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BARCELONA

Parla el President de la Generalitat
timist" El debut sobre el plet
de Catalunya segueix
encara essent el tema prin- Aviat es publicarà el Reglament
Uzcudun
Catalunya no està sola
ésser
espera
cipal dels comeniaris de la hei de Contractes de Conreu
importants declaracions
"Sortirem al pu dels que pretenguin introduir a Cadel diputat nacionalista campió del món
LA

SESSIO

DE DILLUNS

Els bastos estan
incondicionalment al
costat de Catalunya

El.

°P

I

El resultat més evident de la aessió fórmula ha estat tan confusio¿'nans-dahir al Parlament de la Re- nari que ni amb ha millar voluntat del
peana es que Catalunya representa el luan és possible saber que vol dir.
Madrid, 26. — Han cotinuat els cogast neurälgic de la política espanyola. El politic de les realitats, està talment
mentaris sobre el debut d'alar refedesorganitzat. que avui no ven altra
:rase robsecacio partidista de la
talunya ia pertobació i el desordre"
rent ai plet del Govern Samper amb
senyor fruto
ens hauriem pague desfer d'aquest pa- realitat q ue la de la paperassa; ell que
Eis qai es pensaven que Paulino aflui- Catalunya.
a
la
tarda
el senyor Companys, El Tribunal de Garanties ha fal:at arnll
pa- de protagonista que no ens hem o'ha passat la vida invocant la realiza:
—
Ahir
Comentant el referit dehat azul/ el
desprès del 5•Cll combat amb
Madrid, 26. — El diputat naciona- xaria
en
arribar
al
Pariament
poc abans de les els mateixos estímuls que fallara el Sureaarta nosaltres. Si no bague; catee un de Cataiunya el tet biològic catala.
Schmeling a l'Estadi, s'equivocaren. senyor Rahola. deia el senyor M elsis,
va
celebrar
diverses
conferencies prem durant la monarquia sobre la nupolnic cataiä l'instigador del re- ara na sao sortir-se de la iuridicitat lista base, senyor Irujo, ha iet a un
quiades
Alvarez
que
les
minories
baPaud'aquell
matx
dies després
litat o validesa de les actes dels dipu(ara contra la hei votada pel Parla- i de les colzades del procediment i periodista les següents declaracions, Quinze
a tom- tid/ donat el triomi al Govern Satin- a mb d i llutats i consellers.
es
basquejava
per
tornar
contribuir al
ja
lino
Inri:e de Catalunya, el conilicte no bou- no veu ni sent la realitat brunzent. en relució a la retirada de la sera mi- batre. Li costara, peria de trabar raen- per amb les seves intervencions, puix
Els periodistes s'aproparen al presi- tats eleetes, cosa que va
seu desprestigi. La República es va indiria
alguna
casa
Si
ria pres la transcendencia ni les pro- Palnitant del noble de Catalunya. En noria del Parlament:
dient
i
Ii
preguntaren
(lue,
d'haver-se
abstingut,
batirla
quetalment adversari. Fins que el desento de la mopercions inquietants que té; si el recurs altre temps. l'espectacle que durant
—Els busco; mis liem solidaritzat llaç de Cernera Baer el va treure de dat en situació difícil per haver-se a la Cambra de la sessió celebrada e: fectant de lesperit i del
hagués arribat al Tribunal per un altre aquests dies han donat els catalans amb els eatalans per tractar-se d'un dubtes: Max Bacr — va dir-se — es el cuit en la seca premia salsa, tota ve- dia anterior a Madrid, i el sena-0r Caen- narquia, com si no en tinguéssim prona
els
seus
bornes amb
e:otornen
COM
de veure
problema de llibertat presentat sena
caen. és segur que la sentencia hauria catalanistes. Ii hauria inspirat
gada que ha quedan de manifest que panys va respondre:
unen home.
unza un altre accent. Per als que re- nüents intervencions; ara. el clamor el veatit d'una autonornia trencada des
—No cree que el; mome nts actuals actitud audaciosa que es compagina neta
no
intervingué
en
el
problen:a.
no
era
sol
a
rumiar.
tnaa.
'anlitio
poc amb sera vergonyosa fugida del
tarden cona s'ha descabellat el proces catalanista l'es p anta i el desconcerta, de Madrid. loa nostra orientada d'uLii diputat d'esquerra deia desprea, siguin precisament per a fer discursos,
Les cogitacions del sen empresari, net 4 d'abril davant la tolerancia generosa,
del conilicte la pugna entre el cap del cerca un relugi entre els que han niversalitat ens porta a posar-nos au
referint-se a aquesta canversa, que el sinó per a preparar la consciencia vers sempre
nyor Joaquim Gasa, allanen pel niateix
iloable, del noble espanyol, que
estat
els
seus
adversaris
tradicionals.
de
Catalunya,
com
ens
concluiel compliment del deure, mes silenciós
prop
GT,vern i el senyor Camba, per adjudijudici
del
senvor
alelquiades
Alvarez
carni.
I
es
va
donar
el
cas
que
quan
havia sofert tant.
car-se la responsabilitat de la funesta ini- Té por de provocar estats sentimen- da a ajudar qualsevol altre país pen- l'un es posa al telefon, a Barcelona, per i Tassentiment que hi prestava el se- i eficient que sorollós i ineficaç.
—Peris ara, qué iareu? —li preguntá
No culi comentar la sessió patriótka
ciativa, era un espectacle ben poc edi- tale a Catalun y a. ell que ha fet teta insular que veiés discutida la sena vo_ parlar amb hallte. que era a Sant Se- nyor Rehala, eren egoísticament equiel luntat de vida premia. los quin fes el
i—, ben un periodista.
ticant. El senyor Samper reclama per la sena carrera política excitant
del
Parlament
de
Madrid—afeg
vocats,
perque
la
intervenció
dels
hastiä, record fou periecte entre ho—El Govern—digué el president—secatalanisme sentintental. Ata q ueu l'EsGovern l'honor d'haver acudit es- guerra — din— ataqueu la Lligo. ata- mafia pel qual l'oposició centralista xador i organitzador. Conseqüències: el prohoms d'essquerra, eriacipalment de lamentable en els sector; de dreta uno. gueix el carnI traqat. sense precipitaes produis.
Prieto i Araña. converteixen el que es narquitzan t s, que exteTioritz en el s ...0 'alt
77, ntaniament a salvar la intangibilitat
Gasa
posa
un
cable
a
Max
Bacr
SenyOf
ueu-me
a
mi—
alegeix.
establint
una
clon; peró serese deturar-se. Hem d'eEs una equivocada lamentable la
de la Constitució; el ;enyor Canibó rei- q
pretenia que los un coilicte regional a Catalunya.
distinció que sorprèn— t lacró no to- d'aquells que ens diuen que lucir anat oferint-li una bossa important per a atril/ un problema nacional, tota regaVan, peró, desmentir el que ha dit vitar que els nostres camperols, sota la
vindica la glòria d'haver estat el pro- quen
cornhatre
amh
Paulino,
aquest
estiu,
a
Catalunya. Aixa no vol dir res amb l'Esquerra o amb la Dreta cana)tor del conflicte. Comprenem que tal
da que les esquerres feren constar el senyar Samper, que hem protestat irritació que pogués produir-los
que no burxin el catalanisme: talana. Anem amb Cataluya. segons
com s'han posat les coses el cap del o vol dir
que l'autonomia constitueix una pare de la senténcia del Tribunr.1 de Garan- lacia de la llei, se sentin inclinats a
al
catalanisme
a
justament
és
1
els termes de la seca voluntat col(overo no valga: que sigui da que li Però.
essencial de la República, i per a de- ties, solament quan n'hem conegu t els adoptar mesures que vagin més emtlllt
nui
ha
ferie
amb
la
seca
insensatesa.
Golectiva,
expressada
per
mitja
dels
fensar-ho estan al costee de Catalu- termes. Quan es va presentar el recurs, pertorbin la pau social. cosa que el
hart calgut estimuls per compiir allò
El senyor Carnbó. aml) aquestes pa. seus órgans legitims. Ilem rebut dels
vern de la Generalitat evitarà amb el
ene ha cregut que era la sena obliganya tot; els republicans.
vai g ier avinent a persona que esta per
ques. confirma l'exiaten- actuals dirigents de la Generalitat un
damunt del senyor Samper la gravetat compliment de les lleis votades pel Parrió; ho comprenera, però ens dol haver rauhe;elegia
cia
d'aquella
realitat
que
l'esglaia,
el
tracte
afectuós
i
una
prova
de
conlament català en ús de les facultats
ENS
AGRADARIA
VEURE-HO
que
del fet, i el senyor Samper m veu
de rezoneixer que tota la responsabilitat catalanisme . Aquesta és la realitat po.
de la
fiança gute mai no agrairem proa. Pees del senyor Camba ¡ de la Lliga.
El senyor Royo Villanova comen- no ha oblidat. El que ha succeit es :111e l'Estante, amb l'exacta obsen:ança
sniva, la realitat que absorlicix Va- .rd si l'Esquerra d'avin los l'Esquertara ami). altres diputats de dreta el el Govern de la República, trencant iota Ilei i no permetent que ningú no la desEs car que això desplau eI senyor tenció de tot Espanya. Fins el se- ra que vot?, contra els nostres desigs
bordi
amb
actitud;
que
sobrepassin
els
resultat del debat d'ahir. El diputat relació de lleialtat arnb el G ;wern 'de
-Samper. lacró tots sabem que se:ase nyor Gil Robles stil ha d'inclinar si autonomites d'incorporar a l'Estatut
agrari censurava el Govern per la la Generalitat. es va Posar d'acord autb principis establerts en ella.
'.'es p eró dels bornes de la Elige, el us plan per iorça, i ahir al vespre la facultat de concordar amb Roma,
Es ra de presta en la publicació del
sera falta de decisió, i deia:
cza* no ii haur:a dit d'interven ir per s'afanyava a circular un telegrama als nosaitres seguiríem prop de Cataluuna forra insurgent de Cata lunya, re ti reglament i s'adaptaran les altres mesu—Davant l'actitud de franca rebellia
del Parlament cataiä, per presen--rad
res en la qüestió. Els propietaris ca- diaris de Barcelona—nosa ltres n'hern nya recolzant el qui cii los la sera
res
o disposicions que calguin.
en
que
es
traba
conocada
la
Generatar el recurs contra la liei, dictada per
ta:ans descontents de la llei amera- reina un ami) el seu norn—pregant
representa c i ó autoritzada i defensés
Sortirem al nas dels que Pretengufu
litat, no hi caben mes que dues ceso- unanimitat pels 'lastres parlamentaris, i
caven la Lliga d'anar a buscar au- que fetal constar que en el debat
els principis de la seva lijare dctermilucions räpides i energiques per part ens va valer ocultar la tramitació del introduir a Catalunya la pertorbació i el
xIII en altres forces de dreta. 1 davant dilluns sobre la competencia del Par- nació.
del Poder central, decisions que havia
no era ultra cosa que la desordre i evitarem el que ella valen i
d'anuesta deserció d'una par: impor- lament de Catalunya, ya afirmar cateEstatut
si
tan
d'haver pres des del primer (Ea. El recurs. Això
r
que
voliern
.:Per
tan: dels seus electors, la Lliga va gòricament que la sera minoria procontinuitat del que ha sucede amh el que no podran aconseguir, aixe) es: gee
porsen
esperit
Govern,
Si
vol
recuperar
Tautoritat
i
tira
iäcil
és
barrenar
el
espatlles
i
dictamen de la Radiodiiusió i en altres Catalunya tingui per la República el
n'sar el ca p entre les
pugnara el respecte absolut a l'Esprestigi perduts, no te mes remei que
mateix de- afecte que va sentir per la
a: dret. Aleshores va ésser ella la tatut de Catalunya. Ja està satisfet tant la pertorbació al paja regit pe:aspectes de l'aplicació de l'Autonomia.
obrar
amb
rapidesa
i
energia
i
arrino
són
el
que
diu
la
Ileis
. , aba- el prcc. Pera si tant respecte té a ell? Le;
El plet és d'un gran abast politic. manarquia.
ene amenaci el senyor Samuel
bar,
si
cal,
a
enviar
a
Catalunya
un
sena
hiera.
sinó
l'esperit
amb
que
da amb els agraris. i el cap del Ga- l'Estatut, .t per que nega facultat lecos d'exercit d'ocupació, àdlnuc anua
vera., que riu de la clemencia de les gislativa al Parlament que ha nascut s'apliquen. Amb la lectura de la Cansvoluntaria. Je, ci aixó darrer es fes,
en/1de, irlandesa, ningú no podria ferti727e.5. va confecciona r el recurs a d'aquell text? No rolen provocar esto . allistaria ami, els meus fills
e i tant a darrera hora que tats sentImentals, ocre/ no miren prim se cartee de com es caverna aquel1
6
1s
de
.
país, amb unes referencies diin
aquest vohmtariat.
no hi arriba a
311 a mica nléS
a ferir Túnica cosa que pot produira Al Tribunal de Garanties, la los: l'esperit de caialanitat i la digni- comprendre. Peina allí hi ha esperit,
L'OCASIÓ PERDUDA
i
Tina
es
governa
Ilinrement.sense
de:; uns i l'hostilitat dels tat de l'autonomia. Contra aquests
L'ex-cornee de Vallellano, comenNo
van fer el seu Jet, de tal ma- acataments hipe/cenes, Catalunya obstacles derivades de la Llei.Coas
tant la situad?) del Govern deslices
eue el resultat va anar 015. compta eral/ altres amistas sinceres. ens fem il-lusions. En les actual;
Pa.nino l'acudan
del debat sobre la qUestiti de Cataes marca el desaiecte. l'oposició, l'odi
. de les pretensions deis pronto- Les paraules del senyor Mama. diles
lo inca. ha manifest at als periodistes
a l'Estatal. La regla general que
Un telegrama de tres reales; ve de
dei mateix recorrent. I ja hi
Paulino és ara a Barcelona. El era- que no s'havia resolt absolutament
cstan. i Catalunya les recull ami/ sa- orienta les dretes imperants és uniese.
Paris
res i que el Gavera sois ha empitjorat
l/arel/1
dissabte
en
un
restaurant
de
la
tisfacció.
La
sessió
que
hacia
desser
I
naturalment.
amb
aquesta
dmsposi"Ha mort aquesta tarda l'autor drai
Madrid, 26. — Entre els diputats
hi estan compromes os, patriótica ha tingut un resultat paraRambla, el-eGlacier. devorant una ña- la seva sitnaciO,...magallamowsettecap
eiui 'no Imi 1/a aneja huma que
Savoir. El seu veritable
: :arcaica n'han jet un gran doxal: Azafia i Prieto han ofert els l'aplicada d'una Ilei que s'odia pro- gasta anib aquella gana que li é5 caree- autoritat.. Nosaltres —afegeix—tenient radical; ;la dit aquesta tarda que matic Alired
L3 Lli g a fa esforços desesperats seas partits a Catalunya per defensar
teristica. El scnyor Gasa li feia cota- preparat un vot de censura, pero de- inimediatament de tancades ieo Corte. cognom era Pognanski. Havia nascut a
dueixi
resultats
ile
pau.
hrn
dia
és
la
sistírem de presentar-lo pel tard de tal re g ada el vinent dilluns, es pro- Lady (Pele:miel."
Yastificar . se i el Govern va a els seas drets i les Ilihertats guanya.
de l'execució dels panyia.
Tres melles...
nl/allons a remolc de la l'arando% des amb la República. Aquesta ha es- suspensia irreglada
—I b,"/. Paulino — Ii dentanarem — l'hora. No sabe aprontar — ha seguit dueixi una modificada ministerial a
acords de la Junta de Traspassos. Un
Alfred Savoir era. pers. un deis miI-.:roea q ue s'ha desiermat i que no tat la nota veritablement patriótica altre dia és un monopoli de radiodi- com va això del matx eral, Max Baer? nient— els moment que se li presen- base de la sortida dels ministres de la
sabem n: satt ningú com acabarà. • e
—Per mi. és un fin. Fins de frene taren i trobar una saludó. no de tinas Governació i Treball. Deien aquests llore autora teatral; d'asta. Era tumbé,
era de la sessió.
insia que antilla l'esperit i la !letra
tot
i el seu origen polonés. un autor
El senyor Cambó, en insinuar la nceratjad
que a ningú na coticé, sima de mateixos comentaristes que, per ocude l'Estatut, un altre dia es la di,- /n'atrevida a boxar-hi. Ah!, i iiheni
par aquestes vacants al Govern, te- francés pels quatre costees. I més que
cussia en terreny purament i exclu- viere més diners dels que ditten els n lia- tipus económic.
Els periodistes li van dir que es nien gran; probabilitats els diputats francés. parisenc.
sivament politic de les facultats de ris.
D'Alfred Savoir Ilegia je cada setmaparlava de crisi ministerial per a la radical; senyors Villanueva i Martílegislad?) del Parlament catalä en rnaEl sennar Gasa aesentia.
na a -Marianne", amb veritable iruició,
vinent
setmana.
un
cap
aprovats
el;
nez
Moya.
téries de la sera competencUa. Per
d'inquirir
la
impressió
que
Tractárem
Mofa el gert de Cataba/ya, en plan- lia prodult a Paulino el combat entre Dressupostos. i el senyor S:arce de
Alguns diaria de matis esquerrista les critiques cinematogräfiques. Mai
tejar la qüestió de la manera que ho Carnero i Raer.
-Panoli ha dit que no creia que es afirmen que es produira la crisi una com en aquestes critiques no s'havia renroduis.
regada aprovats els pressupostos. Un relee potser Alfred Savoir carel heme de
Bucarest. 26. — Ahir se celebra la ha fet, con/ el nostre. en solidarit--No eut crec ni una paraula... E a
dels rumias d'aquesta afirmada és en teatre. Les seves paradoxes, la seca 7w ,r
cerimònia de collocació de la primera zar-nos anda la Generalitat, significa dir: jo carie convençut, de totes maneDEL
GOVERN
ELS ALIATS
el seu ii humorisme transpnasen-dacit.
protesta viva contra aquest estat
Eoposicid que sla jet a l'afirmada
y
pedra de la Casa de l'Estudiant, creada la
millar
que
Carnera.
res.
que
Raer
ub
SP.MFER I LA DURADA DELS del Govern de tatuar el Parlament, abundantment en els seas judids sobre
d'oposició constant, inInterrompuda.
pel reribdic "Universull".
tun
El
que
no
m'explico
és
u
C
q
ue
VESTITS
MAL
FETS
els
films
del dia. Ell acostumava a veumanifesta, dels òrgans encarregats de
en la nota d'ahir d'Acció Popular, en
Lacte, en el qual hacia de fer as de laborar i aplicar les Beis. Aixi no es
prigués anar 16 vegades-nera.fom,
Els liders d'Acció Popular, senyors ia qual es diu que abans de tancar-se rels sota una concepció teatral, a trala nereida el rei, fou pertorbat per un
a terra en el curs del cornhat.
pot rime.
vés del seu temperament burleta i amarGil Robles i Lucia, comentaven en un
centenar d'estudiant s . pertanyents a l'A—No obstant — Ii diem — Baer el grup de periodistes el debat de di- les Corts han d'aprovar -Se una serie gue albura.
El; punts comiereis figurats a les
de projectes de hei. Les dretes i els
grupació Guardia de Ferro que, en propostes de la CEDA com els acoreis va castigar terriblement: fractura ne
Tenia ara Savoir cinquanta anys.
radicals estan d'acord amb arribar a
apareixer el monarca, prorromperen en cid; monärquics, con' les instruccioas diles costelles; d'un turmell. del ca' tu- Ih ms.
d'un ric industrial. Migue planee
—Foren set hoces . molt saboroses i un Gotera majoritari, però no ho escrits sediciosas.
donades pel partit agrari al sea minis- lag nasal. No dinen que encara ied?
el senyor Gil tan respecte de qui ha de presidir-lo. el cami de la vida. No ami el del teaheut
aprontades—ha
dit
El monarca es retira sense hacer po- tre senyor Cid, que ¡oren causa de la
—Roinanços! Jo no he vist el com- Robles—. L'actuaciO del senyor Sainere. Qttan a vint-i-dos anys, deaprés
que
zil ini2dia eis periodistes que ian g ut pronunciar el ecu discurs, i així
suspensió de l'anterior Cansen en topar hat, pera, ni Paer uui niega no és capa( per em sembla lud, sobretot en la rec- Agraris i alguns de la Ceda rolen que d'estudiar a la Facultat de Lletres de
a la Conselleria de Gover- ho verifica intervingué la noticia, que amb l'actitud republicana autonomista, de tumbar Cernera per tnitiä d'un sim- tificada, on tingué moments mole in. sigui el senvor Martínez de Velase. Montpellier, reeixi a estrenar a París
• 2 a.ren saludar el senyor Sei- dona diverscs cärregues, i dissolgué els constitucional i resalta dels ministres Id e directe desquerra, com ditien que Va liços de polemista hábil, hisendista i i la majoria de la Ceda s'inclina pel la seca primera obra. Le troirihne
senyor Melquiades Alvarez o el se-ese; habitacions particular;. manifestante.
d'Agricultura i Obres Publiques, donen sawceir diverses ve9,ades. Amb galletas iins jurista.
i els radicals no rolen couve r t — obra negra, pessimista
que a les onze havia anal
o uppercuts ele dreta, no diré el comm'
—Llavors—se li ha preguntar- nyor Lerroux,cap
a entendre que el nucli predominant
que el senyor Ler- tingué una gran decepcié. La hi xiulaaltre
de
la
Generalitat
President
•
les dretes espanyoles, diguin-se monär2creien que bi ha Govern per a tot acceptar
ren sense gaires miraments.
r011X.
l'interes que ha- Reaclinü d ef ensa el quiques, republicanes o acomodaticies.
acte
Els punys de Paulino, dócil; a amples l'estiu?
Lugne-Poe, que l'havia acollit,
Les darreres noticies d'aquests ruanifestat per el durant la suya
A aquesta pregunta ha contestar el
segueixen entonant la marxa de Cádiz. movirnents de braços, han %oletee uns
mors afirmen que la crisi no serà to-gue:
i que. a cnnseqüencia del pa- Tractat
Versalles Tot continua igaal, Aix ò is lamentable, moments per l'espai fregant el nostre senyor Gil Robles:
—Us heu equivocat. Ves sin un autor
.• • ges , els quals creuen que trimentó, encara que sense Els
- Recorden quan en constituir-se tal, sind que es libritara a la substiLondres, 25. — En una conferencia perä aquesta es la realitat. I sena C2C comensals de les pules reines han res- aquest Govern us vaig dir que hi ha- tildó de dos ministres actuals. lan- conne.
- :seso; almenys a trobar-se
qui no la vegi. La patria per a aixa,
aquesta
capital
lord
ha
donar
en
treball,
baria
Aquel( iracas Ii tancä tetes 1es portes.
que
ele reprendre el
senyors, segueix essent el producte de tar arnb la boca oberta. mentre el se- vio uns vestits mal tallats que du- cee el Parlament i nomenats els dos
Després, la guerra.
tat la dimissió del seu careen de Reading ha mandestat que les dificul- Finmerialisme que s'iniposa per la torça mor Gasa ens mirava sorneener. Nos- ren mole temps? Dones aixä és el ministres. es procurara que el Govern
tats presents d'Europa no són imputaTotal, dotze anys perduts. Savoir els
.:er.
altres no hem pas gosat esquivar: lieni que ara azorre. El sastre s'equivoca del senyor Satnper dad tot l'estar,
d'una
realitat
tangible
i
d'una
traditia
als
bles
al
Tractat
de
Versalles,
sinó
nadie perdre. Tenia diners. Els tingue
're el senyer Selves que e l PresiCl/ tallar-lo. i el vestit sorti malament, fent abans el cap del Govern Tafirrespecte a optat per encaixar anib aire distret.
inetoties diplomatics emprats per Ale- toreada. L'espiritualitat del
meció que la llei de Contractes de Jiu l'acabament de la gran tragedia euAprofitant la tornada de Paulino a la pecó 110 eS trenca de cap manera.
- havia acollit amb moltt
la voluntad maniiesta del país no ha
manya
despeé;
de
la
guerra.
que
retires
la
dicomplirä
no
es
ropea.
Comen
de
Catalunya
pregat
Ha acabar negant que ell fos Tauhavia
llagaste. Ii diem arnb convicció:
•
Ha recordat l'adveniment al Poder entrat encara en les seves directrius pase esperes que passessin uns
Arruinat, es dedica al periodisme.
—De tote: metieres. el I3aer d'avui tor de la fórmula per a resoldre el i es donaran ordres als jutges
d'ac- litigues. Ni Mariana, ni Vitoria, ni
canceller
Hitler,
que
fati
seguit
que
es
posaria
del
cipals que no es corupleixi.
car confiava
Daten d'aleshores, dels anys ton 1
s , i Balines, han guanyat ortodòxia en aques- deu ésser millar que el qtte va boxar plet català.
discursos
gens
tranquillitzador
te;
¡
per
tant,
afirmä
a 20 re.194, les seres campanyes famoses. de
• :.or Selves,
ha acabat doritun una nota d'esperança ta política nefasta. 1 avui representen amb Paulino ara fa tres anvs.
retirada.
crític
incissiu i inde pendent. al Peris-.
prese s, a Reno, i que Paulino va gua que l'exit de la Conferencia del l'herència comuna de l'unitarisme
die Bonsoir. Al set: costat, a la redaeciq,
.d'havee visitat el President. en dir
centralista i de la tradició imperia- nyar.
de
la
ral
depèn
essencialment
per
Deeartnament
passeig
hi hacia xicots que es deien Marcel
El base, recolzant amb força ganivet
-,r Selves va donar un
lista castellana: "Que se salven las
bona voluntat d'Alemanya.
Achacó, Jean Serment, André Rayen,
idea; aunque se pierdan las colonias. i tarquina sol/re el plat, ens mira un
a
fit.
Després
ens
diu:
Henri Jeanson...
alguns, els doblara
fit
instant
(loe be ametralle a esos catalanes red'edat. Peris era el mes jove, eh mea
—Tres anys de cabaret, de misia-hall,
beldes, que se les quite el orden públicaustic, el mes atrevit.
co, que 5e les niegue el pan y el fuego, de cinema ; 1 Ii tIll ime, de faldilles, iq ui
Només Ilegint els titols de les seves
que se les imponga un gobernador ge- creará que poden haver ice un Max
critiques, el lector sabia fa de que anara.
Baer
millor
que
el
cae
io
r
aj
e
vkpara
neral... aunque se pierda Cataluña
Coa
qui tumben: — escrivia
cer?
siempre".
Saroir.
Hain dernana el senyor Gasa al teCatalunya i Euskadi tenen aval un
I
sois
ami/
Paulino.
el
aiegia.
sintplement:
lefon,
i
restaren/
frene únic, i nosaltres taren/ honor al:;
Et
auteur.
nostres cotnpromisos, con/ ho feren els qual, acabada la Ilagosta, es disposava a
Savoir esgarrapava d'una manera imbascos sempre, (luan ajuden Catalunya, engelir tota una cuixa de cahrit. Entre
placable.
No respectiva res.
corn quan serviren les en/meses espa- queixalada i queixalada. Uz.curlim ens
—Us atrevireu a estrenar ?—li pregunnyoles sota el penó rnorat de Castella. (ligué la satisfacció que li prednia tornar
taren.
amb Max Baer:
Per a nosaltres no hi ha altra so- a boxar
—Ara és l'hora,
—Es un xicot que es huella. que es
lució que el respecte a les ansies de el que a mi m'agrada. Colpeix fort amb
1 estrena Banco. Un xit. Era en 1022.
Ilibertat d'un noble, guau les maniI estrena l'any següent La
mi ja saben que no
la
rireta,
perfi
amh
fcsta tan ostensiblement com les ha
lcinme de Barbe-Bta. Un abre exit.
ha de qué...
donat a conèixer Catalunya. AixiS sig- hl Ni
Aquiles, pensem, devia considerar
Se'l discutia 1 se l'admirava.
nifica tant com reconèixer l'obra de
Uns, recordaven Meilhac i Halevy.
ainh major optimisjne la seca invulnerala naturalesa que és la creació de
Altres,
esrnentaven els noms de Caibilitat.
la pravideencia. Si atenent aquestes
llavet i Robert de Fiera.
Paulino sernnia esdevenir campió del
veas de airenes que segueix
gn;n 11 i la se i a preocupació es ara que
En
el
d'Alfred Savoir hi baria
teatre
"Trameteu els canons d'Espartero
ola fons d'hurnanitat.
novament perquè els atnetralli", el Baer no vulgui acceptar els oferiments
Hi havia tambe gran quantitat d'imGavera central adoptara posicions que se li han fet.
Torna el senior Gasa. i nosaltres en,
previst.
violentes contra Catalunya, l'esperanla
acantiadem.
Paulino,
allargant-nos
—Si d'on surto i on vaig, perä no
ça d'harmonia peninsular hattria desens demana si donaren) comiste
puc respon,lre del que farè pel cerní—
aparegut per a sentare. Cataluava
deia, dl, rient,
podria guanyar o perdre la batalla, als lectors de l'entrevista, I en resNous exits: ti retn , ty rtu. en canaperó segurament hauria guanyat la ponclre-li alirmativament:
—Dones no °Miden de dir que, per a
guerra. La sang i el sacrifici són setal/arad(*) arnb Regia Gignome; tui hommi Mroc Raer és un gran (-munió.
me initjans d'esbalaidora
; Le dompteur, ou lel qu'on
En an ir-nos-en sentim encara Urcale n'ancle: Le figuran, de la Gaita; La
I si Galán i García fíen/aridez, mal/
fa
esja
al
senvor
Gasa,
que
dir
couturi., re de Lunerville: Ce que fenime
el seu sacrifici apareatment eateril dan
van forçar el canvi de regia', c:s tona que ha anime de sopar:
reta. en collaboració amb Etienne Rey;
—Fin semilla que encara tindré mis
màrtirs de la Ilibertat catala farien
L'emir de Transjordänia dóna lee gr ,cies al cotnandant P. G. Tweedil, Un houtme; La petitc Cathcrine; Mario.
Tina, jo..,
ininossible la marxa endarrera 1 1 ;'
(Segueix a la Hg. 7, col. 7)
fet volar. darnunt Londres
que
—Scm més rucs del que la gent
CRITIAS
ion
a
lis
me in teg ra I.
n
ac
calla!
Menja
j
—

Rumors de crisi l-4_a mort Alf r ed
Savoir
parcial

EL REI CAROL XIULAT
El senyor Selves
dimtit la Conselleria PELS ESTUDIANTS
de L' erno O, per() a

precs del senyor Com; panys ha retirat,
moment, ia dimissió

1

de

L'Emir que Yola

"El

a l me en los htleos"
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LA PUBLICITAT

Les Lletres les Arts
Crimiea de

la

poesia

Poetes de «La Revista»
POETES DE "LA REVISTA"
Han sortit o estan a punt de sortir
els quaderns de gener-juny de mil
nou-cents trenta-quatre de "La Revista", de Josep Isla López-Picó. La
normalitat d'aquesta revista no sap,
ara com ara, de cap mirra ni de cap
parentesi. Feliç i desinteressada contribució a les nostres netres. Polarització d'esforç i d'interes. Inventad
gairebé total de sota cls norns que
han compras a Catalunva durant
aquests vint anys de l'existencia de
"La Revista". En un moment esplèn
dida inspiradora clactualitats espirituals i àdhuc acollidora de qualsevol
avançada.
Segurarnent l'aparicia tan espaiada
actual contribueix a l'alentiment de
ritme i de si oració que foren les caracteristiques dels seus millors dies.
Absencia d'aquella rivacitat que era
una de les seres inillors gràcies. El
tamany admet originals excessivament extensos. Tanmateix eabedors
del que vol dir editar una revista
d'aquesta indole—i de la impossibilitat de moites coses que voldriern i
diriem oblidant-nos que ja han
estat volgudes i entes abates —reiuseni tot retret innecessari i inútil.
En aquest número d'asea trobem
sra predomini torea remarcable
poetes i. naturalment, de poesia. I
precisant una mica més, de poesía de
noms ben joves, alguna d'ells inédita.
Tots vénen agermanats per un mateix to primerenc i insegur. S'estrenen 1 s'entrenen. S'endevinm fácilment influencies. i entre totes la de
Sanchez-Juan. Així també alguna regada retorns no precisament. eres sembla. recomanables, puix que predomina la distraccia sobre el decencia.
ignorancia de eamins, equivocats si
voleu peras necessaris. Necessitat
d'experiència i de consciencia. Sine
l'error, almens s la noticia i el coneixement de l'error.
Potser el poeta avui més fet i mas
interessant dels que collaboren en
aquest número de "La Revista - és
Joan Llacuna, que en la mate:xa revista ja haría publicat altres versos.
Ara se'ns mostra temptant camine
d'innovació i descobertes expressives
i ágiis. Veu una mica petisa i pentesa
del món, paisatge exterior segur evoca: en formes breus i trencades.
Suggeriments irnmediats. imatgeria
pròxima. sensihilitat a flor de pell.
Sobre Joan Llacuna pesa extraordináriament la influencia de SanchezJuan. La majar part dels seus versas
venen marcats per aquest nene. La
iniiuencia de Fautor de "Diragacions"
sobre molts poetes jures augmenn
cada dia ¡ es presta a molts comensatis. L'original poeta troba innombrables seguidors, sobretot en la via
de fantasieig mea o menys preciosista
que caracteritza bona part de la seva
producció. Gust per la troballa eufónica, pel cop de gracia i per l'atreviment. Aspecte excessivament versatil i pintoresc de la seva poesia, que

no obstant és l'únic que resta en els
seas seguidors. Aquesta influencia del
poeta avantguardista — i de la qual
mt dia o altre intentarem d'assenyalar els perills— es nota torta i ieixuga precisarnent en alguns sector;
— permeteu l'expreseió — de la nostra dreta !iterada. Curiosa fidelitat
que taché un dia o altre exigirá comentaris.
Una de les sorpreses d'aquest número ens ha dóna J. Jimeno-Navarro,
desconegut fins ara per nosaltrcs, i
que cultiva una poesia una mica mas.
sa fácil, perä innegablement sincera
i original. Al costat de troballes i
encerts notables es trohen caigudes
cap a un prosaisine excessiu i a un
sentimentalisme massa obvi. Talaba
curioses ressonàncies de veus que
erriiem mortes: Rubén Dario entre
altres, ben P r es en t en el "Poema
i d'asen". Les imatges són susgerides lentament en contrast amb la
manera de fer de les tendències noves. Tot el que diem s'acompanya
seinpre d'una qualitat que admet
tes les possibilitats i toses les esperances.
Altres pactes san Jaume CasarleBlanc i Artur Vives i Brunet
El primer ens sembla molt inseger
i molt poc fet encara. Tonalitats lleuseres i fraseología feta. Aquella nett sació que estás llegint coses que
ja has Ilegit abans. No 5'entrelluca
cap personalitat que permeti ter auguris. El mot espera és el millar de
mornent
Artur Vives i Brunet és un poeta
fácil—potser una mica maese—, pera
que té, junt arnb l'absencia de contenció i de tris, dots constatables. La
facilitat d'expressió va acompan..da
d'una facilitat d'imatgeria. El poema
"Una de les amigues" Intrapassa el to
dels altres i es finament emocionas i
dócil a deacadeses intimes. Un elogi
net i frene pot voltar-le,
No s'exhaureixen els norns que solliciten comentares. Caldrá parlar del
"Unte d'amor", de Carner-Ribalta,
1 encara més del "CapitrIlo". d'Agusti
Esclasans. Tanmateix arni eren noma
(ores ele que ens intereseaven. Endevinar darrera dels prirners intente
i le; primeres troballes les vietóries
que puguin realitzar-se.
Joan TEIXIDOR

Profundament afectare hem de comunicar ala nostres lectors la mort du;'
escriptor jovenissine Frederic Chils. bella
esperança de les nostres tientes. Els qui
segueixen la nostra secció "Les Lletres
i les Arts" hauran pneut llegir, en el
transcurs d'aquest ans' la serie d'articles
amb que el piaras colaborador havia honoras les nastres pagines.
Frederic Oms, jorenissim (19 anys)
tenia la passió de la veritat En els seas
articles es remarcava un tret característic de les ¡ove; prernocions eurapees.
l'aíany de renavació de valors a través
d'un intellectualisme humanista, En
aquesta hora en que. a Catalunya cern a
arreu del atén, es treneuen i fracassel
taras de conceptes. en que els filie
periCelies s'han obert absurdament a
tants d'embruta-paner, Frerleric Orne era
una bella esperanea en el cemhat
cada dia per dotar la riostra natria d'un
esperit crític, obert i sever alhora.
De les coses que rebutgen dele metodes politice nous , una ens és hen cara:
aquest enaltiment de la joveutut quan
aquesta és erntilació i perfecconarnent.
La !era vida curta. transcorreguda, ai.
las!. des de la primera minyonesa, enmig de l'angoixa i del sofriment, ens
ha ¿'éster, a nasaltres, un bell exemP i e . Ja F in d a r di g ue que moren ¡ores
aquells als quals els dalle estimen. Reposi
en pau Frederic OIT/s. i que el gen exernale enearatei els niii en valen seguir
la noble puresa en l'ideal i l'amor a la
Patria.
Frederic Otns ha publicat a la secció
"Les Lletres i les Arts" del nostre
diari els articles seeüents:
Racisme i neinualisme: No tes del
eostre tembo (2 articles): L'element gengrnfic: Has kr :f inris i Retteisemen,
mis! gen,,ric: Tiramos Carlyle; Lord
Maeaufe , : Ultime i In hisförin.

LA PUBLICITAT. en la mart
ecu collalsora dmr. trames ale familiars
el mis . entit dele condols.
* "Revista de Catalunya", que
nora quioscos
quinseas i vitrines, amis el verd
esperaneadar ele les seres enherte s . va
cam f d'exhaurir-se. cOm el número anterior. Els tres maeni(ies a ss aires (me integren el cimero val, cada s cun delle.
per un fasciele. Els teme; de Rússia (arríele d'Andreu Nina dele orígens ètnics
de la zent de la Costa Brava (Albert
del Castillo) i de a afanxúria (Remen
Pei) hi sin tractate amb com.-esencia.
Les netes de l'exterior eme claven el v e
comnlet de la vida-lumeónrsta,
espiritual a Ferrara. Mtes de trenta
gravats illustren el text. Cal que us alarmen si no voleu nerdre ser a la t'Ostra
biblinteca un fascicle d'alta qualitat literária,
* Expn.sieih Dalí. — Del 20 de iur,
al 30 de iuliol el pintor Dalí exnnsa a
les Galeries Taques Bonjr.sn, 3, rue
d'Argenson, París.

TRES EPIGRAMES
DE
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SOFOCLE8
Mona han provat en va de dir el
(mas Joies en la Joia;
Ara a l'últim aquí se'm mani(resta en el dol.
El. POETA IRAT
No temeu el poeta al noble s'aïra:
sa lletra

Mata, però l'esperit els aspe[rits fa vivents.
ELS BURLERS

Sempre feu burla i neu? "deveu"!
lob amical, això em fa más
Pena, car "deuen" alzó deseeiperate solament.
CARLES RUSA, trad.

Els

'libres

nous

"El poblament de la zona
de la Costa Brava entre Blanes i Sant Feliu de Guíxols"
per Albert del Castillo (dins la "Revista de Catalunya" núm. 78 [maig,
1934], 119-158)
En el número del maig passat de
la "Revista de Catalunya" apareje
aquest trehall d'Albert del Castillo,
interessant des de molts d'aspectes.
Tot estudi sobre l'enríe pohlsonent
de Catalunya té sin gran interes, pera
aqueas augmenta quan es transa d'aclarir i aplegar les noticies histaricoarqueolagiques que posseim sobre
zones poc o gens estucliades.
El que fa aquest treball de lectura
agradosa ¡ imperdonable és que ens
ofereix una síntesi completa i Ilnii
visió ben enfocada no tan sols de
l'emplaçament i essencia de la zona
de Tosas a Sant Feliu. ans encara ens
dana una idea clara i interessantíssima de la seva civilització.
Cornenea delimitan t La Selva amh
dades solides que llaman de tenir-se
d'ara endavant hen en compte. sabre-

tot pel que fa al llontnegre, i n'estudia les comunicacions.
De seguida passa a considerar el
poblament antic de la torta, de primer en ['época iberica, car s'lla de
prescindir dels temps pròpiament prehistòrics per manca de restes. Con,
que els antics no parlen de la zona.
ha d'ésser situada per la delimitació
La seasió patriòtica
dels nobles. L'iberisme del poblar de
Tossa queda evidenciat mitjançant
l'estudi de les troballes arqueològiL.VPINIO
ques i tarnhé dedueix que la sena orfil SOnyOr Sanike no sortia—diti—a
ganització devia esser la "cabila".
L'epoca roniana l'estudia, encara , a defensor la sobirania de l'Estat ni el
traves de les restes arqueológiques: prestigi del Poder púbI,c. Sortia ncfne's
el sepulcre de Lloret, les vales de a apuntalar un gOvern 411C s'esmicola:
Tossa, i dóna una idea mol t reeixida
"Roques regades una sessió padel que era Thabitae16 auriga.
triótica amb "Marcha de Cediz"
Finalment considera l'economia i la harta donat un tan pobre resultat als
ii del poblarnent per les invasions.
l'organitzaren. El Cap del GoAquest treball —el mèrit del qual vern ha amenaçat Catalunya, perque
és indiscutible — ve acompanyat d'une si no l'hagués arnenaçada. els del Gil
vintena d'illustracions que faciliten en Robles el Martinez de Velaseis li
gran manera la sera comprensió i dei- haurien iretiras la confiança. No pasxen veme perfectament el earacter
san. de l'amenaça. Catalunya ha estat
la civilitzazió de la zona.
e, uotencia. Ja és prou. Pere
Martí de RIQUER rmocada
el Govern espanyol lerrouxista te
massa assumptes itnancers a mig negociar per a deixar-se dur de l'amor
pimpi i sentir-se ferida la "dignidad
nacional" i la "soberanía", adoptant
contra Catalunya una actitud violenta,
de fet.
Aquest Govern dana tot el que Pot
Programes europeus donar
de si. Diriem que des dei punt
selectes
de vista d'alta que ells en diuen rhonor mancillado". aque s t Govern Samcobert de ridicul.
per
Dimecres, 27 de Juny
Catalunya :ara el seu fet. Ara el
2000. — Copenhaguen, 2551 senyor Samper ha quedas be amenametres. Tema i variacians per çant i continuara fent pressupostos.
eallstee, caes i o.rgiteetra. de Quan els tinguin aprovats, mareará
cense pena ni glaria despees d'haver
finaeled.
d'arrodonir els assumptes fi2015. — Leipzi g . 382,2 incIrrs. acabat
nancers que té entre mutis, i alesha"Le :n 1.-,rçon", aneen ci•Aribür.
res prendrá estat oficial aquesta crisi
2330. — París P. T. T., 431,7 que estan amagan .. fa dies i que tujuli e, l'ariete t s.
ura per tot arreu.
...I la hei d C a ntractes de Conreu
20'30. — Lió, 463 ru. Con-ert
s'anirà executant."
Lienseq. Drigo. Houlerd.
2030. — Limoges, 333.2 meLA HUMANITAT
tres. "La filla ()el Tambor maDiis "t r e d'aquest debat lust esPcral
jar". cperet a d'Offenharh.
eansegiiincia que en podent treu20'45. — Estraeburg, 349,2 ni
re es que els republicana i socialistes
Festival BeethGvün.
2045. — Roma, 420.8 metres. estar: al costas de Catalunya:
"Va fracassar—si alga tenie aquest
-Norma", apera de Bellini.
21'00. — Londres regional, propòsit—la sessiä -patriótica". El
senyor Samper no aconsegui caneen..
342,1 m. Orgne.
cer els republicans. Perquè els repu21'00. — Bordeus, 278.6 me- blicans no seas pot convencer si no
(,-es, Concert: Waletetlfel, Lecoina sets parla en republicä.
i Andren,
La situació politica és cada dia mas
2 7 00. — Munic, 405,4 metre. grcu. alas greu i mes dificel per als
Festival St raues.
q ue s'esforcen a coscaran els fonaments
la República i a destruir les seves
21170. — Suissa alemanya, de
539.6 rnetres. Música conternv- e.ssencies democrátiques. Catalunya—
encara que el senyor Sarnper afirmi
ritiria.
que Catalunya no és la Generalitat—
21'45.—Räd lo- París, 1 .650 m. se sent cada dia mes unida al vaheen
Cacert deis caletres Limosie, de del seu Govern ; del sen President. Si
París.
no en tingues proa ame, tenir rata , si no
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EL

es demostres que està en el seu llos
pel fet de tenir tots els republicans
d'Espanya al seu costar, si calgués
algun altre argument que el de la seva
voluntat, un fet de la sessió d'ahir sena prou per a posar tots els catalana
ae np I aguuä
di d ain be l visible
d i scursc adm
e PCI aaemn aba6 fper
Emiliano Iglesias.,,
Els moments aún gi restS, pera a mesura que empitjoren nosaltres som
més optimistes. Com a catalana i com
a republicana. Catalunya no cediri.
I eis republicans d'Espanya tampoc.
Fil ha en peu un ohhe, i al davant
d'aquest noble un home que sap complir la sera paraula."
LA VEU DE CATALUNY
Afirme que antb aquests manid la Lliga ha presto! un
servei- a Casa" Els termes del problema sin clarissims i una regada més la Liiga ha
preetat a Catalunsea l'enorme servei
d'evitar que els errors i les imprudeneles de FEequerra produissin aquella
"sesión patriótica" que eis diaris esquerristes de Barcelona esperaren insensatament per a finalitats partidistes.
Alar ton demostrat cense cap mena
de dubtes que no hi ha al Parlament
espanyrn una majoria anticatalanista.
Tots els elements solvente de la majoria parlamentaria es mostraren estrictament respectuosos ami) l'Estatut
i l'Autonomia. No s'aixeeä cap reu
responsable contra Catalunya. Ara
caldria que els bornes responsables de
l'Esquerra aprofitessin aquesta favorable disposició del Gorern i de les
Corts per a resoldre el conflicte plantejat. Catalunya enclava amb la concòrdia de tots els catalar.s, Catalunya
enfora amb aquell esperit de matee
comprensió i Ileialtat , cense el qual
no és possible ni l'Autonomia ni la
República. La Lliga, com sernpre,
esti disposada als majors sacrificio
per a contribuir a resoldre aquest canbisele, que no ha creas, i de l'encerseda resolucia del qual depèn l'esdevenidor immediat de l'Autonornia."
Per la sera barda el seu corresponsal
a Madrid, co una Ilota pintoresca, in
¿ésta fer ;nortes les esquerres:
"Azafia, enmig de grane escàndols,
pretil/ donar lliçons amb una °retarla !lag:di-rosa. Fa de separatista catalä, a base de dir que el problema de
Catalunya és un problema espanyal
Cambó li contesta amb una intervenció d'una força polémica tremenda. Li retorça tots els argumente amb

TEATRE
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LES ESTRENES
"Anuncios por palabras"
Cine Allianz

Film 022osi:al austriac dirigit per Mas
Nenfeld amb .11agcla Schneider, Frita
Schulta, Louise Reiser, Rol} van Cusir
alt res en el reartiment, distribuit ter
on.

Es molt difícil, d'aquests films rontrab destinats purainent i simplenient a
ter pasear Festona, fer-ne alguna cosa
original, Y' hi ha prou amb que l'amoment distregui. amb qué receló marea
amb que la protagonista sigui bella i
5impatica i la música agradable. -Anuncios por palabras" té aquestes candicions. El seu argument es basa en la
manca de Jeme i la crisi que hi ha a
Viena i el recurs d'anunciar per trabar
collocació. Naturalment, l'anunri es el
que porta totes les camplicacions del
film , test que els ames d'una perfumea puso de tancar, confonguin uea
nota que cerca collocació amb una milionaria que vol invertir el seu capital,
tot perquè l'empleas de l'agencia darunde ha
ha barrejat els dos que li han
partas. Tet aixa barrejat amb les dificultats deis botiguers, l'asen que té sense s-oler la dependenta amb un arranjament de l'aparador i amor, i cançons
i /selle vienesos i un humor tot vienes
que únicament té de germanic la mica
de lentitud en alguns moments, pera que
el director sap superar sentí:re.

"La chica del Surtidor"
Capitol

Aafa

Film musical dirigit per Otto Siena
Urinte rpretas per Frita Schtiltz,
aula Gabley i altres.

Ultra la semblança que por donar-I1
el prendre part en dos film; un metete
actor, cosa que caldria evitar, hi ha la
que en tots dos es tracta de dos emita
que acaben de casar-se amb les dues
protagonistes i una certa técnica a la René Clair utilitzant eis compartes per
formar-ne cors que donen vida a la
part musical.
En aquest film ens trobem amb una
novel-lista que, per muntar una novena,
arma una comedia amb un sea admirador, tenor que fuig del matrimoni. fentli y erre que e5 van a casar i falsificant,
per aixei, el jutge que ha de fer-ho.
Fugint, el tenori es troha amb una noia
que té un Iloc de gasolina en una carretera, i aleshores les coses es compliquen encara més, perquè la xicota se
n'enamora; va a la ciutat: se lt lira a
casa, i s volguéssim explicar Vargas
ment ens hauríem d'enredar encara mis
del que enredat ele dl. La cosa, naturalment, acaba be, i les complicacions
posen imprevist i moviment a la intriga, fent-la agradable dintre la seva inignificancia. Un film d'estiu.
A. FERRAN

Gloria Swanson torna a &ebailar sota contracte
Al cap de diversos anys de poca
fortuna com a productora indepen.
dent, Gloria Swansan ha signat cien.
tracte en-lb una casa de Hollywood
oer a treballar a sou.

En 1926, Gloria Swanson era una
de les estrelles nsillor pagades de la
Paramount. Cobrava 6.000 dialars setmanals. i el seu nom era atracció cinematografica de primera força. Pera
en aquell any expirara el seu contracte, i les ambiciona de Gloria la
decantaren a convertir-se en P roduc
pripies pelliculee-toradels
Foren inútils ele esforeos dels magnats de la Paramount per a decidir-la
a signar un nou contracte per tres
ames; arribaren a oferm-li Feeplendida
suma de ta.000 dalars setmanals.
Ferina en la sera decisid, que sine.
um enganyoses alabaren, l'ambiciosa
Gloria deixà bui t el seu camIstr il de
l'estud; i comença a treballar pel neu
compte.

La primera tau "Sadie Thompson", dirigida per Raeul Walsh, i que
aquí es projecta amb el tito! de "La
irägil voluntad". La cinta— cinemaeraiiada en nova versió sonora. ama
Joana Crawford en el papen princiaal— constituí un exit enorme. que
(lenta a Gloria Swanson un milió de
dniars de beneficie. Pera desaires vingueren alternats els traca3s0s 1 els
muts, i l'aparten', del cinema pariant
acaba de trastornar els pian; productora de l'eminent actriu. Era el rnoment en que Gloria acabava de ter,
com a film silencias, "La reina
Kelly'', que dirigi Eric Von Stro.
heim, i que costa mes de ring minó
de dalars. La cinta bou un iracas, i
tarnpoc aconseguiren exit les següents
producciona de l'estrella.
En aquestes circumstancies de pessimisme com a productora i de capolament considerable com a capitalista, Gloria Swanson ha acceptat el cont rae te is
oieria una empresa cinematográfica, i, renunciant als seus
somnis d'independencia, es decídele a
actuar de nou, pasant per la caixa
cada setinana per a cobrar el seu son,
sense haver-se de preocupar de les
Inestions de taquilla.

ESCENARIS

Tantasio
AVUI, ESTRENA

Una divertida pellícula
plena de situacions vodevilesques, apta per a tots
els qui desitgin divertirse en gran

leguen molt conegut a Barcelona per
les seves aetuacions, anys encera. al Yoliorama. Sera representada la comedia
Los caballer,s, de Antonio Quintero i
Pascual Guillen, o sia els mateixos autora de La ma rquesona, que es l'obra
elle ha aguantat la temporada que s'esta
portant a serme al teatre del carrer dz
,'Hospital.
* Aquel! Baró von Reinhait, "pas'color del sisé sentit", que km darrerament una curta aparició a l'Espanyoi,
es presentara dintre pees dies al Foliorama, despees de nactuacio de la comprevia Nirgu-Borräs Segons un solt de
sompteduria, el Baró von Reinhalt condui, fa deu anys, un autornähil amb els
uils envenats pels carrera de Nora York.

Santoncha, la tiple cómica Mercè Garcia, els baritons Pau Gonge i ;Manes
Ferres, el tenor Joan Riba, el primer
actor Amadeu Llaurador i el tenor casic Pedrin Fernandez.
* El banquet a honor de l'actriu
castellana Antonia Herrero tindrà Use
definitivament dissabte, al Casino de
Sant Sebastii. 1 a que de banquets partem, recollirem el rumor que sen pre•
para un a Margarita Cartuja; .
* La companyia Estudi ¿'Art Dramática, de alolins de Rei, guanyadora
dels premie primer i d'excellencia en
els dos darrers concursos de teatre carel: amateur, donara el divendres que
ve_ a la tarda, i al teatre del Foment
Agricnla, Industrial i Comercial de l'esmentada toldada de afelMs de Rel, una
representada de l'obra d'Aved Artis
"I.a sagrada lamina".

Ir

so

IDA impre

del ,ciivercie
ILEON BELLIERS

i MAURICET
El major èxit de riure,
parlat en espanyol per
dobles i rigut en tots els
idiomes
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la disiressa d'un plantador cutis natiu.
Fas dos artistes no harten tornat a
truhar - se tina ia poc temps, quan boren &oteas per als respectius papers
de protagonistes de "El P equeño gi
gante", una pellícula humorística res.
litzada per la Warner Bros, First Na.
tonal.
"El pequeao gigante" té carriles
Muna gran comisitat. ladeara G. Rabinson, han actor, hitas-pm de "Fe
rey de la plata" i "Pasto de tiburo•
nce", entre les mes recents.

93(

una vivacitat indescriptaille. Les es.
quemes reben un copmortel, i
darrera
els P olírj
es d'aquene
tendencia desapareixen seguídament
Samper fa l'última intervenció 1, re,
(oreas pels arguments de Camba, ft
un discurs que és un dels millors que
Ii liern sentit. Exposa els punta
vista del Govern d'una manera vi.
víssima. Es fonamenta en la part as.
ridica. Es aplaudit delirantment.
En restan, el debes ha estas mee
bo per al Govern. L'ha reforçat
a un griu que no es pot descriure
El desinflament de les esquerres
estas sorollós, inenarrable, d'un gro.
(ese decisíu. No es podia pas demanat
un iracas mes complet."
LA V.4NGU.42D1.4

Després de fer un examen de la pu.
aleló adoptada per cada orador, eoncl.y,
"El resumen del debate es este: la,
izquierdas han hecho hincapié en e:
aspecto político de la cuestión. El Go,
bueno y las minorías que lo sostienes
se han fijado en el aspecto juridico.
Los monárquicos han adoptado urn
posición catastrófica. Total: nada
nuevo ha aportado esta sesión tan esperada, ya que las posiciones de unos
y otros siguen siendo exactamente las
mismas que antes de comenzar el debate,
Esto por lo que liace a Madrid.
Pero el asunto, como todo el mundo
sabe, tiene dos aspectos. Y ahora is
importante es saber que hará Barre.
lona. Todos hemos de desear que, ses
lo que fuere, vaya encaminado a
litar la resolucian pacífica del ardus
problema. Esto es lo único que con
viene a Cataluaa y a Espaaa entera."
Cal remarcar nue la impressió parla.
mentäria que Publica La Vea i fa gin
publica La Vanguardia san d'un mate,
auto r : el Jamás Josep Pb.
a Alentre
La Vanguardia diu que nada nueve :e
aportado esta sesión, a La Vea
que el desinflament de les esquerrs

estas sorollós, inenarrable, d'un greies:
decisiu.
El que ens convences de resultar ir narrable

és el senyor loses!, Pla.

Manuel Cruells, a LES C1RCL.M5.•
TANClES, de Reus, fa un parallel cs.
(re la inilititat del Como-otras de Cc:7
i la recent sent,Mcia del Tribunal
Garanties. DesPrh d'evocar aque1:1
data trista del 25 de juny de 1412, ,t7
que els eampromissoris reunits a CaO.
elegiren per reí de Catalurea an cual;.
lid, diu:

tantnateix, en els nostres dies,
lambe hern vist com un tribunal ser..
teneiava contra Catalunya. Un In.
b an a l de t r a j ees i comhinacions
cites, i que també era instigat—esper uns indesitjables que un dia ere.
tengueren fer una revolucia tan.
nata. Ells, que s'anomenaven
guardiana del catalanierne", ara sa
quia contra Catalunya per un, •• •
ressos d'una no-catalana. I ér.
vell,is que els qui tenien una á- 7
tan delicada—aixi ho i deien—, aro comprenguin el ecu pecat. 1 és mes
encara (. 15 é5 un motiu de glaria. Qu:patriotisme de botiga! Aixa és, reve•
Innions de Flor natural i de merit rentar. I com els catalans del Comm'-.
mis, ¿emanen seny als qui justaeini
resten inclignats. Demanen seis a prestar fidelitat a una sentencis
tribunal. Oh. la justicia cl'aque s 7 .•
ristes! No comprenen que la pie:dende, quan pasea deis limite, és casar.
la. I que la Pátria sotrnesa está per
sobre de tOtt els tribunals.
Ara. que nesaltres no harem d'imitar ele catalans del tempe del Cor.
promia de Caen, els quals esperaren
de la Providencia la solució del pte .
Cal evitar que els catalans futurs ere
recriminin de necis, com nc ,tres
bem de fer dels qui, en sembla-;
°casarme. no defensaren els interesM.5 de le Patria

EXPOS I CIONS D'ART

* Les restes de l'actor Francesc MoLA PINACOTECA
ran) estaven dipositades, al CensenIr
Pasaste DE GRACIA. 94
tiri Nou, en un ninxol de lloguer en ei
ExposiefO de pintura catalana d'une
qual no hi baria ni una inseri Pci6 que
Important eoUeechs particular,
advertis el visitant que descansara ani
Visiteu l'stInd de l• Pira del Dibuit
un home que fou generas i, tumbé, un
gran artista. Alexandre P. Mar -:tany,
que era un bon amic de Francesc MoUn concert interessant. — Arnh atoreno, ha adquirit una sepultura a perdel VIII Congrés de Metges i
petultat, i hi ha fet pasar una lápida tiu
Si,legs de Llengua Catalana, ei Co- SALA BUSQUETS
de marbre.
P 455E10 DE GRACIA, 96
mité d'homenatge a Gimbernat ha
aloole• u nbbevt., tire
* Per a demä al vespre anuncien al organitzat per a avise dia 27. a les
la
Música
de
Navetats la reposició de l'opereta La deu de la nit, al Palau
ExposIelo del Gravat, Organitiada
coticen
a
interessant
Catalana,
un
l'Inatitut
esta l a de les Sr.
-,y,uda alegre. Na ens fem vells!
t del Lilian.
Fina al 29
cárrec de l'Orquestra Vati Casals, sota
9z Tumbé funcionen "Amics del la direcció del seu illustre iundadar. Vialtau l'i t and de la Flra del pies,
Teatre" a Matarse Ahir aquests "Annes Hi collahoraran la pianista senyareta
del Teatre - contributren al prestigi es- Dolor% Porta i el mestre Baltasar
cenic del país fent representar la co- Samper, que dirigid les seres dues
SYRA
meeia castellana d'Enrique Suárez de (Tenses mallorquines "So de pastera"
DIPUTACIO, 262
Telefon 18710
pega distinguida familia. . per la ge- i "Ball de la cisterna".
ART
I
ORNAMENTACIO
a
El
diumenge
vinent,
Concert. —
nial (1) conmanyia del teatre alarte
les sis de la tarda, donaran a i'Aca- exposicI6 de pintura moderna i tibu lO
Isabel, de Madrid.
°Ofertes per a presenta
(lamia Ainaud (Camela, 311 un reciMarca / enquadraments
* Un telegrama de Praga acaba de tal de cant i piano la senyoreta 3,fercé
centunicar-nos la nava d'un aceident Piles i el sensor Francesc Chalen.
d'aidació, ocorregut prop de Karlovy
SALA PARES
VIII CONGRES DE METGES
Vory, en el qual han trobat la mort
PETRITXOL. e
EL GRAN CONCERT
l'actor alemany Max Palieriberg i
PERE PRUNA
Pintura
Las dels actes mis hrillants que se ceindustrial que recompensara. Max PaExiges,» i venda de la colilecol0
Ilenberg era, si no el primer actor d'A- lebrarais amb motiu del VIII Congres
de Miguel Utrilio
Ana al 29
lemanya, el mis popular. Havia nascut de aletees l Biòlegs de Llengua CataTxecoslovaquia, i tindria al voltant lana sera sens dubte el concert orgamt- Vislteu l 'stand 5. la Fira del 1)16,d'uns seixanta anys. D'estatura mes zat pel Comité clhornenathge a Gimb.n,
aviat baixa i vea atrompetada, d'una nat per a avui, dimecres, a les deu de
istobilitat de rostre i mana extraordinä- la vetila, al Palau de la Música Catada, tracia fet riure tothom. Era, demes, lana, a cartee de la /sastre prestigiosa SALA GASPAR
um improvisador genial. Esteva casat Orquestra Pau Casete, la qual sera di- CONSELL
CEN i 5'1 . Te, 12064
Vlsneu rstan de la Fine del DIDUla
amh Factriu Fritzi Mossary. tan popu- rigida pel seu illustre fundador.
lainteres del pregrama queda paleset
lar i tan rolguda corn ell. Max Pallenhertz, durant la sera Parea carrera ar- amh la sola enunciada de les obres que
RENART
tistica, interpreta creretes, vodevils i diem a continuació:
Ofnutee,o 271
terefen 18217
I.--Suite en re", de J. S. fha.
cornedies; en les operetes tingue de veStand a la Pira del Dlbula
II.—"Siinfonia en si menor" (alear
gades de coinpanya la sera mullen Les
SALA O'EXPOSICIONs
Folograf la I re p roducclont d'Art
seves interpretacions de Moliere i. .11 bada), de Schuhen.
Stand a la Pira del Olbuin
Ill.—"Hort i transiiguraci6", de R.
ruruests darrers anys, les de Sis persan
lta!fie5 a Ti rrecrea d'autor j Arenture.c
Strauss: "Shylock". de Ferré: "Dues
dei bou solde necia, es feren famoso. dances mallorquines" teetrene, de SaraMONTFALCCN
L- 113 banca d'Amsterdam, en fer fallida, pes; -A En Pau Casete'', de Garrete.
Quadres. Gravosa Ranti,s, Mural.
va mis arruinar, en 1911, Max Pallen- Direcció, Pau Casete.
T.p i sRab, Marca Motliurea
BOTERA. 4 - FINAL PORTAFERRiS54
berg i Fritzi afassary. Tata la seca da"Danses mallorquines" seran
.1•nn••
ría, de, d'atril/ores. consistia a represen- rigdes per l'autor, i la part de Piano
LLIBRES!!
tar una cnmedia contra els hanquers.
d'aquesta obra Será executaila per la pieAutborale, dibulacte, aduareflee
unta 'en -creta Delors Porta.
el mOs Import.ot useottlineot ce
* Coincidint ami, la revetlla
ge
Irrelnfit
e
Sant Pere. debutara denté al Nou una
exposead . vertí/1 a preus Inversen>
crinpanyia lírica dirigirla pel primer m a
ai_,Ittus u;
METROPOLITAINA
-tarAne]dL,lquaifcrmen Llegiu cada diious
LLIRRERIA VILLA I NOV
pare entre altres elernents, les tiples
l'enl yte. 21. balen. ‚lelI Sc 1 •
cantante Victaria Racionero i Maria
MIRADOR
nn•11.111MMI«...

I
u
La imsiea

D'UN FILM A L'ALTRE per
* S'anuncia per a la temporada
que ve "Els miserables", film en ei
qual la coneguda "vedette" francesa
Florelle té el paper de Fantine.
* El doble programa del Coliseum. — "Tuya para siempre" és la
pellicula principal en la qual Sylvia
Sidney, l'actriu de "Calles de la ciudad'', serie costra la inigualable artista, així com el seu company Fre drin March.
La pellícula que completa el programa tofa el titol de "La horda maldita" es un magnífic assumpte de
l'oest, d'alta categoria. Heus aci ei
seu repartiment: Randolph Scott,
dith Allen, Harry Carey (Cayena).
Buster Grabbe, Noah Beery, Raymond Hatton i Monte BItte.
* Fa aproximadament uns deu
anvs que Mary Actor i Edward G
Robinson es conegueren en prendre
part, com a actora secundaris, en un
rol que protagonitzava Richard Bar
thelmess, "The Bright Shawn en
aquella cinta 5Iary Actor tenia al set
cärrec un paper de daneelleta i Era
ward G. Robinson, que feia el set/
debut al llenç, esteva transfiguras seta

Aquesta nit, al Romea, celebra el seu
LeneLci el primer actor carric Pepe Ea-

juny de

Premsa
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EL MON DELS ESPECTACLES
Capitol

Frederic Oms
ha mort

cada
dimeeres

Un poema

Dimecres,

NOTICIAR!

LA

ptineeres, 27 de juny de 1931
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¿Una entrevista

A LA S. DE N.

hitlerians Uns vaixells de ¿Ha estat detinBarthollikvtitx Els
austríacs
guerra italians

estar
de declaren
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5egu rgelet upioNerunie

-

al:a con petser no
.
chasis. El Contite
«e st cl $ de Puty, des. ,7e;....tcid del pla Burthoir ecr
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a,/ Presiden& Politis,
d e la C. del D.
Es Estats pres:uts e re,: 23. Hangria

an -oltse rzatior - , i
ii: iba e l.J45:::¡mt. Destres d'htwer-se dit,
ar'n de l'Jittr:rista a ("eili.'cia ‚jr Mas-

i Hitler. 12::e tots dos estazen d'aquant a la C. del D., aquesta
ho acaba d con!irmar.
exposat toi cl qiic es ereh
Pciltis
•
ser a garantir !a segureta ! a5ls

•

adherils a 13 Cen.f.-r7:::a. El de-

enphts. deor,‘s cl'haz.er atestas el
r,..-ant, ha f..1 abtu3iS rcservrs sol,re
a -eis ronitro:nisos n y :s del so: ern
C ont!nent i soir . e la del :tilda'
: ' sddr:ssor, tal ros: esbi estaldert en
de
Londres. l'en; a:tuestes re;! ticte.
▪
són rela t irrs. ri:da.' a LdIldrCS
pAftica dc 3rocflona!.i ha fra;assat
t.,. Pfaitte-tt en el (ro: fa referhr ta a
ci reaciens Cl,:' l'exterior. i cfS
nt,ts real
,e -7.1dors, (Me i<WII una
(Urid,C3
eis
e h's (-oses.
llrteDoter
res
entern ceor. Nn
re!d se'n va a Lov!res abat7s dr /a risi'a dr Barthett, el scra n'out rr
E/quin.

acord

Belgrad, 2h. - La recepció del senyor Bartboss al saló de sessions del
Parlament ha estat el darrcr arte oficial a honor del ministre francés.
A les den del mati una gran nsultitud estacionat als voltants del
paiau del Parlament. Abans de les
once cinc-cents scnadors i diputats es
trobaven als sens escons del saló. A
les once en punt ha entrat 1f. Bar'
ilion. El salís estava guarnit amb banderes iugoslaves i franceses. Acompanyaven el mini s tre francés el president del Colisa senyor Uzunovits.
el ministre de Negocis Estrangers. senyor Jevtitx, i el ministre ele Franca.
En entrar el ministre francés rassemblea sha posat a peu dret i l'ha
aclamat Eargament. LI. Barthou ha
pres seient entre el cap del Govern
i el ministre de Negocis Estrangers.
innnediatament el president del Senat, senycr Tomatxitx, ha obert !a
sessió i ha pronunciat un discurs en
serbi-ercata.
A la tarda els senyors Barthau i
jetvitx han conierneciat per darrera
negada, examinant especialment certea qüestions que interessen ambdós
paises.
Després han rebet els periodistes,
als quals el senyor Barthou, amb l'aprovaciii del senyor Jetnitx, ha intlirat che no seria facilitat cap comanicat. puix que "essent complet l'acord, ens ha setuhlat inútil canviar
erices del dia de tonfianca''.
"Guardaré de la nieva visita a Belgrad el record de ramistat mes lleial
i més franca".
El senyor Barthen ha donat a entendre despeé: one tornara una altra
negada a Ingoslävia per donar una
conferéncia a l'Associació d'Amics de
Eran ca.

no fu-

maran ni

beuran

fondegen a
Durazzo

però tiraran
bombes

Ei govern albanès ha proViena. 26. - A l'ofensiva terrorista
"nazi" s'afegeix en l'actualitat una Vaga
de consumidars.
Als cercles hitlerians rehut ordre
crahstenir-se de fumar, de consumir heguies alcohòliques i d'efegtuar compres que es consitlerin superflues.
Les autoritats estan ferrita/nene decidides a procedir contra els iniciadors aqcicst moviment. enzaminat a ,,erjudicar fezotiontia austriaca.
Viena, 26. - Els hielerians segacimar tenaçment la sena campanya terrorista.
Aquest matí ha esclatat una bomba
al gran Hall del Tribunal de Comerc
d'aquesta capital, lian resultat tres persones ierides, dues de les quals ho sOn
eren:.
Eis danys materials produje; ner l'explosió sön de molla importància.
A 31nreek (Styria ) ¿os llançada una
bemba rer una firestra de la Federa.
cid de campercls. Resulta creumerit lenit el secretad de la dita entitat.
Tanthé sin Tiinportancia els dativo
materals produits per l'es/dosid.
La gendarmeria local ha efectuat
nombroses detencions.

testat prop de les grao
pottncits
L'arril,ada sobtada dels vaixells de
mierra italians al por! dc Durazza ha
provocat protestes del govern de Tirana
pro th, ics grans nacions, encara Tse
lambe hauria (vial oportli de rectjrrer
a Ginebra.

Tothoni que concir la si/inició d'A!ba.
lila i els seas esfarcos per tal d'alliberar-se de la influencia feixista, no s'haurd sorpr.'s gaire dc l'esdeveniment.
segueir inalalt, ha
El rei Zoy,
perdut tot el poder efectia al pais, oit
partidanarionalistes,
avai daminen
ris de desfer-se sic tata ingerencia escalesa
coruna
trangera i dc concertar
dial amb les altrcs nacions balcaniques.
oca-vid de la visita de Barthou a
Bel.,;rad, s'U cregat possible la MI/Muera realització d'un acoslament entre
Belgt ad i Tirana, ficr eonsJit del ministre francès.
Amb la visita inesperada deis tres
rassats, Italia ha valgo intimidar el
cocer:; &lames i ¿cateaba, d'arribar a
jin orara ami, el ingoslan, que posarla
ji a la tivantor entre cis dos ¿sisas, fomentada per iolluaeics estraageres.

gut l'assassí de
Pieraoki?
Varsòvia. 26. - Prosseguint la ins.
trucciO oberta sobre rassassinat del
ministre de l'Interior, senyor Pieracki,
les autoritats han aconsfguit que sigui detingut un estudiant polonés.
d'origen ukrania, que intentava trasliadar-se a la Prússia oriental.
Les autoritats guarden gran reserva sobre aquest assunipte, i encara
que no es creu que es tracti de rassassi, no seria impossible que fos un
dels individus que formaren part del
grup 1111... prepara ratemptat.
Confirmació aler n anya
Berlín, 26. - La panela secreta de
rEstat ha detingut a Swinemunde,
con] a autor de rassassinat del ministre de l'Interior polonés, senyor
racki. l'estudiant de química Skyba.
El detingut, que nega haver comes
ratenmtat, ha estat trasfladat a Varsóvia.
El

successor de Pieracki

solini?
Roma, 26. - Als receles generalment ben informats s'assegura que el Canceller augtriae,
senyor Dollfuss, s'entrevislarit
amb el senyor Mussolini duranf
el mes de julio!.

Per combatre l'atur
forçós a Franca
París, 26. - A la Cambra ha estat
adoptada una moció radical socialista
invitant cl Govern a sotmetre a la Catobra un programa econbmico-social encaminat a reduir forçós, preciaant
que aquest programa hauria d'estendre's
a la totalitat de França.
Despees ha estar rebutjada per 495
vots contra 150 una esmena socialista
en que es demanava cele aquest progra
ma fas presentat a la Cambra abano de
la suspensió de sessions.
Contra aquesta esmena el Govern havia plantejat la qüestiö de cenfianfia.

Ha mort Alfled

Savoir
(Ve de la'primera Pagina)

L'acusaren d'Asee lleuger.
-Tinc rambitió d'expressar la mi«
va época - contestava. - En el fons,
sera tan transcendental com volgueu,
perú aparentament és lleugera, plena de
fantasia.
En, les seres comédies hi ha sempre
un borne i una dona en contradicció.
Com tue Savoir jugava net, la dona la
creava intelligent La baralla resultava
mis divertida.
Les seres frases...
-Li rutllen a la boca com la eigarre.
ea - cm deia un dia Henri Jeanson.
-I les espolsa arda pelare i sal, que
porta amagats al bigoti.
La darrera obra que estrena Alfred
Savoir ton, si no vaig equivocat, La
voie ¡acide, diatriba famosa canta Sa.
cha Guitry. Antics ressentiments de faldilles!
En catala notnes hem vist, de Sacoir,
La Int:tihne fetntne de Barbe-Bleu, amb
el titol - esgarrifeu-vos! - de "L'home de les set vegades". Traduireri
aq uesta comed s t els senyors VGaregut
Muntaner, i 'l'estrena Santpere al Novetats.
En castellà, s'han renresentat sei
9 cd juego, sciiarcs! (Banco) i La ¡tan
duquesa y el camarero (La grande duchesse et le gareon détagel. - J. T.

)ar2ern dora

Varsòvia. 26. - S'assegura que la
Cartera d'Interior, vacant a com, eqüencia de l'assassinat del senyor Pieracki, sera confiada a un antic militar, molt especialitzaten les qüestions
Loable que duien preparat en una
ukranianes.
DE BARCELONA
ampolla I hi -calaren foc.
En aquell moment s'escaiguti
Jubilació de poCcies
UN OBRER AGREDIT
de passar per aquell 'loe un aui,rsbvia, 20. - Amb znotu de
Alije, a dos quarts de deu del lonús tumbé en direcció a Barratemptat comes suara contra el miDiSpPllSari celona, i els guardies d'assal4
nistre de l'Interior, senyor Pieracki, vespre, fou curat al
t.•
Izan estar jubilar; per ordre de la su- de Sant Andreu Isidre Galindo que anaven d'escolla a l'autobús
perioritat els caos de la Seguretat del Blanco, de 43 anys, casal, el qual es llançaren a la persecució
Pelgrad, 26. - Una esquadra italiana Departament ¿'interior i de la Co- presentava ferides contus.es al incendiaris, contra els quals van
fer algans dispars, cense poden
ha fondej a t al pon albanés de Durazzo, missaria del Cocerla alud c ero el co- cap, de pronbstic reservat.
mandant de /a polic¡a de Varsòvia.
sensc tenir la necessaria autorització,
Després d'ésser assistit al detenir-ne cap, encara que es teoir Holanda - (re anyests
encara, velase fer els semals acosturnats
trashiadat
nia la impressió que algun dele
Dispensa N, foll
e1 : ,771en aquests casos.
cslip , do ,tacte
l'Hospital de Sant Pau.
individus que forrnaven el grup
Su?Tres navilis -han romas al port al!erra. sobre l'E.rt r em Dr!ent
a
la
treball,
havia resultat ferit. El ton pogusi
del En dirigir-se al
banés durant 20 hores, mente que els Marquet dóna corrtpte
Nerue an j Dinamarca ane es ¡‚o f
ahelea
de
productes
quitnics
esser apagat al cap de pocs mo-,
abres vaixells de l'esquadra salpaven
sol'iPts d'Art^laterra.
dc
seu pla de Treball
L'Havana. 2 11. - Ei Coceen Ira amb rumb desconegut.
Ar e emi i Albinyana, tau agredit rnents d'haver-se iniciat.
a hrovat 57nse lim!tarions el re6..r1
París, 26. - En el Consell de mi- per tres desconegu l s que li sorper tal de donar lloc a
ESTRANGER DETINGGT.
Durant la permanencia dels vaixells
dc Politis. ron, , d'altra banda, lambe' ;lo
una combinaeió MiniSlerial. Tols ¡tallan; al port, un dels tripulants ha nistres celebrat a l'Eliseu. el senyor 1.t- tiren de trascanló, i els mutis li
1:33 frt eis tHrea t s dels Dontin!ons.
Ha eslat delingut per la po,
h-un ha signat diversos decrets relatiu s a pegaren cops al cap amb les por- lidia el sübdit peruà Alfred Gueis antics ministres hall quedat baixat a terna.
.4aursta unallintitat s'exelin per In
S'assegura que les autoritats albane- l'Administraci3 judical i a la refor- res que portaren.
Pri les mateixes earleres, Ileval
unvieritt ocurra! Que cal una sobicirl
tiérrez, que ja havia estat extiels membres de l'agrupaci5 ses s'han posat a la parla amb els ma de la Comptabilitat pública.
ese coniari el r rill d'una mierra i
pulsat d'Espanya per indesitja,
VIII CONGRES DE METGES
El
senyor
Lamoureux
ministre
de
Cocomes.
representants
de
les
gratis
potencies
sos'hatti
en
in
o tirturi olt3
A. 13, C., que exercicii els initiisble. Es tracta d'un individu que
I BIÒLEGS DE LLENGUA
rriere, ha iniormat sobre l'estat de les
bre
aquest
cas,
i
tanthè
s'assegura
oue
el
cc!. la cursa als arnianients.
teris d'Hisenda, Justicia, InstrucCATALANA
havia desertat del terç calcanGovern de Tirana ha iniormat a les Le- negociacions ner a la conclusió d'un
en') Pública i el secretari d'Estal acions estrzneeres de la capital ene Ve- acs ed comercial franco-hritame.
Ginebra. 26. - El Comité de Sean/Anit tingué lloc al Casal del Metge ge r.
g
a la Presidneta.
re:u, creat ner la Cor.ferincia del De<Després el sennor Marquet. ministre la solemne sessiä inaugural del vuite
AL NOU RON
xéreit altanés s'oposara a tot intent de
Per a Substituir els dimissio- de•teinharcainent.
27, 1111ent. ha aprovat per unanirnitat
de Techan, ha donat compte del pro- Congrés de Metges i Biòlegs de Lten- Santandreu vene Sanz per punta
5enul
l'informe pre sentat pel Pres i dent.
naris han est ;s nomenats els seEn rebeló anda aquest iet, un oficial g rama de gran: trehalls a desenrotllar gua Catalana i dhomenatge a
Jirn Terry i Delgado fan mata
relatiu als treballs del dit
gilents membres del partit na- de la Marina italiana, agre .sat a la Le- per tal de revelar l'ante forçós.
bernat.
una concurrencia no gaire noDavant
gació italiana a Tirana, ha manifestat
cionalista:
Assistiren a lacte nombrosissims drida Migué Iloc aquesta vetliada ahir
Dzis d'arrov- • l'informe. el ¿J e
nietgcs acompanyats de llurs respecSecretaria a la Presidianeia: que la visita de res quadrh del seo Dais
al vespre al Nou Mina En general ele
TORRENCIALS
11:f.: , ha fet 6s de la paraula per-grt
PLUGES
té
caracter
amisté:.
Londres,
26.
El
Foreign
Office
Agustí Aros/a.
tives esposes i tanibé gran nombre de combara no van resultar massa intetal de rec ordar que An g laterra no pot rebut la resposta alemanya a la nota
visita
no
ha
camal
a
Belgrad
Aquesta
damiselles.
Presidiren
lacte
elsseJusticia i Defensa: Félix . Gra„'"mir noves cddicacio n5 en el terreny britänica.
A L'INDIA
gran einoci,a
nvors Dencàs, conseller de Sanitat; ressants.
nados.
Saniandreu i Sanz boxaren en el
ir.e "a seituretat. i que e s. re s erva el ¿set
Es creu que aquesta nota, que és molt
Jaume Guhern, president del Tribu- matx clon. La nota dominant d'aquest
Explicacions
italianos
::
a
la
deiiCalcuta.
26.Les
pluges
torrencials
Finanees,
Treball
i
Educació:
e5
refcreix
(e- , entar el que
bven, declara que el Govern del Reich
nal de Cassació; alcalde de Barcelona, combat va ésser la netedat d'atiffidas
Gabriel Lauda.
nic:O de ragressor.
R,7/13, - "Il .'\lessagero" publica que des de fa a'guns dies cauen a
es troha en la impossibilitat ¿'acceptar
en cl seis 1,11/11C70 d ' aV1.111 una informaehí les nrovincies de Bengala i Assant. senyor Carles Pi i Sunyer; president contrincants, sense que gairebé llagues
l'argument angles contra la necessitat
del Congrés doctor Puig i Saz:: d'intervenir el director del combar. Tarnbastantes
victimes
ja
han
causa:
en la nnal explica la sorpresa causada
Tuna moratòria de sis meso; i anuncia
doctor: Antoni Trias i Pujol; Lluis be destaca per la manca dematcitat,
a Albania rer la nesperada arribada d'u- danys considerables.
que Alernanya accepta la invitació hriNombrases poblacions del Assam Saya; Ribes Soberano, diputar al puix que cap dels dos boxadors es prenna esquadra italiana a Durano. Diu que
DllierfOS condernnats tanica d'enniar a Londres uns negoc:aParlament català; August Pi i Su- gueren la lluita seriosamern i sempre
estan
completament
inundades,
i
s'han
rocorreent es den al jet ase el ministre
dors.
d'Italia a Tirana no eché a temps el te- p erdut per complert les collites. Tam- nyer; Pere Domingo; Puig Sureda: Migue la mateixa marxa. Santandreq
de
la
Caenpee l'afer
del set! Govern, donant-li ins- lié ha quedas ¿estragada en diversos Saforeada; doctor Cristià Corts, con- atacant contínuamen t, i Sanz fetst dedel
de legrama
setter de Cultura de l'Ajuntament de mostracions dencaixador, pero sense
truccions Perque comuniqué: a les au- itocs la línia ferrla.
L'AUGMENT DELS PRES.
Des de fa algunas hoces. la provin- Barcelona; D. Gispert, conseller d'As- acabar-se de decidir a decantar al sea
pa ürzie Foneière
toritots albaneses l'arribada dels
esta
completament
Anant
cia
de
l'Alt
sistència Social: l'alcalde de Palma favor un combat que perdé, sense reprocés
instruit
italians,
París, 26. - En el
SUPOSTOS NAVALS
:solada.
de Mallorca, doctor Emili Darder: el trocedir ni taxi sois una regada. Cal
crntra els administradors de la Colimaeh
Paris,
26.
La
ComissiO
sobre
Simia,
26.Greus
inundacions
que
Londres, 26.- El primer lord de
comandant de Marina, senyor Bec- esmentar que cap dels dos deraestrat
an,e Fonciere, que dirigia Staviski, el
disturbis del 6 de febrer alza reunit per
han deixat quasi completament arrui- duro: l'alcalde de Marsella, i molts técnica ni suiicient punch per a fer -nox
co-director, senyor Corhard, ha estas l'Almirallat, en un discurs que ha pro- tal d'apronar una resolució segons
nar el pais, s'han produit a la pro- d'altres que sentim na recordar.
fruir un l'en final de vetllada. No obsmndemnat a dos anys de presó per esta- nunciat fa poc temps a Worcester. tina' el trasliat de Chiappe, cap de la
vincia de Bikar, cm ja el passat mes
referint-se a la necessitat de tenir una
Obri la sessiO el secretad del Con- tant, guanyä. merescudarnent Santandren
fa i complicitat.
puilCiO parisenca, el 3 de febrer forma
ele gener la mateixa regió va ésser grés, doctor P. Domingo, el qual llegi
marina
ademada
a
la
defensa
dels
Per la mateixa causa l'ex-general
Per punts.
part d'un moviment administratiu ‚tecescastigada Der ttn violent terratrernol.
El seinifons'entre Jim Terry i Delgas
Badi de Foarton i el senyor Dargent. interessos de 'lnuperi, ha posat de re- ran per
per aclarir els informes que es teMilers de famílies slian quedat sense la memòria de lacte. Seguidament el
Seu
que
durant
els
filtims
anys
Italia
vice-seeretari.
doctor
Gabarró,
prodo acaba en matx nul. Poe lluit i :nanLendres,
26.
Campionats
oberts
administrador de la Societat, han estat
llar, i hi ha una misèria sense p r e
ha augmentat les seves deslieses en nien sobre ractivitat de la noticia i els golf :
nuncia
un
discurs
enaltint
ractuacia
cal
d'emoció Va ésser aquest combat.
condemnats a sis mesos.
jutjats en assumptes politics.
-cednts.
massa iasisténcia
Gabriel Gonzilez, de Sant Cugat.
Scilament el senyor Dargent benefi- armatnents en un nou i ntig per cene;
Aquesta proposició no ha estat aproLes autoritats han trames SOCOTS05 i l'historial del doctor Gimbernat, el Delgado empri amb
els
Estats
en
un
den
per
cent;
da de la condemna condicional.
els cops de cap: aixii va desIluir la seva
nada per 27 membres de la Comissió estat qualificat amb 74 pintes, o sigui urgents. Es creu que el nombre de centenari del qual se celebra.
Alemanya, en un dotze per cent; jaactuaeió
no
gaire
brillant.
Per abra
154
entre
les
jornades
d'ahir
i
d'avui.
Parlaren
després
els
doctor
Puig
Els altres acusats han estat absolts.
pertanyent: a grups dretistes, els quals
dentales sera bastant elevat. la (mal
Nareis Sagardia. de Sant Sebastia, ha cosa no es p ocha saber actualment (le- Sureda, president de la Societat de banda Jim Terry no sabe aprofitar que
El Tribunal ha concedit la suma de n& en un vuitanta per cent; Franca, s'han negat a reconèixer que els trasen
cent
1
Rússia,
per
cent.
milions en concepte 1 hleinnitzaci5 en un cent
il:«:: administratius liaguessin estat feto obtingut 76 pinas, o sigui /59 en les g ue al mal estat de tota mena de Cirurgia de Catalunya. i el presiden: el seu contrincant acusava tots els dinoranta-set per cent.
del Congres. doctor PuigI Sal:. Final- rectes que rebia a restennac, i per tant
per a investigar ractuaciä de la poli- dues jornades.
mitjans de comunicació.
13 ls demandants.
Pere Cabeza de Vaca. de Madrid, ha
En el dit periode l'únic país que cia i que es tractava d'una maniobra per
ment fért ós de la paraula el canse- baria de continuar castigant en aquespot demostrar una disminuciO en les a mantenir el govern Daladicr.
obtingut 76 punts, o sigui 157 entre alele
n:ir de Sanitat, doctor Dencas, el ta forma. que donara resultat positiu.
seres despeses en armament és Anobstant creiem que la seca majar
Aqucsts membres han aiegit que la i avni.
UN ACORD ENTRE DANZIC qual, en hreu: paraules, clogué lacte No
ha
Ignasi
Londaiz,
espanyol
també,
glaterra, anda un setze per cent.
i remarca la importancia d'aquest técnica i precisió el feren mereixedor
resoluciú de la Comissió té Un evident
En el seu discurs ha dit que en vis- sentit politie i que vol desviar les 'res- obtingut un total de 175 punts.
de
manyar
la partida.
Congrés.
I POLONIA
Huís Arana, espanjel igualment, un
Abans dels anteriors combats, hata de dades tan elognents és come- ponsabilitats del Govern ea els disturbis
Tot seguit les personalitats i els
xaren
Mendieta
i Alcalà. Combar sens
Sha
firmat
un
nient no negligir la defensa nacional que es pro:Miren a la plaça de la Con- total de /57.
26.Varsòvia,
congressistes ev traslladaren a les sa¡'ere Sana, del Club de la Porta de acord entre la ciutat Iliure de Dant- les an s'exposava el II Saló d'Art dels se relleu, al contrari del que senib:a.
i imperial ¡ quedar-se sois pensant cOrdia.
Ferro, de Madrid, ha ohtingut itía punts. zig i Palòttia, referent a l'organitza- Metges de Catalunya, en el qual s'ex- va en comenzar la lluita. Després et
Washington, 26. - En rebre el P re- en un somni de desarmament interEntre els jugailors classificats per a ció de la policia del port de Dantzig. posendiverses obres pietbriques
va anar embolicant i perdé la poca
'can electe de Colihnbia, senyor LOpez. nacional.
Uniii
El consell del port iarit els decrets escultór
el campionat d'Anglaterra. desdisputar
vistositat que de mornent havien adla
aorn del Comité directiu de
iques
i
gravats
els
metges
arpees de les primeres mores eliminan', rclatius a la seguretat del dit port. tistes catalans.
quirit ambdós boxadors. A la ruitena
Les cenverse.s navals
• - mn ericana . el senyor 1-lull. secretari
aprovats
per
Madrid,
Aquests llaman d'esser
es va anivellar la partida. peries, figuren A. de la Torre, de
i president del dit Comité, ha LA CAPITAL D'UCRAINA
Després Att ofert, a la terrassa, rerpesa
Londres, 26. - Entre l'amhaixa- i Sagardia. de Sant Sehastiä.
les autoritats de Dantzig. L'execució
có no alai en els darrers mornents,
',:tat que tots eis paises cr.Amerira
installada
a
l'Unan
pis
del
Casal,
un
dor
japonés
en
aquesta
capital,
seiraquests acords sera confiada a una
quan Alcalà toca amb un pre:is croSERA KIEW
,....erimenten la maitor admiració enesplèndid lunch als congressistes i
nyor hlatsudaira, i rambaixador dels
capital Estats Units, senyor Norman Davis, UNA NOTA DEL GOVERN guardia composta de tiotze polonesos autoritats. L'acre es dona per acabat xet que Mendieta acusa. Els dos dar.
Moscr,u.
2d. - La
ver: els bornes d'Estar de Colianbia i
de
Dantzig.
eres rounds foren anivellats. El mate
i
dotze
ciutadans
Pecó, que han donat al mOn un intens ilTernina ha eslat trasIlailailit
ha Migue lloc una conferencia d'uns
primeres hores de la matinada.
es declara nul.
exemple de l'eficàcia deis mètodes pací- Kiew.
tres quarts d'hora de durada, i listo
ANGLES SOBRE ELS
UNA DETENCIO IMPORTANT
Els combata preliminars ¡oren a
/ir:.
creu que shanra tractat de les conFA
UNA
ALAGOER1NG
Allir a la ni!, la policia va carnee de Llorca, que guanyä per
Després va ice vots uel bon éxit del
, ceses preliminars de la questiO naval.
DEUTES
punts
a Morell, i Martinez, que ven.
prartioar un esoorcoll al dorni"n i- or L'ane a en les importants funcions ELS REIS D'ANGLATERRA
Eins ara noma., han mes pare en
Londres, 26. -- 11 i s iti m'el' sa - BANCA DE LA INCULTURA oili d'un conegut militant de la ce Serrano, també per punts.
rae exercirà.
els preliminars d'aquestes converses
O. M.
Nuremberg, 26.- Al Congrés Na- drela. Coto sigui que l'escoreoll
vis representaras dels Govern del Ja- ber ipie el Guvern anglbs enviara
A LONDRES
lo"), Estats Units i Gran Bretanya, dendi ti Govern dels Estals Units cional Socialista de ErancGma, el mi- dona per result,it la troballa DE MADRID
Londres, 26. - Els reis han les quals renca un carailer de con- una mira nota sobre la quieres si nistre d'Aviació, senyor Gorring, ha d'una certa quantital de munipronunciat un discurs, ell el qllal lla
lornat de Windsor i slian ins- sulta arnb vistes e, la conferimcia na- d e is denles de guerra.
,Uons, es procedí a la detenció L'ACCIDENT FERROVIARI
PROTESTA D'ANTICS
llit I hie els veritables caps formats per
latlat novament al Palau de val de 1935.
la sang i la terra no tenen neCessitat ,le l'esment al
DE MONTABLIZ
ro.
llueliinglia
COMBATENTS FRANCESOS
de Ciencia ni de Cultura.
EXPLOSIO DE TRES ARTESantander, 26. - Es tenen més noL'orador ha invitat aquests caps
París, 26.- Aquesta tarda a les quaPACTES
ticies de raccident ferroviari orarSON DESMENTITS ELS RU- portar a cap llur missiée ja que reben
tre uns 5oo mutilats slan reunit a la EL CIRCUIT D'ALEMANYA EL JAPÓ NO NEGOCIARA
Als volts de dos quarls d'una regid a Montabliz. Ha resultat mort
de Déu la capacitat que cal per al coPlaça de l'Opera. La majoria sisan agruDIMISSIÓ DE inandament deis seus germans de no, d'aquesta matinatlit han fet ex- el maquinista, Mateu Landazabalde, de
MORS
DE
UN
TRACTAT
DE
NO
pas a les escales del teatre i han proferit
PER A AVIONS
El senyor Goering ha acabat dulce: plosió tres artefactes que havien quaranta-sis anys, i ferits eis funcio,rds de -Les nostres pensions!".
KRUPP VON BOHLEN
Berlín, - enamit d'AleAGRESSIÖ AMB ELS
Alemanya té tal regada una missiO estat collocals al peu dels pals naris Antoni Väzquez Arias, de VaEIs reunits havien lamba fet patent la
Berlín, 26. - Segons es de- mundial a complir: miau l'hagi rea- suport dels cables aeris del lladolid, i Ferran Martín Diaz. El
sei,a protesta contra el ministre de /3;. to:tuya per a avious de turisine
ESTATS UNITS
1 lara als Cfrcols ben infOrmals, litzat es veurit que l'Aleinanya difa. lramvia números 979. 982 i 986. primer saireix ferides greus. El maerices ¡ de Pensiona i per últim han ti.: eslat guanyat per grup d'a/nada és la naciO més gran entre les dav . ant l'Asil de Sant Joan de quinista, Mateu Landazabal, ha mort
i, irrnat haa mandestació que s'ha dir;- vions d'Ilanniiver, que alta clasToquio, 26.-El portantven del manquen de fonament els ru- del nido civilitzat.
instantäniament, aixafat pel
sificid en primer Hoce
Deu, a l'Avinguda del 14 d'Abril, gairehé
In cap a la plaga de l'Estrella.
Ministeri d'Afers estrangers ele,titent ntors quo recull la promsa esténder. que la saltat per darnunt
En arribar al carrer erEdnard VII
prop de la eart,etera de Sarria. la
El ministre d'Aviació, senyor que el Japó tingui intencions de ne- Ira ligera referents a pri
maquina.
El tren correu que anava
513 11 produit algunes coRisions amb la Goering, serä rencarregat
gociar un pacte de no agresidú amb nial 110 la imInstria alemanya,
Les delonarions han estat a Madrid ha hagut d'aturar se a BirL'ANTISEMITISME
FURIpro_
Wicri , que ha volgut impedir la mató- neocedir a la distribueiú dels cis Estats 1. nits.
Bareet,,,ta
oldes
de
gil
irehe
tot
Bohlen.
lingui
el
vott
Krupp
cena. El caditver del maquinista ha
f7stació. sense accnseguir-ho fins que ha -premis.
a pelits intervals una de l'altra. estar traslladat a Santander.
päsit d reSignar les sttves
BUND DELS NAZIS
Onbut reforees de la guardia mili!.
Els
desperfeetes
sent
de
poca
envite
ter
o
(ti
i
a
I.
Pues estazions ahans clel lloc de la
(le
cions
••••
Nuremberg, 26.- El diari "Der importancia.
catastrofe, una filia del maquinista,
EL RACISME 1 LA JUSTIStortner", órgan essencialment antiseLA PROMOCIÓ 1934-35 DE
quc es trobava en una romeria, ha
INTENT D'INCENDI
mita, publica en primera página un intCIA ALEMANYA
pujas a la maquina per tal desfrenar
D'UN TRAMVIA
gravat titulat "Dansa macabra".
A 1,!ORET DE MAR imas
HITLER, ADMIRAT
SAINT CYR PORTARA EL
regal al seu pare. Poc despees
Slij Vell una noia alemanya del mes pur
a dos quarts de. deu de un
DeiSaU, 26.- Al Congrés de J a
(GIRONA'
ha ocorreant l'accident. El maquinista
tupas
ari,
semiestrangulaila
per
un
miFranc,
Halls
el
doctor
r
i
s
c
o
n
u
l
t
la
rutila',
un
grup
de
desconeDE MUSSOLINI
NOM D'ALBERT PRIMER
de l'altre tren, Victoria Gutiérrez, ha
TAENTat. "TORRE CResPOERA" del qual estira un jueu, amh dits de garnistre de Justicia del Reich, ha de- MARICA
guts va intentar cremar titt tratoI Inri
i le ' r II indialis Ofnvinsos
Londres. 26.- En unes declaraParís, 26. - S'In' acottlat
ti. En ilarrer terme arareis la Mort via de la Hala Cle Badalona. El declarat que ha vist el disc tancat 1
racial sera
reSI
cions que el canceller senyor Hitler llar el tioln de "HM Alberl I" a la clarar que la legislació
Chillar, frie'''. 50
s'ha aturar, com és reglamentad, 1
portada a cap anda eachisió del pum 10111: DOCTOR fa. BERNA/ 1 CARRaRas executant anib un cadí la p ausa ma- fet es registra al Passeig <lela
merare es trobava estacionar ha vise
b a fet al corresponsal del periódie protnu ció I934-1933 de l'Esinda
cabra.
vista
conicssional.
Ha
elegir
que
u
la
milette
d
,
11
NO9
/I
a iliioi mes, ,I e lfeCI
` News Chronicle" a Berlin ha duA sota hi ha im epigraf que diu: "El Plalans do la barriada d'Arti- que el tren cantead avançava a gran.
Saint - Cyr, de confortnitat els careces de jutges [-lapidara no la- 1:1(ruca o a BARCELONA, els dIvendres,
de
goce. Els incendiaris vhn ruixar elocitat, i lla:-ors ha ier els seuyalai
tiara;:'
tirlb els ¿caiga que havien ex- dran ésser conferits a individus dc in IJ113,fe a sei de la larda. a la plaea tulle que ignora la qüestió de rara carel vehicle amb un liquid infla- arnb els Ilurns.
" H e anat a Venècia amb esperanrera la sena perdició".
ile Letamendl, núm. a, ler,
raça estrangera,
mateixos alUmnes.
Sa 5 n'he tornat ami) admiració."

nOð

pum de
Cuba

La resposta d'Alemamanya sobre la
moratòria

Divergencies en la
Uornissiö sobre els
disturbis
6
tebrer

ELS CAMPIONATS DE
GOLF

owdeli Hall President
Coleinhin
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LA PLOILMITAT
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BARCELONA AL DIA
Pels

Centres Ofielais

SENERALITAT
El Butlieti Oficial de la Generalitat. - Publica, entre altres,
les següents disposicions:
Decret autoritzant el Conseller
d'Ilisenda per a presentar al
Parlament de Catalunya un projecte de leí sobre la represenlactó i defensa de la Generalitat davant els Tribunals de totes
les jurisdiccions radicats a Catalunya.
Ordre corregint un error comes en la del dia 5 del corren t
en virtut de la qual es constiluit
la Subponencia permanent d'ensenyaments agricoles.
Decret modificant el text de
l'article 1 i le l'apartat e) de
l'article 57 de les Instruccions
per a regular els aprofitaments
forestals de boscos de propietat
particular j llur policia, aprovals per decret del 29 de maig
darrer.
Ordre anullant totalment l'acord del Jurat Mixt del Treball
en les Indústries de la Constrecrió j Obres Públiques de Barce‘ona, del primer de febrer d'enguanv, relatiu a les bases de treball dels empaperadors, i donant
validesa al contracte colleetiu
signat el 1 .1 d'octubre de 1933,
mentre no sigui constituida una
seccid d'Empaperadors que redacti les seves bases.
Nomenament de jutge i procurador municipal i Ilurs suplente, del poble de Caeanes,
partit judicial de Santa Coloma
de Farnés.
Circular recordant als Ajuntamente que encara no ho han fel
el compliment de la del 20 de
febrer d'enguany, relativa a la
fixació de les hores de celebracid de les sessions ordinàries
tes Corporacions municipals.
El conflicto de "Filatures
illnyes". - El Conseller de Trep an de la Generalitat ha delegat

l'alcalde de Mataró perquè in-

tervingui, en nom seu, en la solució del conflicte plantejat a la
fabrica “Filatures Vinyes" de
l'esmentada poblad&
Aquesta setmana l'alcalde de
l'esmentada ciutat, senyor Cruixerds, iniciara les gestions conduents a la solució del plet.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
—

Per la Delegació especial del
(lovern de la Repüblica han estat expulsats del territori nacional tres individus de nacionalitat
estrangera considerats com a
indesitjahles.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
—

* Ahir al mati foren trameßes forces de seguretat a la bar-

riada de Cases Baratee Aun.
per pretendre entrar violentament
als domicilie dels quals havien

plantilla de Barcelona , els quals.
anaveil :inib el segon alcalde
dos consellers d'aquel' Ajuntament, que pertanyen al Some(cut. El senyor Mares sens dubte
va creure que no eren policies,
lota Negada que va fugir, els
agente va n haver de disparar uns
!rete enlaire per a esportigir-lo.
* La policia de Badalona ha
tonat compte al Jutjat de guardia de la troballa al domicili del
menú Josep Capella d'una pistola de dos canons municions
per a aquesta arma i d'una clan
:inglesa de defensa. Se li instrueix sumari pel prodaliment
d'urgencia. puix que el diel amen dels perils es que la pistola
esth en perfecte Col it

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde, - Ahir al
inati l'alcalde, senyor Cacle, Pi
¡ Sunver va rebre la visita del
censor Emití Darder i Canoves.
alcalde de Palma de Mallorca;
del senyor Josep Calzada i Galt.
president, j una delegació del
Cfreol ColombOfil i Societat ce,
lombhfila El Falziot. els quals el
convidaren a l'aviada internacional de coloms missatgers, que.
organilzada per la Societal Colombhfila Cureqbein - Centre, de

Brusselles, i sola el patronatge
de la Generalitat de Catalunya,
lindr;t 'loe el tlia 30 del corren!,
a les vuit del matt, a l'Estadi

Barcelona.
Telegrama de salutacló.-Ualcalde, senyor Caries
Vit p ebre de les alletes del Club
Eenieni j d'Esports de la l'ostra
cinta!, que es troben tu 3lostaganent (Oran, Africa), un telegrama que ditt;
"Catalunya i vostres al letes
viclorejades brillant actuad() del
Club Fement d'Esporls.-Signal:

Montero, sec rel aria."

L'arbltri sobre els gossos. N,.vament es recorda als contribuents per Farbilri municipal
sobre tinença i eirculaciú de gossos que el termini de paganient
en període voluntari fineix el dia
311 d'aquest mes; fina a la data
esmerilada es pot satisfer
bitri cense recàrrec de cap mena, a les oficines del carrer de
Provenea, número 31i.
de les deut del maff a la una de
la tarda i de guaitae a sin de la
tarda.
Concurs. - Com sigui que cal
adquirir una mäquina d'escriure,
s'obre un concurs prr tal que
tots els industrials que desit gin
prendre parl puguin presentar
tes notes de preu cnrres:ponents
al Negociat Administratin ‚Im
Proveiments durant les liparrs
fins al dia 3 de juliot
vinent.

i Jutjats

Tri'h unals
CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera es va veure
una causa per jurats contra Joaquim
Valen) i Vilagrassa, acusar Tésser
l'autor de rassassinat de Francesc
Liagostera, ocorregut al carrer de
Rei Martí la nit del 7 de juliol
l'any passat.
Segons les conclusions del fiscal, el
dia eme va ocórrer el fet, un grup
compost Tuns quanta individus, entre
els uals hi baria e processat, v a dic
untar uns treta p r ora de la casa en
vivia el darrer. Llagostera era vocal
del Jurat Mixt del ram de la coastrucció. El mort. acompanyat (le la
sera dona. va sortir al carrer per a
recnIlir els seus fills. Aleshore s , Valero se li va apropar i Ii va disparar
uns Quanta trets i el va matar.
En les diligencies practicarles en el
sumari consta que va éster reconegut
p er Ilna testimonis.
En lacte de la vista el processat
va negar que los Fautor de l'assassinat (le Llagostera. i va dir que aquell
(Ea i a l'hora que va ésser comes, es
coba ya en una reunió antb uns quants
amics
La mauer del mort i la sera filla
les quals es trohaven al costar en
ocórrer el id, van reconeixer el Processat con/ l'autor de l'assassinat. Les
altres preves. però, li van resultar
favorables. El Jurar, va dictar un fall
Maolutori. i va éster absolt pel tribuna; de dret.
* A la SecciO Segona baria de
veure's, lambe pel tribunal de jurat.
!a causa contra Joan Freixa, acusar
d'un delicte d'aten-mear comes contra
un patri al G14. FA va suspendre la
vi<ta p er no haver comparennt el
perjudicar.
* A la Secció Tercera. i pel tribunal de jurat igualment, es va celabrar la v i sta d'una causa rontra
Balhi Guerrer o . acu<at de mala- e l-5a-

estat desmanals. alguns veïns.
La presencia de la torna pública fou sufieient per a apaivagar els anime.
* L'alcalde de Malgrat va pregar als periodistes que fan informació a la Comissaria d'Ordre Públic que rectifiquessin la
HOTEL MONT-THABOR
denúncia que va presentar el vei
4, rue Mont -Thabor
de Malgrat senyor Mares sobre
lrlt centric - Prop de l'Opera
la suposarla visita al son dorniAmplia! en 1932
eili dun e pnlicies falsos, puix 180 habitaclons :: 100 banys
que els que anaren a rasa ole
II Ir obaren (ola nimia
l'esmentat senyor per tal de fer
facilitats, per ésser
un escoren! l ordenat per la superioritat, sAn dos agents de la Gerència catalana

PAPIS

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUADO° G E NERAL ATA109FERICA
D'EUROPA A LES 7 MORES DEL DIA
28 DE JURY DE 1994
Les balees presslont del nord -gilt
de les Mes BrItinlques produelsen
un estat general de cel nu•olós, arnb
Ileuaaras pluges a Anglaterra, 3
Frunce i • l'Europa central.
En canvi, a la meitat meridional
d'Europa, o sigui a la Península tosrica, a la TreedIterrinla I a Italia, persistrl x el Pon temes, amb cal viere
I temperaturas altos.

ISTAÎ DEL TACO.,
A CATALUINIVIL A LES eurr
A tole la vall del Sagre, a la
eones de Tremp i a la costa de Giroma el cal este cobert, I dominen
rente flulsoe de direcció variable.
En las darreres 24 hores ‚ i ban reantrat pluses de caricter ~pestuos al pla de llago 1 • la san de
Robes.
Les temperaturas extremes han
Wat les sor:Gente: m'alma, 34
graus, a saros; mínima, 8 graus, a
t Leo

obser,,101,a del irmpe
les set. •an a la cap •

nareelun g . e

Tallo le la

primera ~unta

El fall del tribunal va absoldre el
DrOCessat.

* Pel fiscal del Tribunal d'urgencia ha estar qualificada la causa
s eg uida contra Francesc Simon i Ftirez, acusat d'haver pres part a diversos atracaments que realitzava a Badalona visitant les tendes i dentanant.
Pistola en mä, cinc o deu duros senotes l'aspecte dr la renda. El fiscal
ea apreciar cinc delictes consumar< de
robatori a ma armada. i va dernanar
ner cada un crells tres anys vuit mesos i 21 dies de pren.
De mis a mis, hi ha els delictes
rle coaccions, per als quals sollicita
,los /tiesos i un dla de presea i el de
tinença iUiciia Tarma de frac per al
nual se'l condemna a la nena Tila
my de presó i 250 pessetes de nrulta.

ment de cabais. en apropiar-se una
unantitat de l'Expaslcin de alontjuic. ASSENYALAMENTS
El veredicte va ésser d'inculpabilitar.
E; nrocessat va ésser absolt.
PER A AVUI
* A la Sacciei Quarta va cnmparCixer un trarriviari acusar de dativa.
AUDIENCIA TERRITORI
en tapar un tramvia que condena. amb
tu autormibil. la nena sollicitada. va
Sala Primera.- Dirnrci: Herminia
esser una multa de ano pessetes i :a Alzlna contra Juan Jane i ministeri
,ndemn iazacin corresponent.
tiscal.- Interdicte: Manía López conura Josep Ribes.- Menor quantia:
Angel NI:gallo/1 contra Companyia
T.as<egurances
"La Patrimonie”.
TRIBUNAL D'URGENCIA
Sala Segona.-Incident: . Joaquitn
Massaura contra Societat de l'Esquexa,
En a.;ucirt tHrunal cc van veure de la banca Mazne i Valls, S. A. tres causes. la primera per atraca - Menor quantia: Joma Carreres i Carmere; frustrar i lesiono. contra .loau día< contra The Royal Bank of CaAntoni i Soler. el qual, el dia lo n le nadá.- Pabresa: Pau M.' Turull condesernbre de rally passat, va :•ntrar tra Félix
a una farmacia de l'Av :alguna Caudi
AUDIENCIA PROVINCIAL
ands el propósit Tannderar-se dels
Secció Primera.- Da 5 jurat5 ;,7.7
diners que hl hacia. El dependent es
va resistir i el processat li va dis- robatori i homicidi contra Josep
p arar uns trets. i el va ferir greu- cari i joan Ortiz, respectivament.ment. Después de les proves el tri- dln divorci: Maria Solera contra
!lunai va condemnar el processat a sis S. Hita.
Secció Segona.-Continuacii de
niesos de nresó.
* La segona es va veure contra l'anterior lar: per assassinat frutrat
Josen Don/enea i sis individus me,. contra Inan Freixes.
Secció Tercera.- Un )mat Per vio
acusar< de desobediencia. ett reunir-se
-lacióontrJsepEv.-D
clandeatinament en un bar de la barriada de Sants per a tractar de di- orals per danys i vagalninds contra
afarcela
Roig
i
Gines
Fiallesta.
resverso< assumpte< i del nontenament
de delegats tel rani del vidre. A con- acctivament-Un divorci: Antoni Jiseqüencia del resultar donat p er les ménez contra Celestina Calvet.
Secció Quarta.- Un divnrci: Jaezp roves, el fiscal va retErar l'acusació
me Fe t ten c o ntra atarla Gallega,.
q ue sostenia contra el processat.
* I la tercera es va celebrar contra Eduard González. acusar Tésser
l'autor de Fatraaament al cense recantador de la "Cinaes - . ocorregut el ANUNCIS JUDICIALS
(Ea 2 5 de mar,: dannen anv.
El processat va éster detingut perEDICTE
alte va dir uue la nit segieent a Vatracament va estar al doinicili de l'aEn vieren del que ha disposat el senyor
lacios a portar-li l'import del roba- jutge de primera instancia President del
tori el qual va ésser trobat despres "fribunal Industrial d'aquesta durar, en
al domicili Taquest darrer.
en l'espeFI processat va negar que llagué< providencia -del dia d'aren,
de nomenament de urats que han
p artici pat a Fatracament, 1 va explicar diem
rie formar part del dit Tribunal i de
on baria estar la nit que va ésser c o
-mesFatrcn. confort/mar amb el decret de data diVan declarar ,F.vers, testimonia, vuit del corrent, dictar pel Departament
de Taba!' i Obres Publiques de la (reentre ells Rafel Pozuelo. cunyat
Palacios. Aquest. en el surnari havia neralitat ile Catalunya, i tenint en compre el disposat en els articles 437 i seacusat concretament el processat.
Davant el tribuna! es va contradir ctients del Codi del Treball, es convoi va dir que si havia fet les rnaM- ca a eleccions de 35 lunes Patrona i
fe s tatiOns anteriors va éster peroné 35 d'Obrers qtue hall de constituir el
havia estar objecte (l'amenaces i coi de Jurat del dit Tribunal, durant el
maltraeres per nart del int g e• A enn termini de quatre anys. els quals tins troia d'aisó Pnzuelo va ésser-seqi dran Ilne en el terme de quinze dies a
detingut i posar a 4isrussiei4 del M e comprar des de la publicació del corg uardia cnrn aut o r d'injúries a-istde responent elide en el Butlleti de la Generalitat de Catalunya. en el dia o dies,
Va utorltat.

i

Frederic Oms Mans
HA MOPT A

ANYS
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(E. P.

19

D )

Els , qui el ploren: pare Adolf, germanes Maria Teresa i Montserrat, àvia, oncles,
ties, cosins i altres parents i la rac5 social Mana i Oms, preguen a llurs amics i coneguts que li dediquin un pietós record. L'enterrament sortirà de la casa mortuòria, carrer d'Anglí, 10, cantonada a Carulla (Tres Torres), avui, dimecres, dia 27, a les onze,
per ésser conduït a l'església parroquial de Sarrià i d'allí al Cementiri de les Corts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

hora i local que cada gremi o associacions que figuren en el cens electoral
social de la Generalitat i totes aquelles
que s'inscriguin en el termini que fixa
la hiel dintre el d'aquesta convocatória,
que respectivament a5sen)ali. Donant
compre de l'assenyalament a aquesta
Presidencia.
Cada elector sola podrá votar 28 candidats, tenint dret a ésser electors els
que el tinguin a la designad '', de vocals
professionals de la Delegació Local de
Treball, amb reoidencia al Territori
(Vaquear Tribunal; que per a exercir
el carne de jurar no es requereix Casen parró ni obrer, sin() solament éster
espanyoi, majar Tedat i haver estat elegir vàlidament; que no podran exercir
el cartee els impedir; fisicament o intellectualment per a tal cosa, els fallir,
i els concursants mentre no siguin deciarats inculpables. els que estiguin subjures a interdicció civil o inhabilitar
per a resercici de carreco públics i els
que haein estar elegits sota manarnent
umperatiu.
Cada una de lea as s ociacions que pren.
gui part en Feleccin Hura d'aixecar aeta de la votació verificada davant ac inesia, signada, almenys. pel Pre5ident
S.cretari, unint a la mateixa lijara deis
socis que liagin pres pare en l'elecció,
amb especificació deis seus notes, nombre de vots obeinguts per cada candidar i protestes que altagin presentat, i
han de trametre-les a aquesta Presidencia abans del trenta del proper nies de
juliol.
S'assenyala el dia quatre d'a gnst, i
hora de les den del mart , a la Sala-Audiència d'aquest Tribunal, arnb Volaiecte que tin g ui !loe l'escrutini general de
les eleccions, i hi podrá concórrer
representant de cada una de Ira asso• •
cutemns
que Interne intervingut en re-

La Junta TE<crinini es con<rituira
nualsevulla que 'inri el nombre de concurrents. actuant d'escrutadors do; designats pels representants de les Asanciacinns, un Patronal i un altre d'Obrer,
que cnncorrin a Vescrutini, i dos mes
sortejats entre la resta del< present<. un
corresponent a cada classe patronal i
obrera.
I.es protestes nute es fnrmalin contra
Vetead:Si verificada davant de cada gremi o A s sociació seran resaltes per
anuesta Presidencia abans d'é<ser com-wats en Fe<crittini els yoga de cada entirar i les ntre es frarmulin en aquest arte enntro l'e< e rmini general será n remalteo per la Sala de E u remll rk• VAtirlièneia Territor ial, en el termini
quinze dies.
Les presents eleccions cnmprendran
éls Ajtintamenla de Barcelona . Badalona i Santa Coima de Gramenet, que
fo rmen el Districte Judicial.
Donar a Barcelnna a vint-i-do s de
juny de mil nnu-cents trenta-quatre.
El Presiiiciit
ENRIC CEREZO
El

Sreretari

itnsEp PASTOR

FETS IMERSOS
Mentre es passejava per Montjuic
Attreli Jiménez. de vint-i-earit anys.
sortiren de trascantó dos individ us. els
quals l'acrediren. I.i teten una ferida
aren al ventre, permie no els 'Hura els
diners. Els agressnrs ingiren.
- Ha aparegut a l'embocadura del riu
1.1a.breeat el cadáver d'una noia d'una
vint anys que de-aparegui de la platja
del Prat quan es banyava. De moment
no va poder éster identificada. rae la
mare. que l'acompanyava, no va poder
declarar en (. 15 primers momente de desaparicin per haver seden una forra excitació nerviosa. El seu estar inspira seriosa temenca.
- Ahir al mati, al cartee de riere IV,
cretiament amb el TE<pronceda. un (-atinó va atropellar Rantrin Cartilla. de 3)
anos. atr.h dnmicili al carnee de Salvador Segui. 41, quart. tercera. Li can5à
diverses irrite< i corninnei6 celebrat
pronóstic reservar. De<prés d'esser auxiliar disnensari del Terilat. fott
traslladat a l'Hospital de Sant Pata
- Ahir al rnati va nutrir Ran y in Villar, carretee, de 28 am a , domiciliar en
una casa clel carrer del Dos de Maig.
Patia mal de cap i va recorrer a 'un
umrandet. e1 (mal Ii refetaa una dosi d'estricnina. Detingut el curancler, ha dit
que, en efecte. li va administrar tal medicament. peri lien,é cine no t'odia matar-In. El lidiar ha rl rdenat n'e es Prac
-tiquVaópslcdäver.qu'xtguiri les vísceres i que siguin analitzades.
— Per premi n tire un grog escandol, al
Passeig Nacional . {oren detinguts i condnits a l a Denleqa c i n del districte loan
Alemany Villet, de 57 anys, i Teresa
Picó i Moran, de 45.
- A la marinada <fallir hi llag ué un
inic¡ d'incendi en un establiment
des estahlert al I'llinter gl III: del carrer
del Cnmte de l'A<salt Ib acudiren le;
hombes de l'Exposicin, comandades
senynr Sabadell. les <mala no van tenir
necessitat d'intervenir. puis nue l'incendi
va ésser ràpidament sufocat pel reinar. Les .pèrdues ioren insignificants. i
ni s'hagué de planyer cap desgracia personal.
— Es barallaren Jnamtima F.spaila
Miranda. de 32 anys. ¡ una veina sera
anomenalla Corso! Vargas. El fet neneregué al domicili de Inamtitna. Garrnhca. 0. I er , la /mal haélie dót 5ser as.
sisti da a l Di srens ari de Sant Marti
diverses lesiona que li ocasiona la n'ea
adversaria.
- El nen de quatre anos, Emir. Santainaria i Quesada, que riti amb els setis
pares al seenn pis de Fedifici del Bine
d'Espanya, Migue la desgracia de nure
del segon pis al primer. Es va cau<ar
ierides pravissimes.

Butlleti PettlaüZbüit
Consultori M'éclico- Pedagògic. - El
Consultori Medico- Pedagògic de l'Institut Psicorecnic de la Generalitat ha
organitzat cinc conferencies de divulgació, que se celebraran els dies 28
de juny, 3, 5, to i ra nIe juliol, lea
quals constaran cada una d'elles de
&tes parts: en la primera hi batirá
una Ilicó teórica per un deis membres del consultori: la segona consistirá en una conversa anal, eta assistenis. als quals es (aran c(s aclarimento necessaris
Els temes tractaG cd anuestes se,
aions senil els següen:s: Friruer u Qué
és l'anormalitat, dintre la iaraina,
cola i la societat, pel doctor Jeron,
Moragues; segon: Que és lt deimilt;u'
mental; tercer: Que es la no:copaba:
quart: Com pot canriar-se la conducta de l'infant anormal. pel doctor
Alfred Strauss; tinque: Els trastorna.
del Ilenguatge, pel doctor A. Azoy.
Podran assistir-hi -previa inscripció gratuita -tots els mestres i educadors que ho desitgin. Les sessions
tindran lloc a l'Institut (Urgen, 187).
de set a non del raspre,

UNIVEF', ç2 ITAT ALI TONOMA
Prórroga de nomenaments d'auxiliars temporals. - De conformitat
amb la proposta de la Facultar de
Medicina i per conducte del Patrona:
de la Universitat, ei ministre d'Instrucció pública ha resolt prorrogar
P ee quatre anys els wat-llenar:enes d'ausiliars temporals de l'expreasada Facultat, dels senyors següents:
Els expedits en 8 d'abril de Fanv
in3o, a favor de Joan Bofill i DeuRifen. Antnni Peyri i Rocaniora, Jaume Pi-Sunrer i layó u Vicenç
rutlta i Riera.
Els expedita en data .28 d'abril de
1930. a favor de Francesc Domenech
i Alzina i Benet Perpinyá i Robert.
I els expedita amb data 2 de juliol
de 193n. a favor de Francesc Muiioz
Arbot i Lluis Sunyer i Merlan. amb
!a indemnització, catiascun, de 3.ocio
pessetes anitaL<.
Crida a un alumne. - Per la secretaria de la Facultar de Farmacia
es crida amb rota urgencia. per assabentar-lo Tun assumpte que li interesta, l'alumne Manuel Portabella 1
Busens.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Nous grups escolars. - A la "Gaceta de Madrid" (fallir es publica !a
seguent disposició: "Aprovant el projecte redactar per Varquitecte senyor
Adolf Ruiz per a la construcció per
VAjuntamen t de Badalona d'un grup
escolar a la barriada de Bufalà, amb
quatre secciona per a nena, quatre per
a nenes ¡ els local: corresponents
menjador amb cuina i departament
nutres. Es concedeix en principi al
dit Ajuntament la subvenció de pessetes 12n.00n, que s'abonaran en dos
terminis.
Ideen el prnjecte redactar per Varquitecte censor Joaquint Porquera per
a la construcciO per l'Ajuntarnent

Carnara<a (Lleida) de dues escolte
graduades amh tres seccions per a
nens i tres per a nenes. Es concedele
una subvenciii, de 72.000 pessetes e;
dos terminis."

ELS ESTUDIANTS
Butlletí de la F.A.E.E.T. - Hez
reçut els números darrers d'aquesta
puidicació, els quals publiquen els
güents sumaria: Número de
Editorial: Una °virada a les se.
cions. - Ciencia: De l'últim viatee
d'estudia; Visita i estudi del; Alts
Forns de Bilbao. - Pedagogia: E,co.
lea Tecntques °meres; Observamnes
referentes a mi especialidad. - Culta.
ea: El talón, s'acaba?: Juventud y
responsabilidad. - Esport: L'esprét
escolar; Temes esportius. - Batee%
de casa: De! Concurs de Cartells;
Llista definitiva; Visites org,anitzades
per la F.A.E.E.T.; Gran premi
llena Vallinitjana". - Seccions: Tea.
ere; l'ot a vela; Excursionisme: At.
letisme: Tenis; Futboli
Natació. - Número de Juny: Edito.
rial: Fi de curs. - Ciencia: .Mitjaas
per fondre electron: Visita i estad
del, Abs Forns de Bilbao. - Peda.
gogia: Escoles Tecniques Obreres. Cultura: La acedó de cinema ede.
catiu i perlagbgic de la F.A.E.E.T7
Cultura o política?: Ab. ohrers: Sein
permet una observaciA? - Esport:
Parlem-ne ute l'excursioniamel: Lt.
menaca castellana: Batecs de casa. Seccions: Teatre: Vnl a vela: Excut.
sionisme: Basse-ball: Furbo; Bas.
quctbol; Natació; Atletisme ,

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE LENSENYANÇA
CATALANA
Visita. - El Consell flut-ungut la satisfacció de poder personalment el president de
ciació Protectora de l'En<enyanci,
lenciana, senyor Antoni Tarie.
en el transcurs de !a sera visita
donar interessants detall< de la actuació, la qual, malgrat les
cultats anula qué es troba tota
primicera, va aconseguint este,
assentar sólides posicions. El
sident senyor Mauuuel Folguera licitar el de l'entitat germana 7.
importáncia de l'obra que ja p
?leal:ruda i Ii reiter t la disposicl,..
qué es trnba Cl Consell Direct prestarlos en tot mnment que cel set, ajut a favor de la patr:.
ta , ca que realitzen.
Delegació de Sitges, - La C.sui, delegada de Sitges ha elegir
sident el senyor Ranum Planes
anib morir/ del trasllat qiisofert el que ho era actualmem
nyor Joan Dama i Planelles.
Representació. - El Cansen 7.
litt ha nomenat el professor s•Josep Albages representant
Cent::<;(, nrganitaridnra
TEstiti Tenguany.

ursosiConferneies

A L'ATENEU ENC1CLOPEDIC
POPULAR
Conferencies del Dr. Oliver Brachfeld
A FA. E. P., °ni:anda:1,1es per la
'era Seccin de Filosofia, han estar
donades les antincades dissertacinns
del doctor Oliver Brachfeld sobre els
temes "Orientacions de la Paicolocia"
i "Orientacions de la Sociologia
i perspectives".
En la primera Taqueares ennierénCie5. el doctor Brachfeld dona una
revista rapidissima de la Psicologia
ins a l'epoca Tratepust Cornee, qui,
abans que ningn, marca les direatrius
que aqttesta ciencia havia de seguir
(encara que la majoria dels autors
que han escrit sobre Positivisme han
desconegut aquestes idees tardant-s del
creador del Positivisme1.
Parlant de la fase verament cien
tifica (le la Pairolopia, caractaritaa
primer la -Psicologia a la manera
de les ciincies de la Natura - , i de s pres la "Poicologia a la manera de
les ciéncies de VEsperit". Ilesea,a mor
alIo que lii ha de durable i Timperfeeció en aquestes tendencies, rinett
amplia exemples per ambeluas pos,
ricos, resurnint-se en unes paraules
del paicedeg que es dedica a estudiar
anbretot la "figura" OiestalL Jaensch:
que la Psicolngia ha d'esser a la regarla mis hiolOgica i Inés espiritual.
Tan sols alsi arrilsart-acabi dienta ésser alió que ha dé-ser ritt rija:
una ciencia completa de la natura humana.
CC.
Eui la seca segona comiere:u:a, el
doctor Oliver Brachield exposa, al
nombräs auditori, el naixement de la
Socio/ogia, instaurada con/ una Mena
de "física social per August Colme.
Dernostra com Fe,-cola Taquea( socióleg va perdre tot Finipuls inicial
a Franca, perdent-se en un psicolngisme eXCCSS!1.2. A17/11 aquest nnstm
passt revista dels resultats actuals
les diverses encoles de Psicologia Col.
lectiva, que agrupa en tres: teories
d'addició, troces de sostracció i d'estructuració nora. Dedica algunes paraules a la "reflesologia collectiva del
fisiCileg rus Bechterew, i a les teorie,
del soci óle g alemany, de particular interés. Ferdinand T,uuunuics Finalitzi
atta conferencia amb tina exposiciO
sumaria (le les teories de lea escoles
de Sociología de Francfort de Colemia, com les més caracteristiques.
CURSETS DE CATALA
I DIBUIX
L'Arenen Obrer d'Esquerra Renoblicana del districte einqui (Estrella.
numero 21 ha organitzat un curset
de rauda, a canee del professor del
ENVIEU LES NOTES Cena de la Generalitat, senyor Gonçal
Cuchi, que es donará tots els dimana
EN CATALA,
- i dijous, de dos quarts de vuit a dos

quart5 dc tnu del vespre: ¡
dilmix. a càrrec del soci senymcard Escuter, que es donará t.-7,
dilluns i dimarts, de d a s quar•
vuit a dos (mares de non del v,
.Aqursts cursets començaran el
de jrulnol, i tirelran una da7a .
Uta Meses.

PER A

AVUI

Societat Catalana de Ciencie5
A lea Immun. S e 5 , : n',
C..311,,117Curs 1933-34 al saló dactes de 1
d'Arquiteotes de Cata
(Corta Catalanes. 5o31, en la q'
sen.or B. Bassegoda
una conferencia sol,re ei tema
mi/tanque< i arquireotura".
Atesten Popular de

Gracia

rón. Ol. - A les an . France:rinyac parlarà sobre el 'tina
perantn nl servei de la classe nla›•
Casal Nacionalista d'E. R. ui(Ra-ra de Sant Pere. 351. 22, ccinferiiniiin per A. Ravira
pili. Tema: "I.a defensa de la
integritat nacianal-.
Ateneu Enciclopèdic Sempre
t Riego. 21. — .\
22. el
I. Duran i Fähregues disserta•
tire el reina "Decackncia i re
n ti' Cataltinya -. Larte set
/1•01

ARMUS 1 B1BLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 (*ir a 13).
Joventut Socialista de BarcelonaRambla de Santa Mónica. 29, scgon.
(Oberta s l públic tots els dies feir,erc.
de set a nou de la nit. Diumenges,
Tonne a una del mati)
Acere, Social. - Amarieu Vives. 3
Academia de Bones Lletres. - Car
rer del Biabe Cagador.
Academia de Medicina i Cirurgia.Carnee,

45-

Prolagi'tgic Experintental.-Tra
vessera je Dalt.
Academia Catalana de Selles Arto
de Sant Jordi. - Casa Llotja Ido
nou a una). Especial d'Art i Arqueologia.
Social i Industrial. número 187,
D'Arqueologia (urdir Patio de
les Arte Gràfiques del Pule de
Montjuic en cuts dinstallacini•
D'Ilistbria Natural.- Rambla
dels Estudis, 3 (Academlh de
Cirneiee).

LA

P.mecres. 27 de .1 011Y de "31

e

rUALWItAir

BARCELONA AL DIA
La Mar

i

l'Aire

noruec " Orni Jarra amb carrega
general t de transa, cap a Piren.
l'atrae Saltante a, dele senyors
fllls de 31. Condeminee;
des "Balar", amb carrega general i de transit i ;uta a paeaataers de transa, cap a Illavie
escales, dele senyors 'Y:llavero t
amb càrFilie: el suec
de Iränsit, cap a
rega general
Ofinova, dele eenyore 'Talavera
yaelil espanyol -alerceFilie:
dea 1. ‚‚ab el eau emula cap a
¡a mar; el •n-aclit -Dathva - , ata el :,eti equqi i 7 paeentgers de traneit, cap a la mar;
el -Capitan Segurra - , en Ilast,
cap a Cenia: el corren -Ciudad
de palma-. ami, paasatae i
rega general, cap a Palma, tots
le de la Cia. Transmoditert a"Grealhope",
ma;
latea cap a Susa. de l'Agbncia
Marítima
Vela. - El pailebat "Mitaeola-,
amb carrega ¡,eneral. cap a .li) ¡ el Ilagut "Alfred:C. amb
..inient, cap a t:astellie.

EMAFOM DE MONTJUIC
Observacions meteoroläglques:
. ixent ellt al S. E. treequct,
A
clar; al migdia S. S. O.
, cel ciar i horitzons bol,. a sol ponent O. Ininbd
•. ina• marejadeta del S. O.
cr.le queda ciar.
.: • Mnetre. 7 311. - Terinóme-

UOVIMENT DEI PORT
Moviment de vaixells a Pasta

amb cometa
1 2'3 6 arriba
mercaderies 6 passatgers.
A les 12 • 511 sorti paata cap a
Toluca antb corren, mercaderies
2 passalgers,
A les 12'.1a sorti l'avió cap a
Marsella aun' corren, mercaderies i 3 passatgers.
cap
A les 659 sorti
Casablanca amb corren. mercaderies ¡ 5 passatgers.
El corten aeropostal de l'Air
Fi anee que sorti el die 17, a les
65 4 llores, toub destinacia a l'Anterior del Sud ama im-ren i
inereaderies, arriba a Ria Janeiro el d'a 23, a les 20 l l ores; a
Buenos Aires el 24 , a les 18 bares. a Santiago de Xiin el 25 a
les 12 llores.

--

Al s Obligacionistas de

Ferrocarrils Catalans
A pesar que el problema dele Eerrocarrils Catalans hagi entrat en una
fase agudissima, la desorientació entre els teneders d'obligacions encara
je completa.
s'explica pel fet que les obligacions estan en la majoria deis casos
a mans tle gent modesta. distribuida
per tot Catalunya i que gairebé seinere no té mitiaas d'informacin, i si
els arriba algun eco de la qiiestió
que es debat. no pot rnenys que secentuar-se encara mes Ilur coninsiG
davant la disparitat de criteri luantinguda pels grites que porten la veu
en aquest assumpte.
En efecte: mentre un deis grups
partidari de l'arranjament proposat al t:onveni i que ha azonscguit
fins ara obtenir un important nombre
d'adlicsions, l'altre, com en tole els
casos anälegs en qué l,a intervingut
amb relaciii a altres Companyies.
aconsella no adherir-se al t.-onveni,
sense atrevir-se a dir claratnent que
amb això procura la fallida de la

llips Wyne, Alexandre Pik
Erwin Píe Eulenfeld, Manns Po_
mar Andres, Willy Porsow,
Prehn Grelka, Otto Fressler Hochstein, „loan Rathjen.

113orsa

Movirnent borsar;

ELS OBRERS
Eta vlatdantc. - En la darrera
assemblea celebrada per la He.eiti de Viatjants de la U. ti. T.,
domiciliada a la Casa del Puble
fou elegit
'Primer de 3Iaig,
següent. Consell Directin: President. Valldosera; vice, Miralles;
secretar', Berenguer; tresmer.
Codina; vocal. Font. Per a conatines, es notifica a tots els vialjalds en general que poden pasear per l'oficina del Sindicat tots
els dies. .le set a wat de la vetlla.
Front Unic de Treballadors
?Mercantils. -- Per a avui, ti lo.
Vffil ud veapre. el Eront Unir de
Treballadors Mercantils ha convocal la dependencia de les cases: Confiteria Parellatia, Evarist Juticasa, alantegueria Punta,
Mantegueria (Sr del Hin. Antont
'sala. J. Lledö 31a, J. 31arii
Marti. S. A., Sastreria Moilei
Magarzmus Tivoli, de Janme Villa. Fill de Guillern Leoponi, Casa Bellforl, Salvat Produeles. S. A. i Joan Valls. al local de la Sala Moreno. Portaferrisea, 9 , per tal ..le parlar del
canii a seguir davant Eincomptintent per part de la Patronal
ele les lias e s de Treball vigenta.

1 F i nances

MERCAT LLIURE
En les scssions celebrades ahir per
l'especulació no es registra cap variant.
a la tnnica de pesantor que ve supertait aquest sect,5r dalguns dies enea.
Hem de remarcar, pere, que les seriada:15 mis intenses que s'observen en el
detall que reprodulm es refereixen a valore que fa alguns dies s'havien mantingut ir.actius. Volea, dir amb
que la veritable situaci6 del mercat
de lleugera feixugor, i si tenim
corapte que ens trobem en vigilies de
"doble - , que sempre produeix quelcmn
de depressia. es pot c .onsIderar que
apuest sector no <Vea mestres de varia_
ció, i si quelcom hi ha de rernarcable
Ce la gran inactiv:tat de l'element con1•,.ctador.
Tanca 'azada pel Mercat Llture d,
Valors er. la renniji de Borsa:
Dio 26 Tanca Alca o
Valora

que les autoritats dicten per
aconAeguir que la normalitat

domini en aquest sector. L'abils
fet fa unes setn-lanes ha portat
tot ataca; veurfem amb goig que
el deiegat, senyor Sima, no Cl
hagn a s d'interaenir gaire, per6
ternera que encara caldrä fer-ho
en alguna altra °casita i s'hauria
de tenir cura de fer rutllar el
nezoci tal corn convé als ¡te_
reasos del públic en general.
Blats: Es feren unes guantes
poques, amb genere nou
de ',leida, a 48 pessetes, i d'Extrernachna. blanquea a 45, pasat
VI darnunt vagó origen.
I1,7 s de nou en els altres
Iteres.

Aered7om de l'Aeronàutica Naval. - Ptoeedent d'Eetutgard.
erales a Ginebra i Mareella. a les 11- 37 arrib'a paav,
"1101-IRBACH D-1727" amb corren, mereaderies i 3 pa55algers.
Procedent de Madrid. a les
12'55 zirribit "FM:1:ER 8
antericr Caixa
ANONITA SEDERA ALGODOEC-ANIZ" amb corveta mereade-0.03
3gio
3015
Nori.'s
NERA TOUS SANTAMARIA
rice i 7 passatgers.
per
damunt
de
Aiortunarlament,
4 2' 90
--0.10
Alacants
4 3 .09
Per aeord del Camita liquidaA lee 7'10 sorti l'avió "ROHR- tots aquests grups existeix una en-0'23
.255 0
2525
Transversal
BACH D-AHOL" cap a Estulgard, titat qtte amb carácter oficial com--0.15 dor d'aquesta Societat es con11. Rif
53 ' 5
53.50
amb escales a Marsella ¡ Gine- pren tots els obligacionistes hipoteColonial
-0.13 vaca els senyors tenidors d'ac43. 5 0
4 $:35
lago° m'o° - - cions a una junta general extrabra. amb corren. mereaderies i caris 1 en la qual, acuse distinciä de
Explosius
d'ideologia,
tots
hauriem
ni
nasses
MOVIMENT D'AVIONS
-H*35 ordinaria que halare de reunir-se
ideo
19'35
Plates
12 passalgers.
de poder exposar el nostre criteri, íos
+n'En en aquesta ciutat el dia 10 del
164•30 162*oo
A:gir.s
A les 930 son'. l'avió 'TON- quin fos. Aquesta entitat, que és
AHIR
1(
-200
Charles
00
334'00 33
mes de juliol alnent. a les 19 lao KER 11 EC-PPA" ..tip a Madrid 1-ASSOCIALIO CIVIL D'OBLI-Oto
740
730
Petrolis
Aerddrom de l'Ale Frerce. - arnb corren, mercaderies i O pas- GACIONISTES DE FERROCARre, al local social (Roger de
Vaixells entrats. - De Bilbao
a.-3,..1
237'eo 23450
Bens er
Llena, 10: , amb l'objecte de de.a mb (-anega general, Pio, ! edent de Tolosa, a les
RI LS CATALANS", té el dcure
salaers.
Montserrat 02 00 63 73 -1 75
..,-•;or "Ariza Mendi - , de la arriba l'avió amb corren, mercaineludible en aquests moments de
La tanca anterior de Bons or és del liberar, i en el seu cas adoptar
Base Aeronaval. - Proceden! deixar sentir la sera veu i d.orlen/ar
Nova Junta. - En Eassemb!ea dia 24 del maig passat. i del dia 22 la cls acords que s'estimin perli.;-•nnyia Navilera Sota i Az- derios i 3 passatgere.
.1e
Rama
i
Marsella.
a
les
1."-,5
celebrada
per
la
3Tatua
iihmde
Marsella.
a
lee
Proeedent
corresponent a Transversal i Montser- aents sobre la següent
l'obligacionista.
: de Londree j AliNer15.
Pera no parla. Melare un i altre pleats i Dependeuts contra l'Atur rai.
• g eneral i de transit. el 6'3 6 arriba l'avió amb corren. trriba -1 ORDRE DEL DIA
bandoh s'entesten a recollir partida- FOreös ile l'Institut Pro obrera:
TÚ - a mb con rren, mercado.
-Orin Jarl - , dele inereaderies 3 pa sea t uers.
BORSA AL COMPTAT
1.-Comunicaciö de l'Inventan,
ris. rAssozinzió Civil. que els com- senee treball, després de l'apropassatgers.
de Caeablanca. a les
ilis /le 31. Condetninos;
Balane de la Societat.
pren tots, roman en el mis proiund vació dels comptes i donar eoEn el mercat d'obligacions l ' Uni ca naamb corren. niercade2. - Ratificar. modificar
Intabme, i e Inés, no sols calla, inO neixernent de la rnarxa pragrea_ ta a fer remarcar és l'extrema passivi,, passatgers, el motor
que pels seits repreeentants legats. que SlYa de la dila Müttra, qued à ele- zat que s'observa per a realitzar ope- armilar els aeords adoptats en
iuds.! .le Palma", de la
/oren elegits el dia 6 d'agost de 1930 gida la nova ,Tunta que l'aura de raciono. Pel que ia als cantas, si be do- la junta general celebrada el
-mediterrània; ile
i que de Ilavora ençà no han cregut regir enguany: President, Eran- mina tendènz:a sostinguda. co alguns dia 16 del corrent.
Ens interessa relació amb agents produciles. ainb cnrrega gese:tors s'aprecia quelcom du ieixugor.
opon a posar-se en contacte ni una
Els seuyors accionistes, per a
Albi: vice-prosid e nt, Cesar
ei vaixell italia
sola regada amb els seus represenEls nenes de TEstat, CO gaire sella teuir dret d'assiatencia a la junGras;
seeretari,
Pece
Sala;
vicela senyora
citats, mantenen amb iacilitat
tats, es nega a accedir al requeriment
, a totes les poblacions de Catalunya,
tors
ta que s'anuncia, hilaran de jusque reiteradatnent lt han adreçat bon seeretari, Sebastiä Soler del Soll; precedents, i si algunes fluctuacions s'ob- tificar Ilur personalitat i efec: lo Cannes iChdiz.
nombre d'obligaanistes percute sense comptadar, Rafe( López: vi,e- serven és mis aviat en alça.
passatgers de trànsit i
Barcelona
excepte
tuar el dipasit eructene a la
perdre temps es convoqui una zssem- eomptadata Josep Terradell; voTarnpoc no es veuen gaire efectius
;luir,. el yacht anglas -Dablea general que ni legalment ni mo- vals: Albert Pinyana. Enfemiä ViS Ajuntarnents, i encara que en gene- Caixa sacia' en la forma pre" de liamburc i escales.
a
adreceu-vos
Fort,
Andreu
Pag.es
i
Joaquirn
ralment no és possible retardar.
Si us pot convenir.
ral es pot dir que domina el sosten- vista pela Estatuts. prevenint-se
;. eaa general i d rn transa.
ment de posicions, s'aprecien aigunes que ai a l'hora assenyalada ne
Tots els esforços que 5 . han iet en Girbau.
' alemany "Caraenti-.
es traben presents suficient
aqueet sentit han resultat inntils. Arobaixes d'escassa importancia.
nars Raquera, lausche
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r/PrIlä. revetlla de Sant Pire. lyles grons Hitler s'entrevisten a Vene ela; cm/101°funcions, representant-se LAS MUJERES 1M ciclisla a 'Oleica: la setmana Ile re- Peina: lo sul.erprodue .un en espanytil
Mstival alinde deis ar.
DEL ZODIACO. A /a nit, es represenlara, yates a Alemanya;
LA MASCARA DEL OTRO
rineamena mes. e l se con a c t e d e la revista con tIstes Ile Paris. I altres. ASILA,
per Elisa, Larait I lion t•:1 Colman
histOrica Mula/
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EL PELO SUELTO

VALORS

l'

D

P

n

%

ALORS

,

Den. Pretuiest i

VALORO
.
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TEATRES
Barcelona. — Tarda: •• Como
ningtini"
I 1 : d. "5a t ia de Mar".
Cómic. — T atila: -Al pueden, Al pueblo",
1111: - Las 0111035 del 01/15.5".
Espanyol. —
-cinientiera y:llenen:in 1 - , 51 Vii1015131'd0. S.11311P-I015. 11,16' 1 -E1
53,1d0 de la ihre':, •; mi: "Els tres no.
vIns P10 TO/1018 ** / -Les y iques del
rl
Noretats. — Tarda: e llas de Aragnn" I
"1 a embajada en poli g la".• nit: -El pu
hin ole los. is 1 Luisa Fez nardo '
Pollorama. — Tarda 1 silt: "(Jarcia dr!
Co-I tqle".
Principal Pelase. — Tarda: "Can el pela
SIl •liti •; mi: "Las mujeres del Cotalare":
Romea. — Tarda - - La N1111,1110S0r111"; 13!
"LIJO

eardalieddeS".

CINEMES
actualltats. — Reportal g es d'actualltat.
América. — "Humanidad". "4. 0 prImer
..m o r" 1 "El tigre ‘Iel Mar negro".
Arenes. — "Las tia. huerrmilas", en 0111 .0 3' 0 1: "Santa", en espanyel. 1 "Dais ilrl preshlin" i anlearnent lardo 1,
Avinguda. — "Un par do frescos". "Sirimbo es ind" 1 a mes, a la tarda, "La

VI la empieza'.
Barcelona. — "El nearlto". "9e fue mt
1101,0 . 1" 1 "Una noljer perseguirla".
Boheme. — "Era Diavnlo", "IiIplomanals"
"Arroz enn leche", "El marinero" I "0
yn o papa".
. 5 iensuelo"s-csarinpl•-a7aPc1.00
Bohemia.
-Quick, mi clown", "El b a •
s'ir negro" I "El sabor de la gloria
espany01.
Bosc. — "Los rtnrn chiens del jazz" I
-Bollen a la venta".
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SOASES ***** INSIERES
no, 1.. 5993. P., 12950. — AleManya, L., 1311. boa, 1... 10006 — Praga. L., 12106.
I °ladres. P., 7e.,96
1.., 154550.
12 Ar"11112111 e. v1ide."1?
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711125.
15165.
—
2 (111/254"" 1371•1•11nr371. III 1r:111 1;111eÍra 0 i " 4 50306 P.,
.ny.re L., 201i,
P., 1040. — D'ano, L., 7628. — BeI81- I. , 2330. — 11104 1. , 193975. P., 3935 a 3000 . ' __ D i'/ .:a•js

alf1TA4 Et• e unvi• ä .1. e

lletra

corresponen a Londres.

eta de 1 5 %taus r, • Parta.

Saafeld,

Je

traduceié. Je}

D. Peyri, ragina 86).
E flete tetes les cremesa,'Lla

PASTA

NIX

ha estat ' elatoracla'-'pensant en l'higiene
cl e la pell. El seu (13 cura in-itacions,
picors, srans, : etc.' : La cara; drsprés
falta, fresca, sua.,
.
d etallar-se, tl queclar's
.ense

aquell encarcarame j que II fa

sernblai que ti: muscles J'una sola peça,

n1 aquella cremor tan molesta, de l ' afaitat a l'annsa
trnarll- hl) en dinucrze, 1 pcloaer,eb al preu

eSo lees•elel 0 0 15e

IMMEMn•nn•nn••

EL

Remei cientific
contra la calvicie

fflIgrienffle3M

MUSIC-HALLS
11001n. — VI15 10135 11 1 Merred10S Fan
RS-Tu- C la n. — Varletats. Bella 51,01111i 1 1 Ettaila PornInv•o.
P0111110 5/0. — Varletats 1 Mercedes 0155Aro'',
EaC0.13100. — 10MM, 1 Dcl
Stambul. — Varletats 1 Engulla Damtngcez.

MIMA tots els calbs ho són per la sebor•

rea, aquesta hiper5ecreci6 del cap,
que es manitesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea is el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sofre. ; no es coneix tn que
un medicament aue nermeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou otert al públic.
El SLILF0P11..OL no es, donci, un producte empfric, casolà, o de perfumeria, preparat sensereponsrbilitat científica. Pel contrari,
està tet per facultatius catalans 1 basat en 16rmules del gran dermatZ;leg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, st el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, deniés, sempre
i pertectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malrneti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
G

DIVERSOS
Casa Llibre — Aval I calI dln. l'hm dan
sana
— Orgoestrs com.
Casino Sant Sebastia.Tes
I sorlida de lea'
1,0 I Ca.ley riiy's.
cada mit. .Ite elatt
Hotel Ras — A aul
*301.
Malson Doras. — Orq uestra excentrIca
1 . Mi 114,21 DIEZ.
Triana. — Trom caro flamenc cartgla per
P p pe Hurtado.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a lea
quals interessi la publicació immediata de les notes que ens en.

vien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, 58g, her pis, abans
de les nou del vespr Els que

ens arribin mes tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la Orl-

n centres d'egiectlics5a1nra de 7'50 nts,

premta

g

Dia 26 de juny de 1934

MERCAT DE COTONS

Dia 26 de juny (I n 1931

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME

C,osmética s ,

PORT

SALONS CINAES

MARIA ESPINALT

E).

DEL

nit, lis meravellaran el. yo.
HorreInf1.1 (103
l'AERI
DEL PORT. Obert fln a la mattnail4

HIPOLIT LÁZARO

AGUA DE MAR

afaitar, ami) preferéncia al sabe> totes
les formes sahonoses (ves js a/Manual Je

( vni, din-meres, a le s 10 del vespre. Importan! ronces. / amb mota/ del t'id Emigres de 3letge 5 1 liMlegs de Llengua C::Mima, organilzat pel "Coinde d'Ilomenatge a Glnibernal". Frogrania: "Sude en
re", de liaeh; "Slmfonn en sl menur"
lourna:".
(inacabada), de Schuberl; "Mirl 1 trato,- Molestia.
— "La mujer desnuda", "nra.
iguraclei", Fi. Strauss; "V 41911CIIIQS
rindolos como pueden" i "La amargura
E. 1.. Chavarrl: "Shylock". Eaure; "Duo
d e l general Yen".
danses ma/lorgulnes" (estro:tal, is:0111ter:
— "Duro de petar". "La eran
-A En Pan Casal s ", Dar -eta. Dio/neta, Marina.
Junda" 1 "Hotel de esludiantes".
Pau Casals. Locanlals 1 entrados a la Mudial.
— "Alias la condesa" I "El betaquilla del Palau
.", se rinde".
Monumental. — "Par/s. -Mnniecarlo". "El
dedo acusador" I "La seriara no gatei-e
Inje5".
Mirla. — "La virtud quebrantada" (001camera lardo), "Murallas Oe oro" 1
"Iloopla".
Nüria. — Tarda: "Kismet", "Crack" 1
iicick el bandtda"; ni?: "Grolls", I
"Entre la s ida y la Muerte".
MARICEL -- PARK Palos.
— -La caben de un hombre"
"Nada, 011 venta".
Grenditte pare d'atraccions
Palee., — "Carlomagno", "Amnr
Funciona cada dia, de do, qual - is de cine Pathe
,10 eStildlaIdle" I "En nombre de la ley".
rins o dos mudas de nou de la larda, 1 Padró. — "QuIck. nd clown". "El húsar
•Ies Ile los deu de la oil. Entrada al pare:
ne g ra" I "El sabor de /a gloria", en
Cl, retiniti s . Funicular 1 entrad 1: una posc-DanyaL
-, 1a. Demà, Mima, últ, rentlla de Sent Pulan
Cinema. — Reportar g es tractuarnal
Pere. Grana testes de revetila. Castell de Principal.
— "Las chaco chicos del jazz"
focs artificials ama foco d'alre. Funi. :II ir
"belleza.
a la venta".
i
lo: 1 1.4
Rambles. — "El diamante Orlow" I "E;
¡suda y el halcón".
Royel. — °Parls•Monterarlo". "El demo•
991or" I "La sellara no qulere hijas".
sale Victòria. — -La amargura del gene
PARC DE 3IONTJUIC
I "Par el Mar viene la Ilu1 II Yen
lila OS de inny, nit, a das quarts datrize
siOn".
Select Cinema. — "Catastrarleo". "ChorRevetlla de Sant Pere
1' : 1 prestamista", "La fiesta del rey
col" I -Pistoleros de agua naire".
Cors, Esbart de dansalres. Cobles, Bandea, Smart Cinema. — "Las sorpresas del enBalls populars, etc., etc., 1
ebe mula" I "Enemlitn3 111SeParardo•"Espiendid Cinema. — "Carrera D'untan
Monumentals castells
-Pe antilla hora" 1 "Chandn" .
Talla. — "aquí sobra Uno" 1 "El poder
de focs artificials
y la gloria".
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1 "El corre misterioso", en eSpany01.
Diorama. — "Atrapandolos como puedan"
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"La novia universitaria" 1
4. lla load".
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intins .
-Ay, que me raigo". "El rey
de Ms g itanas" I "ArDos a las armas".
Iris. — "Qué vale el (Duero". "Murallas
de oro" I /alees.
Laletana. — "La llama eterna", s ean el
ti Ir de olro", "Central Park" I "EchIr
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