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BARCELONA

Casas Viejas
A mesura ene es

descabdella la causa

contra el famäs capitá Rojas — el p ro-

- sa snista dels esdeveniments de Casa,
— es dibuixa més clarament la
'a d'aquells esdeveniments i
la veritat al fans de les passion:
E l c aP i tä Roj as és la clàssica victima
d'una mena de psicosi molt coneguda
durant la ruerta. Encarregat de reprinsir Severamem un moviment contra la
República creatte que rota l'Espanya
cremara pels (marre costats i. en un impuls defensiu de pänic. es propasa, impasar-se mitiancant Earlicacias d'un terror brutal sense límits. A Casas Viejas
es trohä amb la insurreccin venuda. Les
farrees comandades pel tinent Artal l'ha%gen localitzada a la barraca del "Seis
dedos", i esperaren que a runta d'alba
es retria el rrapat d'hornes i dones que
havien aplegat. Pela') ell. a mitia nit.
contra el parer de tothom s'endcriá a
P re nd r e-ho per aasalt. amb totes les lamentables conseqüències que a'hi esderinrueren. I aixes és tot.
El nire sembla mentirla ir s que, a propasit d'uns fets tan clars i tan le,gica.
!sí hagi qui vulgui fer-ne en procés contra el regim. I encara resulta mes mona:e:16s que el partir del senvor, Lerroux.
unan pa rraren totes aquestes coses.
meitat par e.di partidita, meitat per
acuella feblesa ene sempre ha sentit enver; monärquica i m o narquitzants. secundés grollerament la maniobra.
Per un moment 107S els ciutadans
la República han pogut veure un ienornen que d'amagat es däna sovint: perei
que en aquesta ansió s'ha produit descarat i públic; Eanti-republicanisine monäreuic al costat de Eantirepublicanisme
anárquica abraçats dintre ita odi
canspirant rierais contra la República;
aervint-ae nnitnament i esperant estafar"e tanshe rnútuansent. el dia que acanse g uisain Ilur comú designi: la mort del
eezirri.
No té res de Particular. Tota aquesta
ga nt de dreta i d'extrema esquerra
han y acillat a recbrrer, unan els ha aemblat be. al ristolerisrne i a la violencia

gnus. Iluminar relativa: 58 per cent. Veleeltat del
veta: calma. VisIbIntat horltxontal, en promedl: 200
setzes. Estat del col: sere. En lea ameres 24 boreAi
Temperatura maxIma: 28'd graus. Temperatura nitniMi: 17'9 gratis. P.PcOrre;lit Oel vent: 130 gunernetree.
Priteipl Meló; fluulla. Insolació en el ala d'antr. 12 nones
45 mlnut5.
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El dia 30 de maig el
Parlament Català
reprendrà les seves tasques
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La vista de la causa contra el capita Rojas

Han informat el fiscal
i l'acusador privat
El defensor s'ha indisposat i no ha poüut

En la próxima reunid el
informar t. No ha prosperat l'intent de
Censell de la Generalitat
fer del juche; una qiiestió política
estudiarà l'avantprojecte Cächz. 23.— A tres quarts d'onze ricament de les paraules de l'advocat dereprén la vista de la causa pels fensor, i demana que es fazin constar en
de hei electoral
s ucces s os de Casas Viejas. 1-1; assisteix acta, per considerar-les ofensives per al

Consideracions

Els monàrquics austrfacs

sobre el Con- L'arxiduc Eugeni
grés del partit visito Dollfuss
aquesta
socialista SFIO sense l'arxiduc
Eugeni «Habsburg,
s'hagi produit
Ha acabar el Congrés del partit
socialista S. F. 1. 0., i sense deseoneixer la importancia dels debats que
s'In han desenrotllat, portats per bornes habas i assabentats, una cosa clara ressurt de l'acabament de les discussions: el pla Blum, votat per 3.600
rnandats contra 327 prova que el
partir S. F. I. 0. es malfia de les
grans elucubracions marxistes que havien caracteritzat els Congressos en
anys passats i vol manifestar el desig d'adoptar, per a Vesdevenidor, una
táctica oportunista que els pugui salvar en els futurs esdeveniments de la
política francesa.
En les informacions passades
pogut veure que la huila principal
del Congres ha tingut lloc entre els
partidaria de l'adopció d'un pla, i els
neo-blanquistes, encara illusfonats de
ressuscitar melles leonina insurreccionals, que el män d'ara rebutja per

Viena, 25. — Ha arribar a
capital
que
el menor incident desagradable.
En EaHocucibó de benvinguda pronunciada a l'estaci6 a l'arribada de
l'arxiduc pel general Schunhurg, ministre de la Defensa Nacional, ha subratllat la joia produïda entre els excombatents per la tornada a Austria
del seo ansie Feld Mariscal.

OLIMPISME
Hi ha dones, un dia tot just passa.
dores, que en envellint s'embelleixen;
la pedra de Montjuic amb anys 1
anys acaba per daurar-se. També hi
ha llibres que, en apareixent, no sem.
bluten pas tan nobles com ara o clässics potser enriquits i mes admirables pel pòsit creixent de les admiraciono que han anat suscitant. Perb
Madrid no sé pas com. en un poni
particular, és víctima d'un mal fatto
les seres coses, ben sovint, se li toro
nen decrèpites abano 'no arriben
antigues. Això em lela por per lt
República, si Madrid fos tot sol.
Per a mi, per exemple. és un proa.

hlema inquietant aquest " Olymps
Hotel" en una arteria plena de gran
Tribunal, i per a l'exig è ncia de responprecaucions,
tacels, d'anuncis Iluminosos, d'immigrants babaus i d'immigrants captaiAhir, a les sis de la tarda, va reu n ir els dies anteriors. Comença la sessia sabilitats si hi llagues 'loc.
La defensa manifesta que no ha estar
res. La casa, vista per hora, és nora:
cl Consell de Govern de la Centra--se (cm nis de la naraula Eadvocat defen•
en el seis änim ofendre el Tribunal, perzosaria dir que de trinca. L'ascensor
lita/. El Consell va acabar poc mes tord
suposaria
ofendre
präja
no és tan nou, i té un aire (sena
'
la
sera
que
alar')
de les vuit. Seguidament el doctor Denpia dignitat prafessinnal. Retira ai ha
dubte fallaciós) d'haver estat comcas va rebre els periodistes, als quals
prat
de segona mi, L'escala —vull
alguna
paraula ofensiva. pe.
pronunciat
donà la seguent referencia:
dir la caixa de l'eacala, les haranes,
rs manté l'esperit de la sera protesta,
"El conseller de Treball comunica al
els graons —avancen una mica més
que reitera i val que ennsti en acta.
Conscll que harien estar resaltes en els
en la caducitat. Perb r"Olympic
I.a presidencia manifesta que zona_
scus inicia aigunes de les vagues anunHotel" — en el cinque pis — ja és totaran en acta les maniiestacions de
ciades, i que segueixen les negociacious
talment valetudinari o esfilagarsat i
la defensa, perb en vi s ta dels seus
per arribar a una saludó de la dels cond'una
tonalitat indistinta que jo anoaclariments no constaran les parant rameatres.
rnenaria
"color fatigada". Penaarieu
les que el Tribunal ha consideras ofenEl conseller de Finances seguí donant
que l'hotel hauria d'ésser, pel cap
ineneaces.
sives.
compre al Consell dels nous Pressupos
alt,
contemporani
de la façana de la
Entre aquests dos extrema, Slum,
El fiscal eleva a definitives les setos, que foren cstudiats detingudament.
casa. I bé, el que sembla és que aixi
Paul Faure i Sé. verac sisan collocat
res conclusions.
S'aprovà un decret de Presidencia socom Gaudí va mortificar el seu diI,a defensa misté les seres i retira en un pla intermedi, i potser perque
bre el funcionament de les amigues dibuix d'una columnada del pare Güell
Eeximent d'obcecada; peti' considera no s'oblidés que el socialisme franPutacions, aclarint l'article primer del
per
salvar un garrofer, en aquesta
que obra inmellit per la neceasitat, cés pertany tatimateix a la II Interdecret de 19 de desembre de ton.
avinguda madrilenya van bastir una
per creure que qui l'han d'allegar san nacional. han ficat en la resolució alS'acordä aixi rnateix que el President
casa dels nostres dies arnb compte
guns dels postular; clássics del soaquells que donaren les ordres.
convoqui el Parlament de Catalunya per
de salvar-hl un cau de rellogats d'aL'actiaador privar presenta un es- cialisme internacionalista.
ouella época que per Madrid veieu
al da 30 de maig."
Car no pot oblidar-se que en aquest
crit modificant les seres conclusion:
óssos i cirerers d'arboç cada tres per
Com a ampliació a l'anterior referenen el sentir d'apreciar, en compres de Congrés els orador s han deixat de
quatre. El porter duu una mena de
cia, digne el doctor Dencas que el präen el pri- banda rota argumentació que no fos
deia
catorze
delictes.
com
vestit de mecánic on una rnä inexxiin Consell serà dedicat preferentment
quince delictes d'aaaasai- estrictament nacional. Pero el socia- Per primera vegada després de moho perta brodà. en una maniga, el nona
mer
escrit,
als nona pressupostos, a la Llei Electonat, previst en l'adiete 4/2 del Codi :sine reformista es basa en l'interna- anys, Earxidue Otto, pretendent al "Hotel", potser per primera regada
ral i als comissaris de la Generalitat.
Penal, amb les circumstincies prime- cionalisme, i els gran; problemes que tron d'Austria, ha visitar, a Basilea, en la história espanvola d'aquest
En surtir del Consell els periodistes
ra i guarra. o sirstin les de preme- preocupen les nacions el socialisme el seu ancle l'arxiduc Eugeni, pocs adoptar neologisme. El gec del groo nt
saludaren el conseller de Finalices. A
ditada i alevosia. fent responsable ci- eis resol comptant amb aquesta condies abans que aquest tonsis
és uniformement llardós, i aquesta
preguntes dels repOrters, el senyor Marvivencia dels treballadors de tot el
vil i anhaPliariament l'Estat.
uniformitat tan perfecta no pot pa;
a Austria per a residir-hi
ti Estere va dir als periodistes que rsArturo Menéndez
Se suapen la sessiä a les dues de män.
haver-se
assolit en els pocs anvs que
tava treballant intensament en la conla :arda per reprendre-la a dos quarts
En definitiva, nosaltres hem de deEl primen ha expressat la gran ell porta de vida. Els pàmpols dels
fecció dels pressupostos.
sor del capitä Rojas, senyor Pardo de cinc.
alarar sincerarnent que si tus prora . alegria que sentia en trepitjar letra
Ilumets . en cada tauleta del menjaDigné que els que está actualment ela- Reina.
nia politic es infecund és l'adopta t austriaca per primera regada de fa dor han arriba: a tal punt que es
boran; seran sernestrals. En aquest presEs refercix a les prives presentades
SESSIÖ DE LA TARDA
pel Congres socialista. Combatre el 13 anys.
desfarien
si els toquessin: per aixe, hi
arbitraria. La dita de 'qui la fa. la supost—aiegi—, encara que de transició, davant el Tribunal els dies anteriors.
mire feixista, a Franca, i afee re al
Després ha donat le; gricies a !es ha senyals que fa qui-sap-lo que no
A tres quarts de cinc es repren la feixisme tots
pensa" ens ¡Ilustra ben clarament i ens per a acabar rally 1934, he pracurat D'aquestes orares es deduerxen clares
es
veuen
amh cor d'espolsar-los ni
els
que
no
es
personalitats
diguin
que havien acudit a safer-lo prou elàstic perque no slagin
res p onsabilitats, no per al seu pairo- vista.
la clan de tot aquest tripijoc
marxiates, és habilitat o retórica, dues ludar-lo i al canceller senyor Dolliuss, solament de bufar-hi. Sura per tot
Es llegeix reacrit de les conclusions
ter nous afegits ni transierencies.
cinat precisament, sinó per a a:tres
i roca-tra ç a.
una
coses renyides antb la veritable poli- que li !savia enviar un missatge de
flaire de caen d'olla dels primera
La seva elaboracin ha presentat grans personalitats mes &evades. Alludzix deiinitives de la defensa, que només tica. Denles de la lluita contra el
temps de P@ez Galdas, i hom desbenvinguda.
dificultats, puix que cal treballar sobre als senyors Azafsa, Casares Quiroga eontenen una lleugera variació en re- xisme, el partit exigeix mezigeixfeicobreix,
entre el mobiliari, algunes
L'arxiduc
es
retirará
a
de
l'Abadia
d'un
la tcrra morra que representa el tras- i Menéndez. Aquestes responsabilitats lucir', ami) le; provisionals, en la quar- qui?),
Orde tentó:tic, del qual és Gran provatures gòtiques dels primera
no es desprenen solament 'stets gar- tu Conclusió, en el sentit que tots els
temps
pis de serreis.
de
l'Echegaray. Moltes peces
Mae,tre,
Cal
assegurar, costi el que costi
El mes de novembre—acabi—coman- ree> dels testirnonis que han compa- actes que rutin à el prucessat /lo 'oViena, 25. — L'arxiduc Eugeni del parament havien adquirit, en lloc
Treball als obrers parats.
ren en virtut de l'obediencia deguda
earem a elaborar el pressupost de 1935, re g ut darant el Tribuna.% sino que els a
d'Habsburg ha visitar aquest mati e: de pátina. aquel l aire més aviat atuiClima als productora i comerciants
la superioritat, i dernana, con, en
manera que sortirem d'un projecte de propis firmants de les declaracions.
contra el de
Mercats als pagesos.
canceller, senyor Dollfuas, al qua l ha dar que acornpanya els objectes heresenyors Azaha i Casares Quiroga. re- les provisionals, l'absolució del seis
pressupost per entrar en un altre.
Seguretat
expreasat el seu agrannent per la tats d'una tia-àvia ektraordinäriament
a
l'estalvi.
Els repórters lj preguntareis si aguas; coneixen en els escrita presentats que patrocinar.
Garatnia del densa per a tots.
decisió del Govern federal, que li ha conservadora.
Mentre esperara el meu arnic, en
excés de treball tindria alguna reper- es van donar orares severissimes daEl programa és idiliic. i segurament permès tornar a Austria.
INFORME DEL FISCAL
una saleta, rr:'he adonat que el sis.
CUsSió en e/ seu estat de salut, i el con- vant la p ossibilitat d'un moviment
obtindria
S'arro yada de tots. Perú aquest
tema adoptat per a dar un fals posat
seller respongué que el seu estat de sa- subversiu de carácter nacional. Les
El president del Tribunal concedeix programa, per poder-se realitzar, comle velltra al tneniador ha consistit
lut era normal. Acte seguir el conse- declaracions del capita d'Estat Major la paraula al fiscal. senyor Canelo,
porta d'altres mètodes de convivencia sosenyor Barba. són terminants en que comenaa el seu informe:
a escampar algunes taques per da.
Iler s'acorniada dels periodistes.
cial que eis que proposen els socialistes. La po!itka internamunt del paper de la paret, timidaPer tal d'informar els nostres lectors aquest sentit, puix que va afirmar que
Senyors ismats: A Casas Vieja; se
Ultra els elástico postulats econinnics
Ahir. a darreres hores de; vespre. procurárem també obtenir una amplia- el Pro p i ministre de la Guerra li va sentia
rnent cubista. Perú tannia:eix eta
icia temps un gran malestar, del tocialisme reformista, veten una recional
francesa
: — Olytnpic Hotel"— Deu meta qué
ya circular per Barcelona el rumor ció del Consell en el que fa referemsia donar ordres de carácter general en
que unit a la miséria en què vivien fosa administrativa sobre la base regioranria dit Homer d'aquest nom si ha.
eme haría estar objecte d'un atemptat a la qiiestió dels delegats d'Ordre P ú - aquest sentit, ordres que baria de
els carnperols, formaren un lleva: nal. En l'aspecte präctic el partit acnuca entrat alli, i nomes (no oblideu
transmetre
prop de Granollers el senyor Grau blico
a les divisions.
revolucionari, que ion encoratjat per ecina cenes idees de L O. Frossard, i
que
era orb) hagués flairatt—bi baJasaans. diputat al Parlament de la
Ren/arca
aquests
extrems
com
ja
hern
Segons se'ns va dir, i tal
de les de- les propagandes extremistes. Al Po- vil trehallar d'acord amb
C. G. de T.
ria dues coses noves. L'una era el
República.
assabentat els nostres lectors, seran nIc- claracions i acaba demanant a la Sala der piiblic ti calgué, en g ener de 1933, per obtenir nüllores perlaevolució
depropietari,
ex-apoderat d'un torejador,
que
accedeixi a la peticiti de suspen- utilitzar tots els ressorts per stifocar mocrática,
Segons la versió més corrent, ahir signats pera ocupar les comissaries de
que comentara, desolat, que el servei,
el senyor Grau Jassans, acornpanyat Lleida i Tarragona els senyors Domé- sid del judici per a la p ráctica d'una aquell moviment d'extensió i intensiEn resum, el gran triornfador del
d'aigua calenta no acabara de reeixir
d'un amic seu, anava cap a Grano- nec Ramon i Enric Tubau, car, segons riforrnacia su p lementaria, a fi que es tat inusitada. Aquests jets, tan dis- Congrés
socialista ha estar Lleä Blitz.
i que la cuinera se li'n volia anar, a
llers amb auto. Prop d'aquesta pobla- sembla. han estar vençudes les dificultats p ortin a la práctica noves diligencies cntits, ocorreguts a Casas Viejas. fan La seva habilitar i l'admiracin
que senl'endemà mateix de córner l'hotel pel
c
o
nduents
a depurar les responsabi- tlificil la mey a mi.asió. lii llagué una
da, un cotxe que anava al darrera
que impedien els referits nomenaments.
ten
els
socialistes
pel
seu
sea
compre. L'altra cosa era una pacap ha poma
¿emana, pas. El cotxe del senyor Grau
gratis successos en els quals llagué
Aquestes diiicultats tenien relacisí prin- litats a Qué ha alludit.
E.' dis..árs
El fiscal s'adhereix a la petició de cEinterverür el Poder pública z En qui- reaoldre. a ¿artera hora, tots els greus
Barthoti, prenun:iat en ca esmaltada. de no sé quina inatitunhi va fer, i en el moment que Yaltre cipalment amb la qiiestió de les atrubitinconvenients que presentara el Condiscussid politica d'ahir a Paris, con- cib d'higiene. posada darnunt del ns jla defensa.
na mesura? Aquesta es la dificultar. greso Però els diversos
Si passà pel costar li dispararen uns cln n sitIs nous delegats.
matisos que s'han te ofirmaciens que seran origen de co- rall de la saleta cm jo era: la tal placa,
L'acusador privat manifesta que !a
quants trets des de dins, sense toAl
banquet
s'asseu
un
processat
nota francament resplendent, deia
manifestar
a
que
Tolosa
resten
en
peno
Els
resp onsabilitat esta suficientment
mentaris favorables, perque Bart/toa
per- duu l'uniforme d'un tos per al qual pianistes Juli Mach, André Philipp sisan confirmat
car-lo.
els propeuits pacifistas del aixi: "Se rti esta a h stener si e de esliada en el capita Rojas, no obstant sria
Després de l'agressió el cotxe va
cupe.
tots
els
meus
respectes.
En
aquella trobat d'acord, a darrera hora, as/lb els sea pais ¡ radhesid a
el qual no s'oposa a la
la S. de les N.
petició de Insta ocasió exercia iuncions amb el revolucionaris Zyromski
fugir. A Eanto del senyor Grau hi
BELLAFILA
i Pivert. La
Els punta »tés impertants del dis:urs
la deis- u sa, perä tampoc
adliereix.
irren quatre impactes.
seo cos de polida governativa. Seria in- tundió 11/um. que recolzaren Tebas. Eau- ..rja els nierents tra.-tat
La Sala acorda que se suspengui
tia l'ersalles,
el
Totes les carreteres dels voltants
judici a ii que l'advocat defensor re- digne d'ocupar aquest cauce i de dur re. Brache, Lévy. Séverac ha estat vo- que França rol que si;nti respectat intede Granollers foren ocupades per forL'AFER STAV1SKY
ilacti l'escrit c oncretara els punts que sobre el mear pit aquesta beneida me- tada per una gran majuelo. El partir so- g,anicat, d'acord amb cls usos aliats.
dalla, que té gravada la balança de la cialista, peres, ha d'acceptar lea caracteces de la guàrdia civil, d'assalt, de
creu ha de basar-se la p ráctica
Xo moto important és la deciaracij
Madrid, 23, — L'u contissari,
de les
seguretat
mossos d'esquadra, els
informacions compleme Maries, i sobre justicia, ai m'incliné s a un costar o a ristiques que té a cada regia. I així, oficial de l'entrada de la U, R. S. S. a i un inspector de la policía franEaltre. He d'ésser igual per a tots els malgrat la resolució de Militar contra
Madrid, 25. — Aquesta nit ha estas el
quals aturaven tots els cotxes.
qual document resoldrà després el ciutadans i no sento la legitima
S. de les .V.. que Barthou reconei.r cesa han vingut a Madrid per tal
passiu els partir; que integren la Uni6 Nacio- la
Segons » sembla, el fat té carácter prorrogat l'estat d'alarma a tot Es- Tribunal.
com isis fet de gran inter.'s per a la /un. de practicar
que ha de sentir Eacusació privada.
determinades invespanya.
politie.
nal, els socialistes podran recolzar. en
Se suspèn la sessió a
Referent a /tafia. Barthou ha parlat, tigacions relaeionades
les onze i
attib l'afqz
vint mimas p erque el senyor
Els morra a Casas Viejas no mori- les electivas cantonal:, els radicals Per ls que amb resert ys, de la possibihtat
Pardo
St
avisky.
ren en Bulla, ni tan sola en la fugida da- "boas",
Reina redacti el seu escrito
d'una cmistat.
A la una i ¿co minuta es remen la vant la larca pública. desnrés de venCaldra veure els esdeveniments que Les paraules de Barthou tenenun
trtviata. Durant ja bli
guts. Si llagues estat ami. ja els hauria hi hatirá a França per saber, exactalor esPecial perqué han estat dites en vipa ssadissos es fan tota mena de coals
eomparlit,
retó no estaria ací acusant un ment, quines seran les actitud±. d'armeat gilia
mentaris, en processato
de la convocatòria a Ginebra de
le sera sajona favorables.
gran partir francés que, comptant amb
Contissid general dc la Conferimcia
Es llegeix el document redactat pel
Els camperols aquests de Casas Vie- una gran opinia, amb politics de presti- la
de! De:amianto:t.
senyor Pardo Reina. En el dit docutnent j as rnoriren després sie (-rasar la rebellia. gio dAna una sen:acia d'impot è ncia per Paria, —
La Carnbra ha comenexposa el defensor i tue el responsable La seta tiran no era necessiria per als nru sahen rebut;ar uns principis que l'ex- '; . t aquesta
tarda el debat sobre polifin: que per:truja el Poder público
de l'ocorregut no km preersament
periencia ba condernnat
el catica
exterior.
pita. Rojas, sitió que, pel contrari, agries11. de Chappedelaine, membre de
(Continua a la ltigina 5, rol. 5)
Fermí VERGES
ta responsabilitat arriba a alte,
l'Esquerra radical, ha ntanifestat que el
nalitats. Rasa en les declaracionspersaietes
seu
viatge per l'Europa central l'ha conde pende) d'una informacin suplemenreine que la nüllor pelitica que pot
taria per a aclarir degudament toses les
ier Franca
la de iidelitat a ks seves
resnonsabilitats. A judici del defensor
ainistats i afiances.
sha de suspendre el judici cfacord amh
Parlant desastes de la situació ¿ 'Alel'aparta t si,e de l'artmle aati de la Llei
mama, lii, de Chappedelaine ha dit que
d'Enjudiciarnent criminal.
en
la sera °Minó la persecució contra
A coutinuació es llegeix laute del Triels catälics i contra els jueus agreuja
bunal contestant l'escrit de Eadvoca t desingularment
les dificultan del caneefensor. Es dei-sega la petició, i s'assenyailer. La disminuciä de l'enct ix or es un
len les condiciona necessàries perque el
altre problenia n'oh greu.
Tribunal pugui acordar la hm/mudó
L'orador ha manifestar la seva inquiesuplementaria demasiada per la defensa.
tud davant Earmatnent clandesti del
Lonsta l'esccit de la Sala de Jis consiReich,
especialment en materia daviacio.
derants, i declara que no In ha Hoy a la
Ha aaabat recomanant que sigui moit
práctica sollicitada.
vigilada la qüestió de la seguretat Je
El senyor Pardo Reina protesta enerFranca.
gicament de la decisió de la Sala.
Els diputats AM i %Veril han expresAquesta representació — diu — té plena
sat la seca inquietud duma la situació
responsabilitat deis seus actes; pera no
del Sarre. Han posar de selles/ la gravete mis control en les leves paraules que
tat de la descueró d'un ferroviari franel reflex exacte d,els seus sentiments socés.
bre la bona fe i sinceritat que co aquelles es tunca.
Sobre aixe, M. Barthou ha manifesSota aquests dos impulsos he sie fer
tar que no nega la graveras de En/e/constar que desitjo que aquesta impressiena Ha dit que l'andiaiaador de Frau.
sia sigui reflectida en l'acta de la sessió
ça feu inunediatament les gestions opord'avui. Ile de protestar enèrgicament de
tunes per tal de (ternarias- l'alliberament
la decisib del Tribunal en tot el que sigdel ferroviari. L'ainhaixaslor va retire
nifica l'escapcarnent de la prova, i, (leiturnechatament instruccions del Carena
nes, volt afegir la mera protesta pel
les negociacions per a la Ilthertat de
,lue constitueix en mi el convenchnent
robrer ferroviari continuen entre els dos
nlue la decisiä que acaba d'adoptar el
govents, França porta a cap l'assumpte
Tribunal aparta lela
de la Jusaush l'energia necessária. Es ials que el
ticia els que aquesta representació condetingut sigui un agent provocador. El
sidera responsables units de l'ocorregut
govern francés demana la seva Ilibertat
--Voleu dir que en LerrOux i la F. A. 1.2...
a Casas Viejas.
—Sí, lime, d . ..
Immediata.
Alguna components del cor gallee "Cantigas da Terra" a la Plaça de
Alguns guàrdies urbans de Barcelona
autoritat,
seva
visita
a
les
El
president
de la Sala protesta cri2r—Vea quince colmen..
(Continua a la pagina 7, co!. 6)
la Repi"..Ilica despees de la
arnb el nou uniforme
C5
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S'ha prorrogat l'estat
d'alarma

Un cor gallee a Barcelona
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a vaga de

Tres vistes a l'Audiencia

absolt l'autor de la
coiltramestres Es
ruort del seu fillastre

La catástrofe Galicia Catalunya De l'accident Un ludid de desferroviària de El cor "Cantigas d'aviació de la nonament de la
Sant Boi

ara, no s'arranja. - La

da Terra"

tomaran Cinc anys de preso!) a l'atracador de la Sucursal La inclesunitzasi6 mis
periucheats
de Griscia del Banc de Catalunya. Un robatori
¡es sederies de RUS
—
a ma armada
Altir sefectue Venterrament, a 11am•
mana vincnt

rontinteava en el matein estat.
',1:1 el conseller de Treball. seneor
atta, va celebrar una entretteta amb
representante de "El Raclium".
;en sigui eue els patrons no eetaii; a'ainee'leria. el senyor flarrea
anh el president de hl Pederaeiii
el qual II Irgue que en aquell
r staven reunits. i que proba,: .tesprés ae la resana l'anida a
era Comasein. .Aquella hi aendi,
aeee que nn media dir-h res en
eennte eraaara havien de cele:delinea de les arsemblees que
;mes-are:des als peblee.
daqeer t a eerpasta. eS centra trucaren. i acordaren que a
•'s seria anunciada l'hora de
aee slavia ne celebrar EenaSSEMBLEA DEL CINEMA
MERIDIANA
les deu da la nit. a: cinema
, del Clos, se celebra una asgeneral extraordinària dele
obreres de la indústria tiatil.
31
C conflicte plantejat pele

;SALESTAR ENTRE ELS
OBRERS DE REUS
— Comença a notar-se cert
-ent -e les obreres de les sederies
:7a:e:u la perspectiva danar a un
-ens a causa de la vaga de coneitres.
i. e4 ., r.s les noticies que tenim, si no
el dit conflicte, la semana engdatre isna: re,aaran /2,2Ca?.e2 c
ants -edenes ocair. — C.
ACTITUD DE LA FEDERACIO
PATRONAL

, t7t es Imante en la situació adop-

confiese. No
e:er.earrient
- - ait de celebrar negociado:1s
,ue els contramestree no rerage:a el treball, ja que. com és sa.. caesideren illegal la vaga.
L'n directius mis signilicats de
Patr a east ens digui al-ne que si de cas
een a :a Consefleria de Treball se:'abjecte de dir aix6 mateix.
na hi ha rolucid?
-Per ara. no — va respondre cateé:sea:a el nostre interlocutor.
• :r cap mis comentari.

greument
ferit

n borne

L'aüressor estava
beeut
Ah:r, a primeres hores de la tarda,
Parta de Santa Madrona. es die.:
rarer Francesc Blacco Minguez, de
ara i Pere Taverner, de 34. La
va ê ' -er tan violenta. que
.ganivet de la
.;s;:a del pansalon, agredi
r 1 produi una ierida a la retiii,
.o..epres va iugir.
• . 7,n5 guariLeS de seper diversos via.. -a el fugitiu, i aconat l e:ar-10. D'altres reeeillirlan
éariaren a la Ca s a de ¡nos
de barbare, 1:11 els
•-•,;ataa el curaren. Desanta: a l'Hospital Cli-;at és desesperas.
..er fou COndult a la pele t . I:cia de les Drassanes,
.. an, havia tin g ut el pro, r mai al s eu centrad, i
con:tire l'agressiO esteva

5 Ascripció

per a

s tamilies dels
:dlants tie ia barca
'Amparo"

EL DISCURS DEL FISCAL
Ahir se celebra la ternera seseno de
la vieta de la canta contra Eduard
Playa. el qual. com recorilarä el I, cter,
mi el seu rinailre al noble
de ¡ligues, dele volsants de (-ira:1,14re. Iii I av:a tanta expectacia corle
ele dies anterior,. Per aquest moto
la pala de la ;tercia 5 'ampl¡ de pa.
blic. co el qual aln i ndaven les
Un (Op constituit el tribunal. el probiclent va concedir le nereida al fiscal.
Aquest cemenei dient que seria
molt breu degut a que la culpabilitat
del processat estava a bastan:cm demostrada. Tot i això. digné que y otia barincinitzar la rigidesa de la Ilej
anda els eentiments.
Exulte& maniciosament les caracteristiqyee del jet i compara les apreiacione del defensor i de l'acusado;
privas.
Digné que tant el processat com la
mol v íc tima eren bones persones. El
primer mes que no pas el segon. Aixl
traspua de la prova testifical. Però
aquest detall només pot servir per a
bastir el fet de part enfora. Hi ha
un fet incontrovertible: la traje:sin-la
del projectil, que traversa el cap, entrant per darrera l'orella j eortint pe!
front. Davant d'aquest fet ja no cal
argumentar.
Amh tot, és cert que en el fet hi
Ira una circumstäncia atenuant: el
penedircent clernoetrat pel processat
en presentar-se a la guàrdia civil.
Peró n'hi ha una altra d'agreujant
el parentiu.
El fiscal s'estén en consideracions
de caràcter judicial sobre aquest
pum i releas l'excusa de legitima defensa dient titie el jet ha d'éeser consideras cont una agressiO. puix que
una ganivetada. per exemple. no pos
éseer //mi la replica d'una enMenta•
Tot i admetent que haeues estas ame_
nacat ama, la llana, atecé, no justifica
que llagues contestat disparant cinc
trets.

EL

DE L'ACUSADOR
PRIVAT

DISCURS

ter. Nomrs se'n recuperaren 23.000,
que foren trobailee en un terral.
lsaies fou detingut dins una tic:11a del carrer tic › l i nerva on
enlaza'. Se lj trobaren dines pistoles
i eI5 carregadors corresponente.
En la teca declaraciú el processat
va dir que si be baria combinat l'exrca.'iti, de ratrarantent amb els abres
individus, després se n'havia penei re deci di r no anár-Iii. Con' inc
els seus conmanys el van smenaear
de mort st de cas 110 110 fr i a, va
agatar par i els ea acompanyar.
si,r que s'havia limitas a acompanyarlos, però que s'havia quedes a la porta i que havia fusgit corrents gial que
rs veure que corrien els altres.
Els testimonis que van acudir a
declarar no van reconé:xer el proces al,
El jurel va dictar un veredicte dt
zulnebilitat i el tribunal de dret , Per
la eeva banda, va condenmar el processat a la nene de cinc ¡suyo de presó
men or i al pagarnent de la corresponent indeunnitzacid.

UNA ALTRA VISTA
AQUESTA PER ROBATORI
A MA ARMADA
També se celebre davant del Tribunal de Jurats. Lbs processate per
aquest fet, ocorregut e:1 una masia
de Cabrera de Matar6, el dia 24 de
desembre de l ' any 1932, S'ationienen
Eerran Luque, Jipan Torré i Pere
Els dos primers estan acusats
d'haver entrat a aquella moja, que
es propietat de Vicenç Qallart, amb
la cara tapada i, amenaçant anda lee
resbales que purtaven la dona de
Gallart. li van ter Ilittrar 1.500 pes-

setes.

Luque !savia estas nmeeo d'aquella
mas:a. Despees d'haver comes l'atracamela. amb les 1.500 pessetes ;mitades se'n va anar 4 Mataró, a casa
de i t ere .Aliu, on vicia com a re no gat. Li 11:ura un pagues, el qual va
Coser ‚robas per la guardia civil. Dins
hi havia les dues pistoles Cltle bavien
ezal utiiitaades per a realitzar rateas:amena
Ea les primeres declaracions feles
per Luque, es va confessar autor del
tel i va dir que Ferrer Ihavie aconspancas. En l'acte de la vista, tirria, va
ilir que el seu contpany havia estas
un altre i que no volia die qui era
per tal que tinguée temps de poder
enar-se'l d'Espanya, la qual cosa no
sao si ha fet. Va dir samba que en
donar el P ag u es a l'ere Miss, tto
havia dit el que hi havia.
Eh s altres dos processats van daque no haviep intervingut en Eatra,an tent . lii j urar va dictar un veredicte de culuabilitat contra l'erran
L uque i d'inculpabilitat per al, altres
dus, ele quals van isser absolts. El
manee va ésser condenmat a sis anys.
den meso; i
dia de oree&
La muller del p ropietari de la masia Vicenc Gallart, va reenneixer e
Limite. A Ferrer el va defensar
lletra t senyor Medina i a .Aliu el senene Ricard.

Pronuncia el seu discurs dt catale. Centellea saludant la sala. Diu que
l'acusació contra el processat eSla ja
ieta nomis recordant qui era el mort
i dient que el processat ha promis
c;ue si sortia Illure els cinc dispars
jets contra el seu fillastre es convertirien en cinc ganivetedes per a la
eeva dona i en altres tanto trets
contra el seu
Referint-se concretament als fets
digui fine és moll probable que el
deiensor diguique la oro y a testifical de la familia l'ha disposada ell.
Nega l'existencia de l'adulteri i din:
:Ter qui, ei era aixi, no matava la
seva dona en comptes de matar el fillastre, pnix que, en aqueet :as, la
Ilei 'latiría tractat altrament?
Diu que el processat és ma brin mes
canie, però un trehallador dolent. 7-j'aplica que ele ramions tu, tren seus;
que es malgastava els diners: que
se narré a Valencia a paSear-Iii dues
setmanes i gastä molts diner,, i en
tornar es triaba ami) qué els fills havien evitas una catästrofe fent-se
arree de la direcció del negoca Alzo
és tot.
Nega que InI llagues apassionament
en el fet. Din que hi llagué preparada, meditad.", i adhue alevosia, d e
-mostralen!dcuqva
escriure la vírtima i l'autenticitat de.
qual no pot ésa. « negada. El len d'haver comprar la pistola poca dies a1,an3
'assassinat Inc demostra prou.
Insisteix en el fet que el sea testiEn l'edició publicacem una nota
moni va sentir el soroll de la Ilisna
rese g ant el feri a!, soroll , i tte va eeeear del Front Unic Mercantil anunciant la
per a dema dels dependents de Inc
vega
després del primer dispar: insistelx
iaualment en la trajectOria de la feri- cases en les quals no es enmiele cl
da. i posa de manifest les contra- liud e de la ljeneralitat. La 'lista de
diccions del processat al Ilarg de les les cases afectades crea les seguents:
diven-e- deelaraciOns que porta tete t.. Forts de Satis Jaume , Aleinclús i Com.
Acaba diem( que els jurets no Ira' panyia, Lau Perla Mallorquina, Esteve
cien de cleixar-se dominar pel eentl- litera, S. A., Al. Rissieu, Eeleve
Mantegueries Tivoli, Verdaguer, "La
inentaWirte.
Després de l'informe de l'acusador Pineda'', Fortuny, S. A,. r ¡tablean Ol¡s
arivat es va susPendre le vista (era %eres, S. A., tdiligunt, dia al, ziper:tes
un quart de dues!, la q ua ] ton repre- altos: Magatzems San ta Esta[Abuelas "D. H." . Nlagateenis Alenvinys,
sa a les quatre de :a tarda.
Vilaseca Bas , S. A., j Fill de I. Als rEEDONA SESSIO
mi , S - A.
l'er tal de resnldre el coinlicte, ahir.
pets volt, e nos liuär 1 a de cinc
es va reprendre la vista. Inotierliata- a les set del vespre, se celebra una rea la conselleria del Timbal', conment va fer lis de la paraula el deienser de Playa, senyor Ise Emilio, el vocada pel conseller senyor Barrera, a
la qual assisti una representaei6 del
q ua l prova ile reliatre eIs argumente Erorit Unte i els representants de les
de: Íiacal ¡le l'acusador privat. lacases que tenien plantejat el e:milico,.
sisa en que Iti llagué adulteri i malI,g reunió ea cannetti,ar a do quarts de
trgetamente, i (ligué que el Set cl - lte..er estas ladeat ei proce>at a le vait. Fe desealdella de primer antuvi,
presO, en compres d'esier un nto ti u en un ambient de e:trdialitat mútila.
A les onze del vespre la impressia era
de tranquillitat per a la (amiba, com
soubla va que haeia d'aliste, ha resai- que s'arriharia a Un acord, Fit efecte,
al
contrae',
ja
que
aquella
upa
mira mes tard d'aquella hora els
let
encara es troba mis dividida que no representants pmeens i els del Prora
inne van arriber-hi.
abans,
El seu discurs procura portar a
l'anim dele jurase la conviecid de si
mnocintia del seis patr oci nio , el qual
cheité que olerá olicerat, degut ale
maltraCt5iner115 que palia a casa seva
P.I • jurat es retira a deliberar. Desuna
P rés de dure llores de reunid va
el
i
dictar un fall
les eotxeres de s
i.roressat bou absolt pel Tribunal de
drea que no aecedi a la revisin de
la quid, per un non juras

S'ha arranjat el conflicte parcial de la
dependència mercantil

Ahir a la tarda fou rebut per l'Ajtpltament. al Salé, de Cen b el c cd• "Cantigas da Terra". de La Cor nn,a , el qual
es techo a Bercel o na das d'ahir.
En repre<entar:A de la red4ia gaInreil, de les tres t'encinte naturals de llega ve nennutriar una selutaein l'etM. de la 1.1 130n M,rales, la qua!
la poblada que van resultar vict/mti criptere
cante la glidla de Catalunya ¡ de Gade la catastros° ferroviaria ocorreguda
licia, "els dos nobles — digne — ene,
a Sant Boj el vespre del dilluns de Pestira! eral el set' allisnyament geografic,
que.
es guisen conedantinent; Inri Istirant rap
Sdit: Antistasi Pardo i Martl, de 34
a América, i l'altre amorosa De i' la Me.
anys; Lluls Vota i Centellea, de ay, i
es.
Joate aihmez Blazquez, de bo, maqui- ,literránia, i dile mal no han deixat
tima r-se".
nista, ingenies- i cap del tren descendent,
Parla després el secretari de l'Aiunrerpectivament.
Ya, senjOr Joaquim
I.a comitiva s'organitza a restacid de falli e ra de La Lor u n
Martín Martinee, el q ua l dilmixe d'una
Martorell. Fott presidida per la familia manera mestrivola la significad() maral
dels morse i per les auturisats locals.
i étnita d'aquella citttat . .Acaba dient
amistaos represenM e ions d'entitate 1 el qmre aquesta v¡sita els merviria per contogainer del tren acendent, Isidre Al- tar, en tornar a la seva terna, les
ti:ir:111, el qual encara presenta ferides grandeses
de la tules i del
al cap i a anees parts del cos,
barceloni,
La comitiva desfila pels principals
L'alcalde, senyor Pi i Saneen. va c oncarrero de la pohlacid, clavara d'una
teetar els dos discur see ealudant, en nom
gentada enorme. En senyal de dol (oren de Barcelona, l'orlo', "Cantigas da Tersuspesos els treballs a toses les iabrl• ra": anuncie que a la senvera d'aquesta
ques i saliera 'Lamba sanearen tos: eis agruipacid, senvera Que ja
e s d'origen
establiments.
eatala, hi será afegida utta noca tinada
Ele cadavers !oren enterrats al re- rimo a record d'afecte reciproc. Exoresmentiri d'aquella p•M.ci.5.
si el sin (leste que quan els orfeonistes
tornin a GaliCia l'emportin la impressiú
UNA NOTA INTERESSANT PER de deixar aci CO tms andes, sin6 uns
ALS PERJUDICATS
gerMar/S.
Tots els o radors taren trolt aplaudits.
L'heni rebuda, antb prec de publicaEs donaren cisques a Catalunaa i Barció
- Considtrem convenient comunicar cel ima. Pe r part dels visitante; i a Gaals perjudicats per aquesta catastrofe de licia i La Corunya, per part de les autoritats catalanes.
sa ti s Bol el dret que sellen a
El senyor Alcalde era acompanyat miel
deinnitials en cirial ile l'aeseguranea
ferroviaria establerta per la hiel de :3 Conseller Regidor senyor Hurtado, j els
Consellers senyors Salvadra Çarbonell,
d'octubre de 192d.
Aquestes indemnitzacions ascendeixen Gardomi, Pumarola i Junyent.
L'oried va cantar "Negra Sombra", i
a 30.000 pessetes per als dret-havents
dels morts i a itnportants sumes per als els nens Lisuco i Encarnaci6Alusquera
hallaren una dama típica acompanyats
.esionats.
Les quotes han d'ésser reclamades a per gallea. tamborins, riese:Me:, etc.
F.I mestre director, senyor Adoli Anta,
la Comissaria de l'Aeseguranea. dintre
el terme de cinc clics, a partir del suc- foil molt felicitas.
Entre altres cjelegacions enviades
cés, tenne que, per e ollsegue nt , deth;
l'acte figurava la de l'Orfed Cata:4, osdissalne, expira.
Dintre els trenta dies següents a l'a- tentada pels senyors Pi guillin i Co
-dina.
vis del entiesea han de preeentar-se els
Despees de la visita, el Cor Gallee,
documents que s'indMarn en la Llei."
acampanyas d'una renresentació de EAjuntainent, atta a eollocar dite: corones
i diversos rams de flors al 3.lonument
a Clavel-.
La comitiva — que anava precedida
de dos guardies vestits de gran gala -va sortir de l'Ajuntament, i es dirigí,
pel carear de Fiedler, per la Rambla,
i la Rambla de Catalunya. can al carrer
de Valencia, on hi ha enclavat el monament de l'alustre mnsig
Portaren les flora i les corones duce
senteereter nIe l'Orfeó gallee.
El pa 3 de la comitiva pele carrera de
Ahir a la larda fou pre.sentaila la chitas era contemplas ande simpatía
per
la gent. Molts s'hi afegiren, ¡ es
al Jut.jat de guardia una ultra
11i:q uinina contra la suslreria farra • una maniiestació important. Al
J. A. E. pel puopietari d'una fn- peu del monarnent hi havia una g e n talla.
brica dimpermealdo:, , el senyor
Ande els comnonents del cor hi 'nava
liare' Cervera, el qual va servir el secretar; de l'Ajuntament de la Coa la dita aastreria una contunda runya. senyor joaquiln Martín Martíde gimeres valorats en 3.000 nez. i senyor Antoni 0!iva. en repessetes poca dies uhans, justa- 1.resentació de l' AillIttanlent de Raement, de desaparèisee de Dame ee In na , i ele oficial; de cerimonial renynes Domènec i 011er.
huta el propielari d'aquella sasEn el moment de collocar les corone,
'rema.
al motu:mena el senyor Martin Martínez va pronunciar unes paraules en catala, gallee i castella, i (ele oreen de
Ics corones i (lela ramo de ilors elogiant
la figura d'Anselni Claver. El senyor
Oliva II contesta en caseta i castella
agraim l'ofrena. Foren molt aplaudits.

Eis tiquets de
la J. A. F.

Una altra denúncia
—

Els nous uniformes
de la policia urbana
—

Ahir al matí els gnärdies urlianr,
lo s a dita els agente de la l'olida Urbana iitte celan de serv ei a la Casa
de la Lintat, estrenaren els nous :miiormes. Aquests, de gabardina blau
fose, anda solapes, camisa blanca amb
col' tombat i corbata negra, pantalon
llarg i gorra finisa de tipus rus, perO
més semblant a les que porten ele
policies americana. De jet , tot
forme és el deis policies americans
que estem acostumats a veure en els
films, ande la placa color d'ergent
la gorra i al costal esquerre del pit.
Els gratis sOn indicats, en caporal .: ¡
sergents, amb petiso galons vermells
i d'argent, respectivarnent. a la part
superior de la muràntiga, i els
a mes deLeinyell i b a n d olera de culm
meren, amb dos galena d'anemia l'un
mis anude que 1 altre, 1 els oficials
superiars, una estrella a les dues plaqttee•
L'asome deis nene uniformes ég
serids i d'una gran dig untas, S'ila
,,bert ji un ,-oncurs per a equipar
125 quArdies mes.

La Iluita contra la
lepra

del/ del mart, es reaniren
-,el delegas an.ritim les per,intein gt la 1 ' ,MOMO batudaPer resoldre el problema de la le- Il ithScripc 1,1, 4 favor de les
pra a Catalunya, actual:itera molt
• dos tri;,:icats que naufraabandonas, puix que lora de 21 lepro. ,astee de Ilsreelona mesure
.-tt a bord de la harca "Amparo".
so, c a talene Pie hi ha a 1 aun Alasden
i ta a Fúmales, en resten encara II n
:'reddi lacte el senyor Unir Verlalegren de Cen t el l an, escampate erren
Partages, &legal maritim, i hi assisde Catalunya, la meltat dels quals
', el preeident de la Germandat
haurien d'estar asilats i l'altra meitat
Pere Pescador, ..enyor Frasta;
amb restrieciO de professions i ,01Vicenç Collado, del Riiesit
menos Inspectiotts periénliques, el
-, 4d,rs; l senyor Miguel Pui g, P re consellee de Sanitat 1 Assistència Sot. ' de la Cooperativa - E l Secial, ititeressat a donar soluciA al problema, ha ordeno que es lacha les
... el senyor J.,411 Sola, del Cs.
ge.limis ¡mieles oportunes per tal
....ndista de la Barcelonesa, 1
rEt so ler 1 satmeme ets malalts leprokt. ,ar Victarie Bonet. dr l'Asem-iasos a un fitlint senatorial de Cobinna
ee Capitana i Pilote de la Merina
tr eant. Cada un dele gente:asta fin
Agricola.
A aqueet efecte, el doctor Antoni
.2."'nent de les quantitats recaptades
PeyrI i el diputes doctor Canillera,
babilla!, s'ayer Allyou
LA
VISTA
DE
LA
CAUSA
PER
aeompanyate
del % doctora Fortuny.
rs . El secerteri i l'oficial d'aciusaL'ATRACAMENT Al. 2,A NC
• Del ,zaciée Marítima sencors
Algans egents de lit brigada de Reta, Terremader, del l'erellh, i
Soler, de Tortosa, visitaren diversos
DE CATALUNYA
Alurtiz lliuraren també les quin.
ati e tal prilelicaren una
g oce de les comarques tortosines, gime
'Jalan% el Tribunal del juras es
re,n et ades a la Delegaei.i maritime
la do rft einifl iNvitl e id, de 1.,
les mes Infectades.
! t'u a avui lee <mantisas reeaptadea ve té la causa contra !sales Rim, Pe- gutica del 'st UP1- (lob: Alliit.t2iiEn el terna, municipal d'Alfara vi'
:eg,tients :
rra, acusas eran un dele anime de vees, a la miel que eorrespon .1 sitaren un, Ilnes que probablement
p''Aetecles per la Germandat de Saat latraeament a le s ucurral q ue el flan, les t • olaeres ti" la pu ny
reinnran les condicions adequadee. El
'le Pescador, 65r peseetcs; f1111r16 be- de Catalunya tenia eatablerta al cae Ileneral l'Autobusos. Settibla ‚fu, Municipl da preetar-se a donar l'aint
222 . 80 dr,ilatiu de capatassoe, rer de Salmernii . El bes va oehreer el lim e s poguerun gompurrisr gin Oi una .tbra tan necessario. en
dia in d'abril de I . any loar A baile
le ; reeaptat per diverse1
AV- Mertiaoe nie Catalmiya.
tritelnt
Sembla, per sana priixima la soliuRoiz l'aeompany ave n guau.
Fan un total de 3.879' 5 Ì''
pPrb
tilo. la -timen
,-i; definitiva (Vaques: innene probledae mes , que j uren a .tafata, ter.,
dosegurament
rksisliren
di mecres vinetit es reunirá novo- I giren de la preed el 14 d'abril del gul a la 41 n Inesa de Inc pare( tie ma sanitari, vergonya dels paisos
i més actualment. u irte la le--lres mentala comiseba ner t al d e ley ipaseix any.
pra és gairelid foragitada d'Europa.
Foren robarles Mies 131.171 pesse- iii clavel:talen.
elletritimei6 de lee quantitats.

A-

Un reeoneixement en

elaveünera prop

i

(le

antolmsos

Barceloneta

penya albinyanista
"Nos i Ego"

Encara no ha estat trobat
el cadáver del caporal Els veIns ni la volen
prop sau
Sales
Durant tot el ella d'AH, fontanalren el recerques per tal de trabar
el eadäver d'Amador Sales, que fou
víctima, com se sap. de l'ara-Lile:u
desdecid ocorregut el dilaceres pu.
sat al rnati davant els banys de Sant
Sebastia. Lec realitzen a l a equipo do
salvament, amb barriletes, ¡ els bussos de l'Aeronautira Naval.
Els dita equipe atonseguiren locaIdear el !loe QI eren les restes de
i Adhut treure- les del loas de
la mar. Però no aconseguiren, en
canal, trobar el cadäver, eh qua l se
suposa q ue ha ertat arrossegat pel
corrent i que ha anat a parar lluny
del lloc on l'a ocarrer la deegrecia.
El director de l'Aeroniutira
que els trehalls de recete.' del cadaver seran fets a les platges properes,
i que ea continuaran fins que sigui
trohat el cadaver de l'aviador desaparegut.

Ni Pi vaina la volen prop seo.
Al Juljal, municipal to • mero 3
s 'U estä lramitant tul judlei de

deenonament, contra Is penya
-No it y Eg o ", la qual esta ronst'Inicia pela admiradora entusiastos ami-) gui notopia a Barcelona el doctor Albiflona.
El Veo del cas PA que aquest
daenonament P g tramita a petfriä

i le lote els llogaters de la casa.
Es una prova que el veins de la
ca sa cosideren
n
indesitjables chi
individus que coniponen aquella
penya estraroleria.
¿Per qu è no ve a Bareelmna,
per tal ifevitareho, el doctor Al-

fla ti a ?

El

Un Iladre detingut
en una església
Volia fer 1.000 pessetes
per a mancar a l'estranger
En un convent del carrer del Taquigraf Garcia ion denngut ahir un jjtdivi.
du anomenat Josep Fernaiiiiez Gutiérrez
en el preels moment que es disposava
a robar a fesgleria d'aquell convela
El Orar mdividu 1a qumze ches que
va sortir de la 'oree& on estigué saneas
una Urge temporada per hacer comes
un robatori en una altra església. Va
dir a la t'olida que el ten propòsit era
el de robar un objecte que li valgués
mil pessetes per poder anar-se'n d'Espan», on de massa conegut, i ree
aquest motiu no hi pet "treballar".
La detencid es pagué efectuar grades
a el, u n dels escot are va adonar-se que
la iniatge de la Vetee es bellugava, i
ho digué als seus companys. Fea, avisada per teléign la policia, 1 aman arribé a l'església trobaren a aquel: individu, el gual entra forcejava per tal
darrencar la imatge.

Segue i x igual la vaga
de cambrers de
Manresa

creuer

"República"
Ahir, a dos quarts de set de la
tarda arriba a Barcelona el
p rever espanyol -República",
que forma part de l'esquadra qua
As troba actualment de maniobres ala voltanls de les Balean.

L'esmenta? creuer va saluudar
la placa arnb leo eanonades d'ordenaneo, que Ii temen contestades
pel ouirassat "Jaime I" i va ancorar a la dersena de Sant Ben-

tran bo j amarrant els anua capa
de popa al mol( del maleir nom.

Manifestacions
del senyor Companys
La reorganització del Ospartament de Presidència
Alije al migdia en rebre el senyor

Cornpanys ele periodistes, va parlar-los

de la futura organitzeció del Departament de Presidencia.
Va canicular davant els informador>
taeca que eubre d'ell pesa, cae, ultra
la presidencia de la Generalitat, ea el
representant a Catalunya del Gavera de
la República, i son encara a carrec seu
les funciona executives.\ a dir el Jenyur
Cunntallas que eII vmdria desier-se
!es funciona executives, pera que les
ciraanatencies actuals no li ho permeten
encara. Cal tenir cn compre — va dir
que vis [roben en període de traspasaos
i valoracions de serveis i que el momeas és delicat. Ara — di gné — eure
estudiant la manera de deeprendre'm
d'alguna feina. Maltea 113iteS cree que
les pot retire el secretad. Cal qua lea
coses d'aquesta casa entrin en un pernode norma! i que hi hagi una oficina
central que tingui un registre de Rata
els assumptes. Ara que s'estae estudiant
acaba — caldr a traeIS pressuposto.
bar la quantitat que hom rwessita per
a crear aquestes encimes.

Durant el die d'ahir la situació no
es modifica Ahir estigué a la Conselleria de Techan tina comissid
Carnbrers vaguistes d'a q ue l la eiutat
per tal de sollicitar que intervingués
en el conflicte.
Tingaérem ocasiO de parlar amb un
d'elle, el qual ens manifesta que la
sena impresein era franzament dolenta, ja que els patrons no solament
no volien parlar de les noves bases,
Art-an del tiroleig que es prorecomHsec les quo
d'U la Mi del n lijotte en un terral sind que no colien
‘ lel correr li le lifoutillal. la poli _ ja tenen aprovadea,
Ens digueren que en atolles cimas,
cia dura»1 tot el din ¡Fallir va
fi , r invesligaeions. El restillal de Catalunya els camba-es guanyen
d • aquesles ha ostia saber quo AS de quaranta-cinc a cinquanta pessetes
I eaeluva do lIndros, 1 quo sin d'ells de jornal ectmanals, m en e r e que
ella
reaull4 feril per un eop de (lea- romea en guanyen trentascinc.
Iral que II don?' el porter de la
Diuen itie la Set' d'Urge!! que
Dematien que ele patrons paguin
el Consell tienerat de les Valls
oat, a nntn e ro 1 5 de resmentat
ed no', que umulf en auxili d •Is tina qui n ta de cine pessetes cada mes, d'Andorra ha decretal l'expulsió
-agente de l'autoritat. Es deseo- destinada a la caixa d'aun ioreds. en tot el tereiierj del atalxlit ponein on han anat a parar 'lo Pa- a la vellesa u invalidesa, en el fundo- tonbs Boris Caven de Sk0asgress,
dres I so suposa que el que re- nament de la qual rindrien interven. natural de
nun l( ferit lie g no essee aoxiliai cin. Aquest5, prrè., lió rolen saber-ne
s'efectui atta'. Sernpels sens
res. I aixl esta, per ara, aanest c o n- bla que ltavia pretes erigir_ so en
que
els
t'Os
poliria
stiposa
Lif
flicte.
rol ‚l'Andorra.
inlentaven cometre
robnlori a dos estahliments
piieria d'armen (arree.

El tiroteig de dijous
al carrer de l'Hospital

Un ferit que ha desaparegut

A Andorra expulsen
un polonès que en
pretenia lo corona

o

L'atracament
a la senyora Lafulla
—
al mati continuaren dril irant
Altir
les persones que se su/anea poden 'aher alguna cosa referent a Eatraca•
ment de que bou victima l'administradora de loteries, senyora Alaria

Declararen uns canthrere del res.
taurant de "Le l'out del LleO" i 14
dona que anava a fer feines de caras'.
ter cionléstic a la ca ea on rin la senyora Laf,tlIa. Aquesta dona és It
muller que va reeollir de
terra la dita senynea ¡ la trasnade,
antulat per una parella de enardiei
civils, a nn taxi, i amb aquest al (lis.
pensari de Sarriä. No digné res din.
teressant.
El Jutjat Mitotero onze, que él, ei
que instrueix el ,tintari ami, moto,
l'aquest fet, intere:ba que hl colimpa•
regtli com més netas millor el xofer
que es trobava andt la seva faind a
P ele voltants ile Ii rollt del LleO el
dia 14 d'aquest mes, prop de ano
quarts de quatre de la tarda, que t
l'hora que fou troliada ha senynta
Lafulla 'cm se sentits. Aquest xofer
és el que va concluir-la, ami, el sea
totxe. als dispensari de Sarria.

Serveis del mes de maig de 1934
LINIA

DE LA

CANTABRICA A CUBA-MEXIC

PI redor
sornra, su na lo ha 1.1rticlO. de 1111333 I aaniender
24 ne nene, ‚tu 0IJAn el re I de La Corun.% el 27. cap a L'Ilavote
% ea Yola, n le tornada.
encrilz,
Prepera Toruno. si no uni i, i ,arntetA e. Ca de 11155
LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,

al

nn

VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor MARQUES al. COMILLAS sort1r1. a n no hl ha tbribelO. de
Barre ta,., el :a n O ir ng.
-,re', la ,tva 01 21. d.. moldea irvaa el 22.
cadil el 25. cap a 1 au tuOtnes, San luan de laierto RICO, santo pn.
minio ttva. t . La (illayia, rtler10 Cabello Uva ), eme» (tu., Puerto
Colombia 0,3.1 I Cristdbal
el 20 de ,p/ny
rrnl pOra 4,.r1/Cla, al no III hin vi, er

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LIMA DE LA
CANTARRICA A CUBA - MEMO
el vapor ONISTOOAL COLON %Orilla. u no tu ns voriseia. et in ate
ti na cap a Tarrteetua ( te 0.1, VaInnela. Atacant trost, Ntblbra.
d'nn 3 ornrä el tb
mauele mes cap a L'ElviUb. Verserut
er e aleS Inlei inAtIlee

LIMA DE LA MEDITERRANI* A NOVA YORK, CURA,
CENTRE AMERICA
‚lt vapor MAGALLANNI 10111ra. al no hl no varlaeld, de Bareelena I
rdrrigona ,f, t 1 el In da malo, de tallna de St urca ntsvl el 11, de
1•310itelg 1 41/rant tft 3 i el 14. de 3141143 al 1 a. de CbnPr ei CO, 34
11001 I Tva.1 el 91. de ala° (lea. , el na. cap a Ama York, VNIYanA
Pueril Ilarrle5 f1 a. ), Puerto Liman t rve t 1 Crls101,11,
M'Apera molida Al nn hl ha v3 r13,1 3. e l 16 de Ifflkil•

er. , el 11pas Gran Hotel T P in - cinema sonor
°muestra. ele.
1.i' como:Mala I @ Cicle que 'buriel: el passal ee es niardenen a 1,1111",
tradicional de la eomputyla.
imtot te establerau nqueeta compenyin 1111.1 taras de .ereeil e011113111.111
po it, lo m o nolin Veril. del Indo. ser,
per iinies reirulars
Por a nformal' , al seo cansIgnalliel. A. RIPOL. Cli L'Unan*. 2
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IL I
EL CINEMA_
LES ESTRENES

na finor extraordinaria. del gran actor
que és George

"Calamidad con suerte"

"Hay mujeres así"

Catalunya

First National Catalunya

First National

Film dirigit per Joho G. ..lOolti i inin argument massa cornplicat per a
ifory Astor. explicar-lo. Una noia que, abandonada
terpreta, ter George
pel
Evalyo Knopf', Grant
i d'alpremies. es Mima a un individu tertres.
bol: un tirotei g amb la policía, del qual

Acostumats pels autors pessim is tes a
Teure com la ruina és causa de tota
meng de desgracies i, sobretot, de la
non de tots els afectes, "Calamidad
con suerte" cus ofereix la gran novetat
de presentar-nos una familia a la qual
la noticia que tot se n'ha anal en orris
no fa altra cosa que unir al-1M més
força.
Això, que podria semblar arbitrari, i
mis pel fct d'esser el pare home madur, casat amb una dona ¡ove, s'explica
—es P at explicar i es po t admetre perfectament — per la desaparici.; de la
força expansiva, centrífuga, del diner
en els ncistres ternos. deixant l'irme la
força centrípeta natural en tota familia. En efecte, la concepció actual. e s Pc
-cialment'rz,dfamilb
diners, is essencialment de dintre a fora.
La familia no existeix més clue com a
centre d'expansió de les actititat s dels
seas membres. No és sin clos tancat.
sind satt ésser radiat : la fortuna orle
guanta el pare, la despenen els altres.
Amb "Calamidad con suerte", l'autor ha
volgut demostrar que, suprimida la fortuna, els membres de la familia es retracten GNU si iossin tentarles. per a enfortir el nuch central.
Un gran financer torna d'Euro pa. oll
/la estat un any gestionant afers per
zompte del Ceceen americà. i trola la
seca famil ia macticament inexistent. S'ha
modernitzat tant, que no hi ha manera
de sopar un dia a ca s a: la sera muller.
mig enamorada d'un pianista italia, dina
concerts a tot drap i ha canviat el m o
per la casa més mo--bilardecs
derna i inconfortable, i l'home s'ha de
refugiar a la camama del majordom si
'rol estar M. Parlant arnb el!, aquest
Ii diu que els pobres no poden fer com
els ric s . de sortir cada rúa perque no
tenen diners, i això ii &uta la idea de simular la ruina. En efecte: el truc dóna
el set] resultat: aquella nit trinen no vol
sortir i se sopará en familia. i tothom
es divertirá amis la C7an nocetat. Tots,
la noia, el noi. i fins el majordom, es
voldran sacrificar per ajudar el pare i.
guau re tri llo que la muller ha fugit amb
el pianista. resulta que el que ha fet
ha estat arar a empermorar les i01e.S.
El truc de la ruina tirdra. encara. un
altre efecte. i és que tites accims que el
financer lumia hagut de comprar tnolt
altes , les compra per quasi no res. perque
gent ne les col.
Un film ple d'un gran optimimie. que
es Un repàs dels films de mala gent, en
el nual cal admirar la interpretació, d'u-

resulta un agent !non; la noia. a la
q ual s'atribueix la direcció d'una landa
refugiada en una habitació, ami-, un xicot que la preten per a casar-se: im
repórter que viu a la mateixa casa i eme
la hi pren sense saber de q ui es traerá.
i que suggereix a la pollera el truc
radiar la noticia o ye la filia de la .71,e
cerquen está grenment malalta: la trola
que es presenta: el repórter qlle es desespera. es penedeix i es declara citamorat i disposat a defensar-la i a casarTot això, ple Ancidtneie ,.. fa trua
acció que a mesura qtte Michael Curti,.
el director, la porta can al final, es fa
més trepidant. es pecialment des de ranaricid de Lee Tracy. el repórter. un dels
actors més dinámica. Ann Dvorak es
Eheroina. i el film un melodrama potscr
excessivament farcit de coses.
A. FERRAN

LES ESTRENES D'AVUI
"LA CABEZA DE UN HOMBRE"
A coi s'ef.trena al Fa nta4o aquest
film diriga per Juliä Duvivier, director de "Foil de 1 aceite film que
assoli gran exit arrea del nión, i que,
inalgrat el temps que fa qtte es realazar . encara no sha eotrenau aci.
Es autor també de "Allo Paris". film
en el grial poguerent apreciar inflovacions de bona técnica cinematogrirjira.
Tenen els principal, papero: Harry
Baur, que hem vist en "El testament
del doctor N'abuse", de Frita Lang;
Gina Nlanés. que interpreta el primer
film rodar per Orphea Filrns a Barcelona, "Pax", que tampoc no hent
vist, i Jukijinov.

Text del projecte del

contingent

Per in podem donar a conerxer el famós projecte que tant d'enrenou ha purtat al alón cinematograiic nacional, i
adimc a l'estranger.
Copien':
"De acuerdo con e/ Consejo de ministros y a propuesta del (le luiustria
y Comercio, etc., etc.
Articulo partir de la promulgación de esta ley todos los locales de
espectáculos
destinados temporal o per_Wmgnn •••n•nn•••••nnn••nnn••nn••nn
manentemente a la proyección de i ndicalas cinematográficas quedarán obligados
11111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111!!!111111111' a proyectar películas españolas de las
llamadas de argumento en una proporción no inferior al 5 por tou del total
de películas pasadas en cada uno de
dichos locales. La obligatoriedad de proyectar películas nacionales en el pürcentaje que rija habrá de cuniplirse ei;
los locales destinados permanentemeret
DILLUNS: ESTRENA a cinematógrafo dentro de la temporada oficial, que comienza el día primero
D'UN BON FILM
de octubre y termina el 3( de marzo,
en los aplicados temporalmente a la proyección de películas dentro de cada uno
ni mis ni menys
de los períodos en que regularmente
actúe.
Art. 2. — Este 5 por lo° podrá ser
aunientado cada seis meses por el ministerio de Industria y Comercio, según
las posibilidades de la producción española, previo informe del Consejo de
Cinematografía, que propondrá la cuantía del porcentaje.
Art. 3.—Unicamente se considerarán
como películas españolas las que se produzcan en Estudios o per empresas que
radiquen y actúen dentro del territorio
SIC la República española, en una pr oporción no inferior al 90 por ha por
lo que afecta a realizadores, editores,
compositores de música, intérpretes.
operadore , , fidOgraius, escem;grafu,,
,astres , figurantes, músicos, ayudantes,
electricistas, mecánicos, carpinteros, maquinistas, pintores, escultores, regidorea
ayudantes de dirección, empleados admiRAFT
nistrativos y en general todos los que
intervienen en la confección de una ¡reicula
hablada y carnada.
Art. 4 .—A partir dc seil meses de
la
promulgación
de esta ley, quedará terdirigit pel celebre animador
minantemente prohibida la exhibición de
rus
peliculas extranjeras habladas en lengua
no española, cuando figuren en
MARION GERING
subtítulos en español escritos sobre imágenes.
Es un film Paramount
Art. 5.—A los efectos de esta ley II,
e considerarán como películas extranjeras las películas mudas, las de actualidades. las publicitarias, las pelícuAvui i demà, darrers dies las sin texto hablado cuyo acompañamiento musical esté escrito sobre la pe.
del doble programa
licula por medio de sincronización o de
dIseus, las peliculas meramente cientificas o documentales, siempre que no
estén acompañadas de texto hablado, y
las que tengan menos de cielito cincuenta metros.
Art, 6.—Todas las películas extranj:ras, sin excepción ni limitación de ning ún genero, que se exhiban Post- sulcro
-nizadsobl,ern
Comèdia que tothom recor- Ira del territorio de la República y por
eletnent..s españoles, con las mismas !ida entre nahes
mitaciones que establece el articulo tercero para las películas directas.
Art. 7.—Las película. sincronizadas o
doblaíla deberán llevar la in liciciOn de
ser doblarlas. figurando con la inetutól
60.44100%n•••nnn•nn••n•••.n•••............ del pals de origen el naidire de los ar

listas que han efectuado la parte v.sual
y el de los que han efectuado la parte
hablada o cantada.
Articulo S.—Para la proyección de las
películas extranjeras en los locales destinados a espectáculos públicos del territorio espaied habrán de proveerse los
distribuidores, concesionarios o poseedores, de una licencia para cada Pelienia,
par la que satisfarán por una vez veinticinco céntimos de peseta por metro de
película, destinándose los fondos que se
recauden a sufragar los gastos y funjotres protectoras del Consejo de Cinematografía.
Art. 9.—El ministro de Industria y
Comercio queda facultado para dictar las
medidas comp.lcmentarias que estime con.
vertientes a la mejor efectividad y 111.i5
exacta aplicación de esta ley."
.111•—

CINEMA AMATEUR
SESSIO EXTRAORDINARIA DE
CINEMA AMATEUR A LA SALA
STUDIUM
I.a sessió de cinema que, °ruanazada per l'Associació ile Cinema Amateur. lincha lloc e l día 2-9 a la Sala
Studium. amb motin del repartimen:
de ',milis del convites irt per aquesta
entaat, promet revestir un carácter
de gran esdeveniment per al, muestres
amateurs i per a tothom que de peor,
argucia el moviment eineistic.
organitzadors, davant la impossibilitat d'encabir en una mateixa
tots aquells iihns que cretien digne: de donar-se a conéixer al Mine
cri general, ha ‚regint me: arlient confeccionar un programa que doni una
:dea general deis aspeoes me: sobresortint, dels fultss0 presentats al r o ncar,.
Den: ich el programa de la sessió:
"Xiquets de Valls", de Gaudí G....Me ? , premi - 1.a Voz de su Amo";
"I'n film sensacional", de Jo eep Fanlance premi "El Be Negre"; "Jornada al port". de loan Roig i .antoni
Sarsancde s , premi Pathe-Baby; "Le i tmotiv - . de Francesc Gi b en. Premi
Gevaert; "La t'alisa a Ecemita de
Faigás", de Itamon Pingares, premi
Lluis Baltii; "El vi", d'Eusebi Ferrer. premi Generalitat de Catalunya:
"Mosaic catada núm. u: Laie-Barcino", d'Eusebi Ferrer. premis "I.a
litimanitat - . Kodak i .‘ssociació ile
Cinema Amateur.
1.es invitacions poden passar-se a
recolEr qualsevol dia. (le set a nou .1e1
vespre, a l'estatge de l'Associació.
AvinyO, ao. pral.
DUES SESSIONS PUBLIQUES
DE CINEMA AMATEUR
P. r a pri n 31,7, jt/11, tal "osan ha
rimara u ent en anys anteriors. Ir sercid de cinema del Centre Exeursionista de Catalunva oferirá al nostre
públic una selecc'M dels filmo presentats al scoi tercer concurs com a pro.
duccid dels seas cineastes amateurs.
Aquest any hi ha tina gran expc.tacid, no sol, per la qualitat dels
film= presentats, sind lambe yergue
será rúnica ocasió de coneixer la produce:e. ei. trangera d'aficionals que ve
precedida de molta fama i que pel jet
d'h aver -se de trametre a nurs paises

PEC

respectius no podran ésser exhibits
en cap Inés ocasió.
En la segona de les dites sessions
im prendran part diversos elemento
de la acede d'Esports de NIuntanva.
els quals taran una exhibiciO persOnal
de gran interés.
Dintre de pocs dies podrcm donar
detallo del programa d'aquestes dues
sessions, qtte senil un esdeveniment,
que, com cada any, constitueix un
èxit més a afegir als moho que ve
recollint la secció de cinema del Centre Excursionista de Cataltint a.

Lt

MUS ICA

Antat Dorati a la Univer-

sitat

Autònoma

'Música popular hongaresa'

Invitat pel director del Serninari
d'Art de la 'tosca Universitat, senyor
EL FALL DEL TERCER CON- Apraiz, i presentat pel nostre colla
Mestre-boradOliveBchf,
CURS DE CINEMA AMATEUR
Ilungaré i Anial Dorati explica la seLa acedó de cinema del Centre va anunciada conferencia sobre el
Excursionista de Catalunya celebrara cangoner popular de la seca terra.
avui, a les deu del vespre, la darrera La conferencia, amenitzada amb nornoeasió de projeccions del tercer con- brosos excitantes musical; i cançons
curo catala de cinema amateur, en la (que el mestre Dorar' canta en verqual seran projectats els ideas retinta sió catalana de la Iletra hongaresa),
de L'Igica, França, Austria i Hin- captiva l'atenció de la nornbrosa i
distingida concurrencia, entre la qual
gria.
Degut a la Ilarga durada d'aquestes veiérem el conseller de Cultura, sesessions. el jurat ha acordat no ter nyor Gassol; el Rector de la Universitat ¡ altres personalitats. En ftel fati del concurs aquest mateix
nalitzar la conferencia, el mestre Doi es reunirá la setinana entrant per
i toca al piano "Capve.spre entre
tal de donar-lo, fero-lo jrálilic per la nah
el: Siculs transilvans" emnig dels
premsa.
aplaudiments de Eaasistencia.
Segon: el muestre Dorati, la música
de l'Europa central, d'inspirad... germánica,
ha arribar a una fase d'esgoProducció nacional
tantent. I.a vida IlltiSiCal europea es
descentralitza, rl, l'actualitat, cap a
l'Oecirlent i l'Orient curopeu s . Adlinc
EL DIRECTOR JEAN GREMIL- la música francesa
sita vist obligada
LON REALITZARA -LA DOLO- a refugiar-se entre la Música popular
Ira dttrat fills al
ibérica.
refugi
que
ROSA uinoiumcsnt mateix en inc la Peninsula
Per la noca entitat editora de film, ha arribat a tenir consciencia dels vaespanyols "Falr.;. Campa y .Nlarcdn" lor, de la seca música popular.
ha e-tat contractat el director lean
La rem.vació de la mú s ica es farà
(lee/11111cm per a reata/a:- "I.a Dolo- ' mines partint de les músiques poriurosa", del tire•tre Serrano.
lars de cada poble. Hongria ens ha
Jean Gremillon cs tr..ba actualment donat el bon exernple.
a Valencia estmliant Eamliient de la
uns cent anys—deia el mestre
sal-suela. per Ud de pr oced i r. as-ro-o- Dorati—que a Hongria honi ea prerat per un Eterat. a la redae.-M del ocupa de coneccionar eançon, popu"decormage".
lars; no obstant, la labor científica
L'argument de la coneguila sarsuela s'inicia rumies als principia del no s
múSics inspirar:. Rela-tresgl.Do
será respectat en totes es leves parts,
es,.en t ampliada l'as ci,, j li..nant-/j en Bartok i Zoltan Kodaly. dedicaren
traila cnsems la serie (le fets que te- vint anys de la seca vida a collectren el sea IlesellUZ ell la producció cionar i a catalogar. en el montera
mateix en que anava a desapareixen,
teatral.
tot el cançoner popular hongarés. Van
1-a interpretaci ó daqueota proditc- recorrer al metodc cientific del fincid nacional será confiada a arti-tes
fli Ita dos liOns
que seran seleccionats pel realitzador landés Ilmari Kron.
diirerent s de ni • .ica popular bongaM. Grentillon.
resa: una, lenta, de carácter parlandoLa venir:tila començara a rodar-se rubato.
un altre de ritnie agut
en el Me: nIe juny vinent.
de tempo giusto. La música popular
• • •
hongaresa coneix les gamines iónica,
Lluiseta d Gorbea, ballarina. ha fir- lidica. mixolidica, major i menor, i
actinia': té rudiments de formes peritamat també auuln Josep Maria Cas- tdniques. L'U:rica gamma no hongatellvi per a interpretar un deis prin- resa uis precisament la que la musicacipala 1.aper: de "¡Viva la vida!". logia ationiena "liongaresa"; aquesta.
aqueixa gran producció nacional que en realitat. prové de l'India. En el
cançoner popular Mitigares exi..steix
el popular dIrector de "Nlercedes un estii non que data de la cent
rodará per a Exclu s ives Iluet.
alIvs a n ettes. Aquesta música nontiPel mie es ver,, encara no han aca- lar" d'estil non és molt rítmica en elbat les sorpre ses que _losen Maria tempf rubati, i és curiós de veme
mes rapidesa
Castellvi eins reserva ami> la seca ron' a'rxecuta ambque
no si es canes cantada en cor
noca producció. L'actuad.; de rae- tada per un sol individu. Aquest estIl
tista platinada en "¡Viva la vida!" la és en ple periode nie iormació i proconsagrara, pel seu semblant singu- dueix cada dia linees cariant s 5 ha
arribar a influenciar molt tota la millar i pel sen temperament artistic, ,ea del país. En breo: paraule s , per
con, la Jean Harleonv del cinema es- finalitzar la ama conferencia. el mes2anyol.
t re .11, 1; i 1 DA7ati e , b1, S .,.á MI panera-
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UN PAR DE FRESCOS

Preu: 30 eéritims

Concert de la Banda Murr....7al.—
Avui, a un quart d'onze de la nit,
davant l'estatge de l'Escota Catalana
ossen i. mito.
Programa
Rossini: "El barber de Sevilla'',
obertura. Bach: "Aria - de la tercera
suite. Saint-Saens: "Dansa macabra-,
poema sintiónic. Morera: "Tassarba",
dansa del t'ele.
II
\N'agur: "Els /fiestees caitaires-,
fragments del tercer acte. Jiménez:
Intermedi de "El Baile de Luis Alonso". Nlorera: "La Santa Espina-,
sardana. Usandizaga: Pantomima de
-Las Golondrinas-.
Palau de la Música Catalana. Cor
gallec "Cantigas da Terra" i Orfeó
Català. — En el gran corleen dan
gallee que donará avui, a dos quarts
nEonze de la nit, el 'sor -Cäntigas
Terra", de La Coruña, sota la direcció del mestre Adoli Anta Scoane,
executarä el seguent programa:

Nfendelssohn-J. Lamote de
gnon: "La gruta de l'Azar, obert....1
Mozart: - Serenata", per a tre.e
imaruments de vent. I. Largo, az 5
gro moho. II. Nfinuet. III. Ada,..
IV. Minuet Allegretto. V. Tema 4,4.7
variacions. VI. Rondó. Anea;
moho.
Schumann-J. Lamote de Grigaz.
-Concerto en "la menor — . cp. ;4:
per a piano i orquestra. 1 Alle
aiettuoso. Allegro moho. 11. ja,-,
pleno (andantino grazioso).
Irgro vivace. (Els dos últims sts
interrupció.) Piano: Pere
Ravel-Dupont: "Bolero-.
Collaborará en aquest corleen.,
pianista senyor Pere Vallribera,
fessor al Convervatori del Lier:
L'ingrés será lliure, com de cral-..e.,
i Eacces del públic al gran sa:-..;
iestes del Palau de Belles Art,
tuarà per la seca porta principa.
Es recorda al públic que les pa.,
del gran saló de testes restaran :a
ses durant l'execució de je:
i es prega a les persones
després de cornençada l'e
d'una obra que, per reaneel•
als artistes, s'abstinguin
penetrar a l'esmentat saló f,
bament d'aquella cxecue'...
Homenatge al mestre Per,:
El programa d e tallar del :.
com a homenatge de gran.al set,

mestre sots- director.

da. l'Orfeó (,racienc, i
tecle bloc flema, chi:111cup..
cont segueix:
MIedia. — Apat de gres
Tarda, a les — La
Principal del Valles" ex-,
seguents airases sardanes r ciamades al pati de restv..
alegre", Josep Serra: "Le,
n ie Sant Miguel", Joncá;
Dolors", E. Gratacds; "EJordá: "La insta majen'',
"Renaixernent -, Saderra.
Nit. a les deu. — Orfed Gracire
"Voltant la senyera". Balcells:
dansa de les berree. ", Mendelsso:7:
"Remordiment", Morera: "EnneeJ
i Rosselló", Morera; "La Marr
Den", Nicolau; "Crit de gaert.
Schumann. Cobra Barcelona: "1:11,.:
a mur/tanta -. Català; "Ofrev," res
trena). Joaquim Serra: "Romant,.ca
(estrena), Balcells. Segona pr.
Obras del mesure Pere Jorc:à:
vernenca - , "Cançó rEhicern - e,
na 1, "Campanar nevat -. -S:
volar" (estrena). Orín d (aObres del mesure pene
fahrega" (primera audicid .
lem" (estrena), "Dansant-.
Gracienc i Cobla Barcelona: •
da - , Lamben.
Per a incitacions adreceu-vos ui
secretaria de l'Orfeó Gracienc.

"Canto do Arrieiro de Mesoiro
(Crufia).
"Foliada de Portosin" (Crufia).
"Canto do Pandeiro de Cortare 04.444444++++++.4444444444
(Cruita).
44444+9de+444+44444444«
"Negra sombra", de J. Montes.
4444444444+44444444+++.1.
"Alalá. de Carnoedo" (Cruña).
"Quer que Ile quer", de M. Fallos
(Muifieira humorística).
"Irania de Salcedo" (Pontevedra).

II I
"Foliada'', de Pontevedra.
"Canto do Arrieiro - , de Carballino
(Orense).
" 'r angarafios-. composició jocosa.
Iletra de 11. Curros Enriquez, música
de J. C. Chane. — Arranjament a sis
veus mixtes per NI. F. Amor.
"Alalik - , de Rtvadavia (Orense).
"Alborada", de P. Veiga.
"Canto do pandeiro", de Lage
(Crufia).
Himne a Galicia.
Gaitero: Francesc Paradela i E tuili Corral,
Balladors: Ingeleta Amboada, Fe'
seta Caridad, Felisa Vázquez, Mari‘a
Leiro, Joan Acuña, Ferrar) Dans, Antoni Aradas i Lisuco j Encarnado
Nfosquera.
L'Orieú Calad, en testintoni de
confraternitat, cantará, sota la direcció del niestre 3lillet. algunes composicions catalanes al començament de
segona pan.

Setmanari de Literatura, Art i Política

El asesino diabólico

NOTICIAR!

I I
"Pande:rada", amb hall per lcs
parelles del cor.
Solo de gaites, ¡seis gaitera F. Pa*
radela i C. Corral.
"O Roclicio - , muifieira a dues gaites, amb ball.
Ball per la parella infantil.

Llegiu

Surt cada dij ous

ma de la música no popular actual
d'Hongria. Despees de Liszt, el primer gran músic hongares, vingue una
gran decadencia. Tres noms gloriosos marquen la primera promoció important des de l'època de Liszt:
Dolinanyi, que s'ajuma a l'escota musical atentan; a, i Bartok i Kodaly,
hongaresos a Inés no poder. Cal
mencionar el nom del meterá Jeno
de Hubay. igualment conegut cem)
a compositor i con/ a violinista.
La promoció següent es destaca amb
Lleó Weiner, n'oh apreciat a restranger. Kosa ¡ Kadosa, pianistes
composhors. Cal mencionar també
Jemnitz i Béla Radhai, actuai daector de l'Opera de Budapest, que, a
desgrat .le la crisi económica, no tanca les scves portes durant tot l'ami.
El mestre Dorati acaba dient que
la seca primera vinguda a Barcelona
l'ha transformat en un fervent de la
cultura i d la mús:ca catalanes. PerO
--eligué—Ja en tenim prou nIe paraules;
que vinguin ara els jets. "Jo, per pan
meva, pite protnetre a tots els mena
armes catalans que no perdre cap
°case', de donar a coneixer a l'estranger la música catalana, tant la popular com l'artística."
El públic sabe aprec:ar slegtvlaillent
el, esforços del mestre Dorati, que
fou molt aplaudit i felicitat.
X.

Orfeó de Sants. — L'Orfed de
Sants, sota la direcció del mestre
Antoni Perez Moya, el dia de:
...emir, a les deu de la na, desgranará un i mportant corleen, que ;era
radiar des del set: estatge als cama'
n ans d'.\mérica. El programa es el
seglient: - Cant de la Senyera", XI 1Ilet: "Els fadrins de Sant Boi",
reis Xloya: "Els tres tambors", Pérez
Moca; "El galant desdenyat", Pérez
1 aya : "El coarte A nisau Ntillet.
- 1.a gentil Nlargarida - . Curnelles
Ribo: "Can«, del Iladre", Sanxo
Nlarraco; " Nluntanyes regalades
Salivo Marrasen "La filla ilel mar.
xant". Cumelles Ribn; "Els Segadora'', Mine?: "El maridet -, Pérez
NI cia.
Els concerts de la Banda Municipal.
Denla, uf su dia del mes actual, a un quart de dotze del mati,
tindrá Ilen: al Palau Municipal de B.Iles Arts el setanta-uné corleen sitnidnic popular de la Banda lt unicipal.
trove de la mesero tanda de primavera. El programa d'aquesta audició
es com segueix;

FANTASIO
AVUI, ESTRENA

Una pellicula apas5::'
nant que ha estat
sificada com l'obra re
tra del cinema france5

HARRY BAUR
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- El nau presiden:

...Migar té fama d'heme

linan era ministre en
••1 Liaptehev. semblava
Ginebra, ss. - El president de la ',rano no hauria trigal a aconseguir
.ii un universilari que no Conferencia del Desartnament, senyor isolar-la.
ud retiral. Avui, quan el Hendersan, ha comunicat ale membres
Ribbentran ¡Etna com a prova,
ha pres per divisa "Ac- de la Mesa de la dita Conferencia un Part de Hitler, les tendencies de la
lituvi''. no prefereix pus resum dele j ets mes sortints ocorre- política franco-russa de la qual asseeanfidenwies. liens ;mí. guts despees sie la reunió de la darre- g ura Mussolini que tenia per objecte
ra 5eSeiti.
influenciar Anglaterra en una política
•:s breument. les respostes
El senyor Henderson cita en urimer dictada p el temor it : Alemanva. polívolead fer a tut peno- lloc
el memorándum presentat a la tica nute contenga a tenir en territules (piantes qüestions Mesa pels delegats de Dinamarca. tori brithnic nombrosos partidaris
s inateelial
Espanya. Noruega. Suecia i Sutssa. Hacria fet ressortir com una entique es felicita del vstre memoränduin en el qual els paises nes semblant era allunyada de tlttit do reformes sent que neutrals esposen el seu punt de vista snlini. i cona ells eren mes prop dril
hagut respecte a la Conferencia en la se- que Franca en aquesta
Quina influencia ha tingiit Ribbena l'exh.cit. A llalla guent forma:
Primer.- Caldria contentar-se amb t rola m o l, dels dirigents feixistes?
n a, en han estat inian Conveni limitat a algunes classes
_,uns de torea. no n'in la solució del conjunt del problema.
La denúncla d'Hongrla a
• ssilat. ¡. Era imposSegon.- Una vegada delimitat el
saria? Rin-post a: El p eaalenia, s'haurla de decidir sobre lugoslävla
Lt ha estal obligat,
les mesures substancials da( desarmaBelgrad, 25.- El senyor Yevtitch
•salti .1-apartar-se ment.
sortit aquest mati cap a Ginebra.
:rercer.- El Conveni ha de consti- anda objecte d'assistir a la Conferencia
moment del seu objecte
intervenir en lit vida po- tuir. d'una forma maderada, la realit- del Desarmament.
Després és probable que es tras.. , 1 país. Je tic cabria ter zació práctica de la igualtat de drcts.
Quart.- Estudi del Conveni enca- lladi a París el lo o 111 de juay. Per
amb altres paises.
ra
que
sigui
restringit,
rebassant
les
accedir
a la invitada del Govcra
, nada la descomposició nrop
osicions del mernorandum britänic francés.
Pr'11110a ot e tttiila ell de 2 51 de gener de 1 934, especialment
Prendrä també part a la Confed a rrers lem P s , s,' Iament en el que es refereix a les garanties renncia del Consell halcan , c en la qual
• ,je lexrtt PI la p recises i concretes. Per a rexecuciO fi g uren els ministres de Negocis Esdel Convela:.
trangers li'lugnslävia, Grecia, Roma.
x. f . -ia d e l La tornada d'Alemanya a la Socia- nia i Turquia i s'estudiarä la situaciO
siprat per a la conquista tat de Nacions rep resentaria indubta- cre ad a p el cota dEstat de Bulgäria
sr. una cliferl'ili • Ia Cecees- blement una important contribuciO per l'actitud adop tada pel Govern de Socl progra roa del (lovern a la solucia deis gratis problemes ria davant el Pacte balcänic.
>obre eerls niantejats.
Benes parla de l'actitud
lit un gran patent tu Les gestions de Ribbentrop
txeca
,
/.11 n 11 e programa j el
Roma, i10:11 crela (i lle las tres
- pa rt its peilt tos. Peris entrevistes que van R:bbentroa baria
Praga, 25.- El ministre de NegoiI era menys en els tingut amb el cap del Genero italià eir. Estrangers, senyor Benes, ha fet
,s que en la no esea les 114/1a:5 assistí limbaisador ale- lurant un Consell de Ministres tina
- promeses formula- many a Roma, charlen rederit exclusi- exposició sobre la sitnació exterior.
Sha referit especialment a les Mies. le resperit inesqui i vament a la questió del desarznament.
capelletes que la- Von Ribbentrop Ita informar alusso- tions nue es tractaran a la Societat
.le
Nacions.
Ilni
de
l'acceptacló
eventual
per
Alela vida dels partits
Ha parlar tarnhé de l'actitud que
- • :a. La nostra ferina manya del memorándum italiä. Adhuc
- no fer soroll :t'ab deu haver afegir - per satisier mCs adop tarà Txecosloväquia respecte els
ämpliament el pla pacificador de Mus- problemes actual,: de :a política inter1 anac ji tic j proniesolini-que en el cas d'acceptaciO per
. aliar PU ajut del noslre les altres potencies del memorándum larden-1's
refermes
i:al ja. Alernanya re prendria el seu lloz Arrlbades a Paris
• Me nt ment meditades. a Ginebra.
París, 25-El president de la Con: Horn tia dit que els
Però sembla que l'enviat especia!
eren umbrosos de Hitler ha conversas amb el cap del ferencia del Desarmament, senyor
l-lenderson,
ha arribat a aquesta cagabinet. ¿Té alguna Govern italiä d'altres qüestions, en
Resposta: Ni la primer Bao de les ofertes comercial, pital a les 17 .40, je pas cap a Ginebra.
Anue
s
t
mati.
a les 1030, ha arribar
Pantimaeoneria le- (rae Alemanya ha jet darrerament a el ministre de Negocis Estrangers
a sub la tiesliia lugoslavia i que hom creu a Roma turc, Ruchdy Bes-.
q ue han estat accemades. Aquestes
JI latHg:u.a.
E.1 ministre ha estas saltidat a l'esofertes asse g urarien a lugoslavia la
G o ve1 1 11 pensa compra de la seca collita per 25
0 mi- tació p er l'ambaixador de Turquia
- a l'esit de les lions de marcs, sobre els quals Berlin Sitad Ben', pei ministre de Grecia, el
una adhesió po- estar:a (Esposas a donar per endavant. Cenynr rota:, i M. de Sainte .Marie.
arruinar aisi el prestigi A Alemanya Ii assegurarien el bene- 2n nom de M. Bartheu
'ics parlas? Itesposla: fici menys cert de la collocació a John
Simon anirà a Gi:u buscara d'agrupar to- Iugoslavia de certes mercaderies alerees de la nació entorn manyes de luxe quan aquesta estigui nebra ::
disposició d'absorbir-les. Ttot aixe,
. grama posibu per tal de en
Londres, 25.- S'anuncia amb caräcvol dir que livantatge és per a Bella dificil situació Oc- grad
que Berlin fa un esforç consi- ter oficial que el ministre de Negoli t a la segona pregunta derable. Aquest
zis
Estrangers, Sir John Simon, soresforç indisnnsa- preocupa de pi endre me- hom sap per quins motius -Italia.
tira de Londres per via aeria el diuf
lenne
al mati, amb dlrectiO a París.
!Ora els antics partits.
Ribbentro.n s'ha esforçat de tranquil- des don es trasIladara a Ginebra per
¿,Es je: d suposar 'Azar el Govern itaEä i
ha buScat con- a p rendre part en les reunions de la
u en la seva refor- vencer-lo ene Alernanya
tenia la neativa, ultra el seu cessitat urgent d'aconseguir ajudes, car Mesa i de la Co missi6 general de la
C o nferencia del Desarmament.
.nomies, s'inspira en
prineipis: selecció i
• ltesposta: Si. la se. slabilitat són lit base
refnema administra-

Cornentaris a la ree- La situació torna
lecció de Masaryk
a ésser tivant

Pa/
- "Le Tetes", re- funcionaris - denoinenats, ferint -,..• a la reelecció del se-.-ttradz, diu, entre antes
al %ven,' tisatr
1,.• • • ,,,.nts
de reserva)? coses:
El President senyor Mas:aryk.
.uts color
El Caire, 25. - Les darreres
..•tjeja de partit que representa ni figura d'un noticies que s'Ion'
rebut d'Arabia
seva
en
la
herni
nacional,
resum
els flanindiquen que la siluació es torna
Hura qualit al s persona les virtuts esseticials de a posar no« tivant entre els
la nació fi-n . 114;01a per rjrmen f s parlidaris de
Seud els de
els quals la seva
I ;vetn Semitliman del Yemen, que, a penes
pe- influencia ha ;e•onseguit emisa. einat. el 'Fucha tic pan, seinbla
. :st-elicia d'un liar les aspiracinns ¡ interessos, (pie es preparen de non a reque seria a la i que coliaboren ami) el Inaleix prendre les haslililals.
1.•
fle 110111pe- espete de eottfiança reeiproca
S'atribueix a ltin Seud la mau
elegit. ¿Ele snlidarital en l'obra CeInilltil de nifestad() de 11111é deSPKS d
' ha11 per compelen- rengrandiment nacional.
-ot
Vee donat una nova ',ro y a d'inEntnig de les perbirbadons.
, esovein nindificar5. la
dulgencia
respecte
Huían,
aquest
que experinient el ;ruin, (lavan l
.ral? Itesposta: Es
¡mines ¡nieta de gUaliyar
‘11 11 (1 11ra per opinar sobr t, toles les passiens cleseneadenaEn opinió de la genaralital,
des. Tx ee. sl"vaquia ddint 111/
l'obstacle que existen: per a siglun estat fins ara eit gran exemple de 111a 1 1111 1 PSZ1 p.,- nar la pan PS Cl prineep hereo
lilica, j ‚taut ss degut ett primen
nodlre pais.
Ji
Seif Ulislain, que !nutria eslinui_
. al interpretar el pus- ferino als esforços del senyor la 111111l11 a no eserular les conmanife,:t 'rs ,ttni 51111- 3Iasaryk.
di
c ions de la pan, ileelaran que
Per la seva part el "Journal
itteet a bl ment di.
„,re im el territori? des 1,,U, bals" declara que eilp Cap 1 : es:t' y en, yemenita es calme de
defensar
Sanaa, en la quid los
1 - q reei cnnrreles Ita tu d'Esta, 11: artualinent a Europa
saudisles no aconsoguia arpes:, efeete? una saludó eompa rabie a la
rien entrar niai.
del President senyor Masaryk.
1-.1 nou 5 i...1“11•11
S'atribueix al dit príncep
-1 una de les seves lasnianifestació que les intinlan),,
• --omials el manteniment
del
Yemen serien el cenientiri
¡ el respeele de la
' a tot PI rili11. Ea Ilei INTELLIGENCIA REPUBLI- les tropes sandisles, ruin lío torea dels exereils 1 1/ res , ja tu liodI
eslriirlainent
CANA
lenes.
tolhorn.
. mis de vista del Gila1,111
laslrirl. 25. - Ett una recent reunir:,
,ii estrannera i sobretnt s'ha coincidit entre el 5 partas desculen,
• ii rruceslattlellt litt/P11- republicana. radical demócrata, radial
neincitleixen absoluta- socialista, Esperes i federal, a empren- HA ESTAT SIGNAT L'A' anda les i tel (11o11 (1 111 preve- dre una acti‘a propaganda a fi que retieixi la fervor republicana del 12 d ' adeelarat
' Itespusta
CORD SOBRE LETICIA
-s vegades que la política bril.
a-quests darrers ternps
1.1 in verll a III Pririp tul lt nosha
Rio Janeiro, 25.-Abir, a tres quarts
.le sis de la tarda va quedar firmat
i que sera emitinuada
l».. lser encara amb irnt s energía. EL NOU FISCAL DE LA l'acord que posa fi al ccmllicte de Letici.
E l D- stabliment de les relacions
L'acnrd compren:
arnh la U. R. S. S. respon al nos- REPUBLICA ES ACUSAT
Primer.- Un Protocol d'amistat i
515g de cense/V:1r brUIPS re DE COL.LABORADOR DE cooperaciö.
4 . 1,, ala Luis els Estala.
Segon.- Un acta addicional, espeLA DICTADURA
cificant que el Protocol llama d'estar
Dh solució do tots
ra:ificat abans del 31 de desenilire
atadrid. 25. - "Heraldo de Ma- rally en cure.
escrit,
firmat
drid"
publica
un
per
un
A q uesta acta addicional ha de ser`• i;, , 25 ,
El rei hi, signa: grup d'advocats madri:enys, contra
decret en el quid e 'O r g i 0 11 if la el neu fiscal de la República, senyor vir de liase per a l'aileciO d'acnrds
li $solueió de tots els Municipis Gallardo. al qua! acusen dia er estat sobre navegacid, circulació a la zona
fronterera. M'anee i sobre la persecudel País.
collaborador de la dictadura.
cid del centraban.

a Arabia

una maniobra
francesa

Berlín, ia D. N. B.,
relució unib el robatori de
etnds ductinients comes en el
territori del Sarre, publica una
inda dient que seguits les prime1' 1 '5 MformaciallS de Paria el robatori s'llavia comes a l'Adininistraciú de les mines del Sarre,
Ir ò segons les darreres /toldes
seinbla que el fet es va cometre
a les &Mines del Servei densetiançai de Friedrichsthal.
L'esnientada Agencia afegeix
'1 (1 la preinsa parisenea aprulita
aquest suposat robatori per a
demostrar la IleCP S3jlat d'establir una policia neutral al Sane.
Afegeix que sembla
prestunples aulors del robatori
sin' tres persones naturalitzades
franceses o a puld de naturalitzar-se a França.
_Usó fa suposar que es tracia
d'un arte prepara! per endavant
j elt r antiltitt a demostrar la neneeessitat d'una policia internacienal en el dit territori.
Per la seva part, el periOdie
"Sarrebrucker Zeilung", comentina lambe, aquests tete, es pregunta si el robat o ri ha estat porlat a la practica efectivainenl, i
acaba dient que ala Girecils i solities del R e ich i del Sarre no es
pPliSil en la neeessitat de completar d'aquesta manera la seva
dneuinentaeni sobre les eserdes
franeeses fiel territori sarrene,
subte Lt qual s • estä suficientlucid in f o rma t.
(1 1L

Londres, 25.-1:Agencia Reuter creo saber que per iniciativa
del (Jo y era acaba de tenir ¡Ion un
cativi ditnpresSions entre els
Governs interessals sobre la
qüestiú de saber si Seria oportn
i útil obrir unes converses preliininars bilaterals, per la via diploinatina habitual, sobre les
ipiestions tecniques i el procedínieta de la Conferencia naval
de 1935.
El Govern efigies creu saber
que la proposició britanica ba
estat Len acollida a Washington.
Als Cfrcols anglesos conipetelas s'expressa l'opiniö que París seria un lluc mult P ro P iei Per
a la

reunió de la Conferencia

Naved de n'uy vinent, i se subratlla que es preferible que
;n'oestes converses no še celebrin en un dels paisos mes inintediatanient interessals en el
problema.
Continuen els canvis d'impressions
I,adres, 25. - Conlinuen eis
JJUVIS dimpressions entre les
principals potencies naval; sobre
l'oportundat d'entaular negociacions preliniinars anib vistes • n
la Contereneia naval de 1935.
Es considera , en etecte, que
l'eventualilat d'una denüncia pel
tapó de l'acerri spie d e termina el
pereen tal ge de les construccions
navals plantejara problemes l'examen deis quals Ile estarà

nidal [Mira/neta a les potencies
dignaláries del '.fraetat de Londt es.
L'actitud del Japó

L'ainbaisador
del Japó a Londres ha informat
el seu Govern que Sir John Siilion ha invitat el Japó a iniciar
Berlin, 25. -- Aquest niati s'lla franques converses preliminars
verificat, sota la presidéneia de sobre el problema del desarmales autoritats, l'anunciada ma- ment naval, i que ha dirigit una
nifestació de dones de Renäriti. petició seniblant al Govern dels
per a demanar el relürn del ter- Eslals E s- tito,
Segults han manifesti s al miritori del darte a Alenianya.
Vesnientada manifestarla ha nisteri de Negocie Estrangers, el
titigul lloc a Coblenea, i segons Japó eslava disposat a aceeptar
l'Ageneits Oficiosa D. N. B., hi aquesla ¡militen) a condició que
converses ainb Anglaterra i
han pres part mis de 25.000 dones , de les quals 1.+00 sän n e 5 . 1s Eslats Units es verifiquin se-urals paradament per mediació dels
del Sarre.
ttinbaixadors japoneses a Londres 1 a %Vashington.
En represenlant oficitil del
de Negocis Estrangers
Els acords del partit SFIO ininisteri
ha maní festat que si la Gran
Brelanya i els Estala Units dedilgen celebrar converses preliminars sobre la Conferencia naval de 1935, el Japó estaria sisposat a examinar la qüestió,
Una manIfestació femenina nazi ::

Lluit a contra el feixisme i dissolució de

la Cumbr e
Tolosa, 23. - Per 3 . 1, 00 vote conIra 237 el Congrés Socialista ha aproval la moció de Blum i Zyrornski,
dient que el partit ha de zoncentrar-se
en les scguents activitats:
Primera. Defensar contra les organitzacions feixistes la seva própia
ex.stincia.
Segona. Defensar tot el que estigui amenaçat pel feixisine.
La Cainbra actual ha de disoldre's
procedir-se a troves eleccions legislatives amb la representació proaorcional.
Acaba declarant la moció que el
Partit Socialista és linie capag Ce
defensa'. la llibertat política i arribar

ni restahliment econMnic del país.

¿Hi haurà canvi

de govern a

Romania?
Bucarest, 25. - Aquest luan han
circulat rumors als cerdee politice

sobre la mala situacia del Govern.
El 'primer ministre ha estat rebut
rei i la conversa continuarä agitesta tarda.
S'assegura que l'audiencia d'aquesta tarda subministrarà una indicacM
positiva sobre l'esdevenidor del Gocern, alai com sobre la possibilitat
.1una nova combinació ministerial,
indicant-se per a atan darrer el nom
del mariscal Avereeco.
DECLARACIONS D'AVERESCO
Bucarest, 25. - El diari
farrea", (irgan del partit tite azabdilla el mariscal Averescn, publica
en el sets número d'asad una informaciO en la qual desment duna manera
categórica i terminant els runtors (Me
han circulat aquests dies segemi els
quals el ni havia comunicas al utaristial que estigués disposat en tot
moment a fer-se carrec del Poder per
tal dimplantar una dictadura militar

Els Soviets creen
una nova aristocracia
Paris, 1,, - El periodista Ceo
Leuden', que escriu unes crimimies sobre la vida rueca , araba
5te publicar-ne una al "Journal mi remarca finten ..., que tenen
els Soviets de crear una mena
La idea duna creació sl'una
noblesa L0111.1011la !lita tle lettlps que troba tot
l'interes de Stalin i la seva realitaaej. ú es facabament ingle de
b:dit una politica que consist eix
a seleccionar els al,tir.
boixeies de la gratt massa Merla.
Ja en 1918 el Consell ds, comissaris del puble deeidia la
creació d'una condecorad() militar per als ofivials i soldats de
l'Exercit vermell que haguessin
combatid contra la contrarevomei0, Después seg,ui la institueid
Ist l'Estrella Roja i dc l'Orde de
Lellill.
QU:111 els Soviets sita gueren
iniposat definitivanient pensaren
int lit de dislineions Inmola:Untes civils. Foil Eatribucio de
1 .5 trile del '1'reball i la delä /lerois
ib lii eball, els litulars de la
qua 1 lingueren dret it silinivions
¡ avamalges parliculars,
mateix suecei amb els
[amaines d • un allre (mitre
els dels herois de la voustrucein soeialista.
•Es el oontmil traquests
rils del regint que van a formar
la nova aristnoriteitt, que substiVellit

seus miIlegis P er Ilaixellra•
Els aristóerates de la nova
Ilstesita tindran avantalges bastan', sorprenents, lant d'orín,.
la 1111111 tenia OIS

material con/ d'entre moral.
T'imitan els transports graluits

en els ferrocarrils , vaisella,
trantaies 1 aulalmsos, una se15• crlo especial en les cases rab de p roeue n r -se e"
muna Is, 'el
a vantaljoses llurs
quevistres Pli enoperalives.
al país.
Ist dit periódic din que tal, rumors Tindran dret, en fi, del "habeas
un tenen cap fonament.
corpus".

REMARQUE:
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Barthou exposa el punt de vista
francès sobre els grans problemes internacionals
El di(seurs
r'
2e dlea B
pust:'rat.haouPisgti:''')
Barthou després explica de quina manera Eranea, aidel al Tractat de VersaIles, signa amb Anglaterra i Italia una
declaraciü comuna, per tal de posar en
vigor la independencia d'Austria, a
conseqüència de negociacions dificil; en
extrem, per la repressió sagnant de la
sublecació socialista.
Sense imnúscuir-se en la politiza interior dele altres paises - ha afegit
el Coreen significa al canceller senyor
Dolifuss el seu interés perque la repressió fos menys severa.
En tot cas Erallea rornandrä fide l a
la política de la independencia austriaca, necessaria per a la pau de l'Europa
Central.
El senyor Barthou ha insistit en qu e
Peuioutua es un gran país arnic dels aliats,
L ha esposas que durant el sea viatge a
Polonia treballa en pro de l'apropanient
entre Polònia i la U. R. S. S.
Quant a l'ingres de la U. R. S. S. a
la Societat de Nacions, ha afeen:
-Tinc la seguretat que sera un esdeveninient considerable per a la pan
d'Eurapa. (Gratis aplaudimentsa
El senyor Barthou, que s'entrevista
amb el senyor Litvinov respecte a l'ingres de RUssia a la Societat de Nacions, ha declarat que seria pretnatur
preguntar al Lorena sobre l'actitud de
Eranea respecte a la petició de la L'. R.
S. S. que se li assigni un lloc permanent.
El ministre ha recordat
inoblidable de que se'l feu objecte a
Praga. i ha retut homenatge a la persona del senyor Masaryk, "gran anziä,
ferm republicà, esperit gran i de gran
cor , que és licuara de la humanitat".
Ha declaras a continuació que el seu
viatge a Polònia ha confinnat l'aliança
de 1 921 , i ha anuncias que contestarä les
invitacions que li han estat fetes per a
anar a Romania i Iugoslävia, i compto
amb que' a amlaclas paises l'acolliment
sen ä digne de França, puix gute - ha
afegit - els equivocs, si n'hi ha, seran
dissipats.
El ministre ha retut homenatge al
senyor Titulescu, ¡ ha afegit que demä
s'entrz Be amb el senyor Tewiik
Ruch
t',
En n'esta forma - ha afegit prossegueix França la seva politiea damistas
En el referent al lesartui,anteinl, la poli-

El líder de la joventut hitleriana la

declaracions

tico del senyor Barthau es la continuitat de la dels seus predecessors, o sigir4
una politica de pau i d'igualtat de drets,
dintre la seguretat, pera Franca no pot
ignorar les formacions peo militars, i no
pot acceptar el desarmament, mentes lea
nacions soureses ale Tractats es rear.
men.
El Govern, en la seva nota de 17 era...
bril, afirma la continuitat de la patine
ca francesa. La Conferencia del Desar.
n'a:nene ha d'arribar a un desarmament,
i no legalitzar el rearmament que Sha
fet, violant els Tractats. (Grane apiu.
diments.)
Aquesta nota és la ven de Franca.
El Govern continua essent fide! a 14
causa de la pau.
Pel que respecta al plebiscit del Sar.
re, el senyor Barthou ha afirmas la ne.
cessitat del respecte de la Ildaertat dels
votante, i s'enorgulieix d'haver-se negat
a lliurar als habitante- del Sarre a les
represälies, negant-se a abdicar els drets
que a França Ii han concedit eis Trastats.
Ha recordat que india al president
del Comité del Sarre, bar6 Aloisi,
qual ha dedicas un homenatge, que tenia
interés a conèixer els propósits del Con
mimé del Sacre, els quals no podria :ut
jar fine que es tradueixin ett mesure
concretes.
El senyor Barthou ha acaban afir.
mant que cap francés no vol la guerras
ranga - ha afegit - tara tes el pos.
sible per a evitar-la , i l'evitarä, i ro+
mandri iidel a les seves aliances i amis.
tats.
No és impossible - ha aiegit - que
Frasea i Italia es posin d'acord en una
itnelligencia cordial i definitiva.
Per altra banda el senyor Barthott
té la impressió que no s'han refredat les
relacions amb Anglaterra durant les re.
cents converses. França - ha afegit
està lluny de trobar-se isolada.
El ministre d'Afees Estrangers
acabat dient, enmig dels aplaudiments
gairebé unänimes de la Cambra, adhug
de diversos socialistes:
"Serä un honor per als nostres es.
foreos que durant els meus viatges Pus
gui fer sentir la vea respectada dung
Franca que no ha percha raudiència del
rrn5n."
La Cambra ha ajornat després la das.
cussió de les interpeltacions sobre poli:.
tiza exterior fins que torni de Ginebr4
el senyor Barthou.

Un

hanquet

en honor

de Cárdenas

Noca Yorle, 2 5 . - La Cambra da
Comerç Espanyola i les societats ess
puntales
de Nova York han oiert 1.13
Berlín, lidor del Eront
de Jurettluts aleinanyes ha de- esMorzar de emulas al senyor Carde.
4
clarat en un interviu que les jo_ tris, neu ambaixador d'Eapanya
venints hillerianes no estar' er
E .vice-president de la Cambra de
raril'
oposivió andi l'Església eatölica. Comerç senyer Entili Gonzalez va
i ttfirma que, al contrari, per a felicitar l'ambaixador per la labor 11/.114
les Joventills hitlerianes, el me- ha portat a ca p durant la seva estada
vinient naeional socialista té el als Estats Units, especialment en el
val5.51: de les segnents paraules terreny comercial.
Va expressar després resperanga
del eilneeller senyor Hitler:
El niteional-sorialisme esta que el sen yor Cärdenas actui prop del
basat eit el eristianisnie posititt: Govern di Madrid a favor de la ratCa
cal donar n l'Esglesia el que 4 ficació del Tracas de Comerç ibero.
l'Esglie sia • a l'Estat el que atnericä.
C
b !ej.
c aattrt
ela baennssaar
s
:,:as a sevaa lar
d 1n
es de l'Estat.
dabais.
e que
llefeeint-se a l'entrada de ren-. donar la capital, baria iniciat ja netenars de milers de joves catit- g ociacions encaminades a la firma
lics a formar part de la Joven- .l'aquest Tractat.
u tul hilleriatia, ha dil que volieh
Interrogas p er un redactar de
la nula; de lista lit joventut ale- géncia Ha y as, el senyor Cárdenas ha
Illailya 11 la Jis euulutl hilleriatia, declarat:
Un diplomàtic ha de posseir el de
"no per a engrandir Ilustres
reugles, sumí per a unir tothem de comprendre totes les Ilengües, se us.
se
narlar-ne cap.
en el respecte al eaneeller
Encara que sigui impossible fer una
la defensa tio
*101
deelaracio oficial, puc dir que vaig a
!leida"
Franea anda el sentiment de fer tot
el que ein sigui possible Per a Mal>
tenir la cordialitat real que regna en..
tre antbd6s paisos.
LES MALIFETES
Es impossible dir quins seran els
mitjans que llaman d'emprar-se Pe r.
DEL BANDIT DILLINGER a mi/tarar encara mes les dites netacucas, j3 que estaran subordinades alt
t.t- a York. 25. lqutal astas- esdeveniments.
sinat de dos malicies a Rast Chicago
No obstant , tindran per guia el mea
es atribinut al handit Dillinger. Els afecte sincer a Franca,
an vaig pascadavers dels dos noticies han estat r
anrcnans
re ru eu ibrosos anys, es p ecialment als
trabase als seients anteriors del seu
autainabil. L'autbpsia demostra que
Va afegir que s'emportava un exele dos noticies han estat acrIillats
cellent record de la seva estada als
a trets.
Estas; Units i que li complaia en ex.
Els governador de cinc Estats anun- treni Que la Unió hispano amer:car
cien una re s onmensa d ecinc mil dia - na hagi ofert al seu honor una reces»
art per la det.istió de Dilsingir.
ció encomiada=
4
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Dissable, 126 Je maig de 19:1i

BARCELONA AL
L'Activitat Política
.• n ••

CiliiliilliS1.3 9
Corts
Amb mol in de l'Assemblea l la Federa ció l le loveniuls
C. R. avuti, dissable. a les den tie la Mi. se colebrarä
un aale d'afirmacid nacionalista. en el qual prendrau

senyors
J.

BORONAT I RECASENS

RAFEL TASIS 1 MARCA

MART! ESTEVE

Conseller de Finalices de la Genertilitat

.A DIILÇIO TERRITÜRIAL
t'ATA/A:ATA
Catalana R.-pu:di:alta de Bareelona. Acota Catalana Republiodua del
cl Foincnt Catalanista Republica
denianaren a rAssembka
ei Conscli Excoutiu, p.-1s iniffaris que
.-nside res nies efioients, faci els possitapidanient
•
cs
d J . la Divisia 1:ti-darte( de Ca-

Federació de Joventuts
d'A. C. R.

Ordre del dia de l'Assemblea
Ordre del dia per a l'Assemblea
general de la Federada de Joventuts,
a' celebrar el dia 27, a les den del
mati. a restatge d'Aceró Catalana Re_
publicana, Corts Catalanes, 589, pral.
Primer. — PresentaciO de acedendais pcls senyors delegats.
tia qintstia que ha: ia ¿sial
Secan. — Memoria de la junta Dii per a ia so!ucia do

mulat diversos
e ami, sanyor Paa
a: ha :robot/in ircansablement, ha
repetidament dos d'aquestes
les rc ¡ultra d,
11113
- :.• al l'at ,aineut oata!Ot an !a prinal donar a la
t etapa
ti chi , a qua, tot
n7
31111,1 • 1!,(7
tcristigucs
- -in -se a les
reanounia,
i de io
•
dels serveir:
tal hairra
',f nvs i
distribucion

rectiva.
Tercer. — Lectura i discussió de
les ponències elaborades per la Joven_
tut Catalanista Republicana.

Quart. — Proposidons.

Cinque. — Ejerció del nau.Conscll
Execran,.
Sise. — Precs i preguntes.

Anides dels estatuts que fan celerinda a la Federació de joventuts
Article sise. — 12 Federaeió 5Trä
regida per un Consell Executiu compost de cinc nicnibres que tindrau
-e país, i en assignats els cärrecs de president.
frojectada vice-president. secretari, viee-secretari
i tres o rer. L'Assemblea general de la
lliurement els cinc
s que ditionl- Federació elegirá
socis que han de formar-lo.
sera
retal per
El president
rus i gratin, dontOs, despro- semblea general d'entre el , cinc elegir; per a formar el Consell Execti...riort 1 pressupPst,
tin. Els abres arrees seis distribui--: a Pa r id Os aquosla
ran entre ells els altres membres elereferOnzia
ni de fruir rn el que fa
gits, da:ord amb les citas/mista:tejes
personals de cadascun.
.--o'lerna de la divisió territorial
Tots els membres del Consell Exeque e.'s sens estudi i saluoia
en votació secreta.
per n'Os tetes. Aquest cutin senil clegits
Anide seré. — Els membres del
cl fin pat.-tu e n les Consell Executiu seran elegits per un
ce
d'esperar que periode d'un any. Els seus compot'tdes,
lIC reprengui les se- nents podran ésser reelegits.
Article dotze. — Les assemblees
CH contacte alab
generals de la Federació se celebrat que han fern; ulat els dit'ersas ran a diverses localitats de Catalunya,
— 7 r ristrats, d'aquits..a qiiostia Per que fixará el Consell Execntiu cräcord amb el Comité de Cooperacie.
7 SCd11.71,5

Article tretze. — Les .Nssemblees
estaran constituides pels delegats de
les Joventnts adherirles que presentin
Ilur notnenament d'acord amb les
se/Ocies nórmes: data de la constilució de la Joventut: nombre d'associats: nonts de la persona a /l id ha
estat conferida la delegacie; signatura del president i secretari respectmrns de rentitat. Arpiests nomenaments nonrés seran y :di& per a
r.Nssemblea per a la qual hagin estat
conferits.
Article catorzé. — Totes les votaclons seran nominals: seran secretes
( tau ho demanin tres delegacions.
En les votacions s'aplicar à la representació proporcional dun vot per
cada deu associats o feneció major de
cine de la Joventut representada, d'a_
cord amb la darrera liquidació 111C11sual efectuada amb el tresorer de la
Federad/3, que batirá d'ésser la corrent. Cada Joventut membre de la

abundaren en el eriteri del conferenciant. A les flan del vespre ion de.sa

sessió.

Acció Catalana a la Barceloneta
Avni, di-salde. dia 5m 3, a les den t
del vespre, conversa pública azul, a s sistencia des senyers Amatlen Hurtado i Coll i Mas.

prmulran pan: Antoni Jamare, R. Dad.
man Ferreres, Franresc Pineda i
Verdaguer, i sera presidida pel vinepresident de la Unió Catalanista, senyor Daniel Reig i Prima.

Noticies
Publi-Glub posa a coneixemeid

d*arlistes, lilügrafs, impressors,
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
folOgrafs, capsers i d'altres que
Arine s t vespre, a les deu. ¡'A grapa- es dediquen a rail grafic corneeque prendrä part, per
ció dEsquerra Republicana del Fe-

Soltes

,-',sui al vespre. i dema. tarda i vespre,
funcionaran al Marieel Park totes les
grans i petites atraccions u dívertnnente
insta/laus en aquelles esplèndides errassea bell mirador de la mar, la cintat
i la muntanya. Les nits del dissabte i
diumenge. el parc funcionará fins a dos
quarts de dues de la nit. i per a millar comoditat del públic, la Comnanyia
de! Funicular de Montjuic prestará servci t'iris a dos quarts de tres de la marinada. per tal que. amb tota comoditat, es au g ui fer la tornada a la durar.
A la tarda de demä. diumenge. aquest
pare funcionará de 4 a 8. de eonformi tat amb la cartellera que donem en un
altre Nac.

!M'A d'una adequada
a l'Exposiciú mundial que tindra
lloo a Rot(çrdana el proper mes
Dimarts, dia 2( 1 , a les den de ta
de juny. Tots aquells que Iii vulnit, conversa pública amb assistencia
guin concórrer — a fi que la
dels senyors Claudi Ametlla, Orto
ilustra indústrin publicitaria lit
Hurtado i 1::duard Ragasol.
n iblingui el relleu indispensableCatalana
Republicana
caldra que lliurin els seus treAcció
de Mataró
balls, de sis a tino de la vellla,
a les °Denles de Publi-Club
Dimarts, dia ay, a les den del vesDE
TORNADA
tRantbla dels Estudis, 12, prinpre. aquesta entitat celebrará 110a reAhir arribaren de Madrid el d:putat cipal) abans del din 6 de juny
unió acordada pel sen Consell Direcsoconseller-regidor
senyor Sisen i el
vinent, les quals tindran eura El Cónsol de Strissa ens comunica aue
thi. a la (mal convida eis senyors
l'organització de Governació, senyor josep Maria que figurin gratuitament en la des del 13 de junv fins al 13 d'octubre
Federació podrá optar entre acumular cis per tal de tractar de
propers. tots els viatgers que arribin a
dila manifestació.
els setts vals en un o diversos dele- politica local, i a la (mal assistiran Macip.
Suissa proceder/t.,: de l'estranger i que
gats. fins a un máximum d'un per els senyors del C. E. del Partit
romanguin alrnenys set die; en aquel(
Hurtado, DaJOVENTUT "LA FALÇ"
cada vot a que tingui dret.
C. R. senvors Anuden
país, gaudiran de considerables reducassenyalat
ha
Delegació
d'Hisenda
La
Ferran Cinto i Ramon
La LornissiO permanent de la Jo- per a arta, els segúents pagaments : ad - cions sobre les tarifes dels ferrocarril;
Article quinze. — La primera part vid Ferrer,
assemconvoca
a
Peypoch.
Falç'
"La
ventut
mini.strador de loteries número 16. 1.25n: SUiSSOS, t1 5 a dir. duna rebaixa del 30
de les assemblees será dedicada a
blea general extraordinaria de socis ídem número 34. 20 7: ídem número 38. per loo per a persones q ue 'ijar/un seradmissid i aprovació dels nomenaEL PRIMER CONGRES
pen a asan, dissabte, en compliment 5.492261 ídem número 42. 25.000: Junta les i d'una reducciU suplementària del
ments de delegats. i tot seguit dade l'acord de l'Assemblea general or- Obres del Port. 3ro.0not Secció P. Es- ts' per roo sobre bitllets de familia o
DEL PARTIT COMUNISTA
provats es pausará a l'ordre del iba
DE CATALUNYA
dinaria del dia 7 d'abril proppassat. tadistica, 18.2no; Sebastià Bonet, 6208; de socetats, Et,j bitllets corresponents
que batirá fixat el Consell Executin.
Primera convocatòria a les deu de la Concepció Campanales, 239'38; ;osen poden chtnir-se a lotes les agencies de
El primer Congrés del Partit Conit, i la segona convocatoria a dos
Notes
munista de Catalutiya se celebrará al quarts d'onze. L'ordre del dia és la Castells, son; Antoni Estruch, 3.787'66: viatges a l'is.traner.
Pere Garcia, 52.mo; Pau Guiltra, 85050;
local del Sindica' de la Indústria HoEins a dissabte, dia 6, a les vuit telera, Rambla -del Centre, 3e, primer presentació del programa d'actuació Pilar Grau. 281'It ; Ildefons Herrero.
La Secció Encursionista de Dinanne
per
a
pretemps
per a l ' eXC1- CiCi 1034-33.
del vespre, lii ha
l'esquerra).
216.004 . 18: J. Yuste. 6.6o5'19; Vidua Club, un con dures a Serme les gestions
de
tescala
sentar les proposi: ions a l'Assemblea
d'Isidre Portell, 6.1[9'15: Jean Resida necessaries per a l'or g anització de rexLes sessions comencaran avui, dis
de la Federació.
Ramon Serra. 6r.o8o'.42; Antoni cursió en autocar que el dia /7 del mes
sal:te. a les non de la nit, i es conr Assemblca de la Federació tinuaran durant els dies 27 i 2.S , mati.
-Serra. ari5'22; Josep TOTTCS, 32130: entrant fan, a les Guilleries i
del
concOrrer
tots
els
socis
l'adral]
VIDA
ir i
Ferran Tomás. tono; fruti i Gaietá Ira obert la inscripció per a la susdita
tarda i nit.
Partit. iii sen especialment invitats
Vilella. 8.723'in; Joan Bruses. 45.125: excursió. Per a ebtenir detalls, adreceuA resmentat Congrés acudiran
els 50CiS i directas de les entitats non/brasas delegar:: de t,11. Catahnlya.
_losen M. Duran. rroo; Mariä Puja- vos a la secretaria del Club (Comtal. q.
que tinguin la intenció rorganitzar i els seus debats serán públics.
(irrinandat "La Mutuali- deS. 4-125 . 3 e . Fn or: Ramón Serra. .principala cada vespre, de set a neta.
jcv.-entuts en els respectius centres.
I al Barcel o n e sa" celebrara derfia, 8.82n: J. Yuste, 84o; Vidua ensidre L'itinerari será: Barcelona. Vic. Otee.
L'ordre del dia será el segiieut:
—Dissabte, dia eta a dos quarts
Primer. — Nomenament de la Mesa diumenge. el segrm homenalge Porten. R7o.
Sant roan de les Abadesses. Ripoll, Vios.
(111C
CIS
cal
Congre
vespre,
de vuit del
de discussi n i obertura
a la Vellesa i luvalidesa, dedica l
Earcelona.
nents a l'Asserublea presentin les resSegon. — Informe del Comitè cen- als pensionistes de la dita Ge r : - ALBUMINURICS,
politica.
Iniore
pe:tires ponincies.
situaci
la
obre
.
s
tral
mandar. L'itere eonsistirit O il UP
En un traje restaurant barceloní va
—Es prega a les Joventuts i en- mant: Anteni Sese. i coiniorme
ASSAGEI" AIXO tenir
j 1 iurtliìu llor a
5,11,1111
lloc im scpar d' h ome na t g e al ne
titats del partit que hagin d'eurür lical de josep del Barrio.
odista senyor Woldernar Troebst, cap-ri
delegats que ho anunciin anticipadaEl tractament d(ScAert per l'Abat
'rercer. — Informe sobre el proble- Lar/me/1 Obrer 31arlinene
Interinato:
ment i d'una manera especial el inri ma nacional a Catalutiva.
In, 1 al 'SIL, Fas soris ¡ sim- Magnat, rector dAncone (Franca). de prensa i pr e paganda del Circ "Carl
dels representents i cl nombre de vots Hilari Arlandis, u eoinierme sobre la paliliants que ilestIgin
poseeix una acció ripida i segura Hagenbecls".. A Väpat assistiren eis seFernsworth, presiden de rAssoque representin.
situació del: Tmgesos. per Teruel.
sOn pregats de recollir les contra l'Albútnéna. No hi fa res que nyors
del
t'omite
Nomenament
acompanyada dadó de Periodistes estrangers: ChiQuart.
in% ilarions a rasa (le l'avisador. l'albunMair:a es Presenti
chón.
Dominen,
Puig. Villegas, Simón,
Cercle d'Estudis de la jeventut
Central.
a rembaras o que sigui conseqUencia
Muntanya. 9 )).
de mandria infecciosa: Pot obtenir-se Willianis i .5enynra: Cesta i Den. Presid'Acció Catalana
UNIÓSOCIALISTA
una curaciO completa i dent Ile l'Associació de Periodistes,
1.11rfe.1 de Sards ens prega .a rapidament
Abans-rraltir, a les ruit del vesprc.
DE CATALUNYA
segura. La BOISSON BLANCHE daltres. També hi assistiren el copro¡les: "El
publicació
rat
se celebra la catorzena sessie del ter_
L'ABAT
MAGNAT es pren com pietari i director del Circ. senyor HaA a Ser; ‚In i GOt. anonada al C. D. d'aquest. Orfeó ha vist arnb DE
cle d'Estudis de la )orentut. La ursuna tisana en la dosi que indica el genheck. el seu fiil Herbert i el rereat
Vabmcia, 573. baixos, avui,
S
chein;
nil fou a càrrec del president de la careen de
en
la
prospecte que acompanya cada ¡las- senyor Dierssen. N- a oierir rasat el
d¡:sabte , a les den del vespre, fin- sorpresa Tatilinei
se:ció universitària de resmentada
sessia de lecturas (Tespeelaeles ile diferents pede- cú. Es trabara a totes les fartnácies semen: Fernsworth, i contesta el senyee
la
primera
drá
lloc
joventut. senyor Joan B. Duran, que
amb l'obra titulada "So. dies que l'Orfeó de Santa liavia a pessetes 320 el ¡lascó per a pre- Ilagenbeck, amb emocionades paraules
descabdellà el tema "L'organització comentarles
d'agraiment per a aquest pa is, i de g erde l'autor Emite Durkheim de prendre par en el festival a parar un litre de beguda 1301SSON
escolar a Catalunya". Defensa rapo- cialisme - ,
se celebraran sur. benefici de la "Mutua de 3latro- BLANCHE DE L'ABAT MAGNAT. mame entre tots els nobles.
liticisme de les organitzacians esco- Aquestes sessions
sense interrupciä tots
i afegi que havien d'ésser acon- ces n '1'2tnent a¡ la mateixa hora, a ba- nas de Cataluña -. al lealre ViOContinua obert a restatge de rieraia. Atine :4 G. D. fa constar la
fessionals. Es referi tumbé a la col- els i: Vssalstes
programa d'obres de l iq
pació Fotográfica de Catalunya (Dar
extens
se
d'un
laboració de les associacions escolar;
sera proles la mis eiM e zica per de la Victòria, 14, mala. el VII Saló
anth els claustres de proiessors. Ex- diferents amen:.
In Ileugeresa ile lal publieació. de Primavera, el otra! és molt visitat.
plica rorganitzaciO general de la E.
que no en tenia esmeril ni Consta de 56 obres i Pot ésser
.ja
N
OSALTRES SOLSI
AUDICICNS PER A AVUI
visitar
N. E. C. i esmentà detalladament les
havien sollicitat la seva coope- tots els dies feiners, d.e set a nou de la
a
les
den,
se
celebraExplica
desnit ,
seres diverses activitats.
Organitzada Grup Renalvetlla,
1_aci13."
els
iestius,
d'onze
u
a
una
del
prés els ideals de la Federació Ya- ra un acre de Conunemoracie de!
xement tindrú. Use avui a la nit,
molí.
nona! d'Estudiants dc Catalunya i trente aniversari de l'Assemblea de
daval l t dels Cafi: : s (Mine i (omOrdigeneral
l'assemblea
En
queafirma que a poc a pa: es retiran as- la 1_ um Catalanista, en la qual
El Comité d'Assistencia Municipal del tal, del Parallel, tina audició de
solits. Eou molt aplaudir. Prengueren daren proclamats el s a r:nci P is naci°- in j uria celebrada per la Federació
dTltratnarins, Queviures i Sitni • Districte VII ha organitzat per a denü. sardanes a ¿arrere de la cobla
la paraula alguns dels reunits els quals nalites u socials del catalanisme.
!ara fou reelegir el president se- diunienge, a les ¡marre de la tarda, al Barcelona Albert. Marl
Sardanista del
—
p yor Tomas Marti, i el Consell Poble Espanyol. un tnagne festival. a ii
queda constiluit de la d'augmentar els mitjans de que disposa Poble Nou organitza per a avui,
aquell districte per a atendre les seres a p•s deu de la vetlla. al Passeig
master:1 segiienl: President lionecessitats. Graciosament. i amb
Trionif, xamfrit al carrer
norari, Manuel Sorigner i Cases; moltes
tot el desinterés, hi p rendran part dis- de
una bailada de sardanee
president efeeliu, Tomas Martí tintes agrupocions corals.
esbarts, Ron- Pallars.
¡ Toreal; vice-president. Jainue dalla Aragonesa. Cobles, i per a l'esplai a earree de la Cobla Popular,
llmttidú i Cases; secretad, Just dels iniants, algunes exhibicions de paFESTA DE LA DANSA
I t neyo i Gil; tresorer, Josep Au- llassos.
let i Gener; eomplador, Benvin
El Casal Cataia ¿ti l'Eaquerra
gut Vilaseca; vueals: Florenci
de rEixampla tE. C.), amb rnotiu
Tehar u Espito/a. Miguel Tebar.
de la inauguració del nou fogar
Lluis Sanesteban, ,Iosep
patriölid s'Anal al carrer de les
i loan Bullid/.
Corts Catalanes, 163, entre els
—
Al carrer de Fresser cii tramvia de la de Calabria 1 Rocafort, i en ce,
1,..associaciii de Propietaris do linia 45 atropella el noi Gens
lebraei,j (lel seu Cereer aniverSalda Eulalia de Vilapiseina ba Martinez, de set anys, i Ii produi lesions sari, ha organitzat un eseaienti
treus.
Fou
conduit
a
l'Hospital
de
Salir
orcolebrut assemblea general
programa de festes, el qual
dinäria, en la qual fou renovada l'au.
lloc avui. dissabte, a dos
— En un establiment establert al núque
queda
Junla
Direoliva.
la'
177 del carrer de Mallorca, pro- quarts de sis de la tarda, davant
eonslihrida aixi: President, Jo- mero
pietat del senyor .Montllor, entraren !la- de restatge, a arree de la Cobla
sep l'ebrer i Guiri;
dres, els quals se n'emporcaren generes CatalUnia i amb la cooperad° de.
Torra:
Frederic Ca Ilion
de punt ralorats en 111105 25.000 pes- l'Esbart Folklore Pep Ventura;
secrelari. Lluis Ferrer i
setes.
sota la direcció del seu mestre,
guera ; vice-secrelari. Ja u ni e
— Al dispensari del Clot fan assis- Leandre Peraeaula i Nilaregut,
Er_
Ittimbau i Frigola; tresorer.
tida la nena de non anys Francesca Manel següent ori RabentOs; zanares Pera, amb domicili a la placa descabdellant-se
nest Ilibalaigua
de les sard anes i ballets :
Agusli Oliver i Pons; de la Sagrada Familia, 15, la grial pre- dre-Giroa
n alnad a", Bou; "Ball
al ventre. que Ii ioren
arxi ver. Josep Berengin • r j Pe- sentara lesions
causades per la filia de la portera de de garlandes", Sant. Esteve de
()l'O; vocals: 'Miguel Comes j
Sasrovires; "Galop de cortesia-,
,
casa on viu.
Josep Itius i tioquer. Josep la Desprès
de curada, passá al seu do- Gurb; "Sketing", minuet, d'oriFerrer i Busquet. ¡ All red Esengen frand• s; -Pensant en tu",
tor i Esquer.
— A la placa de Manyer i Elequer Bona1erra; "L'hereu Riera", Pa.
toparen una camioneta i la bicicleta en
Ilars; "Ball tle gitanes”,
qua multara Enric Ritt, de 33 anys, el
11. Contradansa i
goal resulta amb iericles coutuscs al cap I. Entrada. —
JoNOTES DE LA FIRA
braç i ini drets. El pacient ion auxi- xotis. — 111. Catxutvta. — V. Sortida,
DE BARCELONA
.. iat a la casa de socors de Gracia.
El conductor de la camioneta fan cona la delegad/3 de policia.
Una de les mes remarcables festes dutt
Prop del correr de Calábria fati
—
que es preparen amb motiu de la imper la Guardia Urbana un fetos ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
tninent V11 Fina de Barcelona consis- trobat
meses. Avisat el Jutjat
tirá en la Diada de les Vires, que se d'uns
De Catalunya. — Bisbe, 3 Cis a r3).
guardia.
ordena el sen trasllat al dipósit
celebrará els dies In i 1 7 d e MilY•
Joventut Socialista de Barcelona.—
i que consistirá en dues jornades hl - judicial.
— Al careen de Sarrü. cantonad, Rambla de Santa Mianica, 29, segon„
ternacionals i interregionals, a les
quals seran convidades destacarles per- a l'Avinguda 14, d'Abril, van topar un (Oberta al púbiic tots els dies feinem,
taxi amb un automUlsil particular. i resonalitats estrangeres, vinculades
de la nit. Diumenges,
les fires que se celebren periódica- sub:1 ferit cl passatger d'aquest dar- de set a nou
ment arrea d'Europa, els directins de rer, imagen i Marin, que viu d'onze a una del mati)
les que tenen lloc a altres regions al carnet d'Ardua. Els cotxes van
Acció Social. — Amadeu Vives,
crEspanya i els Comités de les co- quedar destrocats.
Academia de Bones Lletres. — Car.
marcals de Catalunya. En el progra— En passar cl tren procedent
ma del conjunt de festes a realitzar Valencia per l'estació de Nulles
rer del Bisbe Caçador.
durant la quinzena de la riostra VII éS n Cf apedregat i Motejar per un.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Fira, próxim a sortir, e. donaran ,le- desconeguts.
talls d'aquesta important iniciativa,
Sortosament tan sols van trencar Carme,
Pedagógic Experimental.—Tra
tot just Bancada i acollida ja amb jus- alguns vidres sense ferie cap passattificar interc,.
ger.
tessera de Dalt, 7k.
Acadèmia Catalana de Selles Arta
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
Aceita Catalana a Sarrià

i Bonanova

ble Non celebrará reunió general ordinaria per tractar del seguent ordre
del dia:
: Aprovació de l'acta de la reunió
anter i or. 2: Estat de compres de rexercici anterior. 3: Assumptes adtmNomenament d'una ponistratius.
nencia orientaciens a seguir per a
la reforma d'estatuts. 5: Elecció dun
vocal. b: Precs i preguntes.

CEPORATIVA

LES SARDANES

ETS MEMOS

QUE

ES DESITJA
ii

III

PERIT INIECANIC
jote, 111111 ¡ antli
ru
la

venda a

vendre.
Escriire
Iti

iniciatita primia, per a ocupar-se (le
Hareelona d'arlieles
ja eoneguls por
Sera pretera el qui ja tingui I'llabitud de
FIll

d'E.

Dr.suera, Avinguda 14 d'Abril 383.

nou a una). Especial d'Art i

Arqueo,

logia.
ySoetal i Industrial. — Urgen,

iMinero 187.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Gràfiques del Pare de
Montjuic en curs d'installació).
D'Història Natural. —11amblad
deis Estudis, 3 (Acadernja de
Crencies).
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LA PUILICITAT

SANT AN1

Dissable, Pa

NI DE

malg de 193f

VILAMAJOR
reme..

4444.644+44.11.11+44444444444-1444-44+04+11.4.11.44.04.1.4)+66

COMESTIBLES

1

1assatges locions

Jos.ep Liavina
Postre aliments i (12 han gust - Cafès torrats
ESPECIAL1TAT EN CARQUINYOLIS
SANT ANTONI DE VILAMAJOR
eSals-1/-14Kate-:;-.÷-24-':ext-Is-{..t",)-J4-7-il-ZetsZ-JsisiDs:/-4;-:-Z-4-tefe:si;,,-;-'

14444144494444+11444+441.fee+Z44~94444,11.44.

ANDREU TAPIAS
Especialitat en tota mena d'installacions I reparaclons
icicletes
de motora, apareils de rZ;clio
*

Taller, Carrer iou,

SANT ANTONI DE VIUMAJOR
444444444444<>d4.244444'4.444+44444444444444444444444444'
44444+4+64444444+esee.44÷$4-344e444.44sterseeeeftee.444

PERE PRUNA
MESTRE DE CASES

fraPiCegfti1C813
Piaça de l'Església, 5
Sant Antoni de Vilamajor

dri vide, Sutil Antoni de \llanta gandeix d'un elinta g uau i
agradable que el fa un dels llave
predileet es dels eetinejants, del,
.quals eChi ha que fa Molls any:,
que IÌj Ronden, ne nninment
In finalitat 110 pasaar ta la dis

Sttttl Anioni sl
Vilumajor, o eal 'vals dins la temperatura del
lambe San( Anloni «le Vtlanova aeit clima, sitió atrita el fi d'esAs U u palde for- plaiar - se pels Sella e ne
dp
t i rts
mal per un nueli de rases colo- lols poblats de
que els
paele i per 1111 escampall de imprinmixen un Ir«
«¡Os
ma,¡e$ que l'envolten. Entre unes ptni.«rese.

allres formen tut esmitint trUng
qualre-cenls esialges, amb mes
«le mil cela habilanls.
San! Auloni de Nilarnajor perMuy al parlit judirial ile Granoller s ¡ cal:a allual en 1111 tertmc

pla, a l'esquerra «le la riera (le
Curdedem Ea situat ti quals
quilòmetres de l'estgeid de Lli/tara i a la carretera que va d'aqueisla població a San!. Lloren,:
II.
roolrgda (çs produr

Sa va

A SANT MART! DE CENTELLES'

rica, la quai cosa fa que Sant

¡ va

i

Antont de Vilamajor visqui prin-

Camiseria Corbateria
i Articics de punt

elia u me Sans
Boqueria, 32 - Tel. 16636
BARCELONA

loan ertran

JOSEP BEPTRAN
CARRER VELL, 2 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR
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Ahir, en l'exprés de Franca, va
sortie cap a Ganava el nostre
redactor Jcsep Oncirs, enviat
eepecial de LA PUSLIGITAT per
a assistar al trai.x EspanyaErasil, valid per a la Copa del
PilOn, que se celebrara doma,
diumenge, a l'esmentada ciutat.
Referent a l'esmentat torneig,
denla publicarem un article del
p ostre redactor senyor Joan
Figuerola, 1 el dimarts vinent una
amplia informació del partit de
ref.irisncia, del nostre enviat especial.

com a entreteniment, per a pastar l'estima, a les tres de la tarda, davant
d'un encontre de FIrthúl Associació sense cap interés, entre equips d'estar per
tasa.
No entenetn con/ la Federada Catalana de Rugb y ha rment dinar la seca
de gom a gotas les espaioses graderies autoritzaciís yergue nogues pastar una
cosa ami. No entenem eran les JOvende la "catedral" de les Cort:.
REGUR nits d'Esquerra "E:dat Català”. organitzadores d'aquest encontre, slan
tut avenir a una Immiliacid senildant.
entenern cota el F. C. Barcelona. nue co:a afirmara un non eait es,
es dilt català i catalanista — i tantes
El programa d'aquesta nit I inteproves n'ha donat en altre: neasion: — gren les aegsients proves:
pot esser capte, ara. de semhlant befa
-polo social.
l'artn de water
al bou nom del nostre esport i de (ata50 sucres Iliure internacional,
litt; tu.
metres ilittre internacional.
l'en't, per si el: qui encara Poden
metres esqueng temeni eocial.
hon
evitar-ho no se filian adonat, ji une
loa metres braga internacional.
me elle donat colme peri tite no l"'
Ion metres esmena
pm evitar, Im dic an clarament, perquè
metres Mime. ¡emes, social.
ha aixecat la seva
Deina a la tarda al caim, de Les hi hagi, almems. qui
ob- 10.) - 200 inetres inRellevanients
Corts, tindrä llac, tal c osa Osa Ningut ven per a no hacer d'alsaixar, tlesprés. ternacional.
anunciant aluests dies. el segon encon- el cap.
Rellovaments 5 'I< 5n !liare
3 firuncl ISART 1 .51TRIRACII';
tre disputar per un equip nacireal
Salvament de naufrags.
Catalunya, Pequin seleccionat per la
Cursa d'elisninaciCi.
Federació Catalana de Rugby, el qua!
Partit de water-polo internacional.
!sidra acarar-s e . d'igual a igual. a l'ePer part .1,1 Collegi d'Arbitres i
re/ir> nacional francas, grades al fet d'haAQUESTA NIT, A LA PISCINA Oficials de Nataiiii ha estas nonsenat
er est at rees inentnla Eatalunca per la
el segnent jatjatt
Federada Internacional de Rugby Ama- DEL C. N. BARCELONA,
Jutge ärliitre: 'romas Vataller.
L'EQUIP HONGARtS
teur.
;s tarter: Rohert SerinV a.
Nn cal pas repetir en aquests mo- Ti" RENOVARA LA MAGNIFIniges: Victot- i4 Pal i Artitand DoCA
ACTUACIÓ
DEL
DIJOUS
mente Cl que sha dit ja re ferent a
n y , o.
PASSAT
l'enorme transcendencia que per a l'esErtinoinetradars: Francesc almarmrs de la nostra terra — i fins ver a
A q uesta Mt. a les deu en pool, g nez, Joaep Lehrero, Caaitnir Aumacecoses que no tenen res a veure ami) lespii. cina tIc l'll,cullera ne celebric- à Iles. Prat, Ni•inesi Pollean. Nicle
port — tenen aquests, encorares que la segona i ilarrera Rumié, anda "1.'jCanut. Lluis A. Garcia i .latnne Per
disputa el primer equis, näcional que lia pesti T. E." . d'Ujpest, cannsiO
-die6,
representas Micialment Catalunya, amb gria, format pel› mes destacats caml'er a major faeilitat del reels reoresemants oficials d'abres na- pio ns mundial", i o ltrupics, entre ello
cordem que per a aqueat festival
cho.... El iet d'avenir-se. Italia primer. i Nerneth, el davanter centre de l'equip
batirá aervei extraordinari de trainvies
ara França, acarar el, seus equips na- nacional magiar; Ilalassy, que ha figui embarcacions "(iaviotes - , aquestes
cionals ala representalus nristres, es, de ras trenta-dues vegades al "s t
n larrerei; amb sortiila del Portal de
fet, la ratificaci3 ver part d'ells del re- d'Ilongria scnse haver estas hatut
la Pau (Ctiloin).
coneixensent de l'autonninia Catalii- una sola vegarta, ¡ liozsi, tanthe
nya, rec9neixement que Mis-Miles/cm tin- lar del conjum waterpnlistic (ion izaDEL CLUB DE NATACIó
ati? Ilor ja en le. reliniiiiis da París res, que M'u Nanieth formen lin
ATIaLTIC
i Hannover nee vertiera per a la cona- conjunt ofeasia excessivainent
Muda definitiva de la E.I.R.1.
Segueixen actualment al Club (le
Com es wat veme, darles. la imporI.a reconeguda superioritat t mag- Natació Atiene les mateixee conditancia d'aquest encorare és extraordina- nifica clip, se dem o
ciona d'admiaaió da soci , . o sigui
strada P
Pan
ria. PerO is inolt Inés. tit ear /. si hongareaos en el ¡t'aneal er
celebrat el sense pagar quota d'entrada, i les
Intim en compte la eran notodaritat d'adijoua paasat s'oferiran de non en quistes mensuals divilidr eij quatre
msest eaport a la venta Repablica. Dinaquest festival. Els nostres rupresen- categories diferents, de (Mes, quatre
seenge . la gran massa esportiva que setanta linean OrafiO de superar Iler i sis Pese-eles.
eneix el nittiv francés
sense consP- ,lettianiä de la primera represa, la qua!
Tamhe a la secea", femenina las
tar ruggers alemanys, cte.—
stin tle dues 1 quatre possete,
t'adra els el la lita en Vello-odre ins:
mensugle, ¡ 5, tan gran rexit acona Barcelona han de disputar eh (t'in;
,eguit en l'hieras d'associades que a!
de Catallima ¡ Franei. Pedem taperai Frontó
Palace Consell Directin del Club «le NatIti
ansh conf ¡anea astiles% nuarnent Sahrem
\ tletic Ii platt de maniteatar a lotes
mostrar-nos dignes de l'atencid que bona
dissable. Tarda.
aquelles senyoretes que desitgin inpart d'Europa posara en la riostra terca.
gressar que s'apressin a 1er-110, car
reconegtala ja per molts eran una potencom que és tan limitar el nomlire
ISIDORO II - ULAOIA
cia eaportiva de primer sube?
ite cali tela aquest ja eetä gairehe comTecnicament, pel que es retereIx a
ides, i per tant mesh aviat es yema
l'eneontre en si estem campletanient seOLAS° - MENDIZARAL
en la neeea.tat siNiietnire la sera
gurs que el' nostres rePreaunlatUi yaadmissió.
a lee 10'16:
aran quedar van a hons eivortieä. P"(Itera perdre, peru aahrem perdre. I lamGURIMMAGA - OAZALIS I
ba sahrem aprofitar la Iligó que ens
ni n el s Mestres francesos.
Peró si els rueee r s, pel que fa al reIRIGOYEN III - TEODORO
sultat en el terreny (le joc, ppdran an,
amb el cap ben alt, els esportius cata
lam en general. Catalunya tota. batir.
FRONTÓ NOVETATS
Denla, al niati, A Tealre ovelats
d'acntar-lc. avergonvida. davant de"
AVUI, DI8EAUTI
di Clu b Biseimia celebrara un festitracte deapectin, davant el ntenysgree
Tarda, i se
val d'homenatee als eampi ans d' E sn a
amb que han estas tractats eis repreGALLARTA lt - LEJONA
ami, el programa «la garlito nue-na
sentan . oficiale (l'una nacia estrangera
canteo
!n'Urja:
i els nostres propis representants, per
NARRU II - ottnezcin
Printer, a le s. den: Sunver-Sahadell
uns senyors nue, ultra dir-se ratalam,
ellt e lee 10-16:
contra Granada-Saliat.
IZAGUIRRE - RABAT
tambo nretenen és:er eanortItta.
tono..
Se gcm: Salsamendi ll•Riquer conDenti. a la tarda. aquest encontre entra Ortego-Aris I.
;anima - PAREA
tre Cetallinya 1 Franca, de tanta imTercer. a 1,ala: Carrsres-Garagrri
Detalle per aartells
portancia per a restlevenidor de l'escontra Aramendia-Hernandea.
port català, ser Art, a lea Corta,

Davant el I Catalunya-França

nostra (erres. En uquest :taparle.
San! Antotti de Vilantajor ofereix
tis esperits curiosos mostees t'e-

exisienis a la nostra farra, S'AM
Antont de Vilamajor exerceixi el
important paper, que no es

.

concreta a la m' in del pinl oree.
tina vahar doatimen1;11
alma que

te

ADVERTIMENT
Advertim a lea persones a les
guata interessi la publicad° immediata de les notes que ens envien que els original han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, eaq, ter abans
de les non dat vespr a Els que
eras arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreeata a la impremta

Quart: Salsamencli I-alas, campien s d'Es-,sanya, contra Gutiérrez
Torrents I i Matesanz.

Altres partits per a demà
AL CLUB MANISTA
(Fronte Amàlia)
ErUllür , a :ea nou t I 1 ug ti et - ,,,iivernata o ennells, contra Piris-'3.Ionton.
hlaus.
Segong: Andreu-Pérez Cal.), verinells, contra Turnto-Santaeularia.
bla ti s.
Tercer: Grau-Massana, vermells.
contra Romero-Sarria, blaus..
ngIada, vermells, conQuart:
tra Suau, Watt,

Davant del matx
Catalunya

Una vergonya que caldria
nom esponjo
evitar, pel
de la nostra terra

Nata

c4

Principal

Pilota--Basca
El festival d'homenatge als
Campions d'F,spanya

Carrer de Francesc Matiä, 15
SANT ANTONI DE ViLAMAJOR
4.444eeee-e-ce444+. 441444e4e6-64,'24444444+44444~4144«.s

AUGUST GENE
C onstructor d' abre3

Carrer Nou, 11
Sant Ánton de Vilamajor (Barcelona)
eir.44+444444-4-144446414444.44-4444444+44..-44444444444444,44

recons dignes dieser visilats

Especialitat en Ilonganisses i pernils - Cafès Tupinamba

Manta vegada ala comentat la
poca transcendencia que les grans
masses esportives concedeixen a les
manifestacions rugbistiques que de
tant en tant els ahneuats elements que
componen el petit món del rugby han
Ritual a la consideració pUbIica.
Aquesta manca d'afició pel vigorós
i noble esport de la bala ovalada ha
provocat serioses controversies entre
els qui es preocupen de l'esdevenidor
del rugby Catalunya. Mentre uns
crines sustenten la teoria que el retraïment del pablic, probablement
iniluenciat per les truculencies dels
films nord-americans erräniainent
anornerrat a esportius, ha motivat l'escassesa d'orginitzacions d'envergadura per manca dels fons necessaris, hi
ha qui crea qu,e aquest retraiment es
precisament /a conseriiiincia, i no la
causa, de la manca d'empresa dele
directius catalana que no han sabut,
segona ells, (aterir as esportiva de la
imana terca veritables esdeveniments
que serviasin d'atracció a les grana
maases, avni, dissortadament, allunade,. F.; lactainent con' aquel! problema que preocupa certs lilósois, de si
la gallina, fou l'origen de l'ou o viceversa.
Nosaltres creiem sincerament que
ara ia el moment d'elevar ei nivel'
del noalae rugby, tant en raspecte
teenic com en I eapectacu l ar. El reconeittentent per part de la Tederaciä
Internacional (de la qual Catalitnya
té l'honor d'asserme fondadorat de
la rnajoria d'edat a que ha arribat
Catalunya per a poder figurar anth
dignitat en el concert rugbiatic internacional comporta unta obligacions
de carácter ineludible que foreosarnent han de promoure un segun
desdeveniments rugbisties; establert
aixa, és evident que ä'originarü entre
el pUblic una reacció favorable al
nostre esport, i Q ue a poe a pon
s'esvairan els ridicul& prejudicis que
avui, malauradament, encara predominen.
Vista la poc envejable situada
económi c a en que es troba la Federació Catalana erran de Iorganitzaci
del 1 Cataiutiya-Italia ¡ teniat
compte la importancia que té per a
la nostra tcrra l'assoliment de la categoria de potinc j a internacional,
s'han encarregat de l'organització (lel
proper Catalunya- França uns elements que fina ara sols temen caire
pelaje i patriétic. Ene, referint a les
Joventut d'Esquerra d'Estat Catala,
q ua anal, ei InAj O r entusiasme no han
vacillat a posar-se danittut les espatIles la feixuga tasca de posar en seit
Una organització de la importamia
que revetteix nquwa.
Tetina la rnes abaoluta confiança
en l'exit esportiu del mata internacional de denla, iliumenge. a les
Corta; la categoria dels futurs adversaris (lela n r-stres seleccionats gantaaelx per endavant que presenciarem
una Iluita, desigual si, pera, on la
hellem i espeetaeularitat del joc desenrotllat correrá parelles amb la noble duresa que saben emprar cla
mestre : francesos. Sois falta ara que
ti pffitlie correapongui degudament a
la gentilesa d'Estat Catal t empleni

belloses ¡ caraeteristiques de la

eipalment de Patarietillura. Els Especialitat en camises a mida molt important per a qui es plagui d'estudiar les earacterisl.««Eles rack-tia. (le la riostra pageete.

RUGBY

Jaurne Casteilarnau
.b444.8444.4444^144 444+4 ISK•fret414«W:43,44K.S+444644->

lalttnya dedicat pucificantent

SOLDADURA AUTOGENA

/ Maca, 18 -- Sant Antoni de Vilamajor

(Painowi)
Plaça
l'Esglesi
a,
Sant Antoni de Vilamajor

I atictilltlEtt i a la indUstria del
leixit, i fa que entre tolo els

CANSALADERIA, QUEVIURES I ALTRES ARTICLES

'

Casa PERE SESIT

eellenla de ron/ t'in lit ve; Ilable
"masia catalana", do les quid,
Sani. Antoni de Vilanovg de sön poblats els seus pintoreseos
‘'Ilarnajor ofereix tols aquests ¡ agra(!qbles encontorne.
simpatice allirienis als estiueAguaste eireumstäncia solaiants assidits o bé condicionals
/neta ja inve.sleix del nn4
i lambA els ofereix als
in! Prits
1611 indret
Cdtistes itileressuls a eolli q ier Irs

FERRERIA 1 CONSTRUCCIONS D'OBRES

i

Queviures -- Pesca salada feetefet+1411.9444e>4.2444-14.14444444.44444444444+114+1144.44.1
FARMACIA
fresca - Fruites 1 verdures
-

.4 par! d'armeslea nontlieions

FABRICA DE CALC HIDRÁULICA

CARRER VELL, 52 - SANT ANTONI DE VILAMAJOR

uhf itta prine¡puls consistoixen en rereals, vi i
S o lla

Tamb 6 compla amb indUst Eta
lii 1111Y1 tEN1i).

iiiesK

L'ECONOMICA * LAMPISTERIA I ELECTRICITAT

Dornic111: (barrer de la Riera, 2

SALÓ BARBERIA

AL CLUB ATANO
(Frontó Sol i Ombra)
Ics can: Visisser-Gil, verPrimer.
mello, e n
a Alm ela - I _ab gaga , ()taus
Segon, atio quarts tle Bou, d'enIrenament: Rius-Pascual, vermells
contra Laisiz-Nlestres. blans.
Tercer, a les non, revcsija: SolanoSanvoml/e.ria. vermells, c.-ultra Pérez!Asea. Idaus.
Quart, a dos (parís deu, de
concurs: Masana-Anglmia. vermells
contra Elorza-Saltadell,
Cuque, a les den, d'entrenament:
Sanni:ctro-Segalés, vermells, contra
11,rnanile.z-1scsiartill. lilaus.

e

E.

11311

Club de Raen Barcelona.— Per a les
reg ates que t:rldran Il.ic (lema al nostre n -irt. ore ani:zades per la E. C. R.,
el Club de Rem Barcelona ha inserii
.1, 'reste:sis esunps:
i - itiHer ger a quatre remera i t im oirr. Tortosa". tripulat pels senyors
Piquer.
Mora. Hidalga, timonee Mollera.
tal a quatre remers i sis/sonar. categoria 11:itro. "N. N.", tripula: pels
s eti ftruguera. Cardona
Paidatt, tinirmer Garbo:n.11.
i timones-, ca101 a nuatre
tegio-ia dehutants, "Hareehina tri
-pulasenyorCti,a
Hidalga 1 J. 1, i Castell‘, tim onel' L o SItIff "Tossa", tripulas pel senyisr
llora.

Per teliürof
FUTBOL
L'Evertoll empata a Tenerife. —
Santa Cruz de Tenerife. 25. -- F.tt el
segun p artit req uio aucks E«-erron ir(
munas a un g' 'l. desne's -le donsini
alternat, ami,
El Saragossa gestiona jugar contra
el Barcelona.— Saragos,, 26. — her
.1 ira de Corpus el Strat' osSa 11e6tiona un partit anda el Barcelona.
Ami, anees« darrer equip el Saragossa
bu pentlent un partís des de fa temes
BILLAR
Butron, vencedqr a Viena —
na. 25. — En la pr:ntera prova del
roatx internoc.ond de billar, l'e'ma
ol Bistrots ha vençut el belga 1:1111conniere, per 500 a 123 , en cale voltes
L'espanyol va fcr una tacada de 427
Cara 110 t Ir'

No poden, publicar les notes
pregadcs que no vinguin es(lrites cattda i ami) un
finl)re o signatura coneguda

SASTRERIA eir,2224ej
E. BERTRAN PRAT
La màxima elegància i qualitat en preus mínims
(I Secció per a Senyora)
Via Laietana, 54 - BARCELONA - Telefon 22186
Carrer de Macià. 18
Sant Antoni de Vilamajor
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CICLISME

v ha a itälia
de la einquena etapa as Learee
Guerra a la davantera de la cursa u "linda
rualait u Trucha ocupa el número 67 en
la elassifieació lleneral
Després

Altir, toril ja imunciarem, C
pants 3 la volta a Italia dedicaren el dia
a descansara Roma; aquest sisad S'al'
rvnglergraa de me' per a emprendre la
etapa:
Iletis aci con) resta establerta la claasifigacjia ganara: de la curva despras de
la d'amena etapa:
t. Guerra, en an h. 51 ni. 38 s.; 2.
Olmo, en 29 Is. 52 ni. 52 s.; 3. Pienlínittisi, en 2 15 II. 52 m. 33 s.; Camu.sso,
en 49 lt. 53 In. 46 s.: 5 . Sella, en aa
54 m. 39 s.; (s. Bovel. en 29 II. 54 In.
41 3.; 7, üzeuinni. en 29 h. 34 In. .56
en 29 11. 5i la.
;s . 5 ' ea ri (primer
n, Vignoji, en 29 h, ja ni. 4)
lo. Bergamaschi, en 29 h. 57 In . 3 s. ; etc.Ifian tiolarä entre aquests deu
l'abs'encia
.\lired Rinda. .\ l'arribada a
R ti in a ¡linda havia estas victinia
sl tttl accident en el reí:1,1'1.'4;ln
Roma, que motiva que a la s,na arrilioda al tenue de l'etapa Imanes st Cs..er condnit a l'hospital anda retire alta.
Els inertes 'Ir guen que a mb ulla mic a de
sert Po dra aviri presentar-se a la sutilda per a l'etapa E., ira- Nái.1›. El seu
Une en la cia,.iiicaciO general es el 29,
ami, 29it z„)itt. 41
altre rat, • rit d'aquesta ctirS3 ;Omiau aetualment taraa reras r.agat ;
be!l2a Densuyssere. que ocupa el 32 'iiio-.
ami« el semi,: de 3. h. 1 1n • 48 eFinalment liens ti c ntstatär que la
posiciO de Trueha al by !loe de la cla,.iiicaeiU general e. s tolt pi e avant.
Eoni a la solfa Fran ç a de l'an)
pas.sat. Trucha sendila destinat en 1 4‘,
t tal G:ro d'Italia 4 rae brillar mas que
enin a

esportiva de :a Casa del Poble. Ele C
llaman de seleccionar i inscriure
reddrs, satisfent 5 pessetes de dre:
corredor, reingr6aables integrament
que prenguin la sortida. Les inacrie.
de corredors no enviades 1 avaladclubs no seran admeses, El termini t.
cripein fineix el din .9 1 de l'actual. L.,:dre dels matxs i respectius contraris que
s'oposaran als tres líder se3 far per
sort eig. El; clubs que n'ami!" els c-rredoro que mas dies ha gin ostenta: el
b rai:al de persecució durant ea; ee
!tiesos sera! prerniats amb ton pesa
cada un.
Teta els niataa seran a "Eatis",
f-ts rala 1111 Uni r, ;
121
' .,t
1-assat e!

e,

VARIA

ni anuncia t n .
cienelebraran ä
2:a:xs de vaitin, de final del van,i,
le Catalunya de boxa amateur viponem a les categories Ilettgers i
— l'ist el sCit comportarme
el combas amb fluntery. A.I. Broa,
estat castigat per la FederaciO tric
ansh una suspensi3 que no acaban,
tu i praper dia t de setemnre.
— Davant de la proxisnizat del eCansera - Raer per al campionat
dial «lelo pesos forts, la propaga n
inetlea a ier «le les nesç, : 1 loni
eórrer u principis de setniana a /.
que Primo havia mart. La
c ia, natural/Min, ion desmentida.
— Després de la seva dei. feta a
de volt Porat, el smi-ajrica Mac
kindale fan reconegat pels metees.
idsals ti aconsellaren que deixes la 's
Sein:da pie en un matx que va di-s
ijar:Trame:u als Estats Units e •
.,
hatg Lewinsl:y Corkindale va una lesia a la ccd.unina vertebral, •
(die, ;iavent-se reproduit amb ocas , •
1.a secelo espoi lisa de le Gasa del darrer eomhat, ha motivat el pari:
Publ,i de Reus anuncia la inauguracin expressat de:: metces que han rect,.s
de la temporada de pista per al dia u dei darreransent el hossador sui-africa
nies entrant.
El eutuslastes clements
propomai celebrar curses cada (1:s'ante,
i despres d'una laboriosa tasca de preparacid en mires al descabdellament i ..ieneral de la temporada i a la rietiesSint
LES CONFERENCIES DF
d'estimular la creació de nous calor',
L'INSTITUT DEL MOTOR
ofereisen a tots els clubs una j'iteressantissima coima-Atoó titulada "braç al dc
Denla, diume«ge,
lloc a la
persecucio R. Lázaro'', que comenoro d'actes de l'Ateneu Obrer de Barcelaaa
a disPular-se al dia / corn a pr¿«1«.-1.: d'u- la tercera de les =feral/des del
na americana de dues llores per als as,,s. arganitzat per l'Institut del Motor
El dit braeal de uersectició esta cc- Irre ''Mators d'cxpInsiO i metallograi...
servat als curredars intlependenta s ic
La cnnieri.thie cmgençari a le, onze
primera, segona i tercera categoria. El en punt del mati. i imirä a arree del
líder de tercera eategoria tindrá, aten- professor de I'liscala del Treball seM,111 re triomit le tol e els assalts, una ren- laan Castells. el qual parlan 5ebre "1- a
da diaria de 3 pessetes durant guatee iniluincia de la forja en la resistencia de
tunas; el lider de la segona, de 4 poa - lacee".
i, ete>. i el liaer (le primera, de 5 p sse.
Queden invitades eeparialment a aquest Ca . Total, 12 res30.5 nIiJrio3 dunas ta conferencia totes les entitats i partitieso' que subvencionen per inei n at eulars que s'interesen per aquests esl a casa de cicles R. Lázaro i la Seccia tudia

•

Velòdrom de Reus

Inauguració de la temporada - î. Lazan posa en
disput a el brac a1 de persecució

Motorium

t

e

bia 2 6 de maig do 113%

u

t

ho

1

Campionat del Món

„r e el mata Brasil-Espanya.-

LA

Indústria

deMMM encara reciuM que Es- presentara ea el partit de diuperó el Brasil en clima ja un
a. probable. o sigui:
l'edrosa (Botafago).
'Yenses: Luz (Americà de Rio
de do Sal) i Hoffman (Sao
. Canalli. Marti Siveira i

N., 21 :eira (eta tres del Botaiogo).

van: ers: Arman/ Santos (Sao
▪ 1Valdeinar unto (Sao Paulo)
i. Palestra Italia de Paraná)
. Silva. (Vasco da Gama de
Lluis Mesquita (Sao
laa eirol
an emes un seas fi d'apreciacions
els Pr obables ven cedors (Vaques;
• 11;7 part de s:gnificats crítics
Iota o la immensa majoCave neu a considerar com a Pro'. (.ncedora cli, brasilera: una
opina favorablement
gaa:vols. En la restes de partits
‘ v.e els resultats afaroritan
I:alia. Hongria, Txecoslora,:raera, Holanda i Alemanya.
a:uests p arttts no sera factible
de jugadors duran: el matx
005 que acabes el temps reglair: tafia un empat, es descansaria
mts
rr...:a " e 1:lit:la

via

ció

L'..URO POPULAR
rt:ren amb l'exprés de Franca,
ció a París. els soni> d'Aera
..e Barcelona. l'enginycr i
Senyor Ramon Torres, el
navili senyor Antoni Guitian i
senyor Caries Coll, els quals
ven a la reina República a
- 7,- 7 d'una avioneta de turisme
---,nora
tipus "Pener
700 CV.. n tue adquireix
•
senyors. i amb la
• - . 5. en arribar a la costra
a la tarda.
•
.7e.ta
insrrn1 en nom
alar
•-.
Prls
- , l'edera-•

Carnet
remeuesionista

Lxmrs::

SASTRERIA

Aldana. mine 11 * BARCELONA * Teiefon 34693
Presenta les novetats més selectes
per a la temporada d'estiu -Vegeu exposició i preus
Es

nett

o: fine aqul 11:117

bastants cartas de lirisme entorn
q ue és la ludústria i el Comen; de.
Catalunnya, que ha donat al noatre
p aís el carácter i el prestigi que te
dins de la Penínaula Ibérica. el (mal
ha irradiat a fora com iortuant part
d . aquest conjunt, mes ben dit, amb
la personalitat esborrada. Auch, perla.
no te inipmtancia o la té relativa
dins raplicacie cxclusivament practica i cl (rete cal es que (la nostres
productes mantinguin a la Península
i a lora les posiciona que eis requereis al mercat.
Penó l'any mil nou-cents trenta-quatre ha nascut en aquest aspecte no
aolameat ple deis perills que es poden
considerar normals ditis el corleen
mundial dela inercata, binó que ja ha
portat el llast d'un per111 que aulellaça
trasbalsar seriosament l'econoiMa
totes les nadons exportadores. Aquest
perill. que ja ha estat assenyalat cap:o:amen, es el perill groc.
L'anide japonés., principalment Cl
del rant dei teixit escampat pela
mrccats com el vampir de les Ileg endea. -A116 que aquests darrers anys
era un perill ara es un t aal que s'Iba
aboca: sobre els mercats que les incit./su:es curopees dominaren. Dados
receles prozzlents d'una expioracin
acbre ei terreny demostren aquest
'avatic de rarticle japonés en els leercats del próxim Orient.
?iones/a innovació comordal japonesa Cs,.sens clubte , el jet nMs impomant (raques:5 darrers ternos. Per
exemple,
donat el cas a l'Irak
enauany el JapO ha senat rnolt
- del nue aconsegui l'any passat
estaldert ttea tecla <!:recta de

Catalunya La T. S. F.
Programes europeus

Telefon 14412
B ARCELONA

73-7irj Excur,ioniata Ta g a*.aará una visita al Parla-

• neiva, Reunió: plaça
,,rdins), a les deu del mati
-le Miman; i Daines d'Es....,a(ria ha organitzat mía
sr ami i denla al pla de
Sortida del Ca s al, a les
a tarda.
-a d'Arxiu del Centre ExRafe: Casanova. conjunto:a secció de Daines, efectuara
a Tarragona en auto-car
cinta: tot allò d'interes arqueole7.2 que guarda la verla ciutat.
la s. e ir ctuarà per Bara. Tatuar: Medol 1 Torre deis Scipions, i
(:rnada, per Valla i Vilafranca.
-Ijenel Excursioniata de Cataluc(ctuari la VIII excursió del pric.i.le al Maresma, sota el següent
ari: Laja. Alfar, santuari del
i Arenys. Sortida a les 531
.^,ració Franca. També efectuará
.:a a l'Arxiu Històric de la ola...ir le reunió, Pl. de la República,
• I0. 3 0 del mati.
L'Agrupaci6 Excursionista "Fonefectuará una excursió amb autoa sota el següent itinerari
Granollers, Vic, Roda, Olot,
Paateral, Santa Coloma de FarTcrdera, .Arenys Barcelona. Sora :es quatre del mat de reatatge
. correr dels Jocs Plurals, mime-

vaixelia entre el Japi5 i el port
Basta. per tal de facilitar les transaccions. F.n el ram de teixits d'una
manera especial, la competencia aiiglesa es bat en retirada com en tots
els indrets del pròxim ()riera. Una
idea del que cata succeint la donara
el fet que una ordre del GOVeen
l'Irak. relativa a teixits de kaki per
al arit exereit, ha esta t pa , «asla al
JapO, mentre que abans clectuat sempre aquestes operacions ainh
la Gran Bretanya, la qual hacia aultministrat Uarticle. Per be que aquesta
ordre d'assaig es relatirament perita
hom creu que per aquest foral el
Jama introduirà en temps a venir els
sets; articles en la totalitat dels contraeres que efectni el Govern.
Fins al final de la campanya de
1 951-32. Italia era en aquell pesi- el
Principal venedor d'anides ;le seria í
seda artificial, electro que (;turant la
campanya aegiient ha estat el _lamí
rcnerlor gairebe tres regales mes que
Italia. .ixi mateix passa amb el cot,"(
cru, el mereat del qua] esta completament lominat pel Japó i és inútil
intentar Cap mena de negoci en aquest
raen en el qual els fabricants anglesos
han quelat completament arreconats.
I per aquest catni fa nieto una estameració d'articles que esveraria.
També Egipte cateen al domin:
dels exportadors japonesos a l'extrem
cite les mateixes fabriques d'Egipte
no poden resistir la importació japonesa, que cada any va guanyant mes
terreny.
Davant d'a q uesta tara endiablada
daauest Nosferatu comercial que
traAurna eis mercats universals,
evident quo a Catalunya le poden(
romandre plegats de braco.. S:gui el
(tac sigui el contingent rl'exportaciO
rjrie :‘,7:1;n1 tenis- en aquests paiaos

cal que rigilcin pensase les gratis potencies que en els llocs d'Orient es
baten en retirada cercaran nous mercats, ja que no és possible imaginar
q ue restin plegados de bracos.
seria estrany que entre aquests mercats, l'acció sobre els quals procuraran
intensificar, interessin ti nostre país.
Mes encara, del que ena prevenim i
que Itóin cerqui la neceasaria proteeEl millor maja i mes econòmic per a visitar el Caselea dels poder; públics per tal d'evitar
qae el mercat peninsular pugui arritell, Miramar, Parc de la Muntanya, Estadi, ete.
bar a catire en la rapacitat comercial
deis uaísos mes ambiciosos o dels que
La millor vista sobre la mar i la ciutat des del cim
arreconats d'altres indrets busquin
aquí un reiugi. Es un deure ineludide la muntanya
ble de p revenir-se ja que les conseqüencies d'amiesta veritable guerra
comercial poden portar el trasbals a
casa nostra, trashals que ja sla slr
comencar a determinar quan les cases
SERVEI DE BAR A L'ESTACIO DEL CASTELL
exportadores no pu g uin co m p eti r ea
eis mercats estrangers i procurin aplicar eis seus productes al mercat propi. >44444.446•44+44401444444-C+1444avui completament cobert, però amb
perspectives a una competencia que no
sera sinó 111111 conseitiencia lógica
de la (me s'efectua a fora.
Cal, doncs, un gran patriotisme davant dels ma g nes P roble m e s q ue per
a la indústria i cl comete català. es
Compra de tota mena d'edificis per a enderrocs
ulantegcn. Aquest patriotisme l'han
de compartir no solament els indusTelefon 54988
trials i els comerciants en collaboraciO CLOT, de i'l al 9
ale!) els poders públics, setuuu tota els
BARCELONA
(CLOT)
ciutadans. Aquests han de pensar en
ei greu problema que la importacib
de generes procedents del dumping
crearia a casa nostra si ner aquellos
coses s'arribes a una paralització de
COMER(' DE FARRATGES
Ies nostres industries. No som pe.si.
mistes ni ens plau rabejarmos en l'aigua terbola de les idees catastrófiques,
penó creiem que cal vigilar. Nomes
així porircin superar enal,evul mal
7. -- CERVERA
nue ens vingui de fora ami, la tea- Carretera de Guissona, 3 - Telefon
teixa serenitat amb P11e hem de fer
Compra d'ametlles i venda d'ametlló grimat
cara als conflictes que continuantenl
de totes classe i mides
tenim creats dina de casa. Perque co
basta nue estiguem satisfets dlaver
creat el mes important nucli inslu,trial ele la Península: cal conaer,(r-lo
dc siltalserol escomesa. vingut: d'alta
on vingui.

Funicular de Montilic
21 11

1

JOAN

Llegiu LA PUBLICITAT ▪
Propagueu-la!

11112211113 CHilidES

:3-120.

' El Club Excursionista de Gracia
ala seus asaociata que per can:--..stes resta ajumada (im a nou
;:sita anunciada per a denla, ð:u

IMPORTANT

carticutars i entitats que
notes per a la seva
bli cació, saM pr.gats q u e tin ' ' n present que la redaoc16
Pc nivä de LA PUBLICITAT its
carrer de Barbera, 11 13, que
an cal adreçar tata la corresdestinsd p a acloasta
tej o. La publica 01ó deis origi115 q ue no vinguin amb aquesta
re Ça , sofrIre, d'ara endavant,
n re tard minim de vInt.-1-quatre

?

-..

le:

Klose Pes de la Palla

Ronda Sant Antoni, 56 - Telefon 17597
Bar Restaurant Arenas -- Carrer Tarragona, 2
Telefon 33701. -- Propietari: JOAN BALLART

4

Dia 2 de juny: Inauguració del BAR-QUIOSC PAY-PAY
....1:1 \ 1.1 uspl,ENDID
Carrer de Sant Pau, 116 -- Telefon 21422

g
el44644.4644

u

LAMPISTERIA I ELECTRICITAT

TiillürCii3 Siilii J.

SOLER

litt

Installacions completes d'aigua, gas i electricitat

ORRAS

per a escalfar forns i calderes
Rentats en sec. Colors sòlids
Especialitat en el ram d'obres
Dols en 24 hores
MALLORCA, 257 * BARCELONA * TELEFON 70771
Aving. del 14 d'Abril, -163
Telèfon 77477
B ARCELONA

Ricard Casanovas

g

Ferrer

CAFE - BAR
MENJARS

Carrer de Casp, 35

Telifon 10250

BARCELONA

J. Batlle Ferrando

ES PRENEN MESURES SEVERES CONTRA LES EMISSIONS

CLANDESTINES
A .1.1einanya l'aficional a etius,
sions a mies curtes no eslä auto.
ritual a tenir una emissora ett
servei si. no té una llicencia estrisa pel Servei de Comunicacions
de l'Eslat.
No es concedeixen les ditas
!licencies sinó als membres del.
Servei. alemany d'aficionats j d'emissions.
Slegons dita la revista -Radi.1
M'en, - les noves disposicions leespa e ifiquen que el que
procedeix a efectuar emissions
per T. S. F. sense tenir 'licencia
esperial, serä perseguit per alta
Irak

TRIBUNALS

En sentZnIca recentment per
:audiencia de Dresde, ha estat con.
dentnat en recites un comerciant en
a-átenles Tungsram de la. ciutat perq ue antiestes valrules violaren la paREPAREU ELS VOSTRES COTXES 1 CAMIONS ALS
tent alemanra núm. 426.460 de la casa
Huth.
Sota pena d'una multa o de sca MeR.
A.
D.
A.
TALLERS
,.0s de presä cree a niíMmum, li
leen auttettaela del
1.a rree-a
rsrat orobibit continuar el comerc de
Grua-remolc - Soldadura elextrica - Rectificació de blocs amb les esmentades valvties.
La mateixa sentencia !la condemnat
maquinaria moderna
l'importador de les dites vil srules a
les
marques
totes
per
a
i
accessoris
Alernanya a Ilinrar a !a casa demanRecarwi
dan tots els fascicles que es reiere:xen a les dites valvidea.
RICARD GUASCH PUJOL
PRAT DE LA RIBA, 13 - Telèfon 223 - VILAFRANCA DEL PENEDES PER ALS AFICIONATS A LES
EMISSIONS EN ONES CURTES

*4444444

CAPSES DE CARTO DE TOTA MENA

ENRIC VILARRASA
Carrer de Salvadors, 16 - BARCELONA - Telefon 10907

PRECINTES, MARXAMOS I CERCOLS

Esir

NOTICIAR! DE RADIO

,

Aparells FLAMEX

Pons
Francesc
VINS

FRANCESC TARRASCO
VINS
it a I T . a 1I n VIC111

N.a fa gaire la Roya! Society anglesa
decidí emetre. cada diurnenge darrer de
mee, en diferents Longitud; d'orla i amh
una precisia de (Vol per loe a fi que
cls aficionats txaguessin regular llurs
aparells en ones curtes . - L'estació anele m transmetra durant anuests dies amb
senyals "Morse" les Iletres RQGB. secuides d'una tanta de la longitud dun
secan. A les 1030 aquestes emissions es
foran en la freqüència de 332.5 ke.
seg.: a les io'ao s'adoptará la fre,,iiMaaia de 3.623 inc. l egan: mentre que
de les W5') a les it es radiodifondrii
en a freniienria de 3 'Cl lo.- . seg.

ALEGRIA GAUDIDA EN COMU

A Alemanya, el minisleri
Caldes, núm. 8 - Telefon 17656 Comunicacions acaba de mani,
restar que. en cedes ocasiona,
Pol. exemple, en les festes nado.'
nals, les feries del treball, etc,
'loo ritdio-oients poden installar
Ilitro altaveus a la via púbica, a:
les platees i als terrats, a fi que
Iota lut poblaoid pugui participar
en les festes nacionals. No es
cobrarà cap impost en aquestes
ocasions, peto s'ufegeix que tan
au' abat
aviad (mili la ti
Telefon 14726 especial, tot hauva de tornar al,
Pelayo, 8
set' estat normal.
B ARCELONA

Francesc Layret, núm. 34
B ARCELONA
Telefon
18034
Riera Alta, 58 - Tel. 21133
FLORICULTOR I HORTICULTOR
SUCURSAL A VALLS HOTEL SPLENDID
B ARCELONA
Propietari: M. MARTI
RAMBLA DE CATALUNYA, 44 * TELEFON 13522
BARCELONA
t'o, magnifiques habitacions ami}
ulgun cortent, iasletiiti o freda
DIONIS CANTEN VS VOLEU DECORAR BE EL VOSTRE NS O BOTIGA?
Calefaceisa cm' 1 ia I
»ELES PER A OFICINES
No deixeu de consultar abans el conegut decorador
completa des do 17, pie - .
.-Aficionats a la Fotografia

1, Excursionista "La
-.ta”, prosseguint els actes del san
-sari. ha urganitat una surtida
aut . ..-car a Les Guilleries. Surtida:
et Catalunya, cruilla Rda. de S a
t (-..-,sa Vicenç Ferrer), a I,'
gata
-*: Foment Excursionista de Bar: . aiitaarai una excursió al celi.: . .rriac, sota l'itinerari següent:
astell de Burriaz, 0n-tus:, La Picaloues, 12 - Telefon 20535
esran(-(1Iers.
BARCELONA
-..e reunió: es taci ö M. S • A. , a
- ni Grup Excuraionista Germanor,
i-,g,:ea, efectuar una excursió a:1h
o la ciutat de Lleida i la seva
era . Sortida a les qUatre del sisan.
-- I .... E. Muntanya ciectuarà una
santuari de Bellmunt, sota
ueri e Sant lene eh Torellia
/I. santuari de Beihnunt, Vi• (juirze de Besura. Surtida,
..ord, a le, 6.30.
--dó excursionista de la Fe:armes i ex-Alumnes de!,
47, 1Tapineria, 33, pral;
. :- seves artivitata amb 1:- 1.1
: n Sant Lloren del Munt asan.
1
a :a una de la matinada, sor' -1 pels Ferrocarrils Catalan..,urtyat. Pressupost, 375.

Model "Nine Saloon" 8 1-1 P. de patent,
quatre portes, frens i esmorteïdors hidrtulics, el sostre de la carrosseria, escorredora
REBAIXA DE PREUS: PTES. 8.900
La setmana entrant arribaran
els models 8 i 13 HP.
GARATGE AVINGUDA
Avinguda 1-1 d'Abril, 38-1 * Telefon 78000

Parlament. 7 - Tel. 35661
B ARCELONA

E

20'00. - Brusseklea francesa,
Selecril dii "Vtalge a
Nihil'', opereta de Bazin.
2000. - Rädlo-París, 1.830 in.
-1.0s Canards mandarina". ovilla dc Duvernois i Fortuny.
20'10. - Breslau, 318 rnetres.
-La l ' elite borrar, comedia da
DicItens, amb música de Km/m.4e.
29'10. - Munic. 405 metres.
"Lii (lame de roen'. rAmMia
inu a ieal de Trunk.
20'15. - Masa alemanya, 5 i0
if,,• n rps. Música ilcu n-,rian rd.
20'20. - Poste Parlsien, 313
Ile , :gera i dansei.
2030, - Marsella, 400 metres.
"Els lees de la Marina - , opereta
retransmesa des del Teatre des
N'arietes.
2045. - Palerm, 531 metres.
-Aignat tranquilla - , opereta de
Pietri.
21'35. - Nacional angleaa.
1.500 in. Música militar.

Especialitat en «zata de xufla. - G.9.; ! antim que tots els
licors S011 de 'largues legitimes. - Sandvitx autèntic
pernil serrano a preus econemins

1."

le:

selectes

Dissabte, 24 de maig
italiana, 25 7
17'00. metres. Fantasies d'Operes ita11a1IPS.
1Er 00.- Midiand regional, 391
las, / res. 3Iúsi c ai de ea mbra.
19'30. - Koenigaberg, 291 ni.
Jo

Enderrocs Garcia i Vidal

113 or Crii i 88 Automòbils "SHIGER"

"t atalu-

, Lasteliar
seguent:
Vitrirze
Setna Negra i Ce/1.- CONSTRUCTOR D'OBRES
a les Set del mati arnb ei5
-.e Moià (Pl. Ietctaatl.
ri:1 la primera surtida de
BALMES,
22
. 'es, S.a-tida. a les set,

gtr emeten

OLYMPIA

O. RECCI

\cm-

D VERTIMENT

de

Comerç

••n••••••.

Sortides per a denla
c

PUBLICITS1

ALFRED BORAU

Estudi: Villarroel, 193, segun, segona
BARCELONA

Telefon 77995

GRATIS

UN ASSAIC INTERESSANT
AMB L'ESPERANTO

Ies plagues 1
penteines comprimes ata

:es rara el reteteree ele

MAGATZEMS ALDAlló

JOSEP GOMBAU

L'estaciii de Lvon-la-Doua hä
t'ei reeentment 1,111a experiencia
interessant relativa a la unitst
Servei acurat Je l'esperanto. Va presentar stmMenjars económico
cessivament davant del micrbfori
Sicilia, 04 - Telefon 55264
"4, 1 persones de nacionalitat
Cuina genuïnament regional
B ARCELONA
folien!. les quals recitaren un
MEDALLES PER A CONCURSOS
Llúria, 26
fragment en esperanto, i els tateperlals trainpliation g arli511
do-oients havien d'indicar la naCorts Catalanes, 662
(pies por a renio111. so s I expOSIVIMIN :1
VIDUA E. SEGURA
cionalilat de cada un dele set
PARIS
prets, saamingin
BAR
Telefon 20901
esperantistes. pl eFabricació i venda: Claris, 19
Telefon 10782 Peenendez Pelayo. t5 - Teldfon 76346 (G.)
151.'
mis per als que donessin minoro
PENSIO COMPLETA
respostes. No obstant, sembla
PERE RIBÓ
que la prova hu estat bastant
SMIALI Al 1 it U
Ilificil, puix que la inajoria deis
Carme, 76 - T. 18261 - Barcelona coneursaints no endetinaren oses
PAU MASANA CUILERA
que una o dues resposles, i ols
que ohlingueren. respectiVament,
CAFE - BAR
TELEFON 28
e i primer i el segon premi noMassini, 77 - Telefon 31782
CAFE "EL DILUVIO" mas entlevinaren guai pe o cine
AGRAMUNT
(LLEIDA)
rospostes.
AGRICOLA
MAQUINARIA
BAR BRASSERIE
BARCELONA
a arree de Garbo i Coma
LA RADIOFONIA A ISLANDIA
40••nn••1111Mm
Martorell Especialitat en la reu oseitlant "PATENTADA MAR- Pl, Palau, 11, I Av. Islaristany, 1 Islandia posseeix la sera ernissora
Telifons. 20382 I 24505
a 1<eykjavik. Solainent en aquests
( Mal ca ogisti ¡ida
BAR ELS PESCADORS
TORELL", d'un solc i de dos, per als tractors: Fordson,
• ARCELONA
starrer; temes comenza a n'andes.
tar-Se a l'illa l'ameres per la radio.
PI11/1/111.1111
Rascles, reus i cultivadors Dering, Mac Cormich, Internacional, Masseyy-Arriss,
tonia. Actualment el nombre de nidiooient i és de 8.300, 2.012 del; quals
LEOPOLD GIL
Bublia
i
Lanz
per a tractor i cavalleries
Llegiu LA PURIICITAT
fet ittsceiure en el transcurs
60515
Telefon
1933, Segons hont crcu, l'augment
PI. Prim 1 compromís, onvIern cateleg a tothom que el deman1
cap
Sense
Propagueu-14!
tt'à
major
en 1934.
PATENTATS
)
BARCELONA

TAVERNA EL CANARI
DE LA GARRIGA

Copes d'Esport

Laboratori eolo-eléctrIc modero - 1,. casa
que ven mes •conetnee da Bareelon•
Pleque.
P61-11Gules
non
rie
x CO
ni o te
4'66
9 , • 2'00
6 5
6 5 ;1 . . 126
ei l le a lt
210

CAFE-BAR

PETIT

<3 Mi Mutua

J.

LA

r 12

ESPECTACLES
TEATRE

Teatres
nn••
TEATRE ROMEA
~en 194111

Companyia Herrero-Bardem

A les 530 1 a les (Ola: 29 1 30 ro
presentacions de LA MARQUESONA,
Quintero 1 Guillén. L'obra 1 interprelacin
mes ovaelonades. L'écit me s clarnotes
d'aquest any. Detnä, diumenge. i i•a•la
a les 530 1 a les 1015: LA MARQUESOMA.

NOU

.11.11•n••••••n••n•nn•••n•n••n•n•n•••••n••n•n••n•

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

TEATRE NOVETATS
CALVO
C a mla nn Y la

11,1 011 LLUIA

Ttrdl, i ' h l . Sensacional esdf,eniliri e . Prens popularis5im s . La
butaca mas cara a O pessetes: LA
1: Mullí
MARCHA DE CADIZ. per Anitali PaI lacios. I.a l'amos.t opera on tres artes
porlento:a
3 l crearlaI del

c.. I .I4

UNA GARANTIA

HIPOLIT LÁZARO

3

CARLOS GARRIGA
PACO GALLEGO
Concha Rey, Mapy Cortés,
MOLT AVIAT

debulant la celebrada tin:t• MAry
[duelan', el gran bariton Fabregat I
el grion /sus Canut Sa bat. :sti, t e ta,
LA DOLOROSA, pel tenor Enall Ven.
dreh. 1 LA CHULAPONIL, per alayral,
Vitzquez. I' 11. 1 -• I altres amistes que
l'estr,•nar , 11. I n • Te, diumenge. tarda:
LA MARCHA DE cAniz, LOS CL A VELES i LA CHULAPONA. Nit. festo•al
a prolit de les violtmes del sinistr e do
Montrada, organItzat per les cases
regionals de II linda I Albacete, anda
assistencia de les atar/Mutis d'ami,dues provIn e les 1 les SetiyOrP/P5 Miss
Múrcia i Miss Albacete a Bareclon.i.
Superb prograrna. en el qual Ti r e ndra part l' e mulen% Hipòlit Lázaro.
Per a toles aquestes funri o ns es
despalsa a comptadoria

ttet

cantonada Urgell - Diagonal
( g arrar de Buenos Aires)
ttut, Mies tuntnott=. ti .,
.i.. II 101a
1 :u les tu de la tal on punt
111010 1 /304 sensarional s , entre eilt ELS
14 FORMOSOS TIGRES DE BENGALA,

TEATRE BARCELONA

anilt Rudolf MaIthies. l'astre Iftlentacnc
imbuid reermegnt rol re tots els domadora. ALFRED PETOLETTI, el /ten- 11,r
modem. ubres 1 rainells. LULU GAUTIER,
el elasslc de l'alta esenia. ole
tve.
Porteu els costees Pille a la fundió
de la tarda
Despats de ?Uniera Cense recarrer a la
Papererla Villan, Rambla de Canaletes, e.
ielefon 12963. als centres de revenda 1 a
la taquilla del cIrc, telefon 33544 , des
de /es deu en endavanl
Entrados a 2, 3, 5, S, 10 I 12 pesseles.
Llotja anda 4 entrades, 50 pessetes
Irnpastos a carrito del ptiblic,

Companyia del Teatro Merla Isabel
de Madrid

diS s Ibte, larda. a ins rinarts
de sls; ME a dos quarts d'onze:
Eallas de la comedia de 11111 5 de
Vargas

!MI BllCL1T IO PORE!...
Lema. diumenge, tal • da 1 ntl:
!Mi

EXHIBICIO DE FERES

abuelita la pobre!...

WEATRE COMIC
EL MES FRESC DE BARCELONA
Esplendid lard• protusarnect ,Ilantnat
Cia. de revistes del Romea, de Madrid
Director: Vicenç Maula
Aval. dissable, tarda, a les 510. i nil.
los 10'15: A trenear-se (le hure: anta
LAURA PINILLOS
Mauri, Alady Lepe en Ii revista del meslre 11051110

POLIORAMA

TEATRE VICTORIA

RAZA DE BRAVOS
Formidable trlomr de 2011 1 110 Borra s , Ma-

Es deSpallea a la ta q uilla Per a la sess16
numerada de dama, aluno -m g-e. tarda, a les
Idurnen.e. indina!, a 1 ,, 1 . 10. 15119ns.
LO QUE SUEÑAN LAS MUJERES, Gusciv
ELottelich, 1 LAS SORPRESAS DEL COCHE
la grandiosa obra en gil; tre arel 1 sis
CAMA, per Floren°
quadros, ute lianloiE Campinany U Urnas
Eilnorie. En 1.1 /unció de la larda, abans
de LA PUNT A IRE es representara la bontra cOniedut ele Ilamon Canipmany
VULL SABER SI M'ESTIMA
vos en Pis
Proas popularissints.
CINE RAMBLAS 1:
prp lIS: tarda. 11111E111PS de Mies a quatre
pesseles; nit, blitaqUeS de dues a tres
Rambla del Canteé PO - Tiiii.
.540i: COM1CA I REVISTA
pessetes
1
CARLOMAGNO, tieltriosa rotztétila en i
1111111C1,, per Itainin 1 Malle Glory
grandioSa superproducetó nacional.

Primera actrlu:
Companyia Catalana.
ASSUMPCIO CASALS. Primer actor 1 ehEL REI FA TREBALLS
rector: JOSEP CLAPERA
clIs s able, 1 clemä, diumenge, 101,
FORÇATS
10 2, 103 1 101 1 darreres represeniarion.s
Ile
d'Alfons Ronce 1 milelea del mestre Sunyer.
150 vastas nous de la rasa Caro! ami
Bary, 11 clecoraclons noves de Estile,
Liuli I Puyé. Ballables ate floberto. Glria.
2,11911113
1, 1 elliI5S1411 ,119..1.1 .11:
Jazz. planos

LA GLORIOSA

TEATRE

COLISEU POMPE1A
Traveseare, 112

Avul, nit, a dos quarls de deu en Pinol.
estrena a Barcelona de la P"141e01•1
POR LA PAZ DEL MUNDO, verst6 aun,.
tira (le la Gran Guerra Etnoptur do 1211,
Iiile. patrocinada pe/ Comité Catala contra la guerra. EL CHICO DE CHARLOT,
per charles Chaplin. EL TANGO FATAL,
per Cartno l Mlers, I TOMASISI TRAMOYISTA, cómica. Entrada grie,n 1 pune 1
pis, 050 ptes. llutaques platea, 1 pl

El agua en el suelo I

TEATRE STUDIUM

Pena, i

anda Masurhii
Pepe Callo

COMPANYIA GALLIGO

(5esaldi continua)

Ittumenge. 27.1 les 5 tarda:
La comedia en tres Or/es de l'aso
1 Estrefnera

i

SALÓ VICTORIA

Boh

Tallifon 72934
•
Ifalancia. ame-tei
!arda a les Pia, 1 nit, .1
dos (parlo de c1.11:
ECLAIR JOURNAL

EL REY COL, clibuixos en colora

DE LA HABANA
KA VENDO UN BARCO

El amante improvisado

per Basier

niire

baten

Roland

(Pamplinas).

1 Molina Momia,

Gilbert

EL HUSAR NEGRO

IBM133

versIA aleManyn)

clitiAks
"••1

magna crencha de 110 .- 1 0 Christians I Conral
Veidt

SALONS C1NAES SPLENDID CINEMA

Comen de Cent. 217 • Tele, on 11017111
TIVOLI
;. 1 11,i o oS pre.•••1313.
prerios, ronwIla
tarda 1 10 Oil: -El rey de la pista",
Edward G. RoltIn s on i liehr [(auneis. DIMAMZELLE NITOUCHE
!ilusos 1 Mra e rion s . A c ituteitá personal de
Iiluntt. Patitos i .111111c 11.11 ceo
41.11, I 11 1.1 a It'S 1, 1 1.11, a 1 c 11,111
Floree
La pel•lienia Ile l'emoeió
LA MANO ASESINA
REVISTA PARAMOUNT. EL ASESICA P I T O L
• 11 1.001 1 Bael, ira M'echa
per
131
1 tarda 1 9'15 bit: "El h0rne ne rinde".
NO DIABOLICO, per Lionel Atwill.
DIBUIXOS SONORS
"Simone es as1", lienry Garat
Irles Ruz g les 1 la dona Diniora•
La oolossal si/pm-prima-0a dl esPanY'al
I UN PAR DE FRESCOS. Graciosa
C ATALUNYA
EL HIJO IMPROVISADO
tarda 1 940 nIt • "Hay 11 1111PrP11 as!"
c o mfdIa Faramount
Fier.pe
Lee Tracy 1 Ann Dvorak.
landdad con
suerte", George turliss
E U AAAAA
1 tarda I 930 nit: "Testamento ()Mental"
unicament tarda). "La locura del (talar" I CINEMA ESPLAI
1 -Tenor de camera", Lee Parry
PUBLI CINEMA
! CORSEGA. entre Mantener • Ar10110a
AAAAA PALACE
Actualitats mundial. - Documental,
! PARAMOUNT GRAFIC. EL TENIS
Continua
4
lar-13;
"La
'l'atusa - Etc. - Semita contInua
gr an P icad a". "he. 1 ESPANYOL, .1ocumenial. BAROUD,
Met e r d o i e ctIvre'. en e spanyol. - .0 In
1.• , 1 9, :11J ri c.01,*-• a 11 i ,i .1 . .
Butaca UNA PESSETA
;
soinEra de los 111U eles", en espanyol ) LA FLOR DE HAWAY, per Maa
ll
i .,,eetti 1 It fi l'etrowNeh
AXCELSIOR

ORAN TEATRE COMTAL

p e r Gnus B.oir I 111E111, E, de s p .100 n :. -. .,1,1111.1 1..45 tarda: "Jinete velanipasn".
10613 habla", explIratta no eennyol.
per a la SCS516 numerada de doma. 6 tarda
-GUerra de val- e s". Renate
COrnlea.

3 Se ha fugado un preso
11 c 1.110111. 10611,1
1 r reaciet1,dII.e 1111 1111
11. •.. In :, 91,..,

CENTRiC HOTEL

Concerts
Dimecres, 30 mala. CASAL DEL METGE
UNIC RECITAL

ADQUIRIU, ABANS NO S'EXHAUREIXI !

ALEXANDRE VILALTA

Ni e: número 3

MONUMENTAL
3'45 larda: "Pérez contra Pé- "lber.a", Albania; ''floyescas", Granados
rez". "Iimmy y sally". 11 1../ cruz y la es.
paula", en espanyol. José MoJica
ROYAL
n 7onlInUa 3' la tarda: "El Terror de los
tiles". "Jimmy y 15 ally". ''La cruz y la Palau Música Catalana
espada", en espanyol. José Mopea
al u,
11102 do 1 9 1. a .19s
BOHEMIA
taran conrert d'art
guams d'onie
gallee
pe) non
cnntinua 311 tarda: "Pavld el apocado".
-Mater dolorosa", en espanyol. -La prometida de ml marido"
CHT1GAS Ifi Tallh
PEDRO
l/C•L4 Cler11133. .111/0 1.1 e,sllatllir.uu 1,0
de l'Orreó Cabila
conttnua 315 tarda: "El testlfro Inv151/Ce". -Matee dolorosa", en espanyol.
- Mercedes'', en c s itanyol, Carmelita

de

conlInua

Ln 10inIn..s (mi d

doblo pi...grama

Aeropuerto Central I(
i
PASTO DE TIBURONES I

1.

!

i

ria T. Moreno, Eugenia (talludo, Manuel
Izqllierrlo, Anselin0 Ferntindez, Anloido
Garrido. Deina, .li umenge, larda 1 lid, I
ROSA DE EMBAJADORES
1 RAZA DE BRAVOS

Teatre Apo1.16

ui I cada dia, a les 4 I a les 6
tarda, I a les deu nit

EL AGUA EN EL SUELO

La cabeza de un hombre

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla d• JOSEP tANTPERE
dissabte, larda, a 6, 4 qualls
cinc, 1 nit, a les in:

Si

i el film narional

Milenari
LA PUNTAIRE

ROSA DE EMBAJADORES

Companyla XIRGU - BORRAS
Avui, tarda, a les 51a. malin ee r ap e i nit, a les 1013: NI AL AMOR NI
Al. M AR. Doma, larda. a le- 1 nit,
a le, i snla: NI AL AMOR NI AL MAR.

Rallos en

CARLOMAGNO

rada dia, do tn a 6 hita
AllmenEle05 de les Pres, a les It del
1 tarda I 930 n'E "ftepórier deteetl ve"
mall. Entrada: 1 pta.; nens. 030 pies.
tardai. "La Eran Jugada".
-A la sombra de 1ns [Leches", en espa5ervel especial de tramvles I a utobusos
nyol. 1011. lari
desprhs de cada fundó
Es prega al dlatIngit plthIle que assIstrIsl
MIRIA
puntualment a l e s funcions, pum s que tant
da,
de
4
a
S,
1
nit,
a
les
deu:
4 larda I 9'30 TIll u -Esta noche n minen"
el primer com 111111 10 miniero són Igual- Atol, tu
,iniearnent
tarda
., "110115 hah/a",
ment sensacionals
ria
11,1
film
daroriga
F.-tr e
e • • i en e , panvol. "ii5eira de vid••••".
lienate SI hItler

Cornpanyia Ltrica ESTANY
Primer actor I cbrector:
ANSELMO FERNANDEZ
Avnl, dissable, larda, a do, quarls de
¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo! cinc.
Fer Ultra vefrada luitagnes a 3 pte.s.
L'obra de :a "entporada. Doni t a diumener,
ROSA DE EMBAJADORES
i segon ‚-edel . GOL 1
• lar. 1,
1AL PUEBLO:, /AL PUEBLO:
RAZA DE BRAVOS
NII: ¡AL PUEBLO:, ¡AL PUEBLO: Es des.
No, a les 0,1, 1,1114,11,ce a a yossetes
pata.: als centres de localitats.
Debut de In 111 . 1111,4.1 tiple rainaill
primer de Juny. nit. extraOrdlnar1 festiANITA REULL
val a bettefici dels pobres d'aquest
amb el ›ainot ti •• sorollós 5-st
tricte, prenent- all part valuosos elemenls
cómico•lirko-coreograties

TEATRE

una pateula cómica, amh Charlotte

oil‘

Ci em as

CIRC
CARL HAGENBECK

11n14.1.

La última novela

TEATRE NOU

Margarita Carbajal

dels

tenora

Programes d'avui

FEMINA

flema, dlumenge, 27 de maig, tarda I alt. Gran Companyla Catalana. Primer actor I
director: ALEXANDRE ROLLA. Primera
Esdevenitnent teatral. Milonarl de
actriu: ROSER COSCOLLA
LA PUNTAIRE
Dliiillelige, (11.1 57, tarda, a les quatre, I
mi, a le, deo, c s detenlinent teatral

•44444+64444444~»..44+4
MOLT AVIAT
UN TEATRE
PRINCIPAL PALACE
UNA REVISTA

Dissabte, 26 de maig de 1934
•••••n
Metropoi. - "El tio Ernesto"
dio es furtivos".
mo„¡,,, N neai . - "Pérez contra Per,
-Jhanny y Sally" I "La ene y upada", en espanyol.
Mtria. - "Esta noche o nunca"
Eueni tarda). "India habla", en -4,,
TEATRES
nyoI, 1 "Guerra de valses",
l ha fugado Un preSe",
- "Sr
67. 07
,:,. Tarda I n111 • 'La glOrlosa".
Ap 11
10:1/,11;5
que danzan" 1 •• Pastel de los en?
BarcelOna. - Tarda 1 1111: "Mi abuelita la Parle.
- "carlomagn pe y eg i agua
suelo".
Cómic. - Tarda 1 ulti "Al pueblo, Al Patita
Palaoe. - "La g ran Pinos',.
portee delectIve", en es P a ny01, 1 to,
Espanyol. - "El rel fa traban% foreais".
nombra de los muelles", erl layan».
Novetatd - Tarda: "La marcha de CA- Padró. - "El testigo InvIsIble",
.11a- i "Marina"; Mi: "La dolorosa" 1
dolorosa", en espanyol, 1 "IlerCre•
rhulapona".
espanyol.
Panorama. - Tarda I hIt 1 "Ni al arruar n1 Publl Cinema. - ReportalgeS d'actrull
Princlpal.
- "CompaGer0" 1 "He
C. Tarda I nit: "La marguesona".
Roanal ean .“ O unca".
Victòria. - Tarda I nit: "Rosa de em- Rarnblea.
- "Carlomagno" 1 "E: ag.)
/tasadores" I "Raza de bravo,".
,uelo", en espanyol.
Roya/. - "El terror de los viles" .9,,
my y Sally", I "La cruz y la e's9 l 10,.
CINEMES
CO espanyol.
Actuailtats. - Reporlaiges a'aeniantat.
Salé VIctória. - "Eelalr JOUrnal', «EL,
col". "El amante Improvisad/a"
Amarles. - "11910 bombero" Documend" "Los
ial en espanyol. "Prosperida
Masar negro".
tres cerclItos", en espanyul. I "haspu- Select Cinema. - "Fatalidad" (miné
131131 I -Mercado de escandales".
in y la zarina", en espanyol. l
Arenes. - "Paddy", lo mejor a falta de Splendld cinema. - "Mano asesina" li
hilo Improvisado".
Hopla" 1 -La ruta de los
aman Cinema. - Se ha fu g ado le tu,„
A y inguda. - "De Ultima hora", "Se ha
so", .•;cerbe de gran ciudad" 1
fu g ado un preso"; a mes, a la tarda:
cama", en espanyol.
"El itedfito".
Talia.
- "Felipe Derblay •• , ••vpoie
Barcelona. - "Felipe Derblay". "Entre
canelones" 1 "Mll marcos por ue
1.1 espada y la pared" I -El zarevislch".
che".
Bosc. - -El favorito del regimiento" 1
Tivoli. - "El rey de la plata".
"Sana la del remolcador".
ye omi.e. - -La llama eterna", en copa- Triomf. - ".A la sombra de los mar150
"Anny se dIvIerta" 1 "SI. san e, Bres..:
nv g il. "El zarevitsch", "Cincuenta (Id.
- "El adivino". ea espue',
lares una vida" 1 "Mala", en aspa. Tria11011.
•• El hombre de Arizona" I "Santo"
ropanyol
Bohemia. - "David el apocado", "Mater
dolorosa", en espanyol, I "La Promell- Urquinaona. - "Aeropuerto cene,
tiburones".
tia de lili marido",
-Pa s io
todo o nada", "La pro- Valga. - •• Alias la condesa", "Clvitte.
Broadwai. pia cu:pa" I "Barrio chino".
a Inés, a la tarda: "Xt•El".
Catalunya. - "Hay mujeres asl" 1 "CalaXile. - "S. A. la vendedora", "
midad eon suerte".
lo mejor a falla de un Chico",
heloe se rinde" 1 "Olmo.
panyol.
loes asi".
Coliseum. - "En par de frescos" 1 "El
•
ino
diab(dico".
aser
MUSIC-H ALLS
Comédia. - -La mniehatha roporter". "E/
aiulumii(ui il de Otardia" I -Fatalidad".
Apolo. - Varietats 1 Slereedes FUE
- Jinete rellunpaxo", -lucha
Comtal.
Ba-Ta-Clan. - Varletals. Ensila 44.1q1
nahla" 1 "Guerra de valses".
Lrnilia Domingo".
- "(tema el amor • i "La her11,111:1 b11111Cr.
Pompeya. - Inau g uracld de la temerte
Diorama. - "Melodia prohibida', en esprunaV,fa.. Grans atraccions.
"El
he•
panyol. "'Terci e s de Taehuela",
Edén Concert. - Varletats I Atp%
eldzo de Illingria" 1 "El horror de Arazona", en espany01.
EE,E;9i0,-Varletals I M e rr e det Aigig
.01 "El tetilla es Pa 691 ". "BaEspl
. lai.
ra n3.
Rouge. - 50 artistes, 50, jet
r/01d" Oinieancent tarda r. " La flor de Mou/in
smnanlego.
Iblway" -Pe Eta fugado un preso", en
Siambul. - Ethel Alderson,
Entenea. - -Picaron amigos-, "Notales
el, tu ida" / "El cantar de los cant Eaceisior. - "RepArter detective" •.:
.11101 iuu !arda). "1.3 gran i ngada- 1 " 0
la sombra de los muelles", en espanyoi. Hotel Rita. - Avul I cada d'a.
Ttte
Fantasio. - "Atarla".
g omina. - "Rouletaville aviador".
Pepo Hurtado.
"na
.. •D•ti,n
Fregoll. - •• 51e•oilia
Casa Lllbrd - Aval I cada dls. Tac 15
aventura en el Iren", en
colg- . en teanyol, 1 krakaloa", en
Saló Dora /Granja floya1). - 15 city
espanyol.
15000.
Goya. - La taran/Dila trägica", "A loa. j•••,,,,
Den». - Orquestra exce:17s
tacazo limpio" i "Piratas t,' Shanghai".
I ne trivial Jazz.
Iris Park. - "El zarewitsch". ••Ee0pe
Triana. - Tipfc café (Emane
r:
1
49r ni4 5." 1 "Alma de centauro".
Kursaal. - "La locura del dolar" I "Te¡•:: Hurtado.
nor de cantera".
Muchachas de
Laietana. - -Boli c he"
:11 . 1113S tomar", "Si, sifior Brown'', "1"1Mickey hombre pum-aniego.
nana"
ni", -Cine° O
af
15•11a
en
MaJestin. - - 511,
oitica", "Huérfanos en Budapest". en
espat•yol.
Pensé con2111
confort rrodern
Marina. - -A la sombra d c los mui.IIPS". Gran
"Anny se divierte" I -Si, señor Brown" des de 1250 pessetes. - HabitErt
de S pessetes. - Coberts a 6 Fa.
Mundial. - - Se ha fugado mi preso", en des
TeJeton 17411
8
espanynl. "Noche de gran ciudad" 1 Rambla deis Estudia.
BARCELONA
"Kralsatoa", en espanyol.

PUBLICITAT

per
Films

Richard
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Llaria. 111 - Telefool 1 1 221

214111. 111 . 7. 1/1/ e, 131 3 13, , i1 -21 1A CO1111/.111 11ü
4 a A; nit, a les den, la 499110i-14i
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MAR10EL -- PARK

•'15 nII: -La sen.la del diamante", "La
intt 5 cala del otro"
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