d'abril darrer.
La "Filni-Kredit-Bank" sha encarregat de l'aplicació del decret seguit de l'acord. Ella signa els contractes i assegura la percepció. Hom
diu que aquestes noves disposicions
han estat acollides amb simpatia.
Aixi resulta que la "Film-KreditBank", que rep el 12 % de les quantitats estipulades, realitza un bon negoci, i els director, que es creen
perseguits tells tanithé!) declaren ara
que l'acord és liberal, i els compositors, que gairehé no fan res, tenen
almenys la segyretat de veure assegurats els Seils drets.
S' han establert dues menes de tarifes — és un procediment "nazi - , res-orden/ —: una, la tarifa A, per als
directors que han acceptat Varranjamen t tot seguit, ¡ la tarifa B per als
recalcitrants.
Heus an i Eanex prevettint aquestes
1/int estels del teatre, del cinema tarjes:
Anex a l'article 3 de la corneenI de la rädio
ció. — Entre l'AssnciariO alemanya
propietaris de cinema i la "Stagde
Música deliciosa. Malles a dojo
ma" Societat reconeguda per 1 - E s
Sense In e f-trena fins a o--ti t is t e
per a la protecció des drets d'au--tas
A mis, la dinemlea comedia
tor en materia musical).
Tarifa A. — A partir del g o d'abril
de 1934:
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"Una noche en El Cairo"
Urquinaona

M. G. M.

Film dirigís ece Sosa Irood, outb el
semicnt r„uartiment Jamil, Ramon Navarro; Diana, Myrna Los'; Gerald, Repinatd DC1013 . Cecil, C. Aubrcy Sinith;
Powers, Louise Clower flote,
La pp esia de l'Orient , la fogositat dels
ärabs, les intrigues, la barreja de romanticisme i concupiscencia, de miseria
i grandesa dels orientals. tot alzó ho ha
volgut aprofitar Sam Wood per al seu
film. Aixi, d'un guía que fa creure a
cada anglesa nue cau a les seves mans
que és el seu Mire amor, tot per rebre'n
una joia com a record, a cariv¡ d'un
anell de quincalla, ens en fa un heroí
apelagUs q ue persegueix una xicota que
es va a casar, fins que, a través d'una
serie d'aventures i de situacions repetides. la ennvene que fugi amh ell quan
ja la enden per anar a l'altar. Sam
,Wood ha posar en el film tots els Pipíes del sentimentalisme dit oriental:
frases Poètiques i sense sentit, una caneó deliqüescent, monótona i perpetua.
raptes, xurriaques. un bany de roses, el
desert, oasis, nits estrellades, etc. , etc.
El direetor. evidentment, yola donarnos la sensació de l'arrió desmoralitzadora de la insistencia del etsia Jamil prop
d'una estrangera que li ha agradat, i les
resistències, els defalliments ¡ les represes de Eheroina fins a castre vencuda Per
diguem-ne misteriós, de l'Orient
penó aquesta lluita, a q ueçts defalliments.
aquestes represes i e venriment final.
que podrien esser interesants si l'agent
fos l'ambient, es tornen monótones tan
hon punt en fa un Dersonatge. A Mi5,
Sarn Wood no semblava massa segur
de la seva obra: semblava que dubt e s; al
comeneament. hom diria que va a donarnos una comedia Remera. f fins picant; després, pena, rancia d e :tensa
can--mentfaurosimentl
t;onera, i. encara, duran! el film, dues
n tres re garles es triaba amb un final
s obra! ¡ ha de fe g rans enuilihris per
eVi , ar - fr> i seguir la Instória
Celehrem nue la M. G. M. hagi aneofitat el final de la temporada per donar
aquest film.
A. FERRAN
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De tiot a 1000
De 401 a 000
De 201 a 400
Eins a 200

Tarifa
ni is ca!

per seient
i per any
1'30 R. M
¡'20
105

0.95
0.60

Per a les sales de cinema on els
films no són projectats mes que un
(la a la 3 etntana les tarifes seran reduides en un 50 cje.
Per a les representacions cinematográfiques isolades la tarifa a aplicar será de o'o5 R. M. per seient i
per dia de representació.
Tarifa B. — Els preus d'aquesta
tarifa sin els mateixos de la tarifa A,
amb una sobretaxa d'un 3 0 per cent.
Per a fac:litar al; propietaris de cinema la nora reglamentació, la
"Stagrna", a petició de l'Associació
de propietario de cinema, ha decidit
reduir les tarifes A i B. Aquestes reduccions han esta! fixades de la forma següent:
Del primer d'abril al . 30 de justy
de 1934, un 9 per cent.
Del primer de juliol al 30 de setembre de 1934, un 6 per cent.
Del primer d'octubre al 31 dc desembre de 1934. un 3 per cent.
Si nosaltres hoguéssim de creure
les inforrnacions que ens arriben de
persones autoritzades hauriem de dir
que les coses van molt millor, puix
que tots, naturalment, coincideixen
assegurar que aquest decret és im
gran progre:s. De totes rnaneres eils
agradaria conèixer
dels empresa::: als quals sels ha aplicat
tarifa B.
M. M.

El microbi de Hollywood
Dejen que la ratxa de divorcis havia acaba!. Error proiund. A Hollywood o rara de Hollywood, els artistes que han trepitjat el territori
america del cinema s'han emmetzinat,
i cont raficionat a estupeiaents, no
poden passar seise la droga.
Heus an i la darrera lista que ens
comuniquen de diversos loca del planeta:
Laura La Plante, famosa "vedette"
del mún que aviat tornará al llene, se
Separa del sea marit, William Seiter,
conegut "metteur en seene".
La "vedette" sueca Greta Nissert.
que actualment és a Londres, acaba
d'entaular demanda de divorci contra
el seu espòs, l'actor ianqui Weldon
Hayburn.
Ina Claire, que fou la tercera muIler de John Gilbert, camina ver, Eu_
ropa al mate:: temps que el primer
Ferran de Liechtenstein. Disten que
és una coincidencia. Persa alguns afirmen que abans de casar-se ja traen

CATALUNYA
DEIRA, DILLUNS: ESTRENA
Duos gratis prodnorions

Doble
sacrificio
Loa crearid eins

La nova missió de

JOHN BARRYMORE

"Film-Kredit-Bank"
L'Associació alemanya de propie-

taria de cinemes i la Societat reconegada pel Reich per a la percepcier
dels drets musicals, la "Stagma", aca_
ben de fer un acord, amb motiu deis
&es de les obres reproduides en les
pellícules. Aquest acord ha estat

Secretos de la

policia de Paris

determinarla la data en qué aproximadament han de divorciar-se.
Com a sistema de vida, és
Com a metode de reclam, ja cansa.
1 per a imitar-lo, és perjudicial.
n•••n1C711..e

D'UN FILM A L'ALTRE
—=—

* El director espanyol Benito
Perojo anuncia per a una data próxima la realitraciO de la versi; sonora de "El negro que tenia el alma
blanca", i ja ha començar, a Barcelona, la presa dels primero exteriors
del seu film. Sabut és que part
l'acció de "El negro" esdeve als voltants del port barceloni i en un (Eaquests restaurants populars que hi
a Montittic. 1 Perojn, que segueix
l'accié de la novela d'Insna amh tota
l'exactitud que permet l'estil peculiar del cinema, sita traslladat a Barcelona perque els exteriors siguin
autentics.
A Barcelona, on baria arribat des
de Paris, l'esperaren ja alguns dels
elenietits ternirs que han de colaborar en la realitzariO del film. l'er
exemple, el "cameraman" Fritz Malsín
i Fenginyer de s() S c anlan. Perojn,
sense desdeny--naturalment—per als
elements nacionals, procura rodearse d'ajudants aptes. Dintre d'aixó, cap
ajut tan útil cona la dels chis colaborarieses. A Fritz Mancll se . ] considera
cnnt a un dels n011ors operador;
d'iniatize amh que compta la cinernatografia europea. 1.a Paramount el
po rta a Joinville. 1, per fi, el traslladi a Hollywood perquè fes la fotografia de "El expreso de Shangliai"
I l'operador de so es lin altre autentic professional. Scanlan registra el
so de "La route est helle", primera
produccie, sonora del cinema francés.
Des eraleshores no ha ressat de Ire'aliar al pais vei. Tambe ha registrar el sn d'alcuns films a Inglaterra. Perojo ha aeonseguit contraetan-lo en're dues pellicule, d'Alexander Korda.
* L'èxit que aconseguí el film de
E. G. Robinson "El rey de :a plata".
retirat en ple apogeu per tancament
del saló, s'ha patentitzat encara mes
en dirigir bona part del públic una
petició a l'empresa del Kursaal perque es reprengués aviat. Accedint,
dones, al clit prec, Kursaal pre s entara aquesta cinta, junt amb dues
mes, nuoit importants, també de la
mateixa productora de "El rey de la
plata" (Warner Bros and First
t;otaal i, titulades "Calamidad con
suerte'', per George Arliss, i "Hay
nntjeres así - , per Aun Dvorak i Lee
Trae y.
* L'origen de "La mujer acusada", la película més original que iba
portat al llene fins a la data, litigue
lloc en la forma següent:
George Palmer Putnam tenia en
el ser poder una història original, que
volia convertir en assumpte cinematográfic.
—Que Rupert Hughes "Eadopti al
Ileng"—digué als directors de la Parantount, i a toro els sembli rnolt hé
la idea, llevat que l'adaptador los
Hugbes.
Un va opinar que Vicki Bauen ho
(aria millor, i un altre va assegurar
que ningia tan indicat com Zane Grey.
Quan aquest va acabar d'emetre la
seta opiniú, un altre es va aixecar
per thr al seu torn i tue Villa Debitar,
autora de "Pescada en la calle - . "ho
tarja ¡ el seu company de la
dreta digné al seu torn que Ursula
Parrot era la persona n'es a propóI de manera semblant aliaren opinant tots, fins que per uiltiiui es convingué que cada escrtritor dels esmentats s'ocuparia d'un caprtol de
l'assumpte, el qual es publicarla primer i, de reaccionar el os:lidie de manera favorable, es portaria al llene
despees.
El triomf de l'obra publicada e 11
forma de rulleti en una de les Inés
popular; revistes americanes fou definitiu, i "La mujer acusada" es porta al llene per la Pararnount, amb
Nanc y Carroll, Cary Grant, John
Irvin Pitehel, Jack La Rue,
Lona Andre i altres actors famosos,
gracies a Rupert Hughes, Vicki Bautn,
Zaun Grey, Vina Debitar, Irving S.
Cobb, Ursula Parrot, J. P. alcEvoy,
Gertrude Atherton, Polan Banks i
Sophie Kerr, als quals encarregaren
els diversos capítols que havien de
figurar en tan original obra.
* En el programa de l'Urqui!taima podem admirar una película
tinissima i altament suggestiva Metro Goldwyn Mayer. Es tracta d'un
film titulat "FI difunto Cristopher
tiran", de tema originalissim, que
vonstitueix una sátira a estones morda s; i senipre amenissima i d'extraordinaria comicitat, en la (mal Marie
Dressler se'ns presenta com una
dona humil, a través de la vida de
la qual seguim pas a pus el viure dolorós d'un gran artista que obtingué
ia celehritat després de la seca mort,
i sobre l'obra del igual es lancen v o
raços els traficants en obres d'art.
* "Te quise ayer" es una producen, de la Frie d'aquesta temporada. Dirigida pel grast animador de
"La feria de la vida". Heney King,
i interpretada pels famosos noms
Warner Baxter: Elissa Landi, Victor
lore i Miriam Jordan, la nora estrella de la Fox.
* En "The Shape of Things to
Come" (Els rent anys venidors), la
novela de fi G. Wells, que Alexander Kord a prepara per a entrar ore,ximament en produrció als sets estudis de Lniurlon Filias, es veurä la

guerra en colossals proporcions amb
tota mena d'estranys i poderosos instruments dr ~ti, mentre que, per
Misten l - Intriga - Ernoeld
rontrast, hi batirá un aspecte pacífie en el qual es semi viure la gent
0. 1. 0. R. mis anys que en la vida actual; hi

Diuriierige, tJ4e. uáy

trucció d'estudia cinematográfica a un dels que amb més interés es féu reRomania."
marcar tau boum punt comeneä a uonarA mis, es crearla una revista de se a coneixer, hem pogut veure con]
cinernatografia.
ha avaneat amb passa terma, la seva
"Nosaltres no volem donar els rapina aseenssó 1 con: el neu pre.stigi
nostres diners als estrangers—afegeix olia consolidar, i avui En Vrlaita ocupa
el ministre—. Voten: crear una indús- dignament un deis primera llora entre
tria cinematográfica nacional, igual- els come/listes catasans.
ment que els altres Estats. De tiroEl recital que recentment ha dona/
ment obligarem a les cases de cinema al Casal del Metge na estat una bella
a "doblar" els filrns estrangers en manitestació que ens ha mostrat l'arIlengua milane s a , tal coin está en
en la plenitud de les seves jacalpráctica a França. a Italia, a Hon- tista
gr.a. En el periode del primer any tats, m ens ha pogut confirmar brillantnsent
l'alt concepte que d'el! trauern.
el 25 per cent de films estrangers seran sincronitzats—doblats—en roma- Mes encara, ens ha jet constatar guanys
nés, Eany següent el 5o per cent i el considerables. La técnica apareix ami)
aquel' punt ele maduresa propi deis
tercer any el p5 per cent."
Heus ari els projectes del minis- concertistes ja molt experimentats; el
tre. Al 21favrotli que actualment pre- seu art d'interpret s'ha depurar també ,
sideix els destins del cinema a Ro- ha guanyat en profunditat i s'hi projecmania, reemplaçant el professor Ki- ten amb justa eficacia tots aquells IraUna de les "celofanas girls" que riteseir. De 100111ellt la
tarifa de tiS03 que una sensibilitat aguda sap
aparenten en
to iris no podrá esser pagada, puix concebre.
CASA INTERNACIONAL
El programa d'aquest recital era veque les editores mes importants na
teten el fons suficient per a suportar rarnent substancies i d'una gran qualiaquesta no.va (Ortega. Han visitat el tat: una "Toccata i Fuga -, de Bach;
ministre una comissió de personali- la Sonata "Appassionata", de Beethotats del cinema i han provat d'ex- ven; quatre fragments de "Ihiria"
plicar-li la situació, però no han tin- d'Albeniz: tres episedis de"GOs.ieScas",
gut exit.
de Granados, i tres obren de Falla. Un
Cont sigui que aquestes troves ta- bell homenatge a la música eçpanyola.
rifes fan perillar la industria cinema- Ben identificat amb eis diversos estils
tografira. la prenisa ha començat una que aquestes composicions representen.
forta carnpanya contra le mesures tothora sabe trabar En Vilalta l'accent
dracon i anes d e l mini s tre. Fins—com expressitt i el carácter escaient, i les
hern dit —"1"nieersul", quasi òrgan seres interpretacions mereixeren Felogi
go vernainental, ha adoptat una posiunánime de l'auditóri r, seu exit len
rió netament contraria a .M. Ma- complet, i hom guardará un hell revrodi.
cord d'aquesta vetllada. Malgrat l'exSaben també que d'ença cine han tensiO del programa, el concertista llaentrat en vigor les noves tarifes no gué d'a fegi r-lii al g unes COMPOSICIMI:
s'ha sotmes cap film a la censura. per correspondre als aplaudiments que
1.a situarte, és molt gre y. Els indus- amb insistencia el cridaren a l'estrada.
trial: per la seva banda rolen adreçar una petició al rei Carol per a defensan llurs interessns.
Gruta d'intèrprets de l'espectacular
comedia
CASA INTERNACIONAL
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Cultura Musical

1 las siete

Palau de la Música Catalana. Festa
de Germanor d'Orfeons. — lleus aci
el programa del corleen que aviti,
diumenge, dia 10, a les cinc de la
tarda, donaran al Palau de la Música
honra la jornada de quatre llores i un
Catalana l'Orieó Sallentí, de Sallent,
sistema financer en el qua l el patró
vingut expressament: rOrieó Montor estará, abolir. Korda trigari vuit
serrat, de Gracia: l'Orfe6 de Sants,
Tiesos a realitzar aquesta producció,
eh manuscrit de la quia! esta escrivint
i l'Orfe6 Català. formant un conjunt
Wells actualment. Per be que res
de sis-cents cantaires, que actuaran
..-1mb el cuncert del dirnecres passat iunts a la tercera part, sota le direcno s'ha .gi anunciat. Ned 3Iann, perit
en modelo de Holl y wood. es troba aquesta Associació clogué el seu curs ció del, mestres mossèn l'atetes,
ja treliallant als estudio de London (rénguan Y, tercer de ma msa aetuaciO Pérez i
a la muestra ciutat. El baiane d'aquest
* Herbert Wilcox, que dirigeix la curs es excelent, i palesa un esfore
Orfeó Sallenti: mestre director,
producció de la British & Dominions, considerable per tal de donar als con- J. Potelles, prevere:
empra un metode original de presen- certs que l'Associacio Mere:o als seus
"Cant de la bandera" (primera
tació per al Ilamarnent a Anglaterra adherits un to digne i de gran selecció.
Maria Millet.
de "Por nieclio comedia mu- Durant la temporada que ha acabar, audición I-luis
"La
gentil Margarida", Comelles
l
'
sical, l'estrella de la qual es Jack A. de M. ha presentat en dues briBuchanan, artista ja conegut del nos- ilants sessions I - Orquestra Filhartner- Ribó,
"El pardal'', Mas i Serracant.
tre públic per haver estat oponent de nica de Madrid", dirigida pel mestre
Solistes: senyoreta Planes i senyor
Jeannette alacDonald en "Monte- Pérez Casals; els pianistes Josep IturRosers.
Artur Rubinstein ¡ Josep Cubiles;
carlo .' ¡ protagonista de "Si, si,
"Caneó del !ladre", Sanxo Marel pianista i compositor Joaquim Nin;
XI r. Brown".
.Aquest tilia inaugura la temporada ei guitarrista Andreu Segovia; el Quar- naco.
"Al joliu bosc", Jannequirt..
de cinema parlant ah Leieester Squa.. tet Leiser, el Quartet Londres i el
"Ocellada", Jannequin.
re Theatre, i abans d'ésser presentat Quartet Roth; el violoncellista Maurice
Marechal; el "Cor de Cossacs del
II
a Londres ion projectat
Don"; els artistes catalans Mece Plana sis ciutats de provincia.
Orfeó Sallentf; mestre director,
No es presenta "Por medio mi- tada (cantatriul, Alexandre Vilalta J. Potelles, prevere:
llón" en prora privada Per a la (pianista), Rosa Balcells (arpa), Esteve
"Les campanes de Nadal", Comes.
prenisa. Els elements cinematogra.- Gratacess (flauta) i Juan Ribes (viola),
"L'infant i la mace". Pérez Moya.
¡te i el públic en general foren ad- amb altres cuncertistes notables que han
Solistes; Noi Sabaneo i senyoreta
mesos en aquestes projeccions espe- completat la ¡lista.
Planes.
cial; (una en cada localitat), que forL . activitat desplegada per aquesta
"Sursum!", Pérez Moya.
maren part del programa deis salons entitat és, doncs, ben digna d'elogis, i
"Cant de lloança." tde l'oratori
respectius.
cal desitjar que per tal de poder con- 'Les estacions", Haydn.
Aquestes exhibicions del film s'a- tinuar-la amb knut, no li manqui la cooSolistes: senyoreta Planes i senyors
nunciaren anticipadament i t'oren peració del públic.
Moreno i Tort.
El concert de clausura de curs fou a
l'equivale:1r de les representacions
11 1
provincianes donades per Jack Ha- earree de l'Orquestra Clàssica de BarOried Salieran Orfeó Montserrat
chan:In de les seves obres teatrals celona, que dirigeix el rnestre Josep
abans dessen presentades a Londres. Sabater, amb la yual colaboraren corrí (de Gracia), Orfeó de Sants i Orfeci
L'tinica diferéncia va dosen que l'aplec
solistes el pianista suis Walter Frey Calála. ›ota la direcció del; mestres
cinematografic durä sis dies, mentre i el professor de corn angles Do:tiente J. Potelles (prevere), Antoni Pérez
i Lluis Millet:
sane el promedi d'una de les onces Segó,
"El Cant de la Senyera",
obres teatrals és de dotze setnianes.
L'Orquestra Classica de Barcelona,
"El galant desdenyar", Pérez Moya
formada arnt una selecció deis nostre
"Bella companyia -, Pérez Moya.
millors instrurnentistes, es una agrupaCaligaverunt °culi mei", Victòria.
cies que el rnestre Sabater ha sabut porEl cinema a Romania
Solistes: senyoreta Trat-esset i setar a un pla de periecc p) veranient notable. El conjunt sona amb cohe5i6 i nyors Rosers i Tort.
"Credo de la rnissa "Papa Marequilibri acurat, i sota la batuta intelContra uns nous impostos ligent del sen director te tota la flexi- cel", Palestrina.
"El; Segadors", Millet.
bilitat necessària per adaptar-se a les
Abano de començar la tercera part
L'important rotatiu "Universul" mes refinades exigéncies de la interiba adherit a .1a campanya iniciasla pretaciú AL. í foren molt justes de ca- el mestre Millet, en nom de la "Gencontra unes disposicions veritable- rácter i ben encaixades, quant a l'exe- manor dels Orreons de Catalunya",
ment impracticables. El ministre Al cutis.), les versions que l'Or q uestra Chis- 'limará a l'Orfeó Montserrat, de Graalavrodi ha explicat darrerament
otra ens feu escoltar de l'Obertura de cia. la bandera recentment beneida,
la prensa les raons per les quais
"Les naces de Figaro", de Mozart,
costejada pels orfeons de la Germaconsiderat uitul l'aplicació d'una tarifa del “Concertant", del mateix autor, per non.
suplementaria de to leis per mere de a coro angles amb acompanyament d'inspelícula.
Els concerts de la Banda Municitruments d'arc. En la interpretació de
'' El film i la radio—sliu—.són dues la part solista ohtingue un brillant èxit pal. — Avui, diumenge, dia lo, a un
armes poderoses per a la propaganda el jove professor Domenec Segó, el quart de dotze del mati, tincirà loe
nacional. El Govern les vol utilitzar, nual palesà un perfecte domini de la al Municipal de Beles Arts
no per a la propaganda de partits, teCtlica de l'instrument, i aconsegui els el setanta-trese lorcert Simiónic Posine, per a la reconstrucció del país; mes Intravenosos matisos amb una sor- pular de la Banda Municipal, onze de
a més l'Estat no té diners, i per aix6 prenent puresa de so i un hell r edil que ;a present tanda de primavera.
que ha decidit, per la creació d'un acrediten la bona preparació de EarEl programa d'aquesta audició es
fons nacional cinentatográfic: primer, tista i les seves onalitals i aptitud, ex- com segueix:
imposar una tarifa de lo leis per me- traordináries. El senyor Segó fou molt
tre a tots els fihris estrangers acceip aplairlit despres de la sera excellent
JsuÏu Garreta-R . Lamote sie Grignont
tato per la censura, a excepció des tasca.
fuluts eilticatius i d'acttialitats; segon,
"Suite empordanesa". I. Introducció.
Fortín tamhe dignes tot el o ai les II. nansa (sardana). III. Scherzo
imposar, una tarifa d'un lei per cada
,
interpretaeions del "Conctrto" ca de IV. Final. Direttei.i pel sots-director,
venut de cinema.
meno e , de Reethoven, i del "Koncertsmestre Ricard Latirme de Grignon.
Essent la importaciú anual de Rode Weber, ambdues obres per
'nonio d'un, tino.oce 'mires aproxi- tück".
a piano i orquestra, ci ne completaven
madantent , el cinema nacional posrama
de la sesie,
g
Cl
Pro
A. Vives-L. Lamote de Grignon.
seiria una suma de vuit milions per
El pianista \Valer Erre dniii a la Suite de la comèdja lirica "Don Luany , Aquesta quantitat no és res com_
parada ami) els beneficia que obtenen s eva part el Miel, just , ben equilibrar cas del Cigarral - . a) Allegreto.
les cases cinema tográfiques. Aque-t amh l'oren:Mea i aten! a la unitat del lt) Tenues de minuet. e) Scherzando,
diner servirá, dones, per a la ei,11, conjunt. A q uest artista execeta amh una (1) Preludi.
V'att e tarerlat i preci s ió, i les seves inLamote de Grignon: Esterpretaciens són nicht expressivea, tot
patadantza de lpera "Amaya".
g uardant un respecte escrunolós a les
Lamote d e Grignon:
ratencions de l'autor. M'alter Free tris!,
Iberia". I. EvocaciO. 11. Corpus de
comnletamen t davant l'auditori de la
Cultural. que l'neacioná llargament. con. Sevilla. III. El Albaivin. IV. Triana.
L'ingrés será im dive, com de costum,
tainhè anlateli anda entusiasme la labor
UN urfAx FILM MUSICAL
del mestre Sahater i dels seus conabo. i l'accés del pilblie al gran salé de
testes
del Talan de Belles Arr , o:efeceadors.
R. S tuará per la seva porta principal.
— Es recorda al püldir que les portes
CASAL DEL METGE
del gran salí) de testes restaran doses
durant l'execució de les obres, i es
prega a les persones que arrihin desAlexandre Vilalta, pianista prés
de començada l'execuciO d'una
Entre els pianistes de les nostres dar- obra que, per respecte als oients i als
Terna promocion e., Alexandre Vilalta Es artistes, s'abstinguin d'intentar pene-

rantasio

itsit

el pulo
per VIVIENNE
OSBORNE

trar a l'esmentat saló fins que hagi
acabat.
Associació d'Estudiants de l'Escola
Municipal de Música. — Avui, diumenge, dia lo, a les onze de: mati,
l'esmentada entitat donará a la sala
Mozart un concert el programa ael
qual anirà a carrec del Quartet Iherie, amb la cooperació de la eminent
pianista Isabel Marti-Colin.

PRIMERS PLANS
* Roden a Italia:
Als estudio Cines Pittaluga, 1\17:71
Carnerini, "Yo te amare siempre
A Sicilia, Blasell, algunes escenes
de! sen nou film sobre la vida de
Garibaldi.
A Cines Wohler Rutman. "El ace* El cinema txecoslovac es desenvolupa sota el signe del contingert
d'importació„ Per cada film de producciä nacional és permès diM Par
cinc. Aquesta mesura, que e s -tarne
ja producció indigena-3o iihrs-timula
aquest any i 45 el vinent—, pres,
sobretot, contra els filma aleman3S.
* Amb data :o d'abril, el Comite
Pro-Infancia de la Lliga de Nacions,,
a Ginebra, recomatià per als tacas les
pellieules basades en la vida de les
abelles o de les formigues i les aventures de la rata "Mickey". Entre els
escollits hi ha els dibuixos animats,
films d'inofensiva fantasia, pe-líenles
cómiques en general autentics documentals.
El Comité espera portar endavant
els seus propòsits mitjançant un traetat que fomenti la producció de films
fets especialment per als nens, exceptuant-los de drets de duana per
considerar-1n, edueatins,
Fic, (dais de Walt Disney, les
"Silly Symphonies" en colors j
ja esmentats "Micleev Mouse" entren, dones, de ple entre els que recomana el benernerit Cornite de la
Societat de les Nacions.
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La destitució del La vaga de Trehalladors Es confirmen les Lerroux està dis- Després del fall del Tribual
entrevistes entre posat a donar
fiscal del Tribudel Camp
rtal de Garanties
nal de Comptes La äravetat de la situació Jaén, on han el cap de les Jo- satisfacció als
leciaracloij del senyor
de Benito
Madrid, 9. — El senyer slosep de Benito, fiscal del Tribunal de Compres,
destitun per les Corts per nescrit que
dirigí a aquestes en selacio ami:, el nnmenament d'un ministre comptadcr del
eld Tribunal, ha fet a un periedista les
5eguents declaracions:
—La me y a actuada en tot aTaest as.
sumpte no poda isser altra que la que
ha este. jo vaig advertir a les Corta
ea. un esent d dia 5 de febrer I . anoma lla que significava el nomenaneint
d'an ministre del Tribunal Per un a C o

estat trameses torees de reseireit, tinéué ve n t u ts de
reunits eh ministres elnrant la 'lit
I r%

Ha estat clausurat el local de la Federaci6
d'Obrers ele la Terra

la

Leda ei idorbo'
Han convingut esperar

Madrid. 9. — A les dotze de la nit dra al Gevern clvii, on estaré fin% a les
temps
han comeneat d'arribar al ministeri de set del mata
la Goveriució diversos ministres. Fue
Se Ii ha preguntat sobre el signifi- Madrid, 9. — "A B C" publica una
després de la una estiren tota reunis, cat d'aquesta reunió ministerial, i Isa crónica del seu corresponsal a Pea excepció del preSident del Cansen t dir que el% ministres han acudit per ris en la qual aquest iniisteiX en que
els ministres de la Guerra, Obres Pti- tal de conversar amb el seu cona- el president de les. Joventuts d'Acató
bliques, Marina i Agricultura. Despris pany de Govern el ministre de Go- Popular visita Anona de Borbó. Punde dos quarts de dues han arribas el, vernació i parlar sobre la implantaci6 tualitza indicant que l'acompanyava

senyors Hidalgo, del Rio i Rocha, que de la censura.
l'ex-marqués de Ocittenclo. Acaba
-mí5s:6quenotiafclzgsper es trobaven a l'Ambaixada d'Anglaterra,
—Supoeetn—li han dit els periodis- dient: "Espero que el meu full pro• fer-ho, en virtut de les atnbucions 'fambe han acudit a la reunió el dired. tes — que ans permetreu que es pulse. iessioaal de serveis em dispensare daeue em concedeix la Ilei orgenica vi- sor general de Seguretat i el governador qu; la referencia d'aeuesta reunió mi_ vant del lector d'acumular n os-es
lent.
apreciacions. En tot cas, cal que se
civil de Madrid.
nisterial.
—Que pass:e amb aquest eserit?
El temer alarraco, en abandonar cl
—Jo d'aixa no en sé res: notnes sättiga que el corresponsal de
S".*.
—Oficial:nene jo no vaig tenir cap ministeri de la Governació, a un sanan sé que e
a
París, senyor Joan Aran/burle sentí
s ministres han coin:idit,
noticia sobre la seca tramitació; pera de tres de la ',satinada, ha estas pre- després de la leste a l'Ambaixada an- que li deia. sopant en .taules
sé que reunides les Corta en sessió se- guntat pela periodistes sobre el motiu
citaaglesa. per a assabentar-se de les noti- -.0.es
' dimatis a la en:
creta feren retirar al senyor Alba el la reunió, i ha dit:
cies que ha rebut el senyor Saaazar tinada donare una noticia important
que afecta al plet de les dretes cepaII:Canten, en el qua'. proposava la con—No in ha res; solament urs musst Alonso,
nvoles.• alidecies del nomenament i la delegam6 d'impressiens i uns minuts de conversa.
Un secretad del ministre de Gode les Corts per seguir actuara aixi en
El diera• per la seca part, insisteix
—Només aixia?
vernació ha manifestar ci n e aquest
a conaignar la veracitat de la inforfutur. De tot ixe no em comunioà
—Nemes. Per gui ho Preaudett?
pensara passar tota le nit al seu des- „„ i n del se , „„„p„„n
res la Comissió de Govern interior.
—Es que la mesura adoptada pel Go- patee
Durant el dia traerá ei cumentari en
—Per que sha tornar a reproduir la vern de restablir la previa censura de
A la reunió celebrada a Governa- ela circols politica ha estas la ratificaeüestial:
Premsa ha aixecat gran alarma en tots
nomès
han
deixat
r
:6
d'assistir-hi
els
—Peue el dia 24 de mara; la Ca- eis que Seis ara la ceneixen, i aixa es
ció dA B C" sobre la visita del a,
ministre! de Comunicacions, Obres nyor Valiente amb Alfons de Bomba a
en:asió acorde deixar en sespens la sempre senyai que passa atenta COtil.
Públiques i Justicia. Fins a tres murta Paris, Tambe ha estas comentada la
aorreguda d'escales que automàticament
—Nn—ha contestas—. Es que el La:savia de produir-se pes noinenament del ceen ha de tallar i evitar que pugui de tres de la matinada han estar el 3 desautorització del "Debate" a la inministre demoftrant amb aixô la ra ó escampar-se el rumor mantenint en una ministrea de la Guerra. Marina. In- tertenció (rabie det senyar Gil Bcbles
ene m'assistia, quan en compliment d'un tensia el lector, que en a quests moments dtistria i Instrucció Pública amb el en la sessió parlamentaria en relució
deure inexcusable, per imperatiu de la és perjudicial. Inúnie que preocupava al ministre de GovernaciS. A la dita a Fassumpte del diputas sensor Lozano.
vag plantejar el problema a les Govern eren els fets de Jaén, i de Jaén, hora han sort:t junts e 1p senyors RoEl diputas senyor Josep M. Valiosos
inorts pesque aquestes resolguessin.
—I quina relaoió té aircó amb el pro-

segons cm diu ara osaseis el ministre de
la Gobernada., es reben impressions ap-

ecte d'Estatut del Tribunal?
timistes, i en altres lloca dEspanya les
—Un dia em vaig trobar amb que labora del camp nefectuen quasi amb
3: "Diari de Seasions" e5 publicava :tormentas.

un projecte d'Estatut del Tribunal
de Compres. confeccionas per la Coirnssiti de Govern interior, pel qual

es pretenia con ealidar el nomenament
que les Corts i jo, en el meu escrit,
havfern consideras irregular. Llavors
em vaig dirigir novament al Parlament assenyalant la graveras que. prerisament per a la seva sobirania. sigraficava el que s'havia fet i el que
es pretenia fer. I davant d'un darrer
once de la mateixa Comissió ordenant
correguda d'escales que havia suspes, em vaig veure en la imprescindible necessitat de emolir amb el
ree deure, sabent per endavant que
eIrstaulta t no seria grat per a mi.
--zi que iii 1a de cert en aquesta
lar,xa de respectuositat de que s'Ira
earlat aquests dies?
—No he necessitat repassar eis escrits que, com a fiscal, he firmas , per
poder asee g urar-vos que no hi ha
ni un sol concepte ni ena sola frase que per molt torçadament que la
vuiguin interpretar, pernseti tal apresnacó. En toss els nietas escrits sorreleo a la sobirania del Parlament
resolució de la miestiste Mal pot.
per sant. atemptar a una sobirania el
que per endavant shi sotmet arnb
gust. El que passa és que. pela que
es veu, el iet, plenament i absoluta-

mera normal, que un fiscal denuncii
la Comissió trusts fets que considera

delictius, quan els presumptes cucarrats tenen una força politice suficient
r er a evitar que s'examinin els fets
de referencia, produeix fatalment un
desenllaç tan extraordinari, com el
de :a IrleVa destitució.
,Que dina la gent si q uan un fiscal
presenta d'ofici una denúncia l'Audienca que ha de fallar e ncarreguis la instssoció del sumari al presumpte delingens? Dones asx de, exactament, el
roe ha passat en la tramitació de
la
neva denuncio. Per cert que, segons
:E s referencies de /a premsa,
el senyor
s ' estran)a moit que el fiscal no
dimitit en caure el Gavera que
el nnmena, i, segons altres versions, Que
csan no acompanyava ala escrits la mese dimissió. Si el que ha dit és el primer, el fet que ern deatitueixin les
Csrts, i no el GOVent dell/Ocira Q ue jo
• depenia d'aquest, sitia d'aquella.
:ans, mal podia dimitir davant qui
s o re mi no tenia autoritat.
el que ha dit es el segon, he de
s'enarar tense embuts que miau es coro ix estrictament amb un deure acusatori, per alt que sigui l'acusat, la me"' a obligació, i la de tot fiscal, es la de
re mandre en el seu propi Ilota pergue,
itt ae:arir els Sets, es vegi a qui assis:eix la rasa i la Llei.
Pelea a mi sí que nnevranya que el
senyor Alba, president de la Comissió,
2. per fine d'una manera especial, asseryalat en la responsabilitat, en lino de
fer que es posin en ciar les acusadores
eerm i e es jutgi després amb ple coneiYamse nt de causa, inhibint-se en aquest
Pl e' en que es ventitava, aimenys, la seV i artuatie, s'aixeca per atacar qui per
re estar a les C e ros i per una obliga• legal es vea arnh la presisia
tat -le. De l'actitud de l'un i de Ealtre
firmar a n judiri i deduiran les consecezincies sota els que s'assahentin amb
v eritat de l'ocorregue pesque la nota
A nsiosa, que pel que es veu s'ha donas
a la yerma — ja que en quasi tota ella
es publica amb les maldices paraules
re reflecten, l'oenrregut. ni dóna compte. enrn semlilaria obligas. d'aque c ts esce its qualificats d'irresreetuoans, i que
seaament un autentic respecte a lee
Corto lun produje De tot anea alee
p lenarnert satisfet 1 toses les vegades
que hatees enisser Fuhstituit per comPhr la meya obligació seguirla el .na (eix cansí reete que per aquest cotiu
he sabut seguir.

Poca després sortia el senyor Estadella.
— Vosaltres aei?
—Es clar —han respost els periodistes—. Ens hem assabentat que lb
baria un Consell, i ací estern.
—Dones no hi ha tal Consell.
—Es que hi ha iorça alarma—han
dit els periodistes.

—Dones no hi ha motiu. S'havia
d'acabar amb les iniormacions tendenci oses i alarmistes. La situada) del
camp minora, i els fets ocorreguts
avui tenen au frene especie de han-

didatge.
E:1 aquest rnoment han arribas els
senyors Hidalgo i Cirilo del Rio i
alta entaulat entre ambdás senyorsl i
el senyor Estadella el següent diäieg:
—Us en anea, ja?

pene para complicar las cosas la hostilidad al Estatuto y qué otra parte,
a mi juicio mayor, corresponde aja
resistencia contra el espíritu de la Reforma agraria. Modificar, tocar el ore
jo sentido de la propiedad territoriai
es mucho mas grave que ejecutar in
perquè aquesta llei és exclusiva- traspaso de servicios en cumplimiento.
ment de Dres civil i d'Acató soeiel, me- de las leyes republicanes.
series, totes dues sobre les quals la LeSin entrar en el estudio técnico, ii
neralites de Catalunya te dret indiscu- sera!, de esta ley, aprobarla por et
tible a legislar. No poden confondren Parlamento catalán, es evidente que
eis cap manera el Dret civil amó el mer- responde al sentido revolucionario—
cantil. n¡ molt menys la legislació so- modestísima y nada ambicioso—de al
cial amb recreó social-agraria, pesque Reforma agraria. En Cataluña lo que
la primera és d'crdre del treball,
había que hacer era eso: resolver e:
salaris, de la regulació de les condiciona conflicto, cada año Más envenenada,
en que han de celebrar-se els contrae- de los "rabassaires". la cantidad da
tes entre patrons 1 obrera, siguin de la resolución necesaria para acometer
indnstria, o del camp, n de la lauro- esa obra justiciera parecía bien pecriela mateixa. I els contractes a qué (leerla ; y asi puede afirmarse, con pleafecta aquesta hei de Ca nsen sdn re- na seguridad de acierto, que ningún
guladora den arreneameats, de la par- movimiento medianamente popular
ceria, de la rrasoseria, de la rabassa hubiera dejado de hacerla. Y el chomorsa: en tina paraula: aquesta hei que actual coneiste en esto. La revoés reguladora sle la propietat de la ter- lución de 1931 sigue triunfante ell
ra, i baria dieser aplicada tambo a taluña, mientras el resto de España
Galicia, per la sensblança dels proble- ha caído en poder de los contrarrevomes i la igualtat de les ánsies de re- lucionarios. La "Lliga", pura deredempció deis camperols. I tan és aixf cha, en defeasa del capital y de :a proque fa anys vaig anar ¡o també a Ca- piedad de la tierra, prescinde del Partalunya, i vaig ésser a Sant Pere
lamento y del régimen autonómico
Ribes i Cerdanyela: vaig aHtar els catalán, donde lo tiene perdido todo,
camperols, infiltrant-les el coratge de y acude en asielación al Gobierno de
la meva rebetlia. F.11 aquesta quelltió. Madrid y al Tribunal de Garantías,
sotmesa al meu vot cose a vocal del donde el hecho de que formulen demanda los propios catalanes, unos caTribunal de Garanties, jo m'havia
desposseir de la toga d'advocat i que- talanes contra otros, viene a avivar
dar-nie arnb l'abit de la nieva peregri- y encender todo género de inextinguibles rencores contra el Estatuto. En
necia política en tota la mesa vida.
—El periodista li ha preguntas si ha- Barcelona, el pueblo trabajador, el
via trencas amb el seu vot la unitat del cultivador de la tierra, se siente defendido. En el Madrid de 1934 vuelve
partit a qué pertany, i ha dit:
a pisar fuerte Cambió.
—En coses de consciencia — per a mi
Supongamos que éste fuera sólo un
ho era la me y a posició en aquest problema — no hi ha disciplina que pagui pleito de jurisdicciones: Si Cataluha
iligar-me. Pern és que, denles, ni el tneu puede o no puede variar, como lo hizo,
cap, senyor Lerroux. ni el del Govern, una institución de derecho civil genuisenyor Samper, no Mhan fet cap indi- namente suya: ai corresponde legislar
en ello a en Parlamento o a oseo. La
carió. Es just declarar-ho així.
—No creiem que vós, que iigureu en cuestión seria grave; pero debería y
podria resolverse mediante negociaciola dreta del partir, fassiu tan avançat. nes inteligentes i bien
intencionadas.
Qui ha dit que jo estic a la dreta
del meu partit? Jo estic i estaré sempre Las facultades y poderes del Estado central
111111Cd podrian mostrar-se intransien l'extrema esquema. meit més a Vesguerra que el propi Guerra del Rin i gentes, porque, ademes de otras-razones
Oc
¡ando, esenciales, fundamentales,
que Maniaca Barrio.
siempre necesitarían miraine mucho anLa sotana no Fa, contra el que tes de alterar
con atropello la serenidad
pensen inolts necis, signe de dretis- y el equilibrio de un régimen recréa
me, t'ibis que fad al monjo
implantado. La dificultad es mayor, de¡Quina culpa tino jo que E-•tulticia
aparte ese aspecto no despreciarutinäria d'alguna gent Sacs ereure jando
ble, y pensando en la relación del Parque és incompatible la religiositat
lamento y del Gobierno de Cataluña cca
arnb la ideologia politice, amb el conlos "rabassaires", que forman una gran
crete sobre els problernes econämics, masa de cultivadores de
t5. tierra cata.
socials, juridic s . i tins artistics. 3o sei 0
lana,
creient, tinc te, una te immensa i jador,y y, en suma, sen el pueblo tratas.,
par
encima
de
todo, los quo
pregona en Déu. Per això soc
tienen razón.
i ho seguiré essent, i aixi moriré;
Ley eis mano, articulo por articulo,
pesqué la nieva fe resisti els ataca del
sectarisme barbar i monarquitzant bien trabada la férrea, secular, cadena,
al
"rabassaire n no le q ueda un res lut
que en dies Ilunyans ern pensegui per
-tiOdeluz.Ncsaory'Sen
les meves rebeldes politiques, P er lea
dc tu primera Opina)

a

cha. Hi /algo. Iranio i Vsllalolsoa.
Ira enviar als periódics la seguent nota:
El senyor Iranze ha dit als peno- "El senyor Valiente, en sortir cap a
distes que no ha estat Consell, ja que Burgos, an va a presidir el Cocarás
no hi han assistit ni el cap del Govern provincial de les Joventuts d'Aneje' Poni alguns ministres. Per la se e a part pular i prendre part en el mitin du
el senyor Villalobos ha dit que les clausura, tou preguntas
tas si cone a el
ultimea noticies acusen tranquillitat. manir/mur de l'acide publicas en un
A les quatre de la matinada continua- per-role sobre el sea suposat saetee a
va al seu despatx el ministre de Go- Paris. El senyor Valiente ha contestas
vernació. A les tres ha acudit al dit d'una 'Panera categórica que no tenia
Ministeri el capita Santiago, cap de res a afegir a 1;1 rectificada feta alije
In Brigada d'Informacie de la Direecid de Seguretat. També ha romas.
ESPEREN TEMPS MILLOR
ansia e i ministre el director general
Madrid, 9. — El periòdic "Luz" die
de Seguretat.
que a pesar de les rectificacions dal
El ministre de la Governació ha senyOr N'aliente i del Gil Robles, no
Set als periodibtes les segnents manis hi ha dable que e: sensor \ntliente
¡estaciona
darrera hora de la mati- tú Alions de Sorbe, se sap ädhue que
nada:
pronuncia les segitents frases: "Davant
—Supuso
—Supuso que apesta coincidencia
dels ministres al nieu despatx haurit la tempesta, no hl cap altea cosa sitie refugiar-se i esrerar ,ine el temps tan

causat alguna alarma. No hi ha cap
motiu per a asan. Cap •assumpte especific ha determinas aqueas canvi
dimpresslons. Els ministres, que

tan por clara nue es fa intolerable, tant
acosturnen a acudir algunes nits
per als republicans veril per als momeu despatx, desitjaven coneixer el
narquies.
curs de la vaga a la provincia de
•
Jaca, on hi ha hagut ciurant aquesta
"IIIn•••••nn
ches fets violenta.
anglesa.
Ea indubtable que a la lirvoincia
ELS
El senyor Estadella ha repetit als d e jaen eis sucrenses 110 han tingut
seus companys el triareis que hacia cl caracter social o de lluita vaguistiDE
LA
DICTADURA
'ist a/5 n erIndl -s t es , i el ministre de ca d'altres llocs. Han Casal
veritables
Guerra ha posat com a comentad: actes de bandolerisme que necesita aladrid, 9. — El plc del Tribunal
—Naturalment que no passa res. ven una acero repula : enèrgica per
Suprrni ha vist aquest mati, en proUltra les noticies propalades respecte tal d'acabar amb ella. Afortunada- csdunent d'incident, rassumpte de les
a rocorregue a Jaén. elan abultat ment, les forres d'ordre púbitc han
nrinutes del: ailvocats que l'iteren>
mole pesque jo, que oficialment no actuar amb rapidesa, la banda
cr i - gueren en el pies que ne segui contra
1
conec res , particularmen t conec la
minal que cometia les manieses als els ministres de la Dictadura. El plet
psicologia diquells pobles de la pro- campa este ja en poder de les ame,ion incoat pel registrador de la Prorinda, aixf com els de Badajoz, i ub ritats. Ele salvatges
autors deis atempasseguro que la vaga ha prosperas a sets estan convictes i confesaos. De pietat senyor Sánchez \n'elles: el qual
sollicitava
una quantiosa respnnsabiJaén a tres o queme pnbles solament. totes aquestes noticies he dunat complilas civil. El Suprem absolgué els
Poc després ha arribas el ministre te
als meus companys de Govern.
demandats i ¡limosa les costes al dede Marina. Un periodista li ha dit
Convenia que eetessin perfectas:timo mandara. Els
que si acudía al Cansen arribava un
advmats defensora enassabentats per tal que les mesures
xic tard.
viaren les minutes, ¡ aquest incident
— Persa hi ha Consell?—ha preguir- que s'adoptessin, cas deses neceases era el que s'ha resolt aqueas mata
ries, tinguessin l'aquiescencia de tots.
tat el senyor Rocha.
El senyor Ossorio i Gallardo, en
Molt a darrera hora, fa poc — ha
— Nosaltres ereiem que si —han
aiegit el senyor Salazar Alonso —, representacid del senyor Sánchez dcontestas els periodistes.
ebes, snia oposat al pagarnent, per
—Dones jo no saoia res. Em trobava hem tingut linees noticies de Jaén, creare que la
intervenció deis lletrals
a l'Ambaixada d'Anglaterra, i allí rn'han 5. segons sembla, la situació Ira minoi
procurailors i per raes
ras molt grades a l'actuaciO enérgica
avisas. He vingut per tal d'assabentarno és exigible la minuta.
me si succeia quekom; p erò. demás, el de les autoritats, que han partas la
Ei senyor Cabales ha reclamas el
venir jo al ministeri de la Governació tranquillitat als que se sentien atropellats i amenaçats per la banda cri- paeament de la quantitat a sitié asno és cap casualitat, pesque recates veren a eixen les mientes, i l'assumpte ha
minal
que
abans
he
esmentat.
gades hi acudo, per tal de parlar una
--s 1 a que ha °beis la cheposicio sic queaat per a sentencia.
ettnna amt, senyor Salazar Alonso.
la previa ceneura? — han pregunta:.
El senyor Recha ha demanat als pe—Qui hagi Ilegit avui alguna periodistes noticies respecte als rumors
risadies, entre ells "El Socialista".
que circulaven, i les noticies que els hauch vist
Que Conté veritables
havien donas els ministres que havien
citacions a la revolució. A.m.) no pu:
acudir al ministeri.
c onsentir-se. "El Socialista" ha esfat
Els periodistes les hi han donades. i
multas amb 5.000 pessetes; pers.) Loan
el senyor Rocha ha dit:
q ue el Govern no vol atemptar a la
—1-a censura no hi lamia mis remei situarle
económica dels periòdics. pse•
que imposar-la per evitar que es conti- fereix la p revia censura amb tous
nués alarmant el pais, i, demis, si no
les seres conseqüencies. El Govera,
existís aquesta censura que ara s'im- en moments cena els actuals, no pes
pon es continuarien donant noticies in- abandonar ressorts q ue
s011 absoluta
execres sebre la vaga de camperols. ment necessaris.
harrezent-les amb un altre motín qualSe celebrará sientà Cansen do

PLETS

OPIETIMI

Ministres?
—No. Jo al mas) visitaré el senyar

preguntas si havien celebras Conseli.
Ha contestas que no, i ha afegit que hasien mancas alguns ministres, i el President del Censen, per la qual cosa a la
reunió no se li podia denar aquest ca-

Samper i Ii donaré cómete de toses
les noticies que tima així cona del
cene; d'im p ressions que he sestingat
amb els meus com p artes de Gavern.
Creieu que la situad a, acIaa.
obeeix a un Pla preconcehut?
—Entenc que tete els incidents que
hem presencias aquests dies formen
starr d'un fet. que está frustras, pero
q ue ti enrara exterioritzacions de

räcter.
FAS periniktes li han dit que circulaven nombrases mentides, j, sobresee
que existia gran alarma.
—Dores no hi ha motiu per a aleó,
pula que les nnticies rebudes ara flia. violencia.
?ORCES DE L'EXERCIT
ttix del governador de Jaén diuen que
CAP A JAÉN
es comeneari a treballa,. a teas eis poEn virtut d'emires telegrifiques en
bles on ahir no es lita. •
De.pres ha demanat als periodistes Cantion5 ha eartit ca p a Jaén asta
que mansi g nessin que no s"havia cele- com p anvia del regiment d'Infantinia
núm. 2. i ha quedas pre p arada una
bra< Censen.
El governador civil de Madrid, se- a ltea per a stertir. Despres de so ls
nyor Mórayta, ha sortit moments des- Is Primera s'ha rebut Vetee de sorpees, i els inlormasinrs
han pregun- sida de la serme i s'està prepatair
set si s'havia implantas ja la previa can- una nova expedició en camia.
sura.
—Sí — ha contestat
frien
LA COMPRA DE PETROLI

RUS

Madrid. 9.— Al Congres ha dit
avui un diputas que el grup que mal,clilla el senyor alelquiades Alvarez a
Astúrics, torna a detvanar al ministra
de la Governaciii la distitucia o trasllat del governador d'aquella provincia. senyor nfarcelli Rico, per negarse a secundar els mamen; contra els
republicana. Assabentats els perlita
re p ublicans de la Provincia fraguease
oetició, han iet saber sanaba al Gavern el seu decidit p rop òsit a no
consentir que sigui atropellas el g.,
vernador, per ésser precisament ue
deis poca republicana que han acoa-

seguit ansh la seva conducta unir tots
eis representaata deis partits republicana, àdhuc els socialistra.
El senyor Lerroux seinbla— segoini
el mateix ciiputat — que ha ofert
radicals q ue d'aqueas assumpte Ii han
p arlat, que procurarn solucionar la
qinzatió enviant un altre governador
republicä i donant satisfaccions
I 'actual, que, per reconeixer lea coudicions especials que te demostrades
en l'exercici del seo cárrec, será destMat a un altre lloc d'importància.
_

La detanció del diputat
socialista Sr. Lozano
"El Sociulieta" n'ocupa de la
eituació del diputat per Jaen
es ettysor Lozano, i chut
' El Sta Gil Robles Mi.; In

palabra par hacer conocer su
opinión y ta diú bien distinta a
11 que esperaban los radicales.
No Pri laba justifieada tanta
111Cilri S ellaild0 con
ella se atropellaba un legíttm0
derecho de la minoría socialista.
;Terrible lección para los radicales! Ni la preeideneia, ni la
Cantara, ni la Comisión tenían
nada title objetar.
'[al conduela es una prueba
mas del innegable dominio que
sobre la Mayoría ejerce el señor
Gil Rol-des. Su palabra, ayer se
comps•obt; una vez siiiis, es defi/titila. La dieta. No han apelación contra ella. Gil Robles, con
Ilesrin
un gesto elegante, rechaza ayer
Censera que els senyors Gil Robles i el servicio innoble que trataba
Valiente reutin a cap aquesta política de hiteerle lit minoría radical."

—Si —ha respost el senyor Estadella.
—Nosaltres ens hem retardas —ha
contestat el senyor perque
hem estat en una testa a EArnbaixada

reved.
En sortir el senyor lranzo se li ha

monàrquics
d'Astúries

EL SR. LOZANO ENCARA NO
ES EN LLIBERTAT
Duran!. la (arda travui
dit que en virtut ile les gestions
del presídela de la Cumbre i de
lt Comissió de Suplicatoris, tiavio eelat alliberat el diputat socialista sen n ur Lozano, per?, no
ha estat així. La Sala Segun:1 del
Snprein ha acorcha, per qual so
Volä contra un , no euneedir la
Ilibertal itel senyor LOZ111/0 fina
que begin transitorregut les 2
ii,,res de la &Leudó.
Com que es tracla d'una pros iilencia, no s'ha reunit la Sala
Srs ple. Sol.; han aseielit cinc
magistrals i han deixat d'assistir
els eenyors Granada 1 Anton. El
vol a favir de la Hibertat l'entiss
el timeetrat senyor Crespo. El
senyor LizatIO lt :s tobtil rtvui diverses visites, etifre elles la de
la beVil esposa.
S • lian cursat citateions porque
&mis reuneixi la Sala segona
per tal ile presto-ira acords abans
que pises' el terrnini de "72 hires
de dele:u : id) preventva, termini
que neaba tíPITlit a la una dc
tarda.

—En aquest punt l'asiese:en podia parlar; peina prefereix callar mndestarnent.
No vull deixar de dir, no obstant, que,
pel que es refereix a lais abusiu d'atribucions estatutals, ne existeix, al rneu

visto que para conseguir-las ha becilo
taita una revolución, y cuando la República se las ha dado, cuando ya
tiene, ve que sus antes acuden a la
rera és l'ademada 1 la nieva ancló "Lliga" y luego a Madrid, para atarlo.:
de
nuevo con los mismos eslabones que
porta
la politice, aquesta politice que
arrossegant a través de gairebé mig juzgaba rotos. Esto ya no es politiza.
segle l'eco dels grana parasteis de Va por otra región más alta; porque,
les nieves soflames que desbordaven cornu digo, y nadie ignora, ei -tabassobre la campanya eaclavitzada pela saire" tiene razón,
Aspecto político de gran importancia,
i que jo Ilançava a aquelles
multituds des de dalt d'un marge per que ahora ntits iiue nunca interesa a
improvisada
trisnlire d'una rnstega i
"Lliga". La derogación de la lei de
buna. En la illeVa consciencia politice Términos municipales tieae en Cataluäa
han ressonat la tradició l'ideal, i han mucha menos importancia que la contiaconseguit esberrar la placa de la nuación del sistema tradicional en lo;
blancor dels m ens cabells i rejovenir contrates de cultivo. Es una arma en
iortament el 'mil cor."
sus manos, y ya se sabe que la próxima,
lucha actual será terrible."
UN INTERESSANT ARTICLE
DEL MERCANTIL
EL CAP DEL GOVERN DIU QUE
VALENCIANO"
HI POT HAVER FORMULA
D'ARRANJAMENT
El senyor Lluis Bello a "El Mercantil Valenciansa' . fa una brillant deA les vsnt de la nit ha rebut el
eleves agitacions agnries. Jo no tinc
el sacerdnei con] a proiessiö, sinó cona
el que és: corn una institucie de tipus
espiritual i etern, perquè la nieva car-

fensa de la Ilei de contractes de conreir. Sota el Sis& "Cataluaa, la "Lijea' y la ley de Cultivos - ia, entre an
tres, les seguents manifestacions:
"En este pleito del Contrato de
cultivos—primer tropiezo grave de la
autonomía catalana y del régimen de
autonomia—habre de verse qué parte

DECLARACIONS DEL
SR, LOZANO
II I/ periodista ha aconsegiJs.
entrevistar-se a la Preste Gel-lislío amb el diputat socialista selicor Lnzanoi
La cueva caernpareixenea —ha
dil--davant la Comissió de suplicatoria será breviaalma, jume
no liaig sie fer mas que ratifirarme en el que ta he exposat,

a bon N preu
BOMBAS BLOCH
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CRUPS COMPLERTS DES DE 215 PTES.
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BLOCH

Madrid, 9. — La setmana entrant
sartirä cap a París la delegació espa
nyola que anib la cornissi6 russa ha
de tractar de la compra de petrcli. Es
pretE negociar amb Riiesia a base les
nostres compres de petroli, pere eral) MARAGALL. 17 AL fl • BADALONA
la condició que Rússia compri pro- RONDA SAN/ PI RE. 22 . BARCELONA
dudes etoanyola.

JAIME CUIXART

BLANCO FON1BONA SE

camperols, Ii hacia donas noticies trenq uilliszadmes. Se Ii ha preguntas si

oler.

AIGUA!

e

En e l ceJDai que interessi i a
alzada
que convinqui s'06te fácilment, cómoda

ignoras: a que els paquete conl in_
guessin pisloles. Tino la conejo-

cid que es traela d'una maniobra
política per a despresti g iar els
earialistes j per a distreure
ropinbe pública d'un complot
ininarquie, l'existelicia del
nunl noealtres hern &mal la ven
d'alarma. He estat victinia d'una
maniobra inspirada pelo enernies
de la ', pública. Astil han sortil
ainb la seca; densä veurem qui
Ir rrite..

oresident del Censen els periodistes
i els ha manifestat que no tenia cata
noticia que ermunicar-los , peix que
el ministre de la Governació que rha
visitas al znatí per a dnnar-li contp:e
de la situació res pecte a la vag a de

económica, installant una

BOMBA YERTA
.4`h
Wt.3.

Grupa complets des de 218 pessetes
(mote,. bomba s vaLuird

Venuda per Tes cases mes
aerecidade, del tan)

SEPARA DEL PARTIT
RADICAL
Madrid, y. — El senyor . Franco
Fontbona ha (tires una tarta al senynr Alexandre Lerroux separant-se
del partit radical.
Com es recordraa, el senyor Rlanco Fontbona exerci el arree de gen
vernador civil de Navarra i ices separat del dit (arree per diferencies servides amb el ministre de la Governacía amh motiu de la detenció del

president de la Patronal,

234 .
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-eets

B•umerige, Id d.2 jun.. t_ 4

LA 114.1CLSCITAT
sortiria cap a Valencia i ha contestar
afirmativament, iteró que era un ciatge rapidissim per acompanyar e:
president de la República en la sena
entrada a Valencia. En el viatge a
Balears acompanyaran el president eis
ministres de Guera i Marina. Ha alotar; el senyor Sainper que estará de
tornada a Madrid el dilluns a migda
Un periodista li ha adit que les noticies de Catalunya acusaven algaba
tranquillitat, ja que el Parlament Catal à es disposa a discutir novameat
la llei de corneas a:talada oel Tribunal de Garanties Constitucionals. i el
cap del Govcrn ha contestat:
—Pot ésser un punt dacord si et,
diputats de Catalunya reformen la
hei. El propi senyor Hurtado, que ha
estat el defensor de la I hei davant
Tr:bunal de Garanties. encara que io
no he parlat amb ell, cm consta que
no va combatre a¡guns extrems
recaes, entre ells ei de les Comissioi s
athitrals que poden decretar expropiacions en contra del eme la C o nstitució determina. De manera que si
el Paelament Català torna a examinar
llei i la modifica en aquests e:amen:s. s'aconseguiria una saludó f a
-vorablepts.
Aquesta tarda he estat —ha segui
dient el senyor Sarape:— al Patán
-K'acional per a recollir la firma C11.,
:lo té res de particular. ner qu é és el
veeultat del Consell d'ahir i coses ja
conegudes.
DECLARACIONS DEL
SR. SBERT A "LUZ"
Madrid. 9.—"Luz" publica tiaa
interviu a:1lb el senyor Sbert aotai e
l'acord del Tribunal de Garantes
Constitucionals. en relació amb la Ll.a
de Contractes de Conreu.
repercussions — ha preguntat el periodista — pot tenir
a
la
derogada
pel Tribun,
Catalun y
de Gar a nties de la Llei de Contracte
de Conreu?
—No seria oportú que jo pretenamee
>estirar l'abast politic d'aquesta
Catalunya te el seta parlament, i
squest, que és la representació genuina
del poble català. és el qui ha de donar
Ja pauta, roen a brean que está com.
pletament identiiicat amb l'opinió Públka
i amb la majoria dels catalans. .Ara hé,
en l'ordre juridic, la sentencia del Tribunal de Garanties Constitucional,. vetada per 13 membres del Tribunal, i amb
la qual estic totalment disconicrme. contraria a la competencia de la Generalitat
per a legislar, independentment de les
reserves oue jo he formulat quant a la
iorea legal, he de dir que la sentencia,
pel fet de no hacer esta, votada per la
anajoria absoluta dels can per precepte
de la Llei constitutiva del Tribunal de
Garanties, és evident , alrnenys per a mi.
que la sentencia no obliga pels seus considerants.
A aquesta reserva nieva, respecte al
.aombre de vots necessari ner a la reeolució del Tribunal, s'han adherir els
senyors Basterrechea, Basili Alvarez 1
Alba.
Al Parlanient català correspon, dones,
mesurar la importancia que la part esedativa pugui tenir.
Sembla indubtable que el probema del
camp català. la solució del qual es va
confiar al regim democritic i d'autonornia en que vivim, no admet dillacions i
as poden els camperols de Catalunya es.
iar sense la reg ulació de la sera instilució civil d'agricultura, ni un sol moment. Es probable que sigui lambe urgent aquest problema en altres parts de
la República: pera la seca resolució ja
cv pnt dependre de la representada de
Catalunya.
El Parlament catala no pot inhibir-se
de donar solució urgent al problema en
el territori de la seva jurisdicció.
Jo he votat en contra de la sentencia.
encara que ver mandat de la llei varn
airar tots els vocals. No he votat a favor, pels mothis que consten en els Vais
particulars q ue oportunament es faran
públics. En resum sin aquests:
Primer: L'article ah de la Llei orgánica assenya:a com a terminis per
a establir la qüestió rle competencia
el dels vint dies següents a la publicacle, de la Llei. No diu un termini
de vint dies ni menys un termini
de vint dies batalle. Diu els vint dies
següents. No es tracta, fixeu-vos be.
d'un procediment judicial que comenya en el moment que entra la qüesti3
de -defensa, si no s'imposes el procediment, no començaria mal. Fina:mena en el dilate. la Llei preval per
damunt totes les consideracions i presumpcions, molt mes quan cada da
que s'allarga el t e rmini és un dia més
d'aplicaeió de la I hei impugnada darant els quals es pot augnentar la
situació jurídica creada al seu empar,
1 per tant els perjudicis que la seca
nullitat produeix.
Suposeu que una llei promulgada
amb incompetencia, si és executiva,
mentre no és recorreguda i anullada,
estableix penes irreparables. Cada dia
que passa. mantenint la suposada hei
en vigor , es pot donar en la sera anlicadó origen a perjudici inc la seca
nullitat posterior no podrá totalment
reparar.
He coincidit en y-tuestes raorte del
vot citat auch el vocal catedeatic senyor Minguijón i amb els vorals regionals senyors Alba, Basterrechea
i Taltabull, que consideren d'aplicació estricta el limit dels vint dies, ni
un mis. Quan el Coreen presenti el
rectas feia sint-i-cinc dies.
El secan, es el que es refereix al
dret per a mi indiscutible de la Generalitat. en materia de contractes de
:meras. perque es tracta d'una ins
Mudó civil, en la qual el matís
i agrari no pot sostraure'l de la
competencia de la Generalitat, perque
la ' e -ea substancia segada essent
nentment civil, i perquè la legislada
social, per antornasia. no pot ésser
en dret positiu, en dret constitutin
d'aquella. es a die, el c ompres en el
traspäe de serveis d'exectudó de le=
deis socialo , fet a la Generalitat. con:
a aplicad") estricta de l'article sise de
l'Estatut de Cataluns a.
Pot veure's, a propòsit d'abra, la
distinció que estableix la rnateixa
Constitució en els articles 46 i 47,
Que tot dret tendeix a socialitzar-se,
es un fet vulgar que ningú no disenteja. Per6 d'aixä a qué es pretengui
convertir tot dret en legislad() social
de l'exclusiva competencia de l'Estat
ni la un abisme, que es el que s'inter?osa entre la teoria i l'afana. genera.
:itzador dels doctrinaris i la práctica.
Aquest abisme normes poden salvar-la
janes Corts pel tullí constitucional.

L'ofensiva contraeatalunya
(Ve de la primera pagina)
Si els darrers esdeveniments han
portal ibis a cós el convenciment que
la dignitat de Catalunya és incompatible anda la convivencia amb Espanya, per la República Catalana, que
és la nostra fita i ha d'ésser la de
tots els catalans amb sensibilitat,
compteu amb nosaltres pel que calgui."

solutarnent i incondicionalment al costat
del poble representat nel Parlament Catala 1 la Generalitat.
L'ADHESIO DELS VALENCIANISTES

La Joventut d'Actuació Valencianista
d'Esquerra , despees de refermar el seu
esperit nacionalista. ofereix el sea concure incondicional al President de Caua
-basc,perlmantiedlsIibertais de Catalunya i dels a ldres pohles
ibérics.
Tanmateix, fem constar la 'rastra 211(.5,
enérgica protesta que simi ii valenciä,
mal inCtalat autonomista_ el qui ha por-

NOSALTRES SOLS
El, un taus lest adreça una crida als
seas aitliats, pugne duna manera pernianent mantingtun contacte ansia els
seas correspondas directius en previsió
a'aquelles actuarioi,s que es facin te- tat a tercie %tac a Inla IICI votada riel
cessaries. i une calmes fer, per la dig- Parlament de la no<tra germana Catanitat de la Patria.
hmca, i sancionada per tot el noble catala.

PARTIT CATALA PROLETAid
Dio que, consecnient amb el postular
de la seca ideología. davant ele greue.es interne a ics Ilibertats de Catalunya per rallan feixista, no pot mancar al seu deure de separatietes renoluc ianari s, posant-se a l'avangada del
niociment !T'ad del nostre poble. Acaba
pregant als seus nulitants i simpatitzants que se serveixin passar urgentmear pel sea estalge social.

Per la seca banda, el Comité Polític
d'Armada Valencianista d'Esquerra
arrea a tots els seus socis i simpatitzants en l'ideal nacionalista (lel puls
valencia i de germanor a Catalatica que
se serveixin passar rel sen Casal. Palvado de Santa Pulalia, 3.pral.. avni.
ditimenste, a la tarda, per tal d'estar
en contacte amb l'esnentat Comité davan t els nements erren, ter pié iravessa l'autonamia de Catalunya.

L'ESQUERRA COMUNISTA
En un manifest expusa que, atenent
la gravera; del moment, es posará resaltament al costal dels camperuls catalans per tal de dedicar les conquistes assolides.

LA REUNIO
DE PALESTRA

LA JUNTA MUNICIPAL DEL
PARTIT RADICAL-SOCIALIS./A
CATALÀ
Davant el mornerd greu per qué tras essen Catalun y a i la República, declara, en un escrit, que diposita la seca
més absoluta coafianea en si Coceen
de la Generalitat com a genuina represe:nació de la democracia republicana
de la Patria.
LA LLEI DE CONTRACTES
DE CONREU 1 EL PARTIT
FEDERAL
El consell executiu del Partit Republica Democràtic Federal ha tel pú _
blica la segiient nota:
- El Tribunal de Garanties Constitucionals ha tallat el recites internosal pel Govern central contra la Llei
de contractes de conreu votada pel
Parlament català.
Era d'esperar. Cal recordar les
eleccions al Tribunal de Garanties
guanyades pel contuberni de les dretes
í la constitució d'aquest Tribunal, on
la reacció i els enemics de Catalunya
tenen una representada majoritäria,
per a descomptar el fall.
L'article la dc l'Estatut es prou
clar en el sentit que Catalunyapot
legislar en materia civil, i i no
altra cosa ha ich el Parlament catada
en decretar la llei dc conreus, la (mal
és imprescindible per a la pau
camp. Ha calcar que legisles, einprant valls ardits d'interpretació pot
noble, apliquessin el lent de la crítica
servil imposada per qui pot pagar-la
per a vestir un recaes dinconstitucionalitat, que ha estat sgncionat pel
Tribunal Garantics, atent únicament i exclu-dvament a tractar-lo i
resoldre'l com a problema politic,
cara als aplaudiments de les seves
clienteles, en lloc d'estudiar-10 objectivament des d'un punt de vista estrictament juridic, i resoldre'l desa pa s sionad am en t.
Malament comença cl Tribunal de
Garanties la seva tasca. pera pitjor,
mon pispar, és la que ha realitzat la
Lliga en iniciar el recurs per a defensar egoisines de propietaris, sense tenir e:1 compre que realitzava amb això
una injúria a Catalunya i un menyspreu a l'antonornia.
L'abolen és gren i potser cuecada selle rancors i iaci reviure odis
ínte sernblaven ja desterrats per a
scmpre, però passi el que passi, la
condemnació de la ',liga per a aq-est
fet d'atac a l'autonomia ha de ciare
en l'anima de tot entrada. liberal.
Teniem mi en afirmar que l'Estatut era rnigrat quant a la plena autonomia i al reconcisernent de la sera
autodeterminació. Una altra CO s a ben
diferent hauria estat si &llagues fet
el reconeixement federal. Hora és ta
que els nadit a, republicans i la mareixa Esquerra es donin connite que
no hi llama pan a Espanya ni tranquillitat en l'exercici dels seus drets
per les regions autimomes, fins que
no s'implanti la República federal.
Perai no és aquest el momear de
planys. La realitat ¡amasa una accia.
.¡Qré fer davant del fall del Tribunal
de Garantes?
Al nostre ¡urna i com a federals,
releed(' no és dubtosa.
Per una para el prestigi de la primera
autónoma i del se:1 Parlament:
una Ilei justa reivindicativa de drets
favor dels treballadors del camp: el
dret indisputable de poder Catalunya legislar sobre qüestions civils: el deute
de tot reía:Mica a enfortir l'abtonomia i
la República. Per altra part , el fall
dun Tribunal enustittrit en la seca major;: per elements reaceionaris, de rail',
centralista i enemics de Catalunya i
la República, que ha resolt aquest assumpte juridic com a thític. posant el
ceden únicament amb els aplaudiments
de les seres banderes.
Per Int aixO entenem que la GeneraMar i el Parlament Catala han de timantenir el seu prestigi, ratificant la Ilei
de Contractes de Comen i titilitzar rmant
al fall del Tribunal de Garanties la vena
viril fOrmula: "Acatese, pero no se
cumpla".
Aquesta es la nostra opinió que sois
la noetra responsabilitat fen, pública.
i manifesten, que per a la defensa d'anue<t assurnme estem, cont a Parti t. ab-

( V e de la triniera higina)

Estat Catalä del Dte. VI, Paula
Nava. L ' illtrartS:gent, Bloc Catalana ta ile Vilafranca del Puedes, Es q ue ra Republicana de la Torrassa, E,guerra Republicana de Cornella. Es•
tat Catalä de Carneilá, C. A. D. C. i.,
joventut Nacinna:¡esa Barcelona \.la (A. C. R.1, Partir Nacionalista
Catala de Badalona. .Ateneu
lista Llibectat. Joventut Arnunt, d'A
C. R.,
Adherits: Casal d'Esquerra
te sise, Daza Galeguista. Acció Cata•
lana Republicana de. Canet de Ma,.
Junta Extraterritorial del Partir Nacionalista Pase. i Datzolai. de Bita
echona, Esquerra Pacida-Socialista Ce
Flarcelona. Estat Ara gonès. Cansan
Executin del Partit Repula:lea Mili,
craric Federal.

UNA NOTA DEL MINISTRE
D'ESTAT SOBRE LA SI-

Un atemptat contra el
senyor Francisco Legue
SEMIILA QUE ANAVA DI-.
RIG1T CONTRA EL FILL
DE PRIMO DE RIVERA
Madrid. to..— fe3o matinadal. —
Aquesta ida després de les dotze. en
sortir d'una festa celebrada a l'hotel del
marqués de Valdeiglesias, situat a Chamartín de la Rosa, a la qual han trancarregut personalitats de l'aristocraCia i destacats membres afiliats a partir, de <treta, el doctor Francesc Luque. ginecó:eg.
aenmpanyat de la seca esposa ha pujat
al seu automiibil. per tal d'anal- a casa
<era. En arribar davant el rama de kithol del Madrid. uns individus han fet
anatre dispare contra el cotxe. Una de
les bales s'ha enclastat en una de les
nades. l.a senyora s'ha llançat al terra
del colare. Els agres5nes han continuar
disparatit. La senyora lla re s ultat tenida
a les matis i a un hrae. El doctor Juque ha resultat ferit al braç dret, per
rehat de hala.
En sentir-se ferit el Senyor Luque
ha accelerat la marxa del cense. pera
aviat ha quedat deturat aquest pcl doctor. ja que la fenilo II Produia im eraii
dolor. En sentir els dispar, han acudit
nn brigada de la guardia civil. anomenat
Víctor Garcia , itint arnb dos guárdies.
els caíais en adotiar-se (le l'a g reesi6 de
qué ha estat °hiede el senvor Lunue han
sortit en nerseenció deel aaressore. Com
que aouests continuaren disnarant.
desplegat en guerrilla. Amb grane ereeancions han fet mi recorregu t pels voltanta de l'hotel del marqués de Valdecilla. i en arribar a im desmont, eIs deseoneent, han disparat novament. El brigada ha estat arreplegat. i ha caigut a
tema
dels g uardies l'ha amar ner recollir riera, en armes, moment. s'ha
sentit tanthe ferit. i tots dos han caigut
rice terra,
Poc el e giré, ha arrdhat una camioneta
' ruh gnárdiee d'asea lt . contra els quals
Iran disparat ele descnne gute. Sembla
cine rún Els guardes han donat
,rna batuda, No han trobat Mugid El
brigada i el guardia han c e lar coaduna
en tina line ra. a la casa de soc aire dele
()vadee Cardes, Al primer se Ii ha aareciat unu feri d a 12 re i rá rel a jarla. anill
snrhila re y la regia dfite a . El guardia
sof-eix tina fe-iia al brar dret.
Semlila
l'atemptat P ca t'a contra Ti.
-en A lltcri Primo de Rivera. ia nue
anuest vin en un lintel neon del xalet de!
nta r o o e: eh e Valdeiglesias.
L'alarma :el tirotei g ha e‘lat gran.
S'ilan crean crin, n ombre de disPara
El tiretele ha durat !larga estona.

TUACIÓ D'ANDORRA
'Sachad, 9. — Al ministeri d'Estat
han facilitar la següent nota.
-Respecte a les noticies referente
a la situació d'Andorra i incidents alli
ocorreguts, podern assegurar que el
ministeri d'Estat continua estant perfectament assabentat de tot el que hi
ha succeit i hi succeeix , i que segueix
amb atenció aquest asistir-mate, i estä
en el; seus propósit cont és natural,
de prendre totes amenes mesures que
calguin per a la defensa dele legitime
interessos dels ciutadans cspanyols
alii residents. del nostre contera i del
¡irestigui d'Espanya."

HORES FELICES t
Quon surf; de uistge o vogi a
estiuejo,, emportis sempre un
receptor Atworer Kent, el qual
constcuirò una fuel inexhaurda/e
de bon entretenirnert.

•

15, ha oparells Atweter Kent
especials per instaNar als auto-

porticu!ars, que funcionen
-en cornbinoció oreb lo part elec•
frica del colee.
Solliciti una dernostraci6 gratis.

WATER
KENT
!VF

RADIO

AUTO ELECTRICIDAD, 5 , A.
N'a..

Se. O.

5 . '5.e 5a.M. '40,4

LES MANIOBRES DE L'ESQUADRA A LA MEDITERRANIA
Pitlina do Mallorca. O. — Cenit i unen les maniobres de l'esquadra. Oilan aeabin comencarà
coneentracin de vaixells. Ilevat
del "Jaime
que marxiira
Valencia per tul de reeollir
Pr'esident de la República i els
ministres de Guerra i
euirassat tornara dilluns a Palma i fondejari a la hadia, n .it el
President sera complimentat per
les antoritats.
Despees de la recepciil. el Cap
de l'Estat i el seu seguici
t rasllailaran
al
t ranaat ;útil 1i•
Crisl
I
11110 es
a 20 niilles envers el Cap
Mane. te' Gil de presenciar la
desfilada de l'esquilara. Aquesta
s • efectuarit passain els vaixells a
gran velocitat j pel següent ordre:
Primer bina (alineació d'Est
a Oesli. Altura del far (le Palma.
a 300 metres de distancia. Subni:n*1ns de la serie C i els "B-5"
"13-6". J5a separacin entre els
vaixells sera de 250 inelres.
Segona línia: A 350 motees
n Ie la primera: Dm. I rurtors
"Jirrrr, i -t:111111 . 11c51 - . La separacin eutre els
taixells Sel l it le 350 :riel res.
Tercera Mula: iba ladres
do la segona i amh igual dislända en l re els vaixells:
" pUblion
i els ()estructure:
"Almirante Eerrandiz • , "Alcala
(1;11 i litt' ". "Sanchez Barcaiz e"Lazaga".
gui"
(Marta linia: A 600 metres de
la loreovis i a igual disläneia
ollice els raixolls: El euirassal
'da ime I ' i els in-Pitees "Migue!
de Cervantes", "Libertad" i -Almirante Cervera".
Ultra aquests VaiX011S. S'a n'engleraran. (le N. a S. _ els dotze
indromions ilc l'Aeronauti,, Na_
val, que lambe han itilerritictif
eficacnient en les maniobres realilzades.
1. fina linera. !anearan la forinaciO els vaixells auxiliars
l'Armada "Kanguro", "D g, tlit
i
"Círlope".
:trabada la desfilada. el Preeidettl de la República, amti
ministre (le . 3Iarina. en tinsllada ran a
i PI ministre
do la GlIf l rl'51. Pll liii 5.5111.11PC.
m'ira a 31aliO. per tal de visitar
les. forlifiracions i presenéiar
clv PX p tat iviS deis canons
a p nis que han estat installals
la baso naval.

LLOREN1
RAMBLA bilE S FLOR 5 -30
s

.Aviii Ia iiany
de laiortiedi
Barberán i Collar
Madrid, 9 . — Els periòdics recenden que denla es compleix el primer
aniversari de la sortida deis aviadors
Barberin ¡ Collar, que ! partiren de
Sevilla per al set vol a América.
Publiquen retrats dels gloriosos. avíadors, i rccorden el magniiic vol qtic
portaren a cap des d'F.spanya a Cuba.
lan periodista. atril) aquest motiu. ha
interroga t el merar/ir Modest Madariaga, el qual iia manifesta el ngUent:

El dolor mes gran (le la lleva vida
el vaig sentir en veureM obligat a tornar sol de Mexic. .10 hauria volgut
portar-los a Espany. a encara que llagues estat morts.
El dia 7 ieu un any que vate arribar de l'Havana. Harem treballat
dura nt molts 171e5OS en la preparaciá
del vol i eui la construcció de l'aparell. El da t 1 vaig saber que havien
aterrar a Camagüey. L'aparen hacia
respost perfectament. El noble cuba
els tributa una afectuosa rebuda, i els
curulla dobsequis. No és cert que
sels obligues a anar a Mèxic. El rol
eslava planejat aixi, i Barberan i Collar no eren bornes que desistissin 'de
es seves cm:meses. A mes l'aparen
estava en magnifiques condicions.
Jo em vaig salvar perqué fou la
soluntat de Barberan que no anes
ami) cite, perque no vOlia que j0 ir;
el cialge a .Meeic en condicions incOmodes. Llavors es convingué que
fe, aniria en l'avió de linia. No se per
qué. quan el "Cuatro Vientos" s'aixeca, d'una manera magnífica, vaig
tenir un pressentiment anguniós, fins
al punt de sentir ganes de plorar.
Unes imantes hores després de la
mera arribada a Yucatán, in termina
línia, vaig saber que luden passat
Per diversos llocs. En/ va cridar
l'atencia que no haguessin arribar a
Méxic. Els espanyols i els mexicans
slavien Ilaneat al cauce per tal de
relame eis aviadors. La nit ion trágica. Creguerem que al dia secitent
hl hauria noticies. No fou aixi. Iminecliatament s'organitzaren els treballs de recerca dels aviador?. Jo
vaig volar atril) el coronel Fierro per
Córdoba i Orizabo, sense trobar les
desierres. Mèxic iétl tot el que pogué
per tal de trobar els aviadors. Es
posaren a disposició dels trehalls
centenars dar-tons i milers de soldats,
ele quals recorregueren tot ei territori L'indi Balcazar no aconsegui enganyar-me quan digné que :lacia
trobat 1 'apare:1. Ern vaig convencer
de seguida que tot era nentida, 1 que
Balcazar era un anormal.
.Aixi vam estar treballant un mrs
sense descansar, pera cada cegada
amIr menys esperança. Després ent
vaig disposar a tornar a Espanya.
La carnbra que es va trobar pertanyia al "Cuatro' Viento -s". Aix5
confirma la tragedia. El "Cuatro
Vientos - portava dues cambres dantomäbil, per a militzardes com a salcavides. En trobar-se'n una demostra
que un deis aviadors va aconscguir
sartir de rapurell i va intentar salrar-se. La ea:ubre la va trobar
indígena dos dies despees de desapareixer l'aparen en una platja, la va
guardar crelent que li podria cale:
inners. Bastante dies després la va
p ortar al mercat per a vendre-la. i
un soler, en assabentar-ce del 110C da.
:a troballa la va II lunar a la nost:a
ambaixada. No quedara, dones, cap
dubte iId fran j e fi dels nostres aviaclors. El nostre ambaixador seny,r
Alvarez del Vano ena va ajudar sentare en ele tetaban?.
—Tan sols puc dir que la desgrac:a
Ich "Cuatro Vientos" ha estat art deis
incas grane dolors. He de retre
menatge a la noblesa del pobic
inexica. Aquí, per • molt que hagia
parlar els periódics, mai podrá figu
ro -se la gent el que va treballar Mexic. Espanya está Picada ands
p er sempre. Tamlié es den un gran
agraiment a Modest uslailartaga. Amb
molt nenes del que va fer Madariag,a
a Mixte per trobar el e scus cotoPancs. molts aviadors s'han cobert (Ic
glòria. Tainbe recorda la mala sort
de Collar i %r i eran, puix que la
Primera part de la seca g loriosa emp resa va quedar quasi desapercebuda
p er agitar-se aquells dies la qüestió
p olítica i coincidir anda la crisi de:
gocen Solament es va pensar en ella despees sie la tragedia.

EL.*INISTRg DE FINAN-

9.5

FA DECLARe%
10

:4 .. OPTIMLSTES
Madrid, 9. — ministre de
Finances, senyor Marraco, ha fel
II un corresponsal d'una ret.ista
,estrangera declara• rl senyor 'Marrar° ha expr p ssat nl periodista PI seu criteri
que la vaga de camperols es resol(Jriä, puix que eli diverses regions les entitats °M'eres no
s'havien adherit al utorintent.
Prerisainent il t ,• nn )fflä, pnt
exercir una influimcia benefactoril sobre el latís_ líala vegMM
que es presenta esplendida. Ja Se
afegil—, per idlra part,
que desprer d'una bofia cada
les indüstries co rOnnirnoli, recobren i poden, en fi.
recluir l'atoe obt:or , adln i e aenee
que l'Estal eS s' e l() en la neceesil at dose o nietre un vast programa d'obres publiques.
Qllant a la siturmiö financera.
ha manifeslat el senyor Marrar()
que esia convençut que el pressupo.sl. actualnient en discussiO.
quedarà alirovat cap 55 darrers
j
anunciat que el projecte que es piresentaiit a les
Corts en les primeres sessions
de la !ardor, coi»pren rebaixes
en les desposes, 1 sobrel o t autorilzacions per a'introduir-ne alguna mds despres. • No obsttuld.
remitida que es molt dificil equilibrar ma te tität ientnen 1 , d'una
sola vegada, el pressupost.
El ministre ha P011 íes que
'bits la eituació económica d'Espanya per a despres de les vaeanees estiuenques amb un gran
oplimisme. a pesar de la feblesa
q u i' acusa la ¡ que indubtablement 'tenia el seu origen en
el mercal catalii . de Valors, massa a mercè de OS poleiniques p.lit iques.
El senyor Marraco, espera que
aviat com ele treballs de reeollecciO de lit colilla estiguin
:ifirmalment acabals, aprovat el
pressupost actual. 1 en ida d'estudi el projecle per a 1935, la
reaccid iniciada en I;t (ardor do
1933 es reprendrà a la indús la Bolsa, que
tria, el d oliere
sens dubie mostraran disposi, ions francament falagueres.
A una pregunta feta sobre el
restabliment de Vordre públic i
PI respecte a la ' Llei, el ministre
ha manifestat que el Govern
aransur prudentinent en aquesfa
direcriú, j que pot assegurar-se
que m°11 aviat la tranquitlital
ennerliträ reielnbiertn
d'una manera absolqta:

LA VAGA
DELS METAL.LURGICS
Hom confia que la setmana entrant es resoldiá.
Madrid, o. — La vaga de metal:t'actea no ha anal. Na s'espera una
coludo iins la satmana que ve, un
cop transcorregut 'Cl termini de deu
sliexrat perque
patrons puguin
ie,4rr
rde
El Comité de vaga dele ntetalltirgics, contestant el que ha dit el Sindical Unic de la Construcció, que propugna la raga general per solidaritat,
ha manifestar que es contrari a la
vaca general i favorable a
econOrnic als vaguistes.
El Comité de vaga dels metallúrcics ha publicat una altra nota de
replica a la Patronal en la qual diu
que la jornada de nuaranta-quatre
llores regeix a Valencia, Saragossa
i a tot Catalunya. pecó sense que
hagin hagut de sostedr una lluita
Iris mesos con) els ornetallúrgics. Han
de saber també que tots els treballadors estem disposats que la maquina

compleixi la sublim missiä d'huma.
nitzar areball . de Ilcnne evittitee)
sea- esgotament, pera tnai qua serceixf p& a eliminar brios en ecliit
excluaio d' uns quants privilegiats 4n
mancats de consciencia com sobrats
DECLARACIONS DEL
TRE DE TREPALL
El ministre de Treball, senyor Estadella, ha manIfestat que la vaga
de metallúrgies estará. resolta la setmana que ve, car per a adoptar la
deguda determinaciA espera que els
patrons interposin el reates anundat
contra laeord del Jurat mixt esta.
blint la j ornada de quaranta-quatre
horda
Ha afegit el senyor Estadella que
per a la inte.rpneicirra daquest retira
els patrons cenen nn termini de der
die s. descomptant ele festine. pe! qual
mot¡u espera que el presentaran e'.
més tard el diiluns o dirnarts vinent.
Tot seguit sera estudiar el redes i
s'adoptara a determinació que resol.
gaa eh en/anide.
Ha afeen. ami, reladi al confllete
plan r ejat pels fahricants de pa de
laninia. que ha començar (estudi deh
problema d'aqueua qüestiä. pera que
nodia donar la seguretat que es ven.
dra a mateix preu que l'amual.

L'EXPORTACIÓ DE PATATES A IUGOSLAVA
Madrid, q. — El Ministeri de Negocis Estrangers de lugoslavia ha
participar a la Legacia del nostre
país que Espanya figura en la novt
ordre del Ministeri d'Agricultura. en
la qual s'enumeren els paisos que poden exportar patates a Iugoslàvia.
panya, dones, podrá seguir exportant
patates al dit país.

LES SARDANES
Amb moliu de celebrar-se avut
l'Aplec de la Sardana. queda suspesa la bailada de la Pina de
la Cascada del Pare.
L'APLEC DE LA SARDANA
DE

BARCELONA

Avui se celebraré el tradicional Aplec de la Sardana. Al mati
hi !nutran ballets i sardanes al
bosc de la Colónia Güell de Santa
Colonia de Cervelló (a un quitóinetre de Sant BoP, ; a la tarda,
sardanes en el mateix bosc, i a
la nit una extraordinaria Dallada
a la Plaça de la República, de
Barcelona.
Toles untes/es audicions aniran a Arree de les cobles Barcelona , La Bisbal i Montgrins.

La Junta Municipal
del Cens
La Junta Municipal del Celas
Electoral de Barcelona ba quedat
constituida sie nou per al bienni
1934-1935 en la forma següent:
President, senyor Josep Maria
Masrainon
julge
eipal; vice-president primer, senyor Josep Escofet i Andreu,
conseller municipal; viee-president segon, senyor Frederic
la Aldea i Gil. cap de l'Exercit;
vocals: senyor Agusti Bel, sindic
de Gretni; senyor Alfons
sindic de Gremi; senyor
Josep Maria Carreres i Oliver,
vocal obrer de la Delegació de
Treball; vocals suplents: senyor
Fenal) Boter i Matiri, conse/ler
municipal; senyor Josep Laueirica i Benedieto , cap de FExereit:
senyor Anfoni Fumador, sindle,
de Gremi; senyor Manuel patanques. símil.' de Grerni; senyor
.T osen Casamiljana i Serra, vocal
patr ó (le la Delegació de Trehall;
secretari, senyor Jrsep martinez
dr Arevalo Gimmän sie Villaria,
secretnri de Juljal municipal.

LA PREMSA DE MADRID
S'OCUPA DE LA IMPLANTACIÓ DE LA CENSURA
Madrid, 9. — Ells t'eriales esquerrans s'ocupen de la implantaci6 de la
censura de prenisa, recordant que no
>lacia d.caat un cas semblant des dels
tenme de la dictadura.
El diari "La Voz" en diversos .editorials, solts i entrefilets s'ocupa daquesta mesura.
En un entrefilvt din: "Sembla qüe
fiar fa guatee anys. Aquest número ha
retal visat per la censura".
En un editorial manifesta que Cl leztor mediti ¡iue és president de l'Aseaciacia. de la Premsa el ca l) del Parda
radical, és i ministre de la ()asemejó
un ataje periodista i exerceixen alts
carrees altres periedistes. Cunee: allane
ate frares. No tenia) nies renei que
altar.
Eir im alter lloc del perii'dic es Ile.
gris: "Tornen la Pa stnra, el Callo.
Ilelmonte, Salen i Sánchez 71lejias,
Calvo Sotelo, Goicoechea, Pradera i
senyora Anaelásia. Som inunortals."
Tanihé dio "La VOZ " que a da<
guiarte de sis de la tarda reberen la
comunicacin oficial participan t la imposki() de la multa de in (Ter pe%setes.rn
cästig a una informaciä sobre el complot. que fan la arenen/lacia de Madrid
fa pace die s . En altres eircumstancies—afegeix—el sUccé5 no hauria tingui mes cat egoria que tui cas de l'ofiri
Avui, quan estem escrivint aclaparat
per la censura, ha resulta, in sarcame.
La censura és una arma enrilidora
per al governant que l'esgrimeix i el
periodista que la suporta.

PEPA
ROBA DE PLATJA
TRAJOS BA/YY
BARNUJJOS

PERQUE ELS SEUS PREUS SÓN ELS MES
ECONOMICS!
PANTALONS BLANO8 .de senyor
••• ••• ... 8' - [des.
OANUSES DE PUNT Ilistades, moda ...
..•
475 ptes.
PANTALONS D'OTOMAN blau moda
1150 plec.
VESTITS DE BANY de sen y or
..t
ples.
VESTITS DE BANY de senyor
. .2"Is pies.
•ARNUISOS r stsacm5. de senyora o eenyar
4'n ptas.
SABATES BLANQUB8 de lOna, sola de fibra: el paren. 3 125 ptes.

ile ,

ES
El terrorisme

a Austria
Viena. 9. - Dnrant la rnatinada pasuns desconeguts cometeren un
eemptat contra el ferrocarril dr Vcecknrnakt, prop de l'estaciel d'aquest nom
i 3 la lima fèrria de Viena a Salzburg.
Per tal de realitzar els seas preve,els sehotejadors feren esclatar al
.t
j : 'dan una patent bomba, que cause 1(s
icese g iteh t s destroces, A pesar d'això
trànsit no queda interromput.
La policía busca activarnent deS ineiviclus gne anaven en bicicleta i que
fmen vistos nroP del lloc da l'ateminat
ahans de produir-se aquest.
Per altas part, un atemptat idéntm
estat comes en la linia férria de
Viena a Gratz, entre les estacions de
gratterstein i Semering.
Ea aquest darrer atemptat els danys
ercduits per l'explosió foren rnolt mes
anportants. i calguc paralitzar el trens:t.
Rapidament acudiren al lloc del sucres diverses brigades dobrers. i sea ;e-a que el tràfic podrá reprendre's
i;rere de poques hores.
Agressió
:ena, 9. - Dos indieiclus penareeets a les force; de l'organització
Sturnijharen han estat agredits a
ny.; aquesta matinada, quan prestavnn
i
de
vigilancia a la via ferria prop
eer ve
l'estació de Passlieg, per elements
rertanyents a les organitzacions hitlePi1175.
Saraba e1le sorprengueren uns hitler:ans quan aquenes preparasen un atenipte, a la via tirria. i en voler detcmr:n. els hitlerians fereri fec i mataren an
;:e:r vigilants i feriren l'altre de graUna bomba contra Starhemberg

Vaq ,a, - Un cr:at de: princep
Starhemberg ha descobert sobre reszi-alnr¡ del primen una bomba. Arel
aran vIlentia ha inutilitzat !a metxa
ita emportat la bomba daquell llore
frestrant d'armes% manera un aternpcontra la vida del princep.

DOUMERGUE, EN NOM
DEL GO"ERN, FELICITA

BARTHOU
l'oís, 9. - Aquest /naif sha celeb-at Consell de Gabinet. M. Barthou
parlat de les gestions de la Delegens francesa a Ginebra en les qiies•
eans dei S.arre i del Desarrnament.
M. Dournergue, fent-se interpret del
ten:eme/ir unánime del Consell, ha ie:nete: el ministre de Negocis Estrangers pel resultat de la seva actuació.
El Consell ha acceptat la proposiciú
de M. Barthou a fi que la Cambra
deis Diputats continui, a partir de dieendres, les interpenacions de política
ex:erior.
El Consell ha autoritzat el ministre de l'Interior, M. Sarraut, per tal
te presenti un projecte sobre l'orgaretza.:ió de defensa passiva contra eis

T

La Petita Entesa reconei- Unes declaracions
xerà immediatament la violentes del cap
de premsa nazi
U. R. S. S.
contra un penoHitler 1 Mussolini s'entrevistaran a Venecia
dista anglös
U-sfres
salvament d
LonfeEl restabliment del front Unir fran_s ha prodiM o Ginebra un eaun exit indiscu-

del
•
retire,
co-anglo-america is
drreniinent d'inito c ióncia política: rt tible en el moment en que es creia
reconeirement oficial del gotera
impossible trobar una solució acceptic per part de la Petita Entera. Aques- table.
ta decisid haria estas' presa al Conp,ris
de Zagreb i beta possible despres que
Tituleseu po7u,' . 7k'neer alarmes dificul- Una fellcItacló a Badatan que hi pasara ei rei Alexantire de Haga
1:
litooshivia; pesé curara no Urja tinqut
Paris, 9. - "Le Temps" publica
exerticia.
L'actitud de Litrinor a la Conftrim- el text d'una carta dirigida al senyor
cia del Desartn3tnent i !amistosa colla- Madariaga pel senyor Barthou, en ?a
boració de Franca i /a I - . R. S. S. han qual el ministre francés lamenta que
faduit cls ministres de la Petita Fute- el .curt diàleg que sostingueren arnbsa a procedir immediatament a °peal dós senyors el dimarts passat no hagi
reconciscinent_ que modifica favorable- figurat íntegrament a continuació de
/tia/ la sittració de Carota Central i la puldicaciti immediata del discurs
Ori e n t al - - ornes se so r p r enen de la for- pronunciat pel cap de la delegació
mare.", d'aqu e st va s t bloc de nacions e/3 francesa.
saboteindo rs constants de la collaboracid
En la seca carta al senyor Maclade tots els fosos dintrc l'arbita gine- ria g a el senyor Barthou afegeix:
111,15
brina. .4auest c s aliances, que són
"No tinc neceesitat daiegir que
•
•
de lona que fas:u:Aries, no surten del nineu
mines que in aprecia el paper
more de la S. de les V. szin dintre tan important i tan digne que en
l'esperit del pacte fonamcntal.
nom del vostre noble naif exerciu a
El recianri.rement de la C. R. S. S. Ginebra."
per Ts-ecaslozaquio, Ro,,ivta 1 Itacal)/Fa pot considerar-se co,,, tul fas tres Ponset visita von Bulow
tse, : la sera entrada a la S. de les
Park. 9. - L'enviada especial del
la sitial es refariaria considerablement.
L'at rae. després del canti d'actitud cliari "L'Oeuvre" a Berlin anuncia
de .11asponald. podría considerar-se !m- que l'ainhaixador francès ha visitar
ucre, a Europa, si .4lemanya i Italia, von Bulov, a la Wilhemstras s e, per
per reflee de le politica infectar, ro se. tal de parlar-li de la tornada d'AlernaiftliSSin atta política exterior pcsta s ba- nya a la Societat de Nacions. Sembla
que el diploniatic alemany ha contesdora.
iriso/as França, separant- tat que no podia tractar-se d'aquest
Ls
assumpte sense abatas obtenir el
la de /a Perita Enteja, de manienir
diseh r dia als Balcans, i el resullat ha Reich, per part de les grans poténciee, les seguretats sobre l'efectivitat
qui
ennui,
estot romple!ament dijeren!.
cstä ;solo a Eu r-opa ,s5a Alentanya i de drets que han désser-li concedits.
ltälia.
Hitler i Mussolini s'entreAquesta setinana França ha fet
tór tal d'induir-la a en- vistaran
sos prop
trar en un c q uip comú d'accia. Els dinBerlin, 9. Als circols politics
res 1n:u afluixat en llar hostili- d'aquesta capital s'anuncia que el cantat envers Franca. S'ha panal d'un celler Hitler es traslladarà probablePet'stee impo r tant de Franca a Italia.
mena a Venecia a mitjans de la setDes P r.‘s de la visita tic ron Ribes- mana entrant.
trgp a' Roma, el dia 5 hi arriba Milch,
Acompanvari el canceller el misots-secr c ta ri d'Aeronáutica del Reich, nistre de Negocis Estrangers, von
ha
i
a
Berlín,
tat
seguit
torna
el qua
Neurath.
aminciat pe r al 14 i 15, l'entrerista del
Londres, 9. - Segons noticies dc
i del Führer a l'enCeia, la (pul? bona font que l'Agencia Realer rep
es Valia que restés serr e ta. però /a inde
Roma. els senyors Hitler i Musdiscreció periodística feta coithrer.
solini s'entrevistaran dijous o divenpera, qui. Of estera r Italia del Rcich?
dres vinent, a Riccione o a 'Venecia.
Les matei res raeMS que han fer posles
El 'loe exacte d'aquesta entrevista
si/Fe aquesta 'ent revista, han ller'at
probabilitats d'una altra entre 3fusso- no olla fixat encara.
hui i Bar/bou.
lemonya Italia:in:irles en una pn- Mussolini no s'entrevisri- tar à amb Bcrthou
lítica abiurda, iio poden sortir de Per
S0k/MrIll a qa,'• ovni 1105 arribut.
Part. 9. - De Roma comuniquen a
de
les
costat
tal, per& de trabar-se al
r"Excelsior" que al ministeri de N. E.
aires nocons, teneit les po rtes ben
italia
es desmenteix oue el senyor Mus
obertcs. No kan de fcr sine, abandonar solini - que arare uns m'aras dies a redecisita
els sc us tonudo! ¡ Sentir Una
posar a Rornagna - tingui el nr o PO
Z'ohottat de patt.
-sitdeclbranvstmBr-

l

Ginebra. 9. - El ministres d'Afers
Estrangers de la Petita Entesa han
acordat reconèixer immediatatnent la
U. R. S. -SEI reconeixeme n t s'efectuà
mitjaneant tut cansi de cartel entre
els senyors Titulescu i Litvinov, per
una part. i els senyors Bettes i Litvilleve per una altra.
a%:s aeris.
El Comité del Consell Permanent.
Consell ha encarregat als se- en publica r aquesta tarda aquests doHerriot, Tarclieu, Lamoreux, euntents. declara que el Govern
Cheron i Lava) que conti- lau prendrá una decisió definitiva soenquesta sobre la limitació de bre aquest assumpte, despre. de co..obre
..
dindtisiries franceses.
nèixer l'informe del senyor Jestitch.
quan a q ue s t torni del sea viatge oficial a París.
DE REFORMA FISCAL

DE RFEORMA FISCAL
Paris, 9. - La Comissió de Finan,:es de la Cambra ha examinat el P ro

-ectdrfomaisul.
El ponent ha let observar que el
;miente constitueix un procedunent
. 7 ennentari nou, ja que només /iza,
turne artieles, els principio de la
i deixa al Govern alió que
re:creix a l'aplicació dels decrets

E

4W

Les nagociaclons fa temps

que duren ::
Ginebra. o. - El reconeixement del
Govern de la U. R. S. S. per la Petita Entesa és el resultat de negociacions que han durat diversos dies.
En una carta que ha dirigit al senyor Litvinove el senyor Benes declara especiahnent que la Conferen
cia de la Petita Entesa reunida a Zagreb el 22 de gener ile Van y en curs,
havia decidit iniciar relacions diplomátiques normals amb el Govern de
la U. R. S. S. ami que es complissin
les condicions diploratiq ue s i politignu que exigeix la situació.
S'afegeix que després de les co n
als primers dies-versclbad
d'aquest mes entre els seN ors Litvinos Benes. el Consell Permanent
de la Petita Entesa ha advertit que
havia arribat el moment d'obrar daZagreb.
cord amti la resolució
Els (Meras respectnis han decidit
enviar radascun d'ells un ministre plenipotenciari prop de la Potencia novament reconeguda.

E: ponent ho considera acceptáble
!tilinte que el principi quedi fixat en
nama concreta, i que la Cornissió
la Cambra siguin assabentades en
:aria cas dels dita decrets.
La rebaixa o supressió d'impostos
et erminarà una disminució en els inressos de 2.099 milions.
El Govern espera obtenir 774 mi' "ins per mitjä de diversos arrunja. i també persa obtenir 1.2e 1)
a. per mitjà de la repressid del
en.u. mes 279 milicias que confía
' ete nir en diverses matèries ramoni- Elogl de "Le Tamos"
n'es.
Paris, 9. - Le "remps - , canten
tant l'adond e, del projecte Barthou
K r la e otiliSSiO general de la Conicrencia del Desartnameni, projecte
que fou aprovat per unanimitat menys
LA CASA ULLSTE1N
dues abstencions, din que estela) daS'HA VENUT
va nt un gran exit duiclriitatte. 1:11
Berlin , 9. - L5 gran casa editorial gran exit dplontatic per a la coopel listenn cnmunica que els seus matics ració íranco-britenica, un grán e xit
, 'Dietaris, la familia Ullstein, l'ha ve- per a l'obra dorganitzacid de la pau,
ja que la Conferencia continua els
iula al Deutsehe Disconto Bank.
Snta els augur', d'aquest Banc es seus t reballs sota una nova formula
lnr rnara an flau Sindical, que continua- quan es creia en una rural brutal
immediata.
publicacions.

SOMETENISTES!
1 Armes curtes 1 Ilargues'i pagar • termlnIs a preus de

comptat, 1 al comptat amb el 10 per 100 de descompte

ARMERIES BERISTAIN, S. A.
FIVIELLER, 1, 1 RAMBLA DE LES FLORS, 12
BAROELONA

Berlin, 9. - Amb tnntiu de re.puísió del corresponsal a Berlin del
"Daily Express", senyor Stephens, el
cap de pretusa, senyor Hentstaenel,
encarregat de les relacions entre el
partit nacional-socialista i la premsa
estrangera, ha publicat una declaracid en la qual d> in que l'esmentat periodista ha obrat cont un invitat , que
es fica a loto els recons de la casa on
és hoste, igualment a la ruina que a
la cambra de baila-, i fins al granee
i al edler, i que porta la seva falta
de tacte fins a fer-se contar xafarderies pels criats.
La manera cona s'ha conduit no té
res de comuna amb les tasques periodistiques d'un corresponsal estranger.
Si les persones cona Stephens tenen
plaer a actuar com a espies militars;afegeix en la deciaració-que vinguin a Alemanya com a tals espíes.
Els casos de Stephens i Pantercontinua dient el senyor Henfstaengl
-naan demostrat clarament que caldria concertar un acord internacional
sobre els privilegis i deures dels corresponsals estrangers acreditats als
diferent paisos.
Al metz judici, rúnica tasca d'un
corresponsal estranger consisteix a
subrninistrar informes que corresponguin exactament als fets, i no deixar-se influenciar per prejudicis politics o personals.

"Ata

La fallida del
maro causa
inquietud
Berlín, j). - Segons les estadist,
entes sobre la situació cal Reichsbank,
el da 7 del mes que som. la cobertura
de la moneda alentanya era la d:ta
data de 3.4 per cent, contra 3.7 per
cent la se7mana precedent.
Budapest. 9.- La caiguda del marc
alernany ha causas certa inquietud a
Hongria.
Els neriOdcs es mostren reser.als
en els seus comentaris sobre el par
ticular Y o obstant. el "Ujsag".
constar que la caiguda de la divisa
alemanya es den, menys a les dificuitato de la política exterior que a le;
dificultats comercials que pertoroen
l'exportació de les rnercaderics alemanyes.
En alguns circols se sent gran inquietud perqUe. amb poco dies d'en
terral. dos paisos que absorbeixen
una gran quantitat de les exportacions
hongareses, Aletuanva i Itelia. :70ben. segons sembla. amb gran; dificultats financeres.

De Broqueville
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arnb Ilet d'Elgorriagn.
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Darrera Hora

posades a la resolució del Tribuna ., (Se
Garanties constitucional; a :a qual
refereixo, volea obrir el Dret Cnnaa
titucional espanyol,"
Acaba cl senyor Sbert dient que no
vol deiugir ca presponsabilitat ni malea
Brussalles, 9. - El senyor De Bro
car a cap delire, però no pot conseequesille, que fou encarregat ahir de
var un cárrec que deu al Parlament
constituir ncu Govern, ha visitat aqucst
Segons noticies particulars que rebem de Catalunya, si aquel: Parament äo
mati el subirá per a donar-li compte del a les tres de la matinada, sembla que té llibertat per a resoldre.
resultat de les seves gestione
avui, a les nutze del metí, es jara arEn sortir de l'entrevista amb el rei red de la conselleria de Governació el L'ATEMPTAT CONTRA UN MAel senyor De Broqueville ha manifesnat senyor josep Dend5.
NYA DE GRANOLLERS
als periodistes que pensava poder preIgnorem si aquest nomcnainent té caAmplialit el que diem en la.
sentar al subirá la llista definitiva del rácter definiti no es tracta tan solament
Govern el dilluns vinent.
de substituir el senyor Selves durant página 3 d'aquesta inateixa edicit.), el nostre corresponsal de
Segons una 'lista que es considera la seva malaitia.
entraran
cinc
Govern
Liranollers mis tele/ena el seprobable, en el non
ruembres del partit liberal i cinc mes EL SR. SBERT DIMITEIX
güent:
Kcivno, 9. - E! Govern 1/11L'i del partit catälic.
tiranollers, 10 (1230 matina:
CÀRREC DE VOCAL DEL
ha presentat la dimissió
Demés, Iii haura dos ministres sense SEU
da). - Aproximadanient a les,
T. DE G. C.
lei.liva.
cartera.
onze d'anit pausada, i quan eä1
En la l'esta es ia figurar el senyor
El senyor Sbert, vical del Tribuaai dirigía al seu dutialcili l'obrer.
L'Agencia Ella publica una informaciú anuneiant que ha esta( Jamar com a ministre d'Afers estran- de Garanties Constitucionals, ha ad r e- 'nativa i xofer nl inateut teinvu
nomenada una Comissiö especial gers. i el senyor Deveze mm a minis- çat al president del Parlann..m de de la fabrica de leilits de la Vitre de la Defensa nacional.
Catalunya una extensa carta, posant
que estarä encarregada de deterSi es fa efectiva la liista que eom a a la seva disposició el arrec pel qua. dua de Juan Torres, Antoni Arnminar les responsabilitals deriprobable donen les aghcies, sera un ion elegit, de la qual sún els segütnts brús Ballús, ha estat víctima,
vätles del recent intent de cop triomf del nu2li liberal, el .jual
d'un atemptat, que se suposa de
d'Estat.
"Esgetats els raonaments durat; carlicler social, disparant-li treu
un nombre de ministres idMic al deis
tres dies de discussiö, ni a mi ni ais trets de revólver, que el deixaren
fins ara han estat detinguls católica- .1ixi alta volgut tenis min
compte l'opinió pública que requilibri non illustres membres dei Tribunal inortalment ferit.
Is.
20 uf
parlamentari o lila liberals , com als sa- que subscriuen també el vot oartieuSegons sembla, aquest aternpbut, s'han oposat o tota concessió pa pe lar a la miestió de fons. ens ha poza:
convencer que el nostre Parlante:a tat es realitza guau l'esmentat
la al rearmanient d'Alcittanya.
no ha votat amb competencia la Llei Ambrós es trobava al carrer de
ARRIBADA A PARIS DEL
de Contractes de Conreu. Les noset es Josep Humbert, davant al de
raons resten mantingudes a es pubi.- Lietp5s.
darn i altres personalitats politiques
NOU AMBAIXADOR
curan amb resolució, contra ia qual
Paca mornents després s'esLA DEFENSA AERIA
franceses.
així mateix he iet constar la mona
el
ESPANYOL
protesta porque jo entenc, discrepant queia pasear per aquell lloc
DE FRANCA
Un telegrama del Duce
de la majoria, que no reunen< el quä- metge forense doctpr Canals, de
runa de majoria absoluta de vots, ner- tornada d'efectuar visites,
a Barthou
París, 9.- Aquesta nit en el situParis, 9. - El ministre de rime- qur si aquests no es complen
qual aS It ha denvanat auxili ,
exprés ha arribat a aqueata caeital
París, 9. - El senyor Mussolini ha procedent de Madrid. el nou anúa.- rior, senyor Sarraut, ha sotnies a l'a- la composició legal que el Tribunal amb ei seu cotxe, junt amb els.
provació del Consell de Gabinet un Ita de tenir. manquen les garamtes
dirigit al senyor Barthou el següent te- xador d • Espanya, senyor Joan
al
projecte de hei relatiu a l'organitza- que la Constitució i la Llei orgaa.ca transeunts que havien acudit
legrama:
cisco Cárdenas.
ció passiva del territori contra els han voluta establir per uns i an el lloc del surees en sentir els trete,
"Agraeixo vivament a la V. E. el teA l'estació ha estat rebut pel
al
Dispensari
inc eslat traelladat
legrama que us heu servit dirigir-me des nistet conseller de l'ambaixada. ei di- atacs aeris.
creant aquest alt organisme anea en
de la Creu Roja, on • han estat
En el (lit projecte es tendeix a ter I nembres.
de Ginebra. amb «asid del felie resultat rector del Protemol del Quai
obligat/tria
l'organització
de
la
dita
ohtingut en la Miestiä del Sarre. gracies senvor De Fou q uieres i el cOnso, 0L
Res de tot això podria moure'm a inútils els auxilis facultatius, ja
als esforços del Comité dels Tres i a ‚oral d'E,panya. senyor Prieto J.:1 defensa.
adreear-vos aquesta Iletra si la me- que la victima havia deixat d'ejoria del Tribunal no llagues co.al, xt..
la bona voluntat de les dan poten- E:o.
cies directament interessadcs.
ultra una resolució que jo, discrepad.
dona del fet compte
cree injusta, una interpretació dc
mediatatnent al Ju/jat d'instrucEs un èxit de l'esperit d'entesa i
MR.
ROOSEVELT
DEMANA
tot
i
tic
FEstatut
que
de
Constitució
collahoració europea. al (Mal Itália
ció i a la gUitrdia civil, que ed
ttitlgli. afegeix a la gravciat dirigiren al Dispensad per tal
tingut la satisfacció de prestar el seu
ALEMANYA EN ARMES! CREDITS PER A COMBA- obligant cl
del que Tribunal ha resdlt nuvAus
COrCUrS."
cas,
p er a creure que aquella República 07/ d'efectuar les diligencies del
TRE L'EIXUT
Catalunya ha de viure com un puble 'nimbe acudí al Dispensad unté
Munic, 9. - Abans de començar
Eden a Londres
-V
i
a
que
autdnom, que mai ha perdut l'annea representació de l'Alcald
les seres vacances el senyor Röhm,
de Nació dins la cm/milita/ espanyo- tVu donar compte del fet a la¡
Londres, 9. - Aeuest mate en ar- cap deis milicians hitlerians i niiniaWashington,
9.
En
el
missatge
que
ribar el sots-secretari, capitä Eden, a tre de Finalices del Reich, sense car- el senyor Roosevelt ha dirigit al Con- la, unirá convertint el seu retol
Comissaria d'Ordre Públic.
leaeródrom de Croydon, alta negat tera, ha llançat una crida a les secPosteriorment acudiren tan/Mi
gres. sollicitant la concessió d'un crèdit gador amb una realitat incompatnalu
a fer cap comentar' sobre la aituacie cions d'assalt.
de e2e.ono.000 de dólars per auxiliar les :indi les nostres le g itimes asPiracme; al Dispensar/ els familiars de 14
de Ginebra. Me Eden s'ha limitat a
L ' any 1934 - declara - exigirá de victimes de la secada, es diu que les i amb els nostres dets iinnerdUrabit. o. víctima, on es desenrotllà
manifestar que es dirigia a Foreing tots els C01111,atents de les SeCCI011S
Anucid esdevenidor será prest un :rt
.
na que és de suposar
aiiiee a visitar el ministre d'Afers d'assalt el servir-se de la major ener- pluges futures no podran reparar tit¿s si la interpretació de les nostres
que una petita part dels perjudicis cau- fonamentals segucix caminant per I.,
A la una d'aquesta matinad4
Estrangers, sir John Sinion.
gia, i a aquest respecte recomana que sats.
que les consideracions asan'. han arribat de la Gurnissarial
con) més aviat nüllor comencin a gauSi he no lii ha por que es produeixi
Invitaoid a Italia
thOrdre Públic tres pulirles i une
dir dels permisos perqué tots cstiguin una escassedat de subsistencies per als
disposats en cl mornent oportú.
parella de gultrdies de Seguretat,
habitants de les regions afectades, exisRoma, 9. - Italia ha estat invitada
ELS
PRESSUPOSTOS
Ido rollaboren a les rererque
teixen en canvi serioses teniences pel
no oficialment a participar a les conque porta a eap la guàrdia
que respecta a l'alimentació del bestiar.
verses preparatòries de la ConferenDEL CANADA
el Jurjat esth aoli n Itut, en
'nimbé
En el programa del president es pre
cia Naval de [936, i que s'iniciaran
Montreal, o. - Parlant dels mesLA COPA MUNDIAL
nan metal s. les diligenriel
eealitotccib de trehalls, i la pres--se'la
aquest mes a Londres. De moment.
tachi de socorsos a les víctimes de la supostos generals del Canadá, el ¡vi-. que calen per a l'aclariment del
el Govern italia no ha donat cap conD'ACROBACIA
ministre
Bennet
ha
expressat
secada, la compra de bestiar, préstecs mrr
testació.
tet. - C.
als grangers perquè puguin adquirir seva opinid que aquells seran
V in, enne„ 9. - Aquesta tarda sita aliments per al bestiar, adquisicin de Irats en finalitzar l'any fiscal si els
PESCADOR QUE CAU A L'AIOUN
eelebrat la primera jornada de la graos per a la colina de l'any vinent i ingressos previstos continuen normalmera, Cola co l'actualitat
c o pa mundial d'acrobacia. lit han altres n'estires diverses.
Allir . ;u a n a ilçados /lores
ELS METALLURGICS RE- pres
part nou piloto, que represenMI, es trobava pescant al mol%
BUTGEN LA PROPOSICIÓ tasen sis nacions.
¿ES MORT EL BANDIT il'Espanya Jordi Sarda i Ricard,
1.a primera part consistia a realitde 55 anys, quan sie bobte li
DILLINGER?
DEL GENERAL JOHNSON rar etc vlit multas deu figures acrobabreLingue 1311 deS1111,1 1 i caigue
L'AVIADOR CANUDES
Mines.
iguit.
París, 9. - A 'I.e Matin” li coLalemany Fieseler ha oldingut 1311
ARRIBA A TEMPELHOF muniquen de Londres que ahatni de
Malgrat ii 'ho y e!. acuda dt auxi.
Nova York, o. - Els capo dels punts: el francs. Detroyat, 129/4;
morir el handoler Carroll, cornplicat li de la viClutia, quan pugnó es-1
obrers metallürgics ha/1 reliutjat la Valemans A rchelis. 122/6; el tsecos9.---Prneedent de Bar - en le, ni:Aje-tes dels gangster
sor exlret d 'nigua era ja cal
' val:, 1 19/R: el portugués
proposicin del general Johnson, que Invac N o
gen ha declarat que aquest havia däver.
l'aeriporl
ti
tendeix a conjurar el greu perlil que hru, tu; el txecoslovac Ambrus. veliina hut arrilvat
mort
ia
fria
temps.
CJisenyor
l'aviador
Teinpelhof
to/2; el francés Cavalle Ina/g:
representa 1 amenaça de vaga de la
FERIT OREUMENT EN CAURE
dita indUstria.
lib Colombo, 94/4, ¡
airar- IIIIJIPS.
I )111. n 1111 ltu seva estalla a Ber - EL GOVERN X1LE A FAVOR
D'UN TREN E NMARXA
I,a referida proposiciO prevea la 50n, 73/:2.
es proposa estudiar l'or ga creaciO d'una oficina de conciliado
DEL PACTE SAAVEDRA- Entre les estrarions de Ga y a I
exclusiva per a la inchistria metal.
tu Itricid de l'aviad() alrionnya.
Castelldefels tingtin Iii dissort
lingica, igual a la que ia funciona des
LAMAS
cauro del tren en marta Jaurnei
marc darrer per a la indústria automad.
Santiagn Xile. o. - El Govern ha 1 .10, j c,s prrultii (d'irles en hier-4
Probablement que els caps obrers
trames un missatge al Ccmgrès per tal SSS parts del ros.
JESTITCH A PARIS
En gnu' estat fou conduit g
inetallurgics sotmetran algunes conPie sigui ratificar el Pacte antibellic del
-Qué Ii passa a la sena-metal
trapropoSicions.
senyor Saatedra Lamas.
l'Hospital t'Afilie.
-La manca d'exereici tis <un senta
sen-nur
arribará
el
a
Paris,
9
Denl
.
Basen anuesta negativa en el fet que inolt he i cnt produeix uns dolors .
jevtitch, miniStre d'Afers estrangers
la Federació sustlita considera que les molt molestos.
lugoslävia. Dilluns visitara els senyors
referides bases no garanteixen a la repe-Si el que teniu snn hemorroides
tida Associació el dret a representar els consulten el mear pare. Din que un Dournergue, Barthou i Petain. 'Atara
Avui al metí, DUDA DE LA
12 intimitat anal, M. Barthou. Tamobrera. - En una entrevista celebrada Productor anomenat Po s terisan alleu- en
bé hi haurà 1111 apat intini a la Leg-seid
FOTOGRAFIA
aquest mati amb el gener al iohI"I".
g eix i cura radicalment aquesta do- ingoslava. Dirnarts, NI. Lebrun li Mere
representants de la FederaciO han anun- lenca.
plinecres, l'Asra
un
banquet
a
Ilumlnoses
A
la
tarda
funcionaran
les
tonta
cias que anales% mateixa tarda Pre senhineilen 1. nessetes 175. Supositosociacin de la Premsa Diplonkitica
taran al President senyor Rrnsevelt el ris. pessetes 990.
de Botlguers de Calo«
Osmi:
Festival
de
la
FedsracI6
sequiarä amb un altre hanquet. F.I maseu propi pta. i han afegit que en el
De venda g totes les lar:nades.
ten< dia el ministre sortirà cap a BelEntrada: 1 puesta
cas que el president no ratee/Al, cograd.
•
E 1' • E=e- EEM • ffl
mençarä immediatament la lluita.

vern nou

DE BARCELONA

El senyor Done con-

seller de Oovernació

El govern lituà
presenta la
dimissió

'Que n'esteu de Olida

Fira de

Barcelona

e.* PUSIJOITAT

anurnenge, su de juny s'e su*,

BARCELONA IP AL.
• •

Pels Centres (I
„fietals
•SENERALITAT.
Cartes d'Identltat professional.
BOLI pregals de pasear cont mas
cviat millor per les oficines
la Borsa del 'freball de la Generalitat de Catalunya (Sant Hoperal, S, ele dies feiners,
de dotze a una, per assumptes
que fan referencia a lee "carlee
dedentitat professional" per elle
eollicitada, els senyors que a
continuació s'esmenten:
Residente a Barcelona: Saloene Adolf, Joan Isejin llené, Rirhard Platzdach, James C. \Vi.
>enlatan, Samuel Abraham, Jauene E. Föx, Jacob Base, Erwin
Shaffer, Joan Luigi. Salomú
atecialen Flortenin, Kurt Wethaler, Cristina BaltlIg, Siegfried
Pannasch, Enric Pujol Gules.
Eduard Gaschen, Caries Urbe».
Enric Eleischli, Mitrius Bancel.
Anna Kaufmann, Kai he Auerhacia; David Cardanali, Otto Maer, Luigi Passi, Welter Griteneisen, Iferlbert Laudel; Joan
eiutgesell Fritz, Kuciano Bray
Calle, Josep Alexandre 'l'oh Lo•eten', Retal' Laesus Leo, Marie
kehemidt, Margarida Rueenhaly
Dutt, Guillein Rothenburger, Eva
fiorenz Yuelzor, Cenes Nahreiedt Lipke, Josep Duarte. Andre)
Henst ghy, Oretes Prndl /binen
Bedel Moreno Jabibi, Kurth
. Lohse.
Residents a Terrassa: Erich
Heinze Hans Weinreich, Primo
Heinze,
Mereja Candaracci
Dali
Candaracci.
Resident a Cardona: Jordi Diter Vautrin.
Resident a Tärrega: Caries NICelan Fernändez.
Representante de la Generalitat a Berlín. — Ahir, a dos
quarts de cinc del mate sort),
tripulat pels pilots senyors Joeep Canudes j Josep M. Carreres,
l'avió dels Serveis d'Aeronäutlea
de la Generalitat en direcció a
Berlin, per assumptee deis esinentats Sem"els. A dos quarts
ele nou aterraren a Ginebra per
tal de revi,tuallar l'apare'', i seguidament sortiren en direcció a
Estutgard, segona escala del
viatge, on varen arribar a tres
:fuerte- de dotze. Una vegada fet
el ple de combustible mancaren
en direcció a Berlín. Arribaren a
l'Aeriport de Tempelhof a tres
quarts de cinc de la tarda.

Shaw Iturraide, secretari d'Ambaixada, pele senyors Paul Jaime, Jean Veinte, E. J. Delble
Gabriel Gomand, president, vicepresident, secretari general adjunt a membre, respeetivanient,
del Comitè L'Allianee Franeaiee,
a la riostra eitilat.
Carta d'agralment. —
de, senyop Garleb Pe Sunyer, ha
rebut una atenta carta de monsieur Blatte, alcalde d'Annecy.
Erattea, per la qual, en nom propi I de tole els orgarülzadors I Je
la visita que feren a la nostra
dulat Ii Llena les graciee mes
expreeeivee per lee ateuclons
rebudes durant la eleva estada
entre nosaltres, i ensems Ii (ma
niel, la certesa que el record de
la ciutat de Barcelona perdurarä
sempre entre aquelle viejtants
francesoe.
La contribuclel de minores. -Le put: a a eutietxttutent del, propietanin afectats per la eontribucid de millores derivades de les
obres d'urbanització del Viaducte
de N'altear-ea que dins del terntim
de quinte dies s'admetrà al Neg ociat Municipal de Millones,
Cii.t. a de 1.1 Ciutat, l'ingrés
l'impon de les quedes aseenyaladee com a definitives en Tacar(' de la Cuìisisvit de govern
de 23 de initig proppassat, anda
el 6 per 100 de descornple havent de justificar abans ei desistintent de lee reclamacions I
recursos que haguessin Ínterpoeat en l e t elle que es refereix
a l'expedient de repartiment de
la contribució o de millares que
s'ha esmentat, i a mes renunciar airees ulteriors recursos per
al mateix concepte.
Proposiclons de preu. — Al
Negociat de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona, baixos
de la Casa de la Ciutat, s'adinetrata fine al dia 18, de deu a dotze
del mate deis dies feiners, proposicions per a optar al concurs
privat per al subministeament de
trapes de planea de zinc per a
pintar inscripeions a les liosas
de tapa dele M'as:ole dels diversos cementiris de la ciutat, tot
amb subjecció al pressupost
detalle que fins aquella data
esteran exposats a l'esmentat
Negociat.

A

LLORET

DE MAR

(GIRONA'

AJUNTAMENT

CLINICA MENTAL 'TORRI CARNOSA*"

per a mines nerviosos, mentan' 1 tul
«imana. reieron so. Meiga direcior-resi•
I CARRERAS.
Visites a l'alcalde.—L'alcalde, g ema DOCTOR IR ,
a informes, aareceu-vol a la maletas
Genyör Carlee Pi i Sunyer, ha Per
ciinica o a BARCELONA, els elvendres,
estat complimentat aquest metí as (mane a set as la tarda, a la palea
pel senyor Daniel Fernendezde retamendt. narra 3, l Cr.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera es velé la vista d'una causa per atracatnent contra
Horaci Ripell (a) "Heredia" i Just
Bueno, de la qual en donem iniormaFiÓ a part.
* A la Secei6 Segona, i a porta
hincada, se'n vejé una altea pes corrupció de menor % contra Merla Pérez Prieto i Frederic Piquillem. El
jurat va dictar un veredicte d'inculpabilitat per a Frederic i de culpabilitat per a Maria Pérez, la qual fati
condemnada a un any i vuit menos
de presó. El jurat. perh, va considerar exceseive aquesta pena.

retire que els havien estat enviats de
Franca.
* Ha passat al fiscal, per a la sera
qualificació, la causa seguida a Saaaden pel procediment d'urgència contra
quatre individus acusats d'haver agredit el fabricant senyor Siacart, el qual
acomiada una operaria.
* Caries liernändez presentà una
denúncia contra un individu al qual lliura 1.50o pessetes per al traspas d'una
porteria d'una casa del carrer chEntenaa i ara es riega a donar-li posessió.
* El Tribunal de la secció quarta
ha dictat aale de lliure sobresseiment,
amb tots els pronunciaments favorables,
del sumari que instruí el Jutjat nCim. 6
amb inotiu .le la investigació que real:tia la pulida a la sastreria del senyor
Carreres, del carrer de Fischer, que
es dedica a la venda de tiquets.
En el sumad han declarat perits que
feren la infnrmació. El dictamen Es que
es tracta d'un negoci lía, per la qual
cosa ha estat dictat laute alludit.

* A la Secti6 Tercera es velé una
causa per assassinat, de la qual en
donem informada a part.
* A la Serció Quarta , davant el
Tribunal de Dret, se celehri la vista
d'una causa per atraeament comes
,'entra Antoni Ortega, a les Fötus de
"Terrassa.
Quan ocerregué aquest fet es dispesa que els atracarnents no fosein
jutjats per tribunal de jurats. Per
aquest motiu ho fou pel Tribunal de ASSENYALAMENTS
Ente
PER A DEMA
Els individus que estan proceeeate
arran del fet són Josep German Garcia, Carme/ Rius Garcia i Sebastià
AUDIENCIA TERRITORIAL
C;altés i Santa. Pistola en mi li roSala Primera. — Divorci: Maria
baren a Ortega 25'75 pessetes que
portava a subte. El fisral sollieitä que (;iovanetti contra Raid Andreu Dalelg fos aplicada la pena de dos anes mas i ministeri fiseal. Major (luantia: Companyia Adriática d'Assegupresó.
rances contra Joan Roig i Carbonell.
Desnonament: Dolor; Estanyol contra Francesa Tornera
TRIBUNAL D'URGENCIA
Sala Segona. — Mejor quantia: AnHi comparegué Frederic Fernan- toni Caseala contra Ricard Ametlla.
Mejor
quantia; Una dEspanya conden Naranjeda, que sea a la presó
a visitar un amic seu, i s'inaolenti tra Banc de Catalunya i comité lielle amb un guardia. El Tribunal el quldader del dit Bane.
etandemne a la pena de dos meens
AUDIENCIA PROVINCIAL
i un dia de presa i al pagament de
cinc-centes pessetes de Multa.
Secció Primera. — Un jurat per
* L'altre judici que es vejé fou robatori contra Josep Hernandez i
contra 'Martí Andújar López, pel de- un altre.
Dos orals per rebasad i coaccione
licte de tinença illicita d'arma. Foil
condemnat a la pena de quatre meses contra Jesep Flores i d'altres, i Emili
Estudie
i un dia de pres6.
divorci: j. Grau contra M. Miesme.
Secció Segona. — Un jurat per
VARIA
abusos eeshenestos contra Evarist
e
t El Jutjat número catorze ha de- Dura Talón.
Secció Tercera. — Divorci: Crisi elarat closa la causa que seguia conIra els italians Eligi Pite Betti i Me tina Llanca, contra Joan aliserach.
Secan) Quarta. — Un jurat per
chaeli Barino Frono, acusats de teatitear estafes d'autos. Els compraven malversació de cabals contra Pere
1 pagant nomas el primer termini; can- Jorba. Un oral per urgencia contra
vielNala aumeracie del cotxe i la del Geisha Puertas per robatori i ús d'uni•
polos g' • ale>ores els venien, fent forme.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
1 Antejudicis a les deu. — Reclamació de salarie: Francesc Pérez ,contra
Ciments Molina. Reclamada, de salares: Josep Martínez contra Lluis
Estrada i un altre.
Judicis a dos quanta d'onze. — Reclamad() de salarie: Pire!) Igiésies
contra Indústries del Vidre.
A tres quarta dortig. — Accident
del trehali: Horaci Paredes contra
Joaquim Treserres.
A les onze. — Reclamació de salaris: Josep Sala contra Joaquim Paret.
art~1~1~111~~915~~
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Servei Meteorológie
de Catalunya
arruacto eariaaas. ATMOSE811481
D'EUROPA A LEO 7
DEL DIA
DE JUNY DE 1884
A fairobi teta la Pealamos IllArl n
ea, a Prensa i Italia domina boa
tempo, omb col sera, venta Oulaite
I temperabais en ausenent.
Un mlnInturn •ltuet •.ta redI6 del
sanare oreaseis aval malta m'aulaaltat I alguno, pluaes a la costa d'A.
frica, des del Mermo fine • Alieria.
A A•:aterra, ele Patacs Sale» I
• Alemanya hl ha monee Mires matinada, permutó* pel refredament
continentel, d'out a la manca de
y ente, pula que domina el rimilm • ntlelolOnlo centras a la mar del 'lord.

Per a dissabte vinent, a les
IRTAT DEL TEMAS
deu de la velllii, l'Agrupacló ArA CATALUNYA, A 1.811 VIMT
tistica del Cabal del Melge ha
Accoptuant M Plana de Vlo, on
aqinmit matt hl havia bolea, al cal soorganitzat una vetllada, dedicada
ta complot:mitin sera a Catalunya,
exclusivament al "Vi". Kl prenI ele unte adn nula«, ame torreta
a la MI 1 marinados durant iss Mitiran part, ultra ele doctore Mes.
ma de Sol.
tres Miguel, Moragues i Her i
Asir as registraren ruleata do o.reut.- tempeoluda a la val t del loGüell, l'exinti artista Marc Regre, • la tonta de Trame 5 al Padar, tina a la Plana do 1/1c.
donde, que cantara diverses can_
Lee 'Malicie quantltate de piola
eons bitquiques d'autors nacenrecome& han estas da 17 lamo por
metro (madre$ a la Pobla de Segur,
;tale estrangers; finalitzarà la
11 • Bunt JuliS d•
vetllada el poeta Josep M.'
(Lee omervaelona del gene'
Segarra, que desenroUlara PI le
eurceiona, a lea set, van a la raí>
" Elogi del vi".
calera ilo la primera p•e/Mt.)
Als assistents seis obsequial:i
atril, Una copa de xampany del
eeller del doctor Torrente. Per de la U. R. S. S., que set-a sens
envitaciene, al Casal del Metge. Juble visitadlesim.
Podriem irssenyalar la presendillune, a les eet de ha cia ele noves personalitats estarda, limera lloc la junta gene- trangeres que han visitat el
ral ordinäria , de primera c.nvo- Salce Citarem, per exemple,
eatüria, de la SeCeiú d'Arqueo- M. Paul Vilaret, alt-alije de Pa lis;
logia Hi g lbria del Centre Ex- el capita i oficials del vapor
cursionista de Catalunya (Para- "Balkan"; Her Eravolky. de Berdie, 1 0. pral.:. Si no es reunís lín; M. Potener i esposa, ' de
nombre suficient de socis, se ce- iinteturiel, de París; Delegad()
lebrare de segona convocatòria d'Estat dels Soviets, i, finalment,
un delegat ofivial del "Patronato
a dos quede de vuit.
Nacional del Turismo", que . ha
Com sigui que no es pogueren quedat meravellat del que ha
solucionar lote els assumptes (st Cnt ilunya en aquesta primecontinguts a l'ordre del die de ra manitestaciú de tueleme•
la junta general extraordinària
de socis que l'Orfeó Greciene
celebrà el dia 2 del corrent,
aquesta entitat ha acordat continuar l'efunentada reunia) el dieELS JURATS MIXTOS
cable vinent, dia 16, a les deu
la Me, en el qual acte secan poJurat MIxt d'Indústrles
sate a discwisiú els assumptes
ques de Catalunya. — Es posa a
segliente: Aprovació del projecte
coneixement d n lee pereunee inde nous Esfaluts i Reglarnent
teressudes que a partir del dia
tenor de l'entitat.
la del mes que soin les orientes
d'aqueet Jurel. quedaran Metallade s a la Via Laietana, númeNOTES DE LA FIRA ro 16, primer, Lletra 31.

L'ACTUACIO SOCIAL

DE BARCELONA
Ahir a la tarda se celebrà a la
l'ira la feeta de la malnada, organitzada pels fabricante de joAtnb aquest motiu els
Palaus 1 i 2 de elentjuie t'oren
4iel1 ist e per una 'Inmensa gemaciú que presencia compluguda
les diverses atraccions que els
oferiren els organitzadors de la
festa Cap al tard, la preaancia
de les "Miss" barcelonines reporta una mejor animad° a la
fins al punt que hi havia
moments que es feia dificil transitar pele anteles passadissos
dels Palaus.
— Tal cona s'Ira vingut diene
aquest netti se celebrara a la
Fira ei uit ing i (1_1111101'S fologrefie patrocinat per l'Art de la
Lime'. A la tarda, els assembleistes de la U. S. A. visitaran
col.lectivament la Fira, acompany: 2s de Ilure directius. Durant
el dia , la casa Molttort's (slanils
7 ni 10) sor! ejarit entre PIS v i
lots de productes -sitanr3o
les seves manufactures.
— De set a vuit funcionaran
els jocs d'aigua i de Huna nIe
l'Exposició, en obsequi dele milers de forasters que se sap que
actii visitaran la Fira.
— Denisis, dilluns, a la tarda.
amh moliu de la rearmara del
Congrés de les Sabateries, la Federad() de Botiguers de Calçat
de Calalunya celebrare, a la Fina , un gran festival, al qual assistiran els congressistes preeidits pel conseller caconomia de
la Generalitat , senyor Comorent.
Per a amenitzar la lenta han estal, contractades una cobla
serdeues a una orquestrinn. La
t • asa Fechter (stand 318) sertejare entre concurrents unes
arracadas d'argent, cisellades.
— Indubtablement, enguany
el que ha constituit una de les
manifestacions mes tractivoles
de la Fira de Barcelona ha Wat
PI Salé de Turistne i dels Esports. Organitzat per primera
vegada sola els auspicie de
l'Oficina de Turisme de la Generalitat j el Patronal de Tunee
me, es un punt d'atraed?) on
lothom acudeix aire' per la novetat, de les installacions. Seria
mnrithades de cercar un altre llor,
una coincidenvia tan plaent coro
eón els Sindicals de Turisme
comarrals que presenten ele ulla
del visitant tot un conjunt de
belleses ensenyadett arreu de
Catalunya.

Es precisament a conseqüencia d'aquest esit Creisent que
fins després de prop d'una setenana d'ésser inaugurat el Saló
hi lis encera demanda de stands..
Darrerament hnn eatal, muntate
dos rictus Mande de firmes comercials de la plaea, 1 hola ha
pogut encara muntar un stand

ELS OBRERS
Sindicat Obrer de Joleria I Argenteria. — Aquest Sindical adverteix els obrera del rala que
des de denle, dulluime, conminaran a regir lea macee banca es(Fui:tu/entes pel Jurat 31ixt tic la
31e 1aelürgia, Siderúrgia i derivate. Per lant, tete els obrers
esta!' obligats a exigir als seue
/estrene l'estricte compliment de
la setmana de 4-1 hure, A l'estatge aocial, careen de la Portaferriesa,
i 9, de (loe querle
vuit it les nou del vespre de tota
ele dies feiners, .serati donals
1.-da Inelia n Fassessoramenta referents al dit estiren', t seran re(iudes les denüncies per infracce)
liases.
de les 4 .1i1
Eta funcionaria de la GeneraIltat. — En la darrera aseeniblea
eeneral celebrada per FASSociariú de Funcionaris de la Generali lat de Catalunya , va resultar
elegit, el següent Consell directiu:
President, Jaume Miravitlles;
vice-president. Sebastia Clara;
secretan. Daniel D. Muntserrat;
sots-secretan. ‚Tetan Ateu; tiesorei', Manuel Pone; Comptador,
Agustf Forés; bibliotecari, Abelard Tona; Aceite Social, Xavier
Regias; Esports, Conrad Furtes;
Festes, Ltuts Boixader; Cultura,
Angela :eruten; vocal primer,
Manuel Grau, i vocal segon,
Gaspar Alcoverro,

FETS DIVERSOS
Entre les estacione de Sant Andreu i
Montcada fiaren robats 460 metres ile fil
telegräfic. De moment almetes estacione
quedaren il1C0Illimicades.
— Des deecnneguts es van presentar
en una casa del cartee de aluntaner, on
eilt Josefa Alearan. Anih el pretext de
linear una habitació, s'emportaren unes
joies que han estat calorades en unes
2.000 resreter.
— Al narren de Provenca, a policia
acida j'alto a deis individus sospitosos que
portaren uns paquete. Els desconeguts,
en veure's sorpresos, van abandonar els
naluets. i muntaren en un autobús per
tal de fugir. Els paquets (oren recollits
per la >olida. Ganduleo tres maquine%
d'eerriure i altres objectes robase fa uns
Quanti dies de les orientes del Port
Franc. del Passeig de Circumvalaci6.
— Mil- a la tarda ingresea a l'Unepital del Sagrat Cor, procedent de Sol.
cona. una dnna encanen/tela Teresa Ves.
motte, la qual presentava diverses ferides de pronstit greta que li predui a
la dita poblaci6 un rima de la pacient,
en agredir-la.
— Per cometre actes imanarais amb
una nena de cinc anc s fan, eledneut al
Mercas de Santa Caterina Jose p 1-1e.rtnsol i Joncadella, que lialiitá al Passeig
del Bor,,. to. tercer.
— skair feu comes un rohatori al domicili de joaquim Alatedra. carrer dels
Arce, consistent en efectes valorats en
unes tres mil peeeetee.

Di

organitsas per l'Institut del Motor es,
hre 'N'atoes d'explosie i metaHogra,
fia", a cärrec del professar Francas,
Estany, que desenvoluparä el tetes
"Els coneixemente n e eeS sar ia Per a
acollides amb una entusiäetica °vació proiectar i construir un motor d'aya,
de la concurrencia que emplenava e! ciii". i tractarä els diferente tipus de
motors en linia i estrella . amb
local.
influeneia de les seres caracterista
pies, les compressions, eis motora so.
A L'ATENEU ENCICLOPEDIC bre-comprenits i sobre-alimentats,
POPULAR
nombre de cilindres i la concepcia
general d'un motor.
CtIrlde sobre educació sexual
^
La creció de Cientie; de l'Atenta
PER A DEMA
Enciclopedic Popular ha organitzat
un curses de cinc conferencies sobre
"L'educada, sexual i el neomalthuAeademia de Medicina. — A les
sianisme", que tiraban 'loe eu les da. eeesin ciennfica pública. en la qua
tes indicadas de vuit a nou del ves- es tractaran els temes seguents: Dora
pre.
tot J. Pi-Sunyer i Bayo: "El mece,
1. Dilluns, dia 18 de juny: "Edu- nisme de mobilització cliigua en 14,
cada) sexual i neonialthusianieme", pel termoregulació". Doctor L. Cervera.
doctor E. Duran i Jordä. — 11. Di- "Comentaris al capteniment
/necees, dia 20: "Anatomo-fisiologia nes formes dlipertiroidisme enfrore
de la procreacie", pel domar B. Pla de la eiyotirosina-.
i Major. — 111. Divendree, dia 22:
"El problema de Tavort", pel doctor
Ateneu Enciclopèdic Popular. —
E. Gil i Vernet. — IV. Dilluns, dia les 20, “Els darrers avanaoe de l'As25: "Ensenyanca de les practiques trofisica", conferencia pel doctor Co.
neomalthusianes", pel doctor A. Mar. mes i Solä,
ti i Granell. (La mejor pert d'aquesInstitut Medico-Farmaceutic. —
tes conferencies aniran illastrades amb
les au, Sessió científica ordinaria. El
pro ) eccions.)
doctor
Antoni Puigverd 1 Gorro des.
Resta oberta la inscripció a la se•
cabdellarä "Diagnastic endoecapic de
cretaria de leetenete
la cistitis...
Coliseo Pompeia.— Dilbms, dia
a les deu de la nit, els senyors
PER A AVUI
meque i Strachan, de Costa
Ateneu Obrer de Barcelona (Mutti - donaran una conferencia pública so.
cada, 12). — A les ente, darrera de bre el tema "Los emblemas de la
les conferencies públiques del dele vida y la conquista de :a fencidaa".

Cursos it Conferéneies
A L'ATENEU BARCELONÉS
Conferencia de Maria . Pi de Reich
Organitzada per Lyceurn Club de
Barcelona, la senyora Maria Pi de
Folch done una conferencia a l'Ateneu Barcelonés sobre el tema "La
dona davant el matrimoni", com
comentari a les conferencies donades
a la nostra ciutat pele senyors 0530rio i Gallardo i Jiménez Asna sobre
el mateix tema.
Resumi breument les conferencies
d'Ossorio i Gallardo. Diari qui valoraven el que el matrimoni tenia de
i el divorci de nociu, perú que no
construien, i com que altrament estaven eituaeee en terreny molt sub)ectiu, no eren aquelles les que li harten despertat suggeriments. En cansa, les de Jiménez Asila, "La dona
darant del matrirnoni", mirant de
cara a un món nou, per la manera
com hi situaren la dona, si que ex.
gien una acceda preferent i uns
mentaris de la dona rnateixa.
Destacä, coto a eix de la primera
conferencia de Jiménez Asna, Taiirmeció que la dona hacia de treballar,
adhuc casada, per a guanyar U seca
emancipada,. Tot seguit la cocierencisat fixa el concepte de treball días
d'un marc molt mes ample que uns
treballa de salare de professid liberal, i féu reure la Continuttat del;
quefers de la dona en la P7, Tabanda
de llibertat que aignificaven 1 la importancia social que tenien, pel qual
no sels podia deixar al maese sense
cometre una groeea injusticia envers
la dona.
Cont a eix de la segona conferencia. la senyora Pi de Folch destaca
/afirmació de Jiménez A3lial "El
matrimonio no nos interesa, salo nos
interesan las consecuencias".
Després de delimitar el fet sexual,
que no interessa cont a fet intim (lel
matrimoni, la conferenciant fea vete.
re cont aquesta posició d'indiferència
co erre el matrimoni, atenta nomas ale
braços que produeix, era secular,
tarica, i com la dona conscient no
podia compartir-la. Digué que, men•
tre es cregui en la necessitat o en
l'eficàcia de la hiel, el contracte matrimonial será. necessari per a equilibrar la desigualtat de condicions
terriliics en que es produeix la primera societat natural. .Amb visiä bistOrica també prora COM el contracte
de matrimoni baria estat s.empre un
contracte entorn de la propietat
la indiferencia més absoluta vis a vis
de la dona. 1 mirant a la vida, prova
don llame ha anat al matrimoni
quan aquest ha concordat arnh els
seus interessos, mentre la dona hi
anal malgrat els seus interessos.
Cosa que prora que els instints en
la dona san mals consellers i per tant
necessita el contracte que la defensi.
Einalment, i despees de fer reune
colo el treball de la dona és un problema que sagita Ilion a Europa, digué coso rallarla de destriar dintre
les ideologies corrents el (lee Perl a
-nyiaprtsdelquprtanyi
idees pares, com la dona havia de
mirar cap a la puresa dele ideals de
Justicia i Veritat. Per això acabe
dient Inc ella, "socialieta convençuda
enamorada de la moral noca que el
socialisme significa, ha y a parlar en
termes que molts socialistes desau.
toritzarien, deeprenent . se de tota
mena d'"iernes" en anhel de l'ere
tat".
La conferencia, seguida atub molta
atenciO per l'auditori que amplia la
sala de l'Ateneu, fou rnolt aplaudida
i rivantent contentada.
AL LONDON CLUB
Conferencia de Mr. Verner Meter
Mr. elaurice Verner afiller va donar al London Club l'anunciada conierencia sobre "Slang".
Va començar el conferenciant explicant la significació de la paraula
"Slang - , i digne que pot definir-se
arnb aquest nona el conjunt d'expressionsions angleses que fiel poden tro.
bar-se al Diccionari, degut a la seva
modernices, ja que el diccionari mes
modern que hi ha a Anglaterra
el de "Oxford", que és de 30 anys
entera. El "Slang"—va dir—es Tanales que utilitza la gens que no vol
molestar-ne a cercar paraules apto.
piades usant les expressions que ele
són mes iácils.
Va explicar que tots usen a Anclaterra el seu propi "Slang - , segons
la seca profeesie o ocupació. El quimic usa expressians determinades, relacionades naturalment amb la seva
professiO, aixi com el metge i Thome
de negocis. També hi ha un "Slang peculiar a cada classe social: hi ha,
per exemple, una manera especial de
parlar, entre els atines, del d'abra
un altre "Slang a per a les clanes
haixes, i atines rnolts, podent-ne die,
per une que I-Slang" és ja una cosa personal, com un raspall de dents.
que l'usa solarnent el seu propietari
senee compartir-lo atol, ningú méeA part d'aquesta significac6i personal.
hi ha altres classes de "Slang - , rom
el "Theatrical", o sigui husat entre
els que intervenen en el negoci teatral; un exemple curias del qual és
l'expressió: "To pape:- the House (empaperar la casa), la qual cesa vol
dir que quan una certa representació
teatral no té gaire exit, per tal de
crear amhient i emplenar el local.
l'empresari reparteix gratuitament, entre les sev es amistats. entrades. Va
donar una serie d'exemples tarnhe
curiosos i intereseants. per inustrar
el cas.
A continuada, alta alinear fea algunes recomanacions als estudiante d'en_
glès en el nennt que evitessin en el
possible utilitzar aquesta Mena danAll,. Va ter notar que, generalment,
el pages castelli parla millor el sea
idioma nadiu que un "gentleman"
anglie, educat; parla el sima degut a
la indiferencia d'aquest derrer a escollir el lexía.
Finalitzi recontanant la lectura dele
déselas anglesos corn a única font de
germana on poden aprendre un an•
gles verament pur.
Lee seves darreres parauîes laten

L'Aetivitat Política
dueixin els efectes desitjats. Saaixeca
la sessió acordant-se seguir les insliuccions del senyor Estere i mantenir centacte amb el C. E.
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CENTRE CATALANISTA
REPUBLICA DE TORTOSA
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Avin, diumenge, a les deu
del mate GRAN MITING
al Cinema Doré

Hi parlaran:
JOAN ANGELATS
COLL I MAS
e
CLAUDI AMETLLA
PERE LLORET
1 MARTI ESTEVE
L NICOLAU D'OLWER I
arersseessessnfflopsw tessissrr mes lt la:
Nova entitat d'Acció Catalana
Republicana
Ha quedat constituït el Centre Catalanista Republicä de Sant Antoni
de Vilamajor. Aciat se celebrare l'acte inaugural, el qual revestira forra
imponencia.
Tómbola benéfica d'Accit) Catalana
Continuen rebent-se dOnatius per
a la tómbola. Avui podem esmerilar
els dels senyors Gabriel Aparicio, Ant011j Bo. Josep Torrente, Ernest Bre.
taa Francesa Vilardell, Maria Alemana-. Josep Fort (de Canet de alar),
J. Batlle (floricultor), Francesca Banquete i dels regidora senyors Josep
Macip i F. Rossell. També ha fet un
donatiu important la casa Bosch
(anis del "Mono").
Acció Catalana Republicana de Sant
Andreu
Sant Andreu, 52
Continuant el cicle de conferències
q ue te organitzat aquest Centre, el
dimceres vinent, dia 1 3. a les deu de
la nit, el senyar Josep Coma donarä
una conferencia sobre "La familia
davant la Democracia i la Dictadura".
Centre Catalanista Republicà
de Tarragona
S'ha rebut d'aquesta entitat el tele fonema següent: "Reunit Consell
acorde refermar sentiment nacionalis•
ta 1 adhesió a qualsevol actitud calgués adaptar aavant delicat moment
actual. — Vida!, president".

UNA ENQUESTA OPORTUNA
La Secció d'Estudis Politics, Económics i Socials de rAteneu Popular
de Gracia (Salmerón, 6i ha otganit•
cal una enquesta amb el següen t te•
ma: "Creieu en la possibilitat de la
independencia de Catalunya? En ces
aiirmatiu, com l'estructurarieu:"
Hi prendran part els següents oradora: Rossend Llates, d'Acció Catalana Republicana; Angel Pestata. del
Partit Sindicalista Espanyol; lose?
Eencas, de l'Esquerra Republicana de
Catalunya; Estanislau Ruiz i Ponten:,
de la Unió Socialista de Cata:unya:
Alirecl Cabanes, del Partit Nacionalista Republice. d'Esquerra; Frederica
Montseny, de la C. N. T.; Joaquira
Maurin, del Bloc Obrer i Camperol: e
Rafel del Partit ScciaLista
Obrer Espanyol; Andreu Nin, de
'Esquerra Comunista: Hilari Arao dit, del Partit Comunista de Catalunya: Josep Maria Xammar, del
Partir Nacionalista Catete.
Aquesta enquesta se n a. per mitjà de
conferencies pnbliques, que es donaran tOtS els dilluns i dermis. de eos
quarts de deu del respre, a partir del
dilluns vinent, dia u, en el qual di;
parlera Roesend Lla r es. , d'Acció Ca'
talana Republicana.
ACTE LLIUREPENSADOR
Amb motiu de celebrar-se en aques•
In ciutat el Congres Internacional del
Lliurepensament, en el qual prendraa
part destacades personalitats, l'Atenta
Republica, junt arnb la Comissió or•
ganitzadora del dit Congrés, ha er•
ganitzat un arte de divulgad ó del
significat i de l'obra que realitzara
hcsmentat Congrés. el qual aate tindrá lloc eh dimecres vinent, dia 13, a
les deu de la nit, a l'estatge social de
l'Ateneu (carrer Arnale, 31, primer
laateneu (carrer Ample, número 31,
primer pis). i serä presidit per l'exdiputat a Corta i president de Late.
neu senyor Eduard Layret. Parlaran
els senyors Antoni Vilanova, ;enea
lt. de Sucre, Lluis Umbert, Sinne
Josep Duras/
Fiera, Ramon
i Guardia. president de la Junta Organitradora del Cenares.
UNIÓ DEMOCRÀTICA
DE CATALUNYA

Alma diurnenge. a les onza del mete
se celebrirä la reunió del Cense!' Na.
donal a l'estatge central del partit
sao La Comissia que organitravi
el
festival recreatiu a la Sala Alherei,
Joventut d'Acció Catalana
a profit de la Seccia femenina de Bata
El Canse!! de la Jorentut prega als celnna d'U. D. de C. , fa arinent que
seus afiliare que procurin mantenir per dificultats de dareera hora hl
un contacte constant amb els dlrec- aiernat la era celebraci6 fina al Cita
fine. per tal de seguir de prop ele menee vinent, die la, a les cinc de
esderenitments actuals. Cada dia, de lo tarda.
les set a les nou del vespre es poden
cunar impressions a l'estatge central, Corte Catalanes. sao, principal.
Reunió extraordineria del Comitè
Comarcal de Barcelona-Ciutat
Ahir es neue i el Comise Comarral
de Rarcelona-Ciutat en sessie extraordinaria, per tal de eamiar impressions relatives al moment actual. Aseieti a la reuma el conseller de la
Generalitat, entro!. Martí Estere, que
~tiesta que en aquests moments
greus Ca!ia que els afiliar, s'abstinguessin de prendre acorde d'actuar
per iniciativa prepia. Digne que calla
tenir una conhanea absoluta en el Geerre de la (ieneralitat, car aqueas
M'a actuar amb tota Tenergia. amb
tota la responsabilitat i amb tota
feticida. Digné que ara cal mantemr
estret tent/tte i cornean- totes les
clasposicions que es dictin perque pro-

CORTS 615
BORIbOnPreS

Presents
ServetS dn tó

Abrics i %estifs

qg, I ,1:n
LA REFORMADORA
Trafalgar, e, 1.1,
Tel. 15809

110115

"El Seguro 11116dloo", Paseeig de
Grecia. 117 Telefem 7 iSir,

CASA A S1TGES
Es Iloga pertectament amoblada
amb totes !es comoditats i ma g.
radica situació : Per a visitar-la,
adreceu-vos a Sitges, carrer de
Sant

Oaudenci, 12, baixos

loa

a mar i l'aire
DE WIONTJUIC
sEMAFOR—
movacions meteorelagiques:
heut vent al S. E. fresa.
,.,;-ie'elar; al migdia S. S. O.
41, cel clar i boritzons cabe:. 1 a sol ponent S. O. fres,:ct• Mar marejadeta del S.1.4 . 4.
cerda queda dar.
garOin e l l e ,— Termäire. 22.5.
golment de vaixells a posta

sOl. — Delnoren a I . E. una

sia, un bergantí goleta llalla

E

•
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El darrer acte del Campionat del Món de Futbol

Itàlia, probable üuanyadora, juüa avui

contra Txecoslovàquia a l'Estadi del
Partit Feixista de Roma

pailebot que Yan en popa.
S.'. una politera g o leta que
: sis a Ilevant, ¡ al S. O. dos La "final" potser ser à per als italiana un encontre mis fluix que no pas
jebnts- i un berganti goleta que
,i de bolina, i quatre pailebots el quart de final i la semifinal, juizats, respectivament, contra Espanya
actor que va vera la matnixii
i Austria
socliti, de vela tialina quatre
utsos vers diverses direccions
s alas
Limen, : es malt probable. que :luir
11 cap a aquest port.
csgotat lec loca:data per al partir de
entre
Itiilia
- Txecoslovàquia
Els
matxs
precedents
diurnenge a Roma. Una final del Cala-

llOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. — De Palma,
:eu, tnereaderies ¡ 1IS
er a, el motor corren
jdau de Palma - , de /a Güín:p• ia Transmeditetrania; de
Castell i iïaiiijia, amb
'-epa general, el vaixell "Urde -Africa - , de la Marítima
ccessora de P. Gacelas Segui;
llex,tndria, a ittb J pasea [ser,
'ruga general i le träusit , el
vil p oner "14 , 1d tan" , deis
.:yere Fills de M. Comirminess
1 ,..ndre.s, Gibraltar i Valencia,
o eatrega general i de tränsit,
dels
ns Mac Andrews i Cia.; de
i .ren i escales, 212:0 10 pasad!.
7S per a aquest port i 1 ,le
1 amb earrega general
transit , el motor 'lomee
lurroing"; de Oslo i esealee.
'Orrega general i de ti änsit,
;.iMor noruec "Trianon", tole
del senyor A. Ripol; de Car' l , amb carbó mineral, el sal noruec "Mancha", de l'AgenMarítima Witty: de Palma.
hast, el Naixell petrolar
Ihr", de la C A. M . P. S. A.:
ciudia 1 escales, en llast, el
anales "Merna", del seTomas Mallol i Bosch; de
,::agona, en ¡las'
Vela. — El "Rubr. de Torre-e a, amb sal; el "Centauro",
nl carre¡-.7is general, de Valena: el "San Rafael". de Palma.
gontes; el "Virgen Doloro3". d'Aleúdia , amb rärrega geeral; el "Agustín Bernabes-.
'Mannt, atnb sal: el "Comerle". de Sant Feliu, ainb càrrega
eneral„ i el -Carmen Picó - , de
amb càrrega geneAl Dic. — El "Legazpi".
Al Port. — El vaixell de piar"Almirante Valdés".

Vaixells acres. — Distància
negada dels vaixells que han
:rtit: lora ellioritzó es troben
s espanyols "Ampurdän", arub
drrega general, cap a Palamós,
:e la senyora Vidua de C. Mar: e:1; el "Manuel", amb càrrega
teneral i de trànsit, cap a Va! tia, del senyor Y, Blay:el el
'Roberto R." , arnb passatge i
:anega general. cap a Al,geeires
eeales, del senyor Fill de Rail A. Ramos; el "Batís", amb
mega general, cap a Susa, de
Mabtima Successora de P.
k‘ i ciac Segui; els correus "Villa
Nutrid", airib passatge i cär-"l a general, cap a Las Palmee
i el "Ciudad de Palma"
"s dc, de la Cia. Transinediter:
el iugoslau "Sud". ami)
general i de transit, cap
1 tlincia1 escales. dels senyors
j l'iguales; Valen-muy
' 4ezia", anib caurega general i
t ränsit, cap a GMION'h u NaP )i s, deis senyors Baquera,
Martin; l'angles
amb cärrega general ¡ de
cap a Valencia , deis sekOre
Andiews i Cia.
Vela. — El "Carmen Carter".
2, carrega general. Gap a Alaara ; i' "Estela", ainb càrrega
tamal. cap a Palma; el "Caren Piró", amb carrega general,
tSfj a ma6 .¡ escales; el - Pedro".
Arnb carrega general, cap a Dei escales: el -Cala Afilio",
.trnb càrrega general, eap a Mil Jan; el berganti italia "MarelB ", en llast, cap a Livorno.

o
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Partits
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Itllia
Tsecosloviquia
Alemanya
Espanya
Austria
Hongria
Suecia
Suïssa
Romania
Holanda
Argentina
Franca
Brasil
Eglpte
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VII l'IRA DE BARCELONA
en perfecte ordre de marxa, a preus de ganga

cidits, i alai:, ha ter que, merescudament. guanyes Italia.
CADA DIA UN OBSEQUI
I aquest cimentar superficial sobre
l'actuada dels principals equips ere
porra novament a dir — encara que ens
repetim — cine tot aixia fa que es conROMAGOSA I C.", S. en C.
Carrer de València, 295
sideri forçosament per pan de tate que
Espanva ha fet Cl paper mes brillant 444444444.44444410.4444.444.04.44,0444441.4444,4111/444414411
del dirrer Campionat. Aquest comentadona!. I aioó val mis que el titol aman- deflor. Cervera, Vilanova, Costa 'f ra- "Fanny". "Silver Fot", "Chicuelo",
r:, unanimement favorable als nostres
banco.
"Cancana", "Simia", "alarguez'', "Fejugadors, sera confirmar avu; si Italia. seguir, costi el que costr, per Italia.
Barcelona: Noguis, Arana, Zabalo. lip". "Derby".
con, és d'esperar, venç Toecoslovaquia.
S. 0. S.
Sales,
per
Italia
Lowinger.
Lecuona,
Ventolrä,
El campionat organitzat
Tercera cursa: Prenn Vichy. "Pamha trabar en un mal rnoment els equips L'expectació davant el matx Goiburu, Raic. Morera i Caberles.
pera", "Spark". "Avión", "Nitna".
Abans d'aquest partit, a un orlan "Chispa - , "Ki,s-Me", -Re y erta II" i
americans. Tors els participants van esde quatre, en Migaran un re g a jo de Titin".
final
ser eliminats el primer dia. i ci Brasil.
la Caixa de Pensione de la nostra
Quarta cursa: Premi La S:sha!.
ii Ar gentina, ni els Estats Units no
Ruina, p.— Ha augmentat quelcom ciutat i un d'amateur del F. C. Barvan causar cap gran impressió. tirata"Recorte U. "Flor de Alba". "Lady
rinteres
per
a
presenciar
•
la
filial,
celona.
Patri", "Rabito", "Batalla", "Croticos el Brasil va demostrar ésser: un S • ha
venus un xic mes de mirja
(iuis". "Fátima - i "Lea".
diene contrincant crEspanya, si be pos- entrada.
El Torneig de Promoció
terionnent la tournée que ha empres
Cinquena cursa: Premi Cadanues.
L'equip
Italia va arribar la marinada
ner Europa ha demostrar, en perdre par- d'ahir, i va
"Add. Santel", "Ducky". "Medita'.
ésser objecte d'una grao
Partits per a avui
tits contra equips suissos, que no sea-, rebrida.
"Buly", "Full Speed" i "Bonita".
una cosa tan impoz-tant coto tnthom es
Sisena cursa: Prenn Llobregat.
Badalona-Sants.
Ita,ia alineara dema el triareis ega/P
"Saona", "Lista". "Condua", "P7itemia abans del partit de Genera ir'
Granollers-Terrassa.
une va batre Austria.
zur contra Espanya.
mera",
"Sanguil", "Triana" i "DiaMartinenc-Palafrutzell.
Sitco•odo, cartita de regulo raer, ha
na II".
En Arresta campe:lela que acaba atila
dit
cae
el
,
seu
e
rmita
esta
be
per
Partits
amistosos
es troba a faltar la participacin
les seres esperance; es limiten
dues naciere, caracteritzadissiines : Uru• minimum. Ell es troba en mala forma.
CURSES DE LLEBRERS
Avui es ju g aran els segiients partits
i Anglaterra. Especialment Uni - pere els directius s'empenyen en po s ar- amistosos:
CANODROM PARK
cual no hi podia mancar perque es qui lo Per la güestin de moral. Qui consBarcelona-Valencia. a Les Corts.
Sol de Baix
Ita ostentas mis vegades el tito h gua- titueio seva esecranca es Nrjedly,
Es
p anyol-Sant Andreu. a Sarria.
nyar en torneigs entre nadarte.. Angla- el millor davanter de requip. Els itaSabadell-JUpiter. a la Crea Alta.
amh un públic forAhir
a
la
tarda,
terra , tot i rnmandre allunyada de les lians han de guanyar, ent ara que els
Muro-Harta, a Mataró.
ca nombrós van celebrar-se les el:,
cotnpeticions, hauria estar l'atractia ma- costara mi:4s batir Planicka. Se li Ira
Palde Nou-Manlieu a; roble Nou. curses de llcbrer, que cstaven anun.
xilar del campianat i tinsairres mam dcls pre guntar si esta co,, Zamora i ira
ciades i van resultar sencedors els
que creiem q ue ei ha g i" 8 1' 8 "2t " contestar cense t'anillar que tant o El matx Espanya - França següents:
ho hauria aconseguit sub: gr , 7% diii- mes que l'espanyol. Ha prosseen:t
Nipols, 8.— Ha ,, ierlat ultimar el
Primera curca (Ilisa 50o ;ardes).
cultre
dient q ue q ualsevol resultat, será han- mata internacional de futbot d'E,oa- Guanyador "Chile", en 34 3-5, de se• • •
rosissims per als txece. El. italiana nya-Franca.
gen, col-locar "Mora".
Avui, per tant, es decideixen eis dos SelMns ShovOda, han demactrat nosEs jurara en una ciutat no desigSegona cursa, per a Ilehrers de e:nrr imers llocs de la classifiraci5. nerque seir un valor excepcional. tenint - se en nada d'Es:mi:ya, el gener de 1033.
i:trena categoria. Guanyador "SardiMOVIMENT D'AVIONS
nero". en 32 1-5 de segnn, collocat
14•44.044.4,444444444.4441444+
"Znraida".
AMIR
Tercera cursa, per a sota clacce de
l eredrom de l'Alr Franca. —
Ilebrers de la g uarra categoria. Agua-

P, n,Gn ar:Iil. i le T n h! . :Sa, a les 6'29
ir ribä Carió ainb oorreu, merca.

trises ¡ 2 passatgers.
Pr ecedent de Marsella, a les

arr¡bk

ara corren,
3 passatgers.
P r ü eedent de Casablanca, a les
2' 16 arribil
amb corren,
er caderies i 1
Pdaatger•
A les 1250 surtí l'avió cap
'1Ar aella aulb torr e ?), llterratIrt'' s 1 sense pa rßdtgers.
14P 44PO41 4. I'llefenbutlea Na.
Proceden! cll:stufgard.,
rieb escales a Ginebra i Mara
' 1 ! . a lee 17',0 arriba l'ava0,
11911RBACH D-1311" amb corIl. I nerenderie i.
5 passatgere.
S515 Aeronaval. — Rrocedelll
Flam a 1 Marsella, • les 1'2'32
rribä
' nh c erce ti . mercaderies i 3 pasalgr.re,
lO

4r eaderie5

CANODROM-PARK

Camp ckl "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona
Travessera de Les Corts

Avui, diumenge, a dos quarts de cinc

Grans curses de llebrers
amb

Apostes Mútues
Entrada:

Continua

UNA pesseta

oberta l'admissió de socis. Quota, 6 ptes. mensuals, amb dret a asieletIr e lotee
les testes que s'hl oelsbrIn

TRAMVIES: LIMES 7 115
.4444,444,4444444+444~64.44

"ha

AUTOBUSOS LLETRA E

410

T"

E-

jugats 1 gols a favor

Bélgica
5
Monat del Mon, jugada a casa deis pm1
Estats Units
7
natales girar, adore. no ti rcs d'estrany
Parta.. Jugats, 11
que mobilitzi una rnassa important despectadors capae cremplenar el camp de
Tsecoslovictula: Guanyats, 3; empatats, 4; perduts, 4
ELS JUGADORS QUE HAN
toc. Alt - amem. raspecte espnrtiu del
MARCAT ELS GOLS. — Cinc vals
Italia:
Guanyats, 4; empatats, 4; perduts, 4
mato final del rorneig, sense arribar a
Nejedly Oxeo. tres Schiavio tirana,.
e:4er anassionant, p o t contribuir a doCenen (alernanyl. Kielboz (sr a. !). dos
nar a resoectacle una nrientació t e n orOrsj (halla), Langara (espanyoll. Jorrania Que rapotensi feixista que es Pre- .1 .tri. cr st Da' adjud:s.tt Ini"antnient .•oroote que. després dr dos partas cx- sen (suisa Hofman (alemanyl. Toldo
para cfegaria ahratnent.
.s'imanya en vencer o Napols rir aus- reauants contra Espanva, van ven- (hangares). tawry (egipci), Woorhoof
Txecoslovaquia. eiiminadora d.\ le- triaco. Nasal-mitin temen, a dir que ces- cer Austria i van dominar les tres
Fetrari tiraba). un Sincielar,
inanya a la semifinal, trobara un obs- iem Italia vencedora. El seu tquip, tot imanes oler: del partit. L'equip nace t belga.Szhall
(austriacs), Donelli (estazie gairebé insuperable en el joc de- i estar consentit deis partits jugats amb s'alineara integre, arnh la inclusió
tatsunidenOt, lraragorri tespanyoll. Leocidir 1 de qualitat dels se l eccinnato ita- anterioritat. creiem que podrá arrengle- Zemicek, que creu minorara la defen- nidas (brasiler), rialatee. Beles (arpenliano, ben preparare i amb el Cam p o- tar-se camplet. Lis bIe L ä tampue no sa. Aixi, requin sera: Planicka, Bartinst. Dunker, Kren (sueest, Smit. Venvas a la butoara des del comencamen: tenen lesionar e , requip en el qual cons- ge r. Zen i zek, Costalek. Cambal, Kra- te
thalandesos). Faegli, Abestien (suisde la competicio.
ten mes coneguts del nostre públic per cht. lunek. Svoboda. Soboka. Ucjeelly seis ). Sarosi. Telelev. \Vine/e thonga.
Potser els nalians slaurien estimar haver-les vist jugar a Les Corts s'ar- i rae.
te sos): Niertlas. Berriers (francesas\
mis que la semifinal Txecnslovaqt,:a- rrnglerari sense cap substitució. Els
EI ministre de Txeceslotiquia
Sotkoka, Svoboria (toees). Dovav
Alemanya s'llagués decida a lavar d'a- Planitca. junek. Svobnia, etc. trobaran ti:14/h ale seas cempartiores una a.- Puc.
O-rimares), Kobierski. Siiiina (alequests darrers per a donar nae a la (Mes dificultats massa grosses per a locueid. dient q ue scin baste, de Roma. manyel,
Regueiro respanyola Horwartla
"gran final ieisista", cem ja
poder guanyar: d'una part el joc ita- i escena que es comportaran C01 11 a ve- Zischek (austriaco).
nacen. Pera el , merits del, boltemis han liano-argemi avasallador Que juguen ritables dep on:ates. vencedero o vensuperase el, dels aleinanys, i ara, din- el, de la "squadra azzurra - , construit Cuts.
menge, ‚hauran cracontentar amb pro- 31111) una gran rapidesa i resolucin
L'ARBITRE
curar vencer la resistencia, gens cecas- els remats. De l'altea part rambient irCURSES DE LLEBRERS
ca. que cis oierira l'equip roer.
Actuarä d'arbitre Ecklind i de Mutes
respirable que hi liana a favor dels feip ille el sen respectin Crup ltälia i oistes coaccionara 'arbitre de rencli- le lira ralernany Birlem i l'honeares
KENNEL CLUB DE BARCELONA
T xecosloväquia han venzas el s entren/ s tre.
Invanc:es.
Curses de Ilebrers
adversaris: Italia. els Estats Units (7 a
Altrament no peden considerar un
AVUI
A LES CORTS
r). Espina o a 5 , i t a n't i factor favorable als italians el joc dar o
Resultats de les ciarses eíretuadzs
.austria ir a 6). — Txecoslovàquia :la senzillament brut que es jugni a roma.
ahir a la tarda al camp del Kennel
eliminas Remania per 2 a / Sulesa per perqué els txrcs retar °Sets a aquisté: Els equips definitius del Club.
3 a 2, i Alemanya per 3 a 1.
Primera cursa: Guanyador
coses, 1 ja han declaras que ne es NikiValència i el Barcelona
De seguida es fa notar la diferencia ',oran acevardir.
collorats "Cancana" i "Bridge".
de classe deis contrinrants que ha troSegerta cursa: Grianyador "Nina";
Fortament interessant i d:sputat
ara a merar que, si gnama
bat Tsecoslovannia arel els eme Ira tro- en.1 expliquin
que aitcò pro- haurà de resultar el nartit que aquesta col4ocats "Spant" i "Chispa".
bat Italia. Anuesta va hacer de sofrir duirà en el públicdes:in
Tercera cursa: Guanyador " Rataieixista, que consi- carda, a les cinc. celebraran ela lar:ele d o s fartissims nartits ach Espala victòria com una con s eqUen- 111er; ermins del Valencia i Barcelona , la': collocars "Simia" i "Fanni".
nya, que ha estat la eine veritablement derará
Quarta cursa: Guanyador "Condevine
q
ue
amhdas
Clubs
presentaran
cia del regim i un honor ser al Duce.
ha den:ostras haver e s tar el 5e11 pitjor
sa": collocats "Rabito" i "Eätima".
uns onces de cate g oria indiscutible.
A lamentar encara que, tal corn ens
enernic. i arnh Austria. vencnda fan/.
Cinquena cursa: Guanyador
1.a tatua del Valencia queda so-orresponia per merits. no siguen, nos- hrerament
ment per la minima diferencia.
demostrada !lavar, de :a lita": collocats "PiSta" i "Wana
obsque
Mamen,
a
Roma.
No
altres
els
Aban s de romenrar a Trihia els
Sisena cursa: "Full Speed - guanya
fina; del camp:onat Copa d'Espanya.
ten, de Enal era Austria la que s'en- tant, mataras tot, arreu del alón ja sa- dis p utada a l'Estad i de Montjuie. a "Bonita".
Denla tincirad flor les següents
dn'a ele sufranis de la gran majnria ben que dels setze equips que han ores L • equip del Barcelona está integrar
dels técnics del s diversos paises. rer- pan a la ccmpericiä ea terres italianes :lee mate ju g adors dels q ual, herir re curses:
han
estas
els
mis
brillants,
cle
espanyols
nue. 5j be consideraren que Italia ittCres a e,,nerar-ne una gran actuada.
Primera cursa: Premi Roses. "Lecava a casa seva i en el eta ambient, els mes hernies. els veritables
Definitivanient els equips s'arrea"Bridge". "Marina - , "Atila",
en carvi el jovenfssim equin confec- lors del cainpionat 1 els que, novarnent, g leraran rie :a secuent manera:
"Liehtennie". "Sultana". "Negrita".
cionat per H. Meissl havia batut re- c'han T'osar al, primer, ',loes en "a ceValencia: Carro. Tnrrezara:... rao/- "Ca nye ti
centrnent a Tral i ii regule nacional de la tirzació de la bona futbolística interna- na. ErntoH, Iturraspe. Conde. 'forre.
Se gona Curca: Preilli La Selva.
"maglia azzurra".
444+644,epeess4444444.44.44444Mhe
1 cal dir claras/AM que destres d'haver eliminar dificultosarnent Franca per
3 a 2 ¡lanaria per 2 a u. Austria ha
sucumbir per r a o davant d'Italia, ter
i trobar els italians fatigadissims i desencaixats a conseqüencia de l'estere jet
Palau núm. 2 - Pavelló de Cotxes Usats
jugant dos dies seguits contra l'Atril
espanyol, i l'equip austriac ha decepcionar Ileugerament, cosa que ha recorreGRANS OCASIONS en COTXES I CAMIONS USATS
Cut el seu manager en dir que. si bi
els austriacs han jugar be contra Italia davant de porta no han estar de-

ti jdai

St/

Desenvolupament del Campienat mundial 1934
V u i te n s Quarts
final
d e f in a I
França
Austria

Austria

¡lanaria

Hollarla

Brasil

Espanya

Espanya

Italia
F.etate Unte

Italia

alemanya

Alemanya

Egipte

de

Austria
trilla

r'

Italia

Bélgica
Argentina
Suecia

Final

Semifinal

Alemanya
Suecia
Txecoslocaquia

Tseccaelar,aquia Txecosloväquia
Rnmania
Txecoslocaquia
Holanda
SII I553

Suiesa

l'ernoar dels mateixos en un tennos favorables, que havien estat jets abans
del combat.
de 35 1-5 de segons.
Quarta cursa (li isa, 5 no lardes),
AUGIER ARRIBA AVUI A BARg uarra categoria. Guanyador "At- CELONA. — Augie r . campeé ele Franca
gentino", 32 segons, collocat "Golon- dels pe sos ploma. que ha de besar dimecres sibent a 1 • 0iympia contra Xadrina I".
Cinquena cursa. Guanyador "Ar- rier Torres, és e epent alUe1t migdia a
Barcelona, Al nregrama eranuesta regentino" i collecat "Bondenya".
Sisena cursa "lhea, 300 manden), ner unió. en la mal ultra el corrbat cemena ;lebrel-5 de tercera categoria. Form tar, Ortega serä oposat a Ferrand per
inalt interessant i de Iluita mol: re- al Campionat peninsular de; s mosca, han
g ular en sets els sis Ilebrers q ue roe - estar ineloses els encontres Martínez rie t, . Guanyador el núm. 5 "Tu", Montanzes i Felix Perez - L'asignes.
VI-ni/in:O Cede. en 18 segene, colIllocat
el /Min. 6 "Gola".
Per a avui són preparades altres
cur5e5. Ir s quals despertaran gran interés en coneixer els noms dels comoonents, puix que hi figurin Ilebrers
le categeria i que sarisfaran els assi-

dus al Con,,dre,m.

Pilota Basca
PRONTO

NOVETATS

NARRU II I NARRU I vermells, so
contra

Ciclism e FERNANDEZblaus,I

•

QUINTANA

La Volta a

Itàlia

III

28

INCIDENTS DESAGRADABLES

Fou una de les pitjors partides qu v
AVLI SE CELEBRARA LA DAR- ro:arder/1, perquè ni un so/ punt es juga
RERA ETAPA: BASSANNO-MILA amó entusiasme; tot l'encontre loe una
1 315 QUILOMETRES — La darrera parodia que en realitat no tela Mi5 que
etapa de la 1.'olta a Italia ciclista es car- ridiculitzac.
le. peunr
Eu pestipbelci tea, cil engt zres defraudat bdortä
rera aval damunt dels 3/5 quilòmetres
que van de Bassauto a Mtla Honi ar- inca
dos
cridar
molt,
començaamb
can;
denles
de
riha a aquesta etapa decisiva
homo iorca destacats de la resta dels ren a copejar amb tosa fúria les bulacorredora: Guerra / Ca1111/e50. El primer essuentat. que es el qui ostentara,
a la surtida, el maillot rosa de ludir de
la cursa, no és probable que es vegi
obligat a llevar-se'l a l'arribada a ¡fila
No obstant, la poca distancia que cl senara del seu seguidor inninecliat i la continsgencia, sempre probable. que en aquest
iinal de cursa li ocorregués algmt accident. podria trasbalsar leo coses fins
restrem que Learco Guerra que ha estat sense cap mena de abres, l'home
mes brillant de la volta, es veles suplantar per un corredor a honor del qual
cal dir que en les darreres manes s'ita
revelar e0111 un ciclista formidable. La
Carrera etapa sed, &tics, una de les
mis apassionants de la Volta a Italia,
i hom crea que des del comeneament es
formaran dos bändols. els cru ale. e n H ui
renyidissima. combatran Del trionif-la
de Guerra o pe: de Carnusso.

ques, ba yeta d'intervenir els acomodadora per apaivagar els ànims, que es-

molt e.oaltats.
Creiem arribada l'hora que l'Empresa fad tot el que calgui per tal d'evitar
espectacles d'aquesta índole, ja que de
laven

continuar per aquest cami sera ella la
més perjudicada,
Als jugadors també els diem que quan
són a la canoa no han de fer cap manifestada, i molt menys dir paraules
que poden ferir la susceptibilitat dels
espectador,.
Si algun concurran es propasa,' peden recriaren al jutge, exposant -li :a
queixa corresponent perqué imposi el
correctiu que calgui.

Sentint ¡'incident pcI bon acolliment

Tenis

que l'afició harcelonina ha donat als
¡alistes, i creiem que l'adhesió del pútalio sera correspesta per l'Empresa i els
jugadors, evitant que es repeteixin
aquests espectacles. que podrien perjudicar nur eg IX.It que tantes simpaties té
a Barcelona.

UN EQUIP A REUS. — Avui, diumenge, es trasIlada a Reas un equip del
Barcelona Lawn-Tenis Club, integrar

CLUB BASCONIA
(Frontil, Novatez)

pela ¡ores terrores Agnrrló, Blanc. germans Carlee, Montagrn i Soler-Cabot.
per tal de iugar uns partits amistosos

OROMI

Partit e

per a avui, diumenge, al matit

Primer, a les deu: 3 M. Herninderamb motiu de la inauguració d'unes no- Aguirreurreta contra UlhVarti-Garrnendia.
e, pistes a la dita poblacia.
Scgon: Bat116-Hausmann contra
balta-Gama.
Tercer: Aris II-Riere contra Salsaraer-ab II-Matesanz.
Quart : 011er-F. Steegmann centra

Bo

BOXARAN? NO BOXARAN?
Ortego-Torrents
A•sabentat dels rumors acollits a la
CLUB BASCÓNIA
premsa respecte rin probable ajorna(Frontó Principal Palace)
Ment entre Primo Car•

nera i Mas Baer. el gerent del Madicon

Partits per a avui, diumenge, al mati:
ient
o anit22 r a
a t xG airradeidaireel lup,reegs ,a
Primer, a les deu: Capella-Sabade:l
del e
contra Escudero-larcelcat
—Mhe assabentat per la premea que Segon : Tinterer
contra
hom volia demanar rajornament del Matesanz II-Rodelles.
matx sota el pretext que un dels adverTercer: Levi-Mentagut contra E. P.,saris no es traba en farma. Que hm Arta1
spiga que ir" m'hi onosaré per tots
Quart • Riera-Lapez contra Castanyerels mitjans al meu abast, u aixd en Guasch.
interés de la boxa nrofessional.
Uns altres telegrames rebuts de Noca
Vork donen con, a cosa teta que el
combar, en lloc del ta, es tari el 2g
eitsi. , en virtut d'Arrestes
ira dea rt
dnel„vejuzyDelijirs

Frontó Principal Palace
Avni. diumenge. Tarda. 1'11

--Si huir assen ala el cl com a nova
data del combat. jo It negaré pernil,
Per a combatre, car el meu patrocinas nera cursa tors interesiandionna per !a cessita vuit dies sueilementaris i no Pas
reau!aritat del núm. 3 "Estrella" i el quince.
quart "Pesalba" la qual acaba amb
DEMA, A PAPIS, L'ALEMANY
DF. W1TT CONTRA EL FR.ANCES
THIL. — Demà, dilluns, a)
•44**44.4444114+06+044444+ MARCEL
Palau dels Esports. de Par/s, si' celebrari l'encontre entre l'aleniany De Witt
i el iralhee Marre) Thit. càlid per al
Campionat d'Europa dels pesos atiaKENNEL
(irte. Hom recordara que el titol en lifiel Cvi guanyat co fa eai re. per Mar(Para del Polo ailiokey Club,
final AvIngull 11 1 d'abril)
ee! Thil al valencia Mart i ner d • .AIalls•ble, • ano (plan, de t'in, faro. i que el francés Mtra el tito! e, ne le tarda:
mellas, OStenta, de mis a mis, el de
Guasa 04
MAS POSTAS
eaurpió del ninn deis Pesa s M il i acs. Hect
L'espeattele •portlu mis atractiu
errar que Thil eixirä newament victorias
I emocionant
ur,i .; ,nitro ntEi,n ina
o ; ,„rrfn,l
,,r .;ezin
rnotere
1 ae opn10.r. d'annesta prns a. De Wat. el Seu ad-

CURSES DE LLEBRERS

ANDRINUA -

CAZALI8 II

centra

UGALDE
• • 5 10 • 16:

OCRUOIADA Mit,

CELAYA II - MANCILLAN°
entra

AATIGA R RADA - NOARTECNEA

CLUB BARCELONA

Mem ara o se nso r 'el, tienen. In rles ereseute
Entrada: preferencia. 3 pesarles, t gene•
cal . 5 pia Vena• rie InerdlIalt eenee
',amena ni centre de leralltais de la
Placa de Cauaimon
henal espenat d'auintimmi des de
Plaça ab. Galaninya

dvielltstatlei. ne'r
é Spu rn ilbjeaad (s'• el" giand‘be fo
l ' riea aua
detls2
pais. No obgtant, el Sta record es melt

1444441444444.414.4444444444

tnalgrat els promistice, en majoria des-

bimorable: ha batid. a Alemant a. /mi,
el5 hosadnrs del 'en pes ime ti han estar

opesats. En el eem darrer eranhat 30 1 11, é$1 11( 1111 bell trionsf damunt

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, piuseaus
Tarda, • un quart de cinc:
QUINTANA IV - QUINTANA
1111 11 tra

OAL L ARTA ist - e/1 811 ,

riee, e lee 10411 1
%luna partit Ó eón:donó • pata
MOMIA - UNA1A UNO
~Ara
441 011 11 11 11TA II - MIAU
ertu• popular.: butaca, I
2~1, 1 pta. Tanda. II
les 4: Pastor - Quintana III e dit t lia
Chi•tu I - Itc • ru I. 14 11, 5 by 40442
fromnadot tonaas saetea Aura

lb

Diumenge, 10 de juny de 19,4

LA PUMLICITWE

SPECTACLES

Borsa i FinanceS
La recaptació de la Hisenda Teatres
espanyola
TEATRE ROMEA

Ingressos Pagamcnts
Milers de pesseles
Gener-Febrer
Marc de:
1930
/931
1932
1933
1934

886.751
866.904
932.728
04.387
932.54

Per les xifres reproduïdes hom constata en el pertode d'enguany una diferencia a favor dels ingressos de 1675
milions de pessetes, rnentre que en el
primer trimestre del 1033 el resultas
fou de 92 milions. Ampliant la comparació entre els tres primers tnesos del
1 934 i 1933 , veiem com, mentre s'observa una minen en la recaptació de
l'any en curs respecte al 1933 de prop
de 32 milions de pessetes, en la columna
que es detallen els pagaments, la redor'
ció a favor del 1034 é de 1075 milions. Per a major informadó direm
que les partides que acusen an augment
en la recaptació del 1934 san: import
cobre pagaments, sucre, patent d'autodrets reals i petrolis, i acusen
minva: Duanes, alcohol. transports, tabac, timbres, contribució industrial i
d'utilitats, loteries i narticiració en el5
beneficis del Baac d'Espanya.
* a*
LA SITUACIO A L'ESTRANGER
ELS MERCATS FORANS
Considerant els cálculo que cada setmana realitza el professor Irving Fisher. segons els quals s'estableix el nivel econòmic dels principals Estats, a
continuacié comentem la situaciá dels
pulsos inclosos en el darrer raport. que
correspon als dies compresos entre el
26 de maie prn anassat i el dia primer
del mes que sont

nEus A L'ENGROS. — La xifra
badea dels preus a l'engròs que posa
de relleu el nivell dele preus als E E.
U. U. en el periode referit és de 77.2
punts contra 76.9 eine correspenzud per
la setmana precedent. En els rnercats a
l'engròs europeus no hi ha hagut canvis a assenyalar. Lindern que calcula el
doctor Schaibler ner Franca tamaoc no
acusa variada. 6.77, i el rnateix CO
pos dir per Alemanya, 72.1.
L'inaex d'Anelaterra és de 68.7 con tra 68.8. i la de i s neeat a l'engras a
Italia. nun e 'lcu l a la Cambrh de Comer; de Mili, és per la darrera setmana 55.9.
MERCATS BORSARIS - ACCIONS. — La posició dels valors d'interes variable a Nova York es destaca
per Ilur fermesa en la setmana que considerem. El nivell de les cotitzacions ha
augmentat en una mitjana d'un 3.5 per
cent: en canvi als mercal; europeus la
feixugor ha estat la nota dominant , com
s'observa per les dades que segueixen:
Nova York, an.8 contra 48.1: Landres,
87.6 (fla.5); París, 36.1 (36.9): Berlín,
41.8 (43.5). Yeiem, dones. com, llevat
d'aquesta darrera capital, q ue acu s a en
la darrera s e tmana un au gment d'un
o 7 per cent. Londres i Paris venen aleblir Ilurs índexs amb Un 2.2 f 2.r per
cena resaectivament.
OBLIGACIONS. — Poca variació
s'ha registrat en el transcurs d'aquesta
setmana en els sectors d'obligacions de
les principals Borses internacionals,
com es constata .pel nivell de les següents xif res índexs; Nova York, 044
contra 94 2; Londres, 1 0 2.6 (103.0); Par ís , 97 .9 (97 .7), i Berlín. 94.1 (94.3).
Les xifres indexs esmentades s'han
calculat sobre la base de l'any
LA LLUITA ENTRE LA LLIURA
I EL DOLAR

D'alguns dies ençà s'observa gran
debilitas en el canvi de la lliura esterlina. Quan semblava que s'havia aconseguit una relativa estabilitat entre
aquesta moneda i el dólar, ens veiem
sorpresos per una noca depressió de la
primera, que, evidentment, la situa en
un pla superior a l'americana en vistes
al comerç internacional. La proporció
que es venia mantenint aquests darrers
temps, i que equivalia a 5.15 dalars per
Iliora, trencat sobtadarnent, i actualment la darrera cotització ens assenyala 5.0631. Creiem que aquest desnivell entre les dues grans monedes no
será mantingut per malt de temas, i ara
val veure si la n trittalitat saatablirà
amb una represa de la lliura o be una
nasa haixa del dalar. Tot ens fa mala
-sarque stadreoluciósera
que prevaldrà, puix que, com sigui une
el fons de regularització anglis sala
vist impotent per aturar la baixa de la

tnizumaona

TEATRE NOVETATS

RAMON NOVARRO en

Una noche
len el Cairo!

LA CORTE DE FARAON

FEMINA

CAMIONS
BROCKWAY

INDIANA
COMER
DELAHAYE

Concerts
MUECA CATALANA

Avut, diumenge. 10 de inny de 1934,
tarda, a leo 5:

Festa de Germanor
con canaares de les enatats rateas Orle)

Sallentl, de Sanen!, Orlad Mont AAAAAA A de
Gräcla: Orfed de Sane I 01.46 Catelk_ sota
la dIreCen) de Preo, antont Perez
1 Lhals titilee

LA EME

Esports

YO SOY SUSANA

insisielisa Creaelt5 d'aqUesta totill,l
que s'acomladara CI vinent
-nyla,
I suenes. Ola 13. tAllous. Mil 14: debut
de Carmen Diez, ami) l'estrena de
QuInt. ro 1 Guillen
1

carnee Ron' Oil

NO SEAS CELOSA
MARIA

COMIC

Olis

Esplendid J•rdi ora usarnent luuminat
Ces, de revistas del Romea, de Madrid
Director: Viceno Mauri
‘,111, diumengs. tarda .a 1 , 5 qUalre. I nit,
e les 1s' tt-n darreres representaclone eie
iba testen de la ge jis ret Irla

gasolina

Garatge Cubà, Corts, 517

n311511...11117

Mercat de

Lila

La sessió d'aló!' en aquest
mercal i cona a final de setrnana,
va transcórrer amb regular concurrència, i les transaccions
sense difert, ncia d'altres dies.

Ordi 1 civada: Els prens
l'oferiment sán un xic més fe-

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
LAURA PINILLOS
MAURI - ALADY - LEPE
La Cundió de la sud! eoitteeeat.'t nelb re
sepan arte ele LAS TENTACIONES. De.
uta, nlillunat , larda, a le= 515. Butiopeo•
1 pta.. 1 g en e ral. 060 pies, LA PIPA
DE ORO. Nit. a les nuls',

CINE RAMBLAS
Rambla del entre. id - Tal?. 18•74
Avio, COMICA I REVISTA
EL MANCEBO DE BOTICA, deliclosa
eouleal L pf, FIca,•.•le

NOCHE TRAS NOCHE

un ,panyol, per George Rala Consn'Ice Cummings. Werine Gibson I
Mae West
1503510 continua)

SALÓ VICTORIA
Valencia,

7211-211

•

Toleren

7211 55

LAS CHICAS DEL RING

n'es de 200 representacions a Madrid. anite
un Insuperable exo. E s desparta al,
remares de loca/n.0s

TEATRE POLIORAMA

EL VAQUERO, cómica, per Charles Chaos
PRIMAVERA HELADA, dibuixos sonors

JUVENTUD AUDAZ
per Eme.; .tibc. tse.. June Clyde,
1 LOUrse Fazenda

Su Alteza la Vendedora
delicada comedia musical, verslet francesa,
magna creaeió de Marie Icen, Albert Pre)ean I Armand Bernard
Preferencia, seSsi g tunca numerada, 1 pessera; no. especial, O's0 I de e., 1 Prefel'en
e-ia. 1 pta. DiJous vinentt EL GRAN DO-MADOR. per Clytle Iteally 1 Anda Page,
TRES CABA LLEROS DE FRAC, pel gran
reno TITO SCHIPPA; nit. Primer
dliolts
gran mol 1, Sell .,1 p elle d'esttu, amenitzar pm Kastelos Orchestra

ment.

condicione, les quals san
rieles per la seva bona qualitat
i rendiment nutritiu.
Els illres g;, neres, sonso cap

variació.

PRINCIPAL PALACE

SALONS CINAES

PALAU DE L'ESPECTACLE

Companyia de revistes de

MARGARITA CARBAJAL

Dies 14 de juny al 20 de juliol, de set a

Lerda t tu nit, "Los conquistadores".
Aun
liardene 1 Richard 1.11x, Dibulx0s i
C e ninnleo. innUnS,
"Fiel

a Una mujer"
10'15 mal/ dilos sessions
n". CATALUNYA:
3'15 1 0

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
per la supervedette

MARGARITA C ARBAJ AL
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
Barcenas, J. Barceló, C. Rey, M. Cortés
10 bollessImes tiples - 40 Pelase Gaga
Toilette, ev.s. López - Decoros de /dóralos
1 Asensl. La rumió de la tarda comencara
anda l'enero-emes
NUBECILLAS DE VERANO

Peina. (Mimes. ent. 1 • ada nilr
LAS MUJERES DEL ZODIACO

TEATRE
Badén, pa.

STUDIUM
Telefon 52343

COMPANYIA GALLIGO
Vol, a les cine de la tarda, ses-31e) patrocinada per FASSOciaCió rDttnics d' "cl
N1.01 - . Gomita de la cornpanyia Galligó:

MossönJanot

PERE.

1 l'ocio de cal3k

CA PITOL: 11 mati, naleS sessions 3'30 I 6

C01.411/ lg 41W.
Tal da. dues se s sions, a les 3 I a
les LIS; nit, a les Mur

tarda, 1 945 nit, "El numero 17a
"Aves sm rumbo", en espanyol,
FUg azot-Dernare, Cómica 1 Llocumenral.
Midoes, "Doble sacrificio". - KURSAAL:
4 tarda I 9'30 nit. "Ha y mujeres ase"
Illnicament tarda,. "Galarindad con suerte", Nary Astor. "E/ rey de la plata"Liebelel". • FATI% PALACE:
10'15 mar! 1 continua 330 tarda. "Veotorea y su misar". - 1'n tenorio en sleepinz" I "sierra de Ronda", en espanyol.
1O,tz. DI/11MS, "Paris•31ormeearlo".
EXCELSIOR: '015 matt I COntlinta 330
!Arda, NtIonehe", -Entre dos
c orazones" 1 "Slerra de Ronda", eit elpanyol, /masita Diaz. Delluns, "Parlo-troletecar/o". M1RIA: Continua 335 tarda,
"Su recompensa", ''La MI, en mis bra.
zos", "Escandalla en Hm/apest a en espanyoL I Noticiare. Delinees: "El helsar
negro". - GRAN TEATRE COMTAL: 1045
Mal( 1 colillnua 5 '30 larda, - CUalrn en
la tempestad". "En recompensa" 1
E.
randalo en Budapest", en espanyol. ti 1'
-El hú s ar negro". - MONUMENTAL: 10'15 matl I ree ntinna tarda.
"Una mujer como ninguna", "RepArtor
detective", co espanyol. 1 "A la sombra
de los muelles", en espanyol.
- FeregrInos". ROYAL: 1045 mall 1
continua 335 tarda, "Perez contra Pares", "Rep(341er dete c tive", en espanyol,
1 "A la sombra de los muelles", e n es
BOHE--panyol.Iets,Prgi"MIA( 11 rumí 1 continua 335 tarda. -Nimbe y su virtud", "India habla", expla
rada en espanyol. 1 "Guerra de valses",
Remate Mullo, lelinen3, "Esclavos de la
Horra". - PEDRÓ: Continua 3'35 tordo,
"1.as gradas de un iroun'". "Guerra de
val s es", Remite Aluller. Dillernsr "EsrlavOS de la tierra". - DIANA: Continua 335
tarda, -La muchacha de !a calle-. "El
valiente" 1 °Mis engallan".-IDEAL
Continua 3'3(1 tarde, -Mplornarilos", "Dama de la prensa" 1 “Guerra de valses".
Remite ithIller, - ALIANÇA: Continua 3'30
tarda, "Diplomanias". "Damas de la P ren
I .. .-oterra de valses". }tenme 1115 ‚der.-sa"
SALO COMTAL: ConlImia 2'30 tarda, "p
10051 v el cordero", "t'ida azarosa" 1
-Nuln . de amor". - R(CREU: Continua
3'00 larda. "Implacable acusador", -Enrktad fle celos" 1 "Dos rimieres y un don
Juan", en espanyol

REVISTA AAAAA OUNT, COMICA,
DIBUIXOS

La mujer acusada
vuit

de la tarda, tret dels dissabtes i diumenges,
a la nostra Sala de Conferències
Preu d'inscripció: 20 ptes.
INSCRIVIU-VOS-HI!

per Nancy Carroll I Cary Grant
o•IMnoloMne1M1••n•••n••n•••n••••••••n•••nn•nn••n

ostro

M

1

Aribae

6'80 peesatea /laso&

ACIES IMESPANY A, PORTUGA L
PRINCIPALS
F:Eital cA
1A

• 1 • . — Tosa els panceta de tes vies urInarles o de011Itat nerflOSS, auras
Ilet.t-se 1 trametent 050 pessetes en segella per a/ fralique'g, e
n'olmos Laboratorl Sor-atare, carear Tu. . 18, teleton 50781, relama

Funciona cada

Comtal. — -Cuatro en la tempestad'',
"Su r e compensa" i "Escandaro en BudapP3Z", en

dla, tarda I nit

Avul, diumenge, des de dos quarts
cine a dos quarts ds nou de la tarda, 1 des
de los des de la nIt. Entrada a/ parra
cinquanta céntima. Funicular 1 entrarla:
una pesaste

Aval, diumenge, ball do soctetat. tarda
1111.
ESTRENES
Guerra de vahea

Vale
Tango

Decidme, amiga

RESTAURANT DEL PARC
At u!, diumenge, t arda. de 5 a 13:

— "Vuelan mis canciones",
- Carlomagno" l "aniaactutk", en es-

formes. Raói Sant Antonl, si, a
(tOcant a la placa do la En:ver/fra.
"La muchacha de la calle", "E1
O aliente" 1 ' Mls lablOS engallan'',
— "El hesped desconicido", "El
flautista de Harnellen" "Alias la condesa- 1 'Guerra de Va
lses".
Exceislor. — "lamzelle NItouche"
caneen! larda). -Entre dos corazones" I es traspalee per absentar-se do Su.
I "Slerra de Honda". en espanyol.
colona. Rae: narrar de la Meros, U
Entenga. — “La casa de la discordia", "El
lleteria
cumbre
ca"
del siglo" I "La hermana . ---Diana. —

Fantasio. — « Te g uise ayer".
Förnina. — "La peque% llmadOra".
Fragoli.—"CtvIsmo". en espanyo/. "Parldy, lo mejor a falta ele un chico", en
espanyol, I "Rancho dinamita".
Goya. — "Lo que suenan las mujeres"
-ares caballeros de frac" I .. La mera.
vellosa tragedia de Lourdes".
lela — "El a g ua en el suelo", "filme
quie arreo to" I "El Jinete buraceen".
Ideal. — “Damas de la prensa", "Diplomantas" 1 -Guerra de valses".
Kursaal. — "Hay mujeres LO' (única
ment larda), "Calamidad con suerte'
1 "El rey de la plata".
Laletans. — Tarda 1 nit "El hombre Invisible", "Cornpaileros", - Jugando Mil
fitego" I "Dona FrancIsquita".
MaJúeatie. — "Carinmagno", "Todo lo
entrena" 1 "La gran jugada".
Merina. — "Reina el amor", "Ha entra
do un fotógrafo" I “GaIllpoli".
Mundial. — "Matricula 33" "Un 30505y
' en espii- 1
Oil la corte del rey Arturo",
nyol.
Monumental. — "Una mujer comn nIngtu
nia‘ "e
.'a
"Repórter
detective", en espe•
'Rn;l.
e
sp
nyol, 1 "A /a sombra de los muelles".

Mima. — "Sti recompensa" filnicament
tardü. "La tuve en mls brazos" 1 "Es.
eändato en Budapest", en espanyol.
— "El rey de la plsra" I "Piratas de Shanhal".
Paria. — "Yo soy Susana" 1 "No seas
rotosa",
p.tha evIctoria y su t'Osar"
DE
"En tenorio en sleeping" 1 "Cierra de
Ronda", en espanyol.
Pedró. — "Las gradas de un trono",
"11011 0 habla", en espanyol, ; "Guerra
Modern
de valses".
1 Al cornenc,arnent de. PavInglida prIllPubil Cinema. —Reportnures d'actuautat
cipal del Pare' de Monliefic
Principal. — "El Danubio azul", I "El
PINTURA • ESCULTURA - ART
agua en el suelo".
~Mes. — -Noche tras noche".
APLICAT
Royal.
— "Pérez contra Pérez", "Repór-.
Obrera de 10 mar( a 7 tarda
',,r detective". en espanyol. 1 ".A la
Entrada, 1 pesseta
sombra de /os muelles".
Reorau.—"Implacabe acusador", "COCO.
rol jlieanc„elos" 1 "Dos mujeres y un
den
Saló Vleteria. — "iuventud audaz" 1
"S. A. la vendedora".
Sal6 Cerina'. — "El leatn y el Muten)",
"Vida azarosa" I "Nido de amOr".
El viatge en l'AERI Os O0/11 Un vol en Solees Cinema. — "Juguetes de Hollyavió, adnorani-so panorames e:o-ele/m/1as
wood", ":u debut en sociedad" 1 "En.
tre dos esposas".
Splendid Cinema. — "El favorito dle re.
gimiento" -su ultima noche" 1 "Ena
aventura nupcial".
Smart Cinema. — "Entre la espada y la
la pared" I "Sabado de Juerga".
Talla. — "La consentida", "Queremos
APERITIUS - RESTAURANT - TES
cerveza" 1 -HOr o InITIta".
SORTIDA DE TEATRES
Trlomf. — Reina el amor". "Se necesita
un rival" 1 "TImbuctoo".
amer en lea Is por la formidable
Trtanon.—"Ctvlsmo",
en espanyoir "PadCRAZY BOYS ORCHESTRA
dy, lo mejor a falta de un chico", en
A1111. larda
espanyol. 1 "Rancho dinamita".
TE EXTRAORDINARI
Urciumatana. — "Lna noche en el Cairo".
Valga. — "Balo la luna" e niUsleatl. "LO
que sueñan /a3 malones", -sabido de
Juerga"; a mes, a la larda: "Curan.
saco(' el ase,ino".
Xlle. — "con sil Tarzan me bosto" 1 "El
agua en el suelo", en espanyol.

TE SELECTE

EX POSICIO

SASTRE

espanyol.
Delfoles. — "Cincuenta radiares una Vi- Girar vestits o ebrios, passar-los de
da". "Todo lo eondena" 1 orlivIsmo".
a pelds, de 15 a 13 pessetes. Es tu

PRIMIVEHI

vr-9

5olomen

NoVETZ:cr
SENSACIONAL
Mdgnt ic cronómetro Stil
do butxaca sense CD152
ni MULO. Exacte ELEOAN
SOLID. Com e propagan
de l'enviem d Il3f arre
contra reembors de
Dtes 15 - De POLSERA
preciós model Dtn25
Tremr. la Se., soo•encla
tot se9o.1 «Lean/ sactvost
den, e., Co o9roirel to
td la vedo.

[ASA GINEBRA :57s.15-f2

UN LLIBRE QU

D'ADQUIRI
TOT CATAL
HA

1
i Saló de l'Art

AERI DEL

PORT

CASINO SANT SEBASTIA

Programes d'avui

MUSIC-HALLS

TEATRES

Apoio. — Ytrietals l Mercedes FIN.
13A-Ta-Clan. — varletals, Bella MaruJila I Emitía Domingo.
Pompeya. — Varletata 1 Paqulta Domm•

Es l'obra cabdal i definitiva
gran filòleg català, el Me

Pompeu Fabra, ert la oval
treballat mis de vint an

de 1750 págs.
nífIcament relligat Pesset•S
OS comptat; a termlnis
Pessetes 10 al mes, Pessctes
Si desitjo adquirir aquesta
Un volum

Barcelona. — Tarda I nit, "La eme".
Cómic. — Tarda, segon acte de -Las tentaciones" 1 "Al puebba, Al pueblo": EdgérConcert. — varietats 1 Burlakoff I
no, -Al pueblo, Al pueblo".
Fi oida.
Novetats. — Tarda: "La princesa del del.
lar" I "La corte de Faraón": nit "No M
ge.Varle3
—O
lat'a rtlstes. 50, I NfIrm
ExoUll‘in eRr.ou—
fallí i remeti'ns el següent cu
falla balde", "Los claveles" 1 - La Cor5,-amaniegO.
le de Faraón" 1 510515e1
StannaUl. — Ethel Alderson.
Pollorarna. — Tarda: "La cenicienta";
Sa
ni!: "La sirena vararla".
Principal Polaco. — "Las Mujeres del
Cerree
Zondtac0”.
Nelson Doree. — °muestra excentrlca
Romea. — Tarda I nit, a l.a verdad InThe Happl Jets
vemada" 1 "La marquesona"; Mi; "La SIPO Dore (Gran/a aoyala — lo Gran
Loranial
mal quesona".
LIOVS.
demna :abre e/DiselonsIrl General Iab
Trlana. — Ttpte cate camcnc dirigit per
Pepe Hurtado,
Llene u • Cetelen• pagar lo) :,7",,t;
Casa Llibre. — Aval I cada dla. Tne dan.
Actualltate. — Reportatges d'actualltat.
sant.
Amèrica. — -Vivamos hoy", en espanY01. Hotel Rita. — Anal I Cada clla. Ytie dan.
aaoL
"raro, que fue ayer" 1 "El hombre
LLIBRERA CATALON
león", en espanyol.
Ronda de Sant Pero,
Arenes. — "Esclavos de la l'erra", "Escalador, de las cumbres" t -Enerni•
5'AR CELON'
gos InseparableS".
aviador",
AvInguda. — "BouletavIlle
:arad I pretor ves1 1 somb Mallorca 5 40
"'rres caballeros de frac"; a mes, a la
segon, Dint Passem 0" lipirIa
tarda: "Tres vidas de meiJer".
Allanca. — "Damas de la prensa",
mimadmcomr
ploinanlas" I "Guerra de valses".
Barcelona. — "Civismo", "011as la Condesa" I "La novia universitaria".
loso. — "El mancan aun" 5 "El agua
Fontanelle, 9, pral.
en 01 suelo", en espanyol,
Bohemia. — "Se ha fu g ado un preso", en
espanyol", "Noches en venta" I "Haela
las alturas".
.
Bohemia. — "Nicole y su virlud". "India habla", en espanyol. I "Guerra de
valses".
Tall elegant - Confecció acurada - Qualitals superiot•
BroadVray. — -Dame 150mal", "El dllu•
vio" I "Dona Francesquita".
Gustos selectes - Generes del pais i estrangers
Catalunya. — "E1 numero 17" t ...Aves
sin rumbo".
Capital. — n Eos conquIstadores".
Collseum. — "La mujer acusada".
Comedia. — "El paraíso del mal". "DeliESPECIALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT
rios del treplco" 1 "Al me de la InIra" 1 y eentral Park".

DIVERSOS

CINEMES

GUMBAU ENSENYA

SASTRERIA F. COMAS
NOMES A MIDA

PREUS RAONABLES

1. 1 1 el e En gli s h (nOtnes a la tarda).
NAMELLIN (di/Mitos)

3E1'1E"

EL FLAUTISTA DE

Matinal, a les II. 1 pta.; lerda, 330 / 5
numerada, 220 iemb Manual. CURIOSITATS MUNDIALS. Inieressants reportatyes Fax timietone. CAMPIONS, documental. NOTICIARIO FOX »MORE, Dolieres
d'Espanya 1 internaefonalv. EVA I LA

ALIAS LA CONDESA

MODA, I POR EL MAR VIENE LA ILV11110N, rill, de 530 a 1 marinada, sessid

per Renate • atener I WIlly Fritsch
ovvev•4•44

continua, 1 gemela

essencial cerveil. medalla 1 sol el sistema nerviosa iodicats especaurnera
1113 esgo ata de la Jcveniut per sota Mona wesoessos !vetes amase esoyse
per recuperar /nlegrament totes les funciona I conserver rIns a l'estrenu
y enes' sense violentar porgantsme, el al g o: Se7.1.11I prora de Pedal. Venas:

CINEMA tSPLAI
El huésped desconocido

PUBLI CINEMA

Debilitat nerviosa i n

Canument mental, Miedo* de memoria, maideesp, romper», dsbilltat muna,
lar, radica corporal, tremolara, padaltacions, trastorne nervi 0805 de la dass
t lotes les manitestactons de la Neursetema o essolament ner vIda, per ro).
Mes 1 rebeis que encuite, es guareisen a y a: 1 radlca l utent amb els Papa.
Senate potenciada del Dr. Szerr4i. Mes Que Oh medicament te", un atarla

CAFE -BAR

iversos

Venus Sport Palace Ball

1AL PUEBLO:, ;AL PUEBLO!
Al ist. d./in/elige tarcla, a les 415, sessld
Ltineecres. till, ostrona dr la revist, model C o ntinua
litlin,ada, e MI, a dos quarts
1 módel SO rrvIstes
de den,

bles, però la manca de compradors impossibilita poder practicar vendes. S'ofereix ordi ¡ ciCompanyla XIRGU - BORRAS
cada nova d'Extremadura per a
Astil, larda, a les 5 • 15, es/me:leerle mefacturació juliol-agost a 24 i r ¡sellos
d'art t magia: LA CENICIENTA,
Bentvente. Prmagonai I. Mal Sal Ida
25 pessetes, respectivament, da- de
\erren. No, a les 10'11, LA SIRENA VAmunt vagó origen. De la Manxa. RADA. Lema, larda 1 nil, LA SIRENA
A DA. !mena, tarda I neti LA SIRENA
tant ordi corn civada en de ma- VAR
VARADA.
nen a 25 pessetes indistintaGarrotas: Es deis gimeres que
ccon hem expressat nitres vegades, hom no hi ha prestat pu n t1
atenció, pel fel. que no s'ha intenta( provar de donar-lo a cera mena de bestiar. Si s'esbrines
be el que dóna de per si mateix
aquest article, serien molts que
hi trobarien un resultat satisfactr,ri. i a la vegada els allengei-la bon xic d'haver d'emprar
pinsos que per Iltir excessiu co'!
impossibilita a multo d'adquirirne. No costa res de fer una prora
1 estem segurs que malgrat
ésser el pinso més Peol gunic que
hi ha avul din, serien molls els
que el preferirien.
Es cotitza al voltant de 850
pessetes els 40 quilos, estació
surtida les de la part de Rente
Valls; en canal, les de Riera
valen 9 pessetes en les maleixes

BARCELONA

Rda, Sant Antonl. 82 1 84 • Tigre, 27
EL MES FRESC DE BARCELONA

os«

10 de Juny, a lea clac:

VALENCIA

Dense: REVISTA I DIBUIXOS.
Gran/
en BABADO DE JUERGA, i Anembella en

COMO TU, NINGUNA

TEATRE

pesats 1

O.

Impureses la

gratis un »re explleatiu sobre Pocgin, deseuroulantent, tracia.
ment a guariment Taqueases maiailles,

MARICEL -- PARK

matirm i. tawitons. '01ta4 r5cia,L(2,tittIanapey

unifiques t rebela que atteutn, es guareizen salas i radlcalment amb els
Me del Manar p olvo* Ele gitano es guarelien per ells 3013, senas in/errara
stt remata, ni aplicamos» de sondea 1 bugteS, ese,, tan per111015 sernpre 1
necessiten la presencia del Os tgo I ningt1 DO S'asad:lenta de La costra maltuna
Venda: 4'40 destetes cape_
ta varicalsa «zoma.. nora«. elcar«
sang
(llag ues de /es csales), erupcione ~chi.
loses, •ritemee, sonó, urtIcéria, ate., mataltle$ que .e len per causa lauteors,
viele o Infeactons de la sang , per croniqUes I rebela que al g alia es girareis
alela& anlb les PIndolu dePUratIvei del Dr. Sobré, que son la medieval as.
punitiva, Ideal 1 pe t reeta, yergue actuen regenerant la a.ag, la renoven, aui.
menten totes les enersces de Yot g anlarne 1 fomenten la salut, resolent
por culpa Patea les tlIceres, llaguen, grana, rorünculs. supu eseld de le i
mucoses, angula del caben, inflamactons en asura!. etc.. quedant la beli
neta 1 regel.erada, ei caben trrOlant t espes. 1 no driza CO rorga313ma se.
n y ais nel passaa Venda: 680 pesaste' TUNCO.
r po9ncia 5uflCxOeViOSraeillll) pullcIsn

VENDA A LES

D

As ui. drumeng ei dernä. Manees. 1 dilunas t diniect es vleirtels. darreres
represenlacion s de I'ostraordinari
Salt de aluaoz Seca

•rquItle, Cistitis, gota multar, etc., de l' ho ra
yutaitia, aaninitis, rnatritie, uretritis, $4,.
aporitls, Bulto*, etc., de la duna, pe

A

TEATRE BARCELONA

propia per a carregit
i bmnibus

25 iliçons per Delfí Dalmau

--,elfor-

FRA DIAVOLO

per Stas Laurel, Oliver Hardy 0 e 50 1 5 Ring
1 Terma Tood

Partit corresponent al quart abonamena. Les Corte. Entrada, 2 5 0 pasteles I el 1 0 per cent
,

Cempanyla del Teatro Maria Isabel
de Madrid

I

LLICLIELIA.1ANT
CATALOMA
CiReMes
3
Culis Oclic

DIBUIXOS SONORO

NIt. a mes: EL FAVORITO DEI. NEWMIENTO, per °arar garavels. Dilato, estrena a Barcelona de la versOS doblada
en espanyol

1

No deinen de veure-la

n,

urV «mi., prostst%

SU ULTIMA NOCHE
en espanaol. por Ernesto l'Orbes, Marla
Alba 1 Juan de Landa

Or. SOIVR

(purn.
stracits.:IcilloonerräglatOtes
Vseies
e, umaruinreä

per Kate de Nagy I Mielen Buena

La pequeña
tima dolia

All1331111M1~11

d caullli

h i

Una aventura nupcial

RAQUEL MELIER

el'Angel Guernera

RONDA DE

seaeld continua, de '330 a St
Darrer ella del gran Son

EL ULTIMO ACORDE

RAQUEL MELLER

Toleren UNAS

de
Astil, tarda,

Avul, tarda, de 4 a A, sessid continua, I
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Es reconeixen les dades que reflecteixen el moviment hagut en la recaplactó liquida i pagaments realitzats dacoral amb l'actual pressupost espanyol
corresponents al primer trimestre d'enguany.
En el detall que reproduim a continuació es ja una comparació del resultas obtingut en el pera-irle reierit amb
el de quatre anys precedents:

DEBILITAT NERVIOSA
VIES

R. MARISTANY

per Allson SkIpavorth I George Rart

GUERRA DE VALSES

Vendes i lloguers

8, Llúria, 8

