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CRONICA

Els estudiants
L'actitud dels joves, especialment la de la joventut escolar,
és una de les preocupacions mes justificades dels hornee que orienten
:a política catalana i controlen l'actuació deis partits. Aquests
Ultime set anys d'inaetivitat de la vida pública han estat funestos,
perque han donat als joves una visió de la realitat talment falsa que
:mpossibilitat de contraure l'hiibit d'interessar-se activament en
1 .. S lluites politiquee. Els hornee que en produir-se el cop d'Estat
'acabaven de sortir de les aules o estaven a punt d'ahandonardes
tenien una experiencia d'aquestes qüestions i /imite d'elle havien fet
un profites aprenentatge polítie. La collaborael6 eiscolar en les activi tata dels partits era tradicional; l'adveniment de la Dictadura tallà
violentament aquesta tradició; la censura consolidà el divorei de les
joventuts universidiries amb les inqitietnels públiques i les condemnà
a una tutela tan perjudicial «un vergonyosa.
El resultat del menyspreu pels bornes de demä, la prolonsació absurda de l'adolescencia imposada pel paternalisme dictatorial, neeessäriament havia de tenir les lamentables conseqüencies
aue ara s'observen. As explicable que l'instint social d'aquestes
joventuts, educades esta una compren:3V) tirànica. trobi mes
reincorporar-se a la vida pública i fer-hi sentir la seva presencia
mb estrebades violentes; per aix.5 les actneeions eFeolars d'aquests
darrers temps prenen formes eruptives que segurarnent no haurien
nres si la tradició de l'aprenentatge polític no llagues estat interrompuda i impossibilitada la präetica de les intervencions disciplinades. ts cert que darreramcnt. i f i n .; i tot a les acaballes de la
Dictadura, eis estudiants han donat preves d'una gallardia i d'un
entusiasme encoratjador: és iguale:le/u eme. peré, que si en ì esperit
de cadascun d'ells haguessin coexistit les conviecions i els entusiasmes amb l'häbit d'una disciplina de partit. aquells esforços i aquelles
expansione legitimes haurien tingut una continuad() efectiva en
'a intimitat de les or g anitzacions actuante, altament benéfica per

seus
És evident que a Catalunya el jovent escalar estil posseït d'un
fervor catalanista admirable. per:\ l'observoeié ens obliga a confessar
que la seva collaboració practica a l'obra de redreeamsnt polític
deis partida catalans no correspon pas de bou tres a la seva
temperatura sentimental. Deu anys enrera els joves universitaris
catalanistes haurien frisat per participar personalment en els esdeveriments electorals que es preparen. Aquista partieipaeió en els
pública, en Forganització interna i en la propa g anda. en totes
aetivitats que aeompanyen una de.mostrae.i6 de la voluntat
iiiilar. era una eseola de política préd i ca en s'aprenia de conèixer
hn mes i les coces i. el que encara és millor, hi adquiria una
exacta de la responsabilitat.
I no és pas ciad sol que ha de moure ele estudiante catalanistes
oferir la seva cooperació material a aquestes manifestacions
ha lin nitre aspeete que per poe que reflexionin hauril
i: Isair en la seva actitud. Idauran de pensar alomes que una
ció forta psr part
coordinada amb e1 elements política
:zants. donaria una prepandertincia efectiva a la Federació
:niversitärla. Per eatalanis:me tenen el deure de treballar per
l'ideal de Catalunya; tots tenen prou discerniment per a triar
l'organasme que s'adaptarä més lié a les .seves illusions humanes
i patrieetiques; ocre.. també tenen l'obli g acid de no regatejar la seva
collaboració a l'esferç que Catalunya fa pel triomf dele .seus ideale.
dels estadía que cal conspai,tar amb més ur e enela és el de la
cultura. i en agIIR5t orare l'obra més important a‘fer és la catalanització de la Universitat.

A IUGOSLAVIA
—
.Dues bombee a l'Escota
Militar
ad, 17. — Aquest rnati han
does bombes davant l'edi're l'Escala Militar una a les
i una altra a les 7. Les bombes
r.: han fet vict:mes. — Fabra.

Han esclatat tres bombes

mès
rls :grad, 17. — Aquest mati s'han
tr e s explos:'7. sprimera

eselata a l'edifici en construcció del
Min:steri _de Comunecions. la secorta prop de l'estacio, i la tercera
a 200 metres de la segona.
Un tecnic que va arlrl:r al llec
de Fexplosi,l, de la see,or., per tal
de reconejscer les restes la bomba, fou sorprés per l'expj ,si,j) de la
tercera, i ha resultar greument

nt
Es creu que aquestes explosions
tener: Unicament un caräcter demostratiu. ja que els danys material;
que han ocasionat, són descasa
—

L'ESDEV ENIDOR
Cierva. — ja conec que guaites el període electoral... Qua hl Valla
— Veig que coincideix amb la se tmana de Pauló)...

El Consell de Guerra de Jaca
ENCARA NO S'HA FET PUBLICA LA SENTENCIA
Sembla que ha estat dictada una pena de mort
Des de jaca

La histána d'un
suposat complot
Sla parlar malt durant aquests
vuit darrzrs dies d'un suposat complot que ha tingut lloc a Jaca amb
bobjecte d'alliberar els presos civil;
i militan reclosos a la presó del partit. a !a Ciutadella i al fort Rapitan
La fantasia del públic ha perfeccionat els primers rumors, i els precipitats desmentiments oficials han conopletat l'Obra de la imaginachí sempre
a punt de brodar heroismes i aventures en aquests temps ea que la censura es cenyeix sobre les plornes pcrio distiques com una amenaça.
L'anecdota de la scnyora que teeia
un familiar malalt a la presó i que
en un moment de desesperarb.3 i d'excitació nerviosa va cridar "que me :a
quitan' "que me lo quitar!" alarman: les sentineiles, no té res a veu,e en realitat, amb el supasat complot.
Un ciutadà de jara que m'acom1Janyava a la pres6 del .partit a visitar
els presos civils de la població
nava explicant l'esdevingut.
—No té importancia—em deir.—.
L'émic qi:e passä ira que aquella nit
arribaren a Jaca molts viatjants. Uns
ea tren: d'altres en automóbil. Dona
la curicsa casualitat que en una població e.sm la ncstra ron generalment
no es troben mai mes de cinc O 5i3
viatjants, aquella nit sen remaren
prop de cinquanta. Coincidencies, res
més que coinc:dencies. La policia, en
passar pels dos únics hotels de la pablació a inspeccienar les arribades,
ti-roba una mica estrany aquella afluèr.c:a de viatjants. Sembla que en comunicar apresto constatació a co
l
autoritats, agrestes decidiren que c:s
agents fessin aixecar els viatjants esmenats cas que ja fossin a dormir.
A mitja sil, canco, la porcia es
presentó als hotels i comença de trucar a nombroses habitacions. Els viatgers havim d'ensenyar llur decumenració i acreditar, de pastada, llar respectiva cUndició de viatjants. Atenas,
prcbablement per obljt, no perraven
papers suficients i foren invitats a
sortir de Jaca. Aleshores d'altres ja
no esperaren la visita dels policies
per solidarjtat, lambe iniciaren la sortida nocturna.
Pel que sembla tren viatjants de
categoría, car la tnajj5ria tenien automibi!, i en plena nit era curiós de
veure una destilada de catees cree sortien de Jaca en totes direccions... Aix6
es tot. No passt res mes. Ja as te
dit que es tracto d'una sirle coincidencia i que Rin , tí (g12
un bri
de sent j t «Mili no creuné en cap
complot...
• •
A Jaca avui hi ha un ambient republjca formidable. Aquest ambient
es nota a tot l'Alt Aneó. Osca. Ayerbe, Riglos, Sabiiiänigo, Plasencia,
Aura/ligo— A tat arrea es parla amb
simpatia dels processats de Jaca i
tothom es deszobreix en evocar el sacriiici de Galio i de García Hernio-Idea. Les dones. les noies joves sobretot , no amaguen Ilurs sentiments republicar:s. Des del; fets de desembre
l'aspecte espiritual de l'Alt Aragó ha
canviat radicahnent.
Els presos civi!s, t5ts ciutadans hanorahilissims de jata. són constanment visitats no solarrent per la geht
de ia peblació, sitió pur nombrases
earistes que s'In ataren. A benefici
deis presos es renca unes magnifiques
fotografies de Galia i de García Hernbdez que tothOm reina:reja.
Per als ciutadans de Jaca tot és
moto, d'evocació. Els indrets de la
població que taren teatre dels me dents de desembre passat els serveixen
de recordatori constara.
—Veieu? — em daten al correr
Major, a deu metres de la casa de
l'Ajuntareent —, en atmest xamfra
caigueren els dos carrateaers que es
resistiren a desarmar a requeriment de
soldats i paisans. Encara hi ha els
forats de les bales a la paret. Encara
hi ha un vidre trencat a la porta
d'una botiga.
Davant la parregiuía, a la petita plaça del, l'orees, tingué lloc la Milita de la tropa amb !a guardia civil.
—Fou aquí mateix — m'expliquen —, sota aquestes arcades s'arreceraven ele toldats. Eme les vuit del
criad. Els iusells de la tropa escarayen vera l'angle carrera, on es
troba la caserna de la guardia civil.
Amagat darrera la paret, el sergent
disparava caintra els soldats. Aquests,
agenollats i apuntant rers /a caserna,
no cessaven de cridar:
—"Que se rinda la guardia
"Que se rinda la guardia
Fine que caigué el sergent.
A l'esquerra de la Ciutadella hi
ha el bell Passeig de Jaca, llar preferit dele turiotes i estiuejants que
dorsal els mesas de foc cerquen la
nevera dels Pireneus.
—Per aqul
cm diuen amb un

acacia de profunda tristesa — es
passejava cada tarda el capitä Garcia Hernändez, arnb la otra filleta
de dos anys. Estora bo:g per aquella criatura. Sabeti com Ii dèiem a
Jaca? Li dejen/ "El nitcr)", perquè
sempre empenj:a el cotxet on duia
!a seva nena, i no es cansava de
passejar-la amunt i avall .. Ja veles
quin horne mes ferotge era!
I movent el cap arnb era expressió de tristesa. conelogue:
—Fou una Ilastima, una gran llastinta!
D0SIENEC DE BELLMUNT

Expectació a Jaca
Madrid, 17. —Als centre; oiicials
manifestaren a primera hora de la
tarda que no es tenien noticies ditaser recaigut sentencia en el Consell
de guerra de Jaca.
Les noticies particulars diuen que
a rnigdia continuava el Tribunal deliberant, del j beracions que no salan
interromput des d'ahir el mati. Se
suspengueren únicament a l'hora de
dinar,
iota la ciutat loa passat la nit en
vedla, i estan oberts tots els establiments.
A les rail del mati l'auditor de
la Capitania general de Saragossa,
que creia que ja Id hauria sentencia
que seria portada personalmeet al
Capita general per l'auditor, pera se
ti digné que encara s'hauria d'esperar.
La impressió és que la sentencia
difereix de la petició fiscal de manera favorable per als processats.

La carta de la mare del
capità Galan al president
del Consell i la resposta
d'aquest
Madrid, t7.-- Eis textos de les
cartes canviades entre la mare del
capita Galan i el president del Censen diuen aixi:
"Excelentisimo señor presidente
del Consejo de Ministros.— Distinguido señor: Al corazón hidalgo y
generoso del marino pretende llegar
esta madre atribulaaa por la pealida
irreparable de su buen hijo que supo
dar can nobleza su vida en los luctuosos sucesos de Jaca para szlvat
la vida de los denlas compoteras
haciéndose responsable de aquel
movimiento.
E n ro t os ni anoan t as al Tribunal
militar de Jaca pide igual pena
para cinco compañeros de noi hijo,
.5 . ya que lo perdí todo no quiero
hartar mi voz a la de los españoles
que piden, después de la Justicia va
cumplida en mi, misericordia para
' los cleniàs.
Esta madre inconsolable que quiere ser fuerte ante el dolor inoplora
a Vueeencia con el mayor respeto
que sea atendida en su petición que
es la (le toda España, por tantos
conceptes afligida.
No dudando sera atendida esta
súplica por ser tan humana se despide de Vuecencia atentamente,
s. s. q. e. s. ni. — María Rodríguez
viuda de Galän."
El president del Consell li ha contestat en els segiients termes:
"Muy señora mia: Recibo su atenta carta y crea usted que para mi
ha de ser una gran alegría poder
dar satisfacción a los deseos que
inc expresa.
Mucho la honoran 1 os nobles y
cristianos sentimientos que la inspiran en beneficio de los comprometidos por los sucesos de Jaca, y
que son también los mios.
ale es nouy grato quedar de ousted
atenta s. s. q. s. p. b.—Juan Bautista Aznar."

Una pensió miserable
a la vídua d'un heroi
Madrid, 17. — El Diari del Micisteri de l'Ex;rcit disposa la concessió de la pensil' , de mil eine-centes
pessetes anuals a la senyora Carolina Curarla Castro, coima del capita d'infanteria, Angel Garcia fleta.
nändez.

Ha mort Antoni Ara
Jaca, 17. —S'ha verificat l'entercarnee! d'Antoni Ara, que estava
pres amb motiu dels successos de
desembre.
Ifa mort a conseqüencia Tuna
afecció a la gola.
Fou un deis fundadors de l'Agrupació socialista de Jaca.

La deliberació del Consell
de guerra ha durat 36 hores
Jaca, 17, —A les deu del atad, en
virtut de la citació que havien rebut,

els defensors acudiren a la caserna
de la Victòria i seguidament es retiraren per no haver acabat les seres
deliberacions el tribunal sentenciador.
A dos quarts de sis de la tarda
iinalitzim la reunió dels vocals que
componen el Consell de guerra.
Inuneaiatament es dirigiren a
lintel de la Pau, on s'estatgen.
Un d'ella va dir als periodistes:
—Senyors; hem rebassat mil trescents trenta tres anea; i res mes
podem dir tiros que el Capita general coticen; la sentencia. Les deliberacions del Consell hato durat 36
loores.

Sembla que ha estat condemnat a mort el capità
Sediles
Jaca, 17. — Sobre la sentencia dictada es guarda gran reserva i no es
tara paalica fino que d'ella tingui
coneixement el Capita general de !a
regia.
Malgrat d'aquesta reserva, se sap
que hi loa una pena de mor! i seanbla que el condemnat a ella és el
capita Sediles.
Al capita Martínez se'l condernna
a dos anys i onze meses de presä.
A l'alterca Martínez se l'imposen
dos anys.
I el sergent Leen mis absolt.
El tinent Corbellini és condemnat
a sis meses i un dia.
Els processats per als quals el
fiscal baria demanat la darrera pena
han estat condemnats pel Tribunal
a cadena perpetua.
Als que se soHicitava reclusió
militar perpetua seis commuta
dita pena per anys de presó amb
pérdua de carrera.
Als sergents acusats de rebeldia
militar seis condemna a cadena
perpetua i als sergents acusaos de
negligancia seis absolt.

FULL DE DIEM!
EL PERIEL

Barcelona i Madrid

Esperits massa simplistes , alguna fine i, tot en s:ig de llur
complicació, han semblat i semblen encara preocupats pel contrast
entre la tensió política de Barcelona i Madrid, Hi veuen un
símptoma depriment per a la nostra ciutat, un senyal de laxitud
o d'atonia davant de magnes problemas, una abdicaci6 de possibilitats he g emüniques. N'hi ha que, catalans,
ja amenacen anib
ficar-se de cara a Madrid i d'esquena a Barcelona. N'hi ha que,
eatalans encara, demanen a Catalunya de fer examen de consciencia.
N'hi ha, en fi, que sause
amenaces ni demandes, se senten una mica
confusos, perquè arenen de bona fe que el contrast és desfavorable
a Barcelona. La generalitat, tanmateix, mira aquest fet serenament,
es guarda prou de donar-li una significad() que és molt lluny de
tenir, 1 més aviar, per la significació veritable que té, hi troba
uns confirmació mes de l'esperit diferent que, fine
i tot en hora
de coineideneies, mon els hornea d'una i altra banda.
Perquè cal, en primer lloc, p reguntar-se si veritablement
moment polític actual a Barcelona, a Catalunya tota, és con/ velen
suposar els deeepeionats un moment d'indiferencia o d'atonia. I no
sois ealdrit respondre negativament a aquesta pregunta, sitió que
caldra, respondre que ens trobem abocats a un dele moments mes
intensos i transcendentals que la política catalana hagi viscut de
molts anye ençà. La vibrad() no surt encara part de fora, però
totes
les fibres profundes en 56n remogudes, i els qui no se n'hagin adonat
demostren no poder vibrar a l'uníson amb elles, o no poder encomanar-se sine vibracions periferiques.
Cal, en segon Roe, preguntar-se si és un esdeveniment telment
excepcional que Barcelona i Madrid sentin neguits i dalers diferents
o que, ildhue sentint els mateixos, els manifestin diferentment.
sola lamiera de respendre que aquest fet no és excepcional, I no
siniS
que haurem de recordar que és un fet eorrent, al qual sembla que
ja hauríem d'estar avesats. Als que ara es contristen perque no
veuen la passió política arborant-se pele carrers de Barcelona, com
dies encera es podia reune, segons diuen, pele carrers de Madrid,
jealdriä, recordar-los les vegades i vegades que la passió ha arribat
a Barcelona al roig viu sepse que a penes un extremiment d'emoció
hagi recorregut la capital d'Espanya Caldrà recordar-los com,
si E voltea la noStra passió hi repereutia, era per reacció contra ella?
En canvi, aquest retret no podria esser fet a Barcelona, ni a
Catalunya, senee cometre una gres injusticia. L'ànsia de llibertat
que sent ara el poble de Castella i
de les altres terres hispàniques,
el poble de Catalunya l'ha sentida tan vivament almenys cona pugui
haver-la sentida aquell tros de territori espanyol on més despena
sigui. Si no ha revestit formes tan externes cal atribuir-ho d'una
banda a diferencies de temperament, d'una altra banda al fet que
Catalunya ja és madura en les lluites elviques, temps ha que hi
esmerea el seu esfore; l'experiencia, sovint adversa, l'ha portada
a malfiar-se dele arranjaments, i no pot sentir aquell enjoga.ssament
del neòfit. Cal atribuir-ho, per damunt de tot. al fet que Catalunya
lluita no sols per l'alliberament que ara propugnen terres endins,
sine per un ideal de llibertat nacional que es el seu impulsor supina,
hinie capeo de portar-la a aquest estat de vibrad() tensa i solemne
que ara semblen enyorar, de
cara al redreçament hispänie, eLe que
blasmen l'actual actitud del nostre poble i dels seus capdavanters.
Quan arribi, pere, aquell estat de vibraeiú—que prou sabem que
arribani—ja serena prou satisfets si troba a Madrid i a la resta
d'Espanya la simpatía i el suport que la vibració hispànica
troba
avui a Catalitnya, si les nostres änsies de
llibertat eón acollides
i c o mpartides corn ho honran estat ad les
ànsies d'alliberació deis
altres.

DEL SISTEMA

— n eta opinen de la direcció única?
Podria ocarrer que no n'opines
res... Estigueu tranquiis, aquest no
es el inca cas. Evidentmcnt resten
extenses zanco de la vida practica
O de la vida mental qUe no he explural directament ni a tracas dels
'libres. Pera, eEsent Sil home malt jananoent circulant, he arribar a mormar-me una idea dels problemes de
la circuladb.
La direcció Unica nomas !Jauría
d'aplicar-se als carrero que realment
pateixen d'embotellaments constants.
Creure que allí on no és indispensable, tampoc fa nosa, es, al rneu
entendre, ton error.
L'ideal no és pos que tots els
carrera gaudeixin de la circulació
inca, sind que tots tinguin prou
amplada per suportar el transit en
tote dores clireccions. La direcció
única és un mal menor i no pas una
pertecció; l'atenuant rnalaltia
congestiva, no pas la seca panacea,
mi Dur per resoldre del tot el problema de la circulada no pedem
pas reformar la'ciutat de cap a cap?
Evident; tenint moltes altres ieines.
Qtie no podent resoldre'l la sola
cosa a fer és itenuar-lo? No ho
negaré pos.
l'ere (lins aquesta relativitat, conve deturar-se exactarnent en el punt
,nte indica la necessitat i no elevarse a la implantació d'un sistema
general de direccions aniques, pel
sol gust d'ésser sistemàtic.
Ah, sens dubte, l'embotellament,
l'embús — decitlidament m'agrada
més el mot eatalanissim d'embús —
es un accident molt incómode. El
ciutadä que 5 . 11i troba, tot sentint
com flag el temps i cono corre el
taximetre, passa una estona terrible. Perd, eroguen que la recerca
d'una casa situada en un carrer pel
qual no podeu circular perque té la
direcció contraria, és també un exercici empipadoríssim; us toca entrar
i sortir ilues o tres vegades en el
susdit carrer fins que ensopegueu el
trajecte on foi ha la casa... Naturalment, que de cegarles topen arab
un soler taro sobiranament coneixedor de la topografia i de la mimeraci6 que us mena de dret, mitjaneant una sola entrada en el carrer
de la contra-direccia. Peró abc6 no
passa sovint; en general, si vós no
saben l'indret exacte on cau el número en qüestió, les giragonces són
inevitables.
Direcció única. dones, pera en la
dosi justa que reclama el nostre
tràfec actual, sense preocupar-nos
massa del träfec futura. Denla, ja
veurem que cal len.
CARLES

SOLDEVILA

FERRAN SOLDEVILA

LES REBELLIONS I
XINESES
De cada dia la situació es
fa més dificil
Canton, ir. —El Govern declara
que cl país va cap a la norrnalitat,
havent desaparegut la majar part
d'exercits beligerants. Pena queda
actualment, i cono a conseqüencia
de la guerra civil, un gran problema
que el govern central s'esiorea en
resoldre: Es el gran nombre d'escamots de bandits, alguns dels
quals prenen el nono de comunistes,
que estan devastant la majar part
del país.
El govern ha trames trapes a les
comarques ntés perjudicades, especialment a la Xina Central. Per3
l'anarquia regnant a la major part
del país. on cap autoritat és cregitda, fasumarnent difícil aquesta missió. — ['abra.

63 militars executats
Cantora 17.—A conseqiiancia d'haver-se descobert un con/1 , 1ot comunista en el qual estaven complicades
tropes de Sovateu. loan estar executats 63 oficials i soldats sinesos
Gomplicats en el moviment.— Fabra.

A ALEMANYA
L'ex-ranceller Muller
ha empitjorat
Berlín, ¡7. — L'estat dt l'excanceller MullPr ha empitjorat.
Els metges que ¡'assisteixen

eonsideren el seu estat /non,
greu. — Fabra.

A L'INDIA
Missatges als virreis
Bornbai, 17. — El Consell murecipal
ha acordat rer 46 ven' contra 22 dirigir un missatge de benvinguda al
noa virrei de l'India i un altre de comiat a l'anterior virrei, lord Irw,n. —

Els partidaris de la Bandera Roja interrompen una
reunió en la qual parlava
Gandhi
Bomba, 17. — Una reunió en la qua;
parlava Gandhi fou interrompuda pels
partidaris de la Bandera Roja. Malgrat
aix6, Gandhi pagué itnposar-se i digué
que és necessari anar a la Conferencía de la Taula Rodona amb la investidura d'un mandat concret. — Fabra.

L'AVIACIO
El vol de Goulette
París - Pequín
París, 17. — El ministre de

Colònies ha cornunicat la nota

seglient, relativa al vol ParísPequín:
S'anuncia que l'aviador (ionlene ha aterras, a Gao.
Eins ara no es tenen antes
— Fabra,

EL TERRORISME
A ALEMANYA
Es aprovada una mociö
dels socialistes perquè siguia castigades les excitacions a l'assassinat
lio din. 17, -- L'atemplat comes contra el diputas comuMota per Hamburg, se nyor Henha prodult tina grato

Reichstag els socialistes
p resco ut aren una moció sonicilant que d'ara endavant siguin
més caetigades les excitacions
a l'assassinat i que s'adoptin
l usures encaminades, a reglamentar el cornere d'armes.
Aquesta meció tott aprovada
cense discussidi. — talara,

ALS ESTATS UNITS.

El president Hoover farà
un viatge a les Antilles
Washington, 17. — Amb caräeter Acide s'anuncia que el
senyor lioover realitzarà aviat
un viatge de deu dies, durant el

quid visilatiä Puerto Rico 1 al.
tres illes de les Antilles. El president viatjarä a bord del cuírassat "Arizona".
El viatge tindrä caràcter de
vaeances, pere al maleta teme
el senyor Iloover l'aprofilara
per a ter-se carree de la atinació de les Antilles, especialment
d'aquelles que depenen directament dels Estafa Units. La silencie en aquelles illes, aixt en
l'erdre politie com en Feconibinic, da delicada, i pi esident
lloover vol aseebentai . -ne persontilmente de les causes que
han molival la cris) i el malestar que es lit sera conseqüem.
cia.
Fabra.

•

LA PUBLICITAT

BORSA FINAN C
Estadística de la indústria cotonera
Per Reial Ordre del Ministeri
d'Economia Nacional de 26 de febree de 1931 s'ha ordenat la confecció d'una estadística de la indústria cotonera que comprengui totes
les manufactures de cotó: filats, teixits, generes de pene estarnpats, diverses especialitats i industries auxiliara i complementaries. Com que
aquest cens cotoner té exclusivament una finalitat estadística, i el
no figurar en dl podría produir als industrials mes inconvenients que no avantatges, es posa
el fet a coneixement d'aquells fabricants que no haguessin rebut els
qiiestionaris que salan circulat a
l'efecte, porqué, qualsevulga que sigui la importancia de la seva indastria, se serveixin
deis

Servei d'Estadistica del "Comité
Regulador de la Indústria Cotonera" (Avinguda del Portal de l'Angel, 7, Barcelona), els quals els enviaran amb tota urgencia.

Effls de F. MAS SARDA!
BANQUE148

Rambla del Mig, número 1
Darent del Oran Teatro /el Llsou

A partir del vinent dia 20
pagarem el cupó núm. 55 de
les Accions FOMENT D'OBRES I CONSTRUCCIONS,
S. A., a ra6 de 3 0 pessetes,
lliure d'impostos

Banc Ispallo Colonial
El Consell d'Administracié, fent Zis de liutorització que li fou
concedida per :a Junta General ex t raordinaria d'acoicnistes celebrada
el 25 de gener de 1930, ha acordat posar en circulació
i (aterir en
subscripció reservada als senyors acc:onistes :es 20.000 accions de
valor nominal aso pessetes cada una, núms. mo.00t al 120.0 00, que
tenia en cartera, resta de les 48.64 0 creades per acord de la pròpia

Junta.

Les 2o.000 acciono que es posen en circulació tindran, amb efecto
retroactiu a lt de gener del corrent any, e:s mateixos drets
i obligacions que les actualment en circulació la numeració c
orrelativa de
les quals continuen.
La subscripció d'aquestes 20.000 accions s'efectuara al tipus de
200 %. O sigui al preu de soo pessetes per acció, i els senyors accionistes podran exercitar el seu dret subscrivint a raó d'una acció nova
per cada cinc que posseeixin, contra presentació del cupó número
46
que nornes podrá' utilitzar-se a aquest efecte, i pagament
de son peste.
tea per tito!, en e:S dies compresos entre el 27 de lactas:
i
4 d'abril vinent.
La presentació del cupe, r.(t.rnero 46 i el pagament de l'import
csrnenuf podrá verificar-se, a Barcelona, a !es oficines dauest
Banc; a Madrid, als Banco L'aguijo, Hispazo-Americano, Espafiol
de Crédito i Banca López Bru; i a provincies, a casa deis corresponsals del Sane, on es facilitaran als senyors accionistes les corresponents factures i es 11:araran els títols definitius de les
acciono
sollicitades,
En el cas que no fossin subscrites, en el temps indicat, toles :es
acciona ofertes, amb el romanent que quedis s'atendran, en les
mateixes c ondicions estabieries ante:ion:neta, les Comandes
que ja
o rebudes aquest Banc de senyors accionistes.
Barcelona, 16 de mare de 1931.
El Director Gerent,
EDUARD M. BUXADERAS
••••••

MERCANTILS
ORAN METROPOLITA DE BARCELONA, 8. A.
Com sigui que el dia 1 d'abril
vinent vencen els cupons números 34f 24 de les obligacions al
6 per 100 d'aquesta Socielat, els
senyors tenedors són inforrnats
que el pagament dels expressats
cupons quedará obert des de
dit dia, a ra6 de 750 pessetes
per cupé, deduint 0788 pessetes
pels impostos legals, a les següents cases de Banca:
A Barcelona, S. A. ARNUSGARI.
A Madrid. BANC DE BISCAIA.
A Bilbao, BANC DE BISCAIA.
Barcelona, 16 de març de
1931. - El presiden!, del Consell d'Administració, Marques
de Foronda.
F. C. METROPOLITA DE BARCELONA, S. A.
No havent-se reunit nombre
suficient d'obligacions per a
celebrar, en virtut de la primera convoca ti . ria. la junta
general extraordinária assenyalada per al dia catorze dels
ccrrents. els senyors obligacionistes, tenedcrs d'obligacions
de les emissions de 28 de maig
de 1924 i 12 de març de 1925,
eón convocats per segona vegoda per a celebrar l'esmentada
junta el dia trenta d'aquest
mateix mes, a les cinc de la
torda, al salé darles de la
Camina d Comerç d'aquesta
ciutat. havent-se de prevenir
als interessats que si en agüesta sessió de segona i darrera
convoca/U. 1a no es reuneix
r.cmbre suficient de vots no
tindran valide s a els acords que
es proposin 1::
esmenes que
vngrida PS 81n tl i teSSill tire:5011hr.

ORLE DEL DIA
Nolificació, discuasia i. en el
seta cas. aprovació del conveni
que la dita Societat es creo en
e l ras de sotmetre a l'Assembita. i reconstitneié de la represerlt acid l e gal del ros d'ohligacionis tes,
De cenfcrmilat amb les regles esli.blertes en les "errinturc , d'crni ssi,6 r ,-, su A s pcdran

Dimecres, 19 de mere. 'de 1931

assistir a Ia junta els obligaelonistes posseidors de deu
obligacions, almenya, que dlp,sitia llurs tftols amb una antelacié de cinc dies hàbils abans
de la data de la junta, a la
Banca Marsans, S. A.; Banc
Comercial de Barcelona, daquesta plaça, o al dümicill
de la Societat, Ronda de /a
Universitat, número 31, tercer,
primera, lliurant-los, en fer el
dipòsit, les ccrresponents autoritzacions per a l'assistencia i
vot a la junta.
S'adverteix als senyors 0011gaclonistes que al domicili sodial seis proporcionará un
exemplar del projecte conveni, a partir de dilluns vinent.
Per a assistir a la dita junta
'seran vAlides les targes expedides per a l'assistncia a la
junta de primera convocatária
que havia tenir llcc el die 14
dele corrents.
Barcelona, 17 'de marc de
1931. - Els representar-1 f. deis
obligacioniste,s, JoaquIrn Cabot,
Joan Miguel.
SOCIETAT TRAMVIA DE BARCELONA, EIXAMPLA I GRACIA
D'acord amb l'establert en
l'escriptura d'emissió de les
obligacions al 4 per 100 daquesta Socielat, el dia 1 d'abril
vinent. tindra !ID(' el sc:rteig
número 12 de les 75 obligacions
de l'emissió de 18 d'abril de
1913 que corresponen amortitzar aquest any.
El sorteig, que serä públic
per sis senyors tenedors
Iftols, es verificará al dornicili
socia!. Ronda de Sant Pau, 43.
O les deu del mal/ de l'esmerile/
Barcelcna, 16 de marc 'de
031. uadminisirador delegol. Marquès de Foronda.
COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES
D'acord amb el que estableixen les escriptures d'emissié
d'obligacions al 4 per 100 d'aquesta Companyia. el dio 1
vinent tindran lloc els
sortoilrs número 25 dels 380 1ftols l'emisslA d e :I n d'abril
de 1906, i nümera 22 dele 90 tfbols Femissid de 10 do juliol
de 1909, que ccrr e sponen amortit zar sigues! an,..
Els sorteigs (1 3 vorifiraran a!
eorial
Scnt
Pau. 43. a lee onze
mall
de l'e . nienhf dia
e evan pul

blies per sis senyors tenedors
de I hole, a tenor de l'expressat
en les citades escriptures d'emiss
id.
Barcelona, 16 de mare de
1931. - El president del Consell d'Administrad& Marques
de Foronda.$

-
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Programes per a avui
UNION RADIO BARCELONA
EA J - 1 (349 m.)
"La Palabra", diari parlat de Radio Barcelona.
•
8 a 8,35: Primera edició.
830 a 9: Segona edició.
Campanades horades de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de Catalunya. Estat del termas
a Europa i a Espanya. Previsió del
temps a Catalunya, a la mar i a
les rutes seres. Nota meteorológica
radiotelegräfica per a les Ilnies aéries.
1300: Emissió de sobretaula. TanSet Radio, alternant amb discos aecamera del farol del matí. El Sexlectes: "Jung Deutschland", mama
(H. Mannired); "La maja celosa",
calesera (E. Canonge); "Deleite",
fox (P. Rubio): "De Triana". escena andalusa (R. Yust i Martes);
"Dédé", selecció (H. Christine).
COTITZACIONS FACILITADES

PEL

BANC DE CATALUNYA

RADIO SELECCIÓ
CARRER DEL ROSSELLO, 232 docant al Passeig de Gräcia)
TELEFUNKEN - PHILCO CLARION
A terminis de 25 pessetes Mea

Informació teatral i cinematogräfica

Severac); "Vieux cante" (F. Roza"Gondo/iera" (al. Burgés); "La
ter); "Minuetto" (G. Bolzoni).
macchinetta da cuciere" (F. Limen2200: Noticies de premsa.
tu); "La feie de Cendrillon), interRadioteatre d'EAJ 22' 05: Selecció del drama en tres
medi (S. Dicker); "Los Flamencos",
actes, original de Frederic Oliver,
selecció (A. Vives); "Serenata latitulat
mentosa" (F. Humphries); " Virati
les marina", marxa (H. Ackerman5).
"LA NERA"
1500; Sessió radiobenefica.
Organitzada exclusivament en obRepartiment:
segui de les institucions benifiques,
Teresina: Rosa Cotó.
asils, hospitals i cases penitenciäries
Telva: Antouieta Escriva,
d'Espanya, amb discos escollits.
La Mena: Laura Moya.
16'oo: Tancament de l'estació.
Tia Celeste: Enri• -" a Benito
Blasa: Maria López.
17'35: Obertura de l'estació.
Bastiana:
Petra Alvarez.
Cotitzacions dels mercats interr.aPepa; Leonor Benítez.
cionals i canal de valors. Tancarnent
Ramón: Alíred Vargues.
de Borsa.
"Primavera", marxa (L. Carre
res), Trio Iberia; "Preludi en do
I1tD10 1,114 HON 31 1111,
sostingut menor" (Rachmaninov),
Mes. 3601/
orgue per A. Meale; "Pajaritos",
Apalea . all.LveU 4 pul,
d'una realitat sorprenent
fox (J. Via); "Paqui", pericon (M.
Pasto-catea-vos del eta
Maig" (E. Toldrä), viola E. Toldrà,
terna de vennes a liaras
t
•
Amenabar), Trio Iberia; "Oració al
Diva) bulaore: RADIO GAMO
i piano, ••nyargeta E. Garreta; "IluArlx.yó, 30. - Barcelcna
sión de muflecas", taogo (J. Dotres
Vila), Trio Iberia.
Pachfn Ciervo: Víctor Blanes.
rloo: El Trio Iberia interpretará:
Sabino: Artur Buxens.
"El querer bandolero" (F. Alonso);
Puntabrava: Lluís Casanyes.
"Aubade" (Caludi); "La reina moQuino: Eusebi Sänchez.
ra". selecció (J. Serrano); "CanzoRolo: Carles Mintiera
ne" (H. Tartanac); "Solera pura",
Pepón: Luis del Valle.
pasdoble (L. labeda i P. Jiménez).
Tío Pachu: Pere Zugasti.
Noticies de premia.
Pepín: Caries Alvarez.
to'oe: Audició de discos selectes.
aliguelón: Enric Cailizares,
2330: Audiei6 de discos selectes.
2450: Tancament de l'estació.
etc
' vzio:n, 4:1?.4.24ctio,
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4136
6839
10350
20499

3600
530
12t7
/260

Idiomes
20'30: Curs elemental de francés,
amb asistencia d'alumnes davant el
miträion, per les Escoles Massé,
a càrrec del professor nadiu Mr.
Martin.
2100, Campanudos horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorolatzic de Catalunya. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
temas a Catalunya, a la mar i a les
rutes
Cotitzacions de monedes i valors.
Tancament del Borsi de la tarda.
2105: L'orquestra de l'estació interpretará: "Brennus", marxa (A.
Schmulll: "Le tresor". valses (J.
Strause); " Ph:Es
rondó (D. de

AL COR DE PARIS...
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LA PUBLICITAT

I

transeültit
Dos transeünts ea doler' de la desa?a r ició al/tutees. Subse r ie el ,i'eC
d'un, i ofege:xo que —encara que
i secundäsia la mrJa objeccij—, is
una Ilastima que no realitzent les eny s completes, donant-los
'ciar. Es bastant corrent que . . n.7 revsa gezica qualscrol, mis elver1
e., tracto d'una revista un ben .ric iarcessant per haver copsat un tres nle
'a v:da d'un pobre en momants reconsr-uttius, es relliga amb unes tapcs con9:cionades ad hoc per la matelra :asa
Per a mi, com que em dirigieren o
Llibreria Catalbnia que na hacia, ja no tê so lució, puix que ja tir.c
'eiligst:
ndrneros de la revisa 4rraf i ca Imatges duna manera rul ell0 1 »d'ea, ja que fer-ho d'una °lira
manera, per a mi sol, m'hauria resta1,73 excessipament rara.
la

SS.
¿Es podria saber quina sdn els ‚natus que
que obliguen a fe. Pagar prea
d'ent rada als que acuden a visitar el
eimcurs-exposi:id "Bar:elona vista peLs
seus artistes', organit:at te! P. Ci P-

col Artistic, i gte. sota ei ßabonatoe
de 1'.4juntament i de la Diputació de
Barcelona, s'esta celeb,ant aetualynent?
De vt:' r3 tracto) 'D'una
artistica a p,ofis del palle o bi
a profit de <luir
duna ar
Vcuce n nv:e cocaJ et : ,a r gir la in,rei:pt,:a per part de qui correspongm,
¡a que eis t,arrefanins estem ‚H.:Use esavnb eones:es sorprcses de darr cra hora. a! mamen, iust de retnuntar
z . e laaa ni.; s el peus CaIld de ¿'Ex-

rebrr nfeeeprions tan lamentables co',: la que ens ocasion.1 —encara
n-ri: d'en oedre tnolt
teseebeisto clausurada fa pos en
a .?acths indrets, la veritat, no
va! la pena de moure's de casa.
• *•

De la una temporada la barriada
del Polde Sec esta sottnesa a la tolantat lladre gots. Es furts se succecinen duna manera paorosa i 13 l'alarma de la majoria deis que ritim
en aquel' indret.Vo obstant. segaba
la tradició de fa molt de temps,
crntinuem estant desemparats de l'autoritos. Mai no es ten cap parella de
seguretat.
¿Yo es pectris ob nenfr, pe, port deis
que poden. fer que alguna
antaritotf Potser aistss'assoliria fer
dasopar,'ixer els que han pres aquella
bar riada per tan? d'cra-arions.

SENSE ENTRADA -- LLARG TERMINI

RADIO

austro A

•

FONOAMPL:FicaroRS,
C.P.AFS PORTATILS 1 ELECTOCO, RELLOTOES, B!Cl-

CLETES, MAQUINES FOTO-

cliA:1QUES , V A1XELLES ,
cR:STALLERIA, ETC. . ETC.
ES rAI3LIMENTS

L. LUCAUDA 1 COMP.', S. L

cortn, 5E8 entre P. hnleersltat 1 itnnes)
E, desitoen aents solventa e totes les provIncles

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Europa a les set del dia 17 de mare
de 1931:
Entre lea Balears i costes de Tunia troba el centre de la depressi6 mediterrània que els passats dies
dona lloc a abundants ph!ges a la
rego catalana i actual/1sec seva
influencia s'observa a Algeria, Tunis
i illcs de Sarclanya i S:eilia, on el
cel és tapat per complet i es registren precipitacions.
Una altra important depressió,
cemrada a l'Atlantic, abraca des de
Portugal fino a Irlanda amb tendóncia a inter-se a Espanya par Gzslicia,
i es registren ja vents iorts del sud,
pluges i marajades das .le Lisboa
tino a les costes gailegues.
A l'entrada de la Bältica hi ha el
centre d'un anticicló' que darla lloc
a bon ternps però amb ¿red nietas
a Alemanya, PolOrtia, Txecosloviquia i Península Escandinava.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:
A tota la regió el cel es tapas
i s'observen boires a les planes de
Urda, Ribagorça i Valles.
A la vall d'Aran, Pallare i Alt Urgen el eel és sere per complet.
Les plagen de les darreres 24 hoces tingueren lloc en gran part de
les previncies de Barcelona i Giron a.
Les m'O:limes quantitats de pluja
no han exceda de dos litres per metre quadrat.
Al camp de Tarragona s'observa
lleuger plovisqueig.
Les temperan:res han experimentas un Ileuger zugment per la zona
costera, i al Pireneu han disminuir
i s'han registrat máximes de /9
graus a Tortosa i minimes de 6 sota zero a l'Estangento.
Per a dolços de qualitat, a
pessetes 650 quilo
FORN CASTELLó - Pela!, 12
safates
Pspeeial presentad()
per a obsequis
Actrells t'otear/dios de qualltat
Casa Cu y :te, Portal de l 'Angel, 29
Gramotes I Discos
Casa Coyän, Portal de l 'Angel, 29
EL CENTRE DE LLEIDA
I LES SEVES COMARQUES

y‘z.g.‘ej;

E/ narfre oeirai
Conegut arrea de min.
•ecordeu que el
lealtim EXTRA
porte rinacripcid

Aquesta entitat convida tots els
seus socis a! lluit ball de societat
que se celebrara avui, dimecres, a
la nit, vigilia de Sant Josep, al seu
local social (Ronda de la Universitas, /).
Denill. &iota, a la tarda, cc,,:: de
:Sri
COStt11,..
dansant.
-

S O D Pe. A
a

CODORNEU
en el tap 1 en ei
con de rampollo

¡•.agtila 4.

JO!ES VERITABLE 02.A510
per a compres a bon preu anca,
a la Joler:a IVIagrirlä, Tallero, 41
——
GREMI DE FUSTERS mATRICULATS DE L'EX-VILA PF.
GRACIA
Con: en anys anteriors, el Gr.:mi
de Fusters 2.I:riculats de jeto -vila
Gncia celebrara la (esta de Sant
Josep, el seu amb una fundó
teatral, que se celebrara avni, dia 18,
a les deu de la nit. al Teatre Coliseu
Pompeia. amb el següent mograma:
"Bohemios" i "Caneó d'Amor i
Guerra". Denla, a les deu del mati,
solemne ofici a l'esslisia parroquial
de Jesús.
La Comiasió invita tots els seus
agreiniats a tan solemnes festes.
ONFAYMVIMPTRW
Z :-• 7-,•.31,22Än.V.7S1211',

Tapioques i Purés
FIGUEFIES
són els millors del món
A la societat L'Artesa, de Gracia,
se celebraran els dies i 19 diverses
festeigs a honor de la Junta .directiva i del sen president, senyor Erancese Prats, per la seva encentada gessir') en l 'exercici del seu carrec.
El mIllor present
un Pathé Baby de la
Casa Cuyils, Portal de l 'Engel, 28

Sant Josep
Perfuma Guerlain, Coy,
Houblgant, BourJois,
Molyneux, Well, Myrurgla,
°t'ollera
LAMPARES BERGER
OBJECTES FANTASIA
PROPIS PER A PRESENTS

1 Mach i

5. A.

BRUC, núm. 49 (entre Corta
I Diputació)
Tel?. 24640
En la junta general celebrada darrerament per la Mútua Fivaller, oncetat de socorsos mutua per als casos
de dé:unció i impossibilitat, iou eleg:da la següent Junta directiva per al
present exercici: President, Anttm: M.
BatIlori d'Orovio; vice-president, Mclciar García Grisú; director general,
Rafael Ba:mas Rivas; tresorer, Isidor
Mo:ero Zoppetti; comprador, Jaume
Peit6 Comes; secre.ari, Josep Caredler Sunyer; vice-secretari, Amador
Ferrer Luna; vocals, Josep Comes
Olivella, Antoni
Gras, Pene
Campos Antoni Broggi Kart,
Josep Turullols Lloberes, Adolf Col
Abert, Valenti Reos Joneadela i Enrié
Puig Jofré.

Tabacos Habano

Expendeduría, Plaza Lesseps,17

1./N ITALIA ROBAT
Francesc Rogg:agone, que ritt a
l'Avinguda dlearia, ha denunziat que
h han robas mil pessetes.
Per a dolços de qualitat, a
pessetes 650
FORN CASTELLÖ - Pala!, 12
especial presentad) en so (cc tes
per a obsequis

Tabacs havans
RAMELA DE LES FLORS, 16
Telefon 18726

experimentar una Ileugera malora,
que, sortosament, va accentuant-se
cada dia mes.
Tambd des de fa uns quants dies
estä malalt el senyor Josep Capdevila, director del nostre collega
"El Mati".
Peal vots pel prompte restabliment
deis dos companys de premsa.
ROBATORIS
Candid Jou, que viu al carrer
de Menéndez Pe/oya, va denunciar que li havien robat del pis
robes que valora en unes mil
pessetes.
— De la hotiga que té al carnet- de Claris, Antoni Carmona,
eis !ladres se n'emportaren
nenes per valor de 900 pessetes.
— Viatjant en un trarnvia a
la Plaga
Catalunya Curtis G.
Jordan
(untaren la cartera,
on portava 175 pessetes.
— També furtaren la cartera. amb 225 pessetes, al carter de la Porta-Ferrissa, a
Amadeu Ripoll.
— En una torre propietat, de
Teresa Cullare fou detingut
Candil Duran, perque va robar
cinc gallines del corral.

,i.ilssan

SSOC IACT) D'AMICS DE LES
ROSES
Es constnuela a Barcelona l'Associació Am:es de les R,.ses, a iniciat:va
de l'entusiasta senyor Joan Ros Sabatee, secundas per valuosos i distingits
denle/2s. En l'acte de presemar:6, que
s'ha celebras a linstitut Cataà de Sant

El rei

estrangers.

"L'admirable Crichton" es una comedia interessant i ¡naciese que fila
represernat ett r.liversiis idiomes i
estar portada a la pantalla amb extraordinari
Una inter , ,retaci6 justa per part
dels notables artistes de La campanyia de Novelan: i una magna presentació de l'obra contribuiran a donar mis gran renca a !a reposició de
"L'admirable Crichten1", i la vetllada.
a la qual segurament hi assistirà un
públic nombrós i selec!e, podra. qualificar-se de veritable solemnitat teatral.

grite»

ðes l'acudit

llu hom b re l e

1

ASSOCIACIO DE TEATRE
SELECTE
En la unció de divendres vinent
reestrena de "L'adm)rable
ChrIchton"
Divendres vinent, din 20, al
teatre Novetats, sota la direcció
de Caries Capdevila 1 per la
companyia titular es reestrenarš aquesta belitssima producció
de M. J. 31. Barrie, que ha estat
traduïda a tots els idiomes, 1 al
nostre per Joaquim Montero.
L'empresa, en justa correspondencia al vil' interes que ha
despertat aquesta reposidd, ha
tincrut cura que ros presentad:‘
arnb els mateixos decorats i
vestuaris amb que fou estrenada
fa mes de deu anys. naturalmera procedint també a les reformes conveniente. Caries Capnnineessminamm
•

I
NIIINININill.iingINIIIIIIIIIiiiiill.ltijintilliiiHNIV90113111MM,M11.1Naltilgiigiq
=•

Cura el fetge i mugen:, REUMA, re.
ELS PAGAMENTS A HISENDA
Per la Deegac16 d'II:senda (10 ha
es:at senyalada ea: ordre de pagament.

Les Sessions Especials, g
de tarda i nit, anuncia- #
des per a avui, en les
quals havien de presen-

COMPANYS DE PREMSA
MALALTS
El dIstingit
eaycr Petui Costa i de Sallest .zr. r e c t o r del
nostre collega "El Nat.eiero Universa'''. que el die 8 va soir:r un
fort atoe d'assistelia, ha començat a

La epopeya riel Everest
Yoyage au Congo j
han estat ajernacles per
al vinent dilluns, cija 23
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REPORTATGES I
DOCUMENTALS

Lido Cinema

suerte

per ROBERTO REY, MAMA LUZ CALLEJO i ROSER PINO
Vegeu-la, coecIteu-la I riurcu ccm no hzveu rigut mal

NOTES OFICIOSES

t44 NCWAI
T E2C
2
•
nrietterri vez

...!-Lonfo hablo enemiiden
!DE MIS »40121E5

setutt
,

(Studio Z,au.es)

"Tisana de Aneto"

de la

trenada per l'empresa de Josep Canals
ja fa alguno anys com tantes altres
obre soriginals de moderna i illustres

PERE MUÑOZ SECA, que fa t n cite tot Barceiona des de la
pantalla del CINEMA PARIA, amb la sera deliciosa comedia

Eis teatres

prethan ttle feo (eoldictia Mayee

,

tar-se els films

eem•ascracr.,.......geer

UN BON LLIBRE ES EL MILLOR PRESENT
ALA

17, Plaça de Catalunya, 17

CERCAN, 14
somwerut~;insewestaimr.rvet.-esseas

(levita la dirlgeix ainb tot interés tambe i els actors i les artrius dernostren un matcat desig de superad() en el curs deis
assaigs.
Tot fa esperar una solemnilat artística i que, com en les
anteriors sessions d'aquesta enWat, reunirlo aquell pUblic de
qualitat al qual novitment convoca 1' "Associació de Teatro
Se lec te ".
NOVETAT3
Al teatre estala Novetats i en la
funció organitaada per l'Associacib
del catre Selecte es representani divendres vinent la comicha de Borne
"L'admirable Crichta", traduida al
catala per Joaquim Montero, obra es-

IMATGES, CRISTS, RELLEUS
La casa mes assortida. Preus molt
reduits. Rossend Olivella, Botera,
tg-21 (continuació Porta-Ferrietea)
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MORT D'UN LESIONAT
En una clínica prticular va
morir robrer Gabriel Valles, de
cinquanta-cinc anys, a conseqüencla de les ferldes rebudes
el die 11 del corrent, en un
accldent del treball.
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Isidre, pararen el baró d'Esponelli, el
senyor Jean Magrinya i el senyor Ros
i Sabater, i es varen Ilegir Samba unes
quart,:lles del mayor Nicolau ?J. RIP
5t5 Tuduri. director muaicipal de
Parcs i Jardins. Es va nornenar una
pona:a encarregada d'ultimar els detas per al fuac:onament de l'emitat,
la missió de la qual sen donada a conéiszer d'ad a p,cc.
-------CASA RENE
Gran assortlment de COLCUS,
BONIEONS i OBJECTES PER A
PRESENTS

111 15 d

La ser cleitiandeDiasquelminkn el silencio de /a
noche con su muje-zu sekillano.

trobareu el més gran stock en EDICIONS

DE LUXE -- LLIBRES RELLIGATS
LLIBRES PER A INFANTS, propis
per a presents
Gran

assortiment en PInmes estilogrMiques

WATE RmAN
ENTRADA IMURE
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LEMA, SS A. REPRODUCCIONS ESCULTORIQIUES DE TOTS ESTILS I EPOQUES
EXPOSICIO I VENDES:
ROSELLO, 238
(tocant al Passeig de Greuila)
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NOTES OF!CIOSES
CONCEPT EXTRAORDINARI
PER L'ORFEO CATALA, A
HONOR I AMB ASSISTENCIA
DELS SENYORS DIPUTATS
CONCURRENTS A L'ASSEMBLEA DE DIPUTACIONS
El vinent diumenge, die. 22, a les
cinc de la tarda, es donarà al Pala y de la Música Catalana un concert extraordinari a honor i amb
assistencia deis senyors Diputats
que vindran a Barcelona per assistir a l'Assemblea de Diputacions,
que es reuneix aquesta setmana a
la nastra ciutat.
La interpretació del programa
d'aquesta festa amb que s'obsequiara els nostres ilustres hostes, anire a càrrec de l'Orfeó Català, que
sota la direcció del mestre Lluís
Millet, interpretan ä diverses obres
choree.: i donarà la segona audició
de les dues gratis cantales de J. S.
Bach, "Desperteu, diu la ven forte"
i "Crist jeia en la mortalla", eruta
acompanyament d'orquestra ï orgue
—aquesta a arrea del mestre V. M.
Gibert— i amb la cooperació
eels solistes vocals senyora Arde-sea
Fornells i els senyors Ricard Fuster i Gemela Pruning.
ASSOCIACIO DE MUSICA
DE TORTOSA
L'Associació de Música de Tortosa ha organitzat el seu Concert
per a aquest mes. confiant a dues
prestigioses artistes catalanes, ben
conegudes pel nostre peblic: Herrninia i Neus Gas, les quals, arnb
el seu art depuras i exquisit, mmpreteran en interessantissim programa, tant per la välua dels autora
com per la selecció de les obres.
ELS CENT HOMES D'EN
FONTBERNAT AL TEATRE
NOV
Aquesta massa choral que tants
aplaudiments conqueri arrib molla
de les representacions de la Falç.
tornará a presentar-se davant del
públic diumenge, dia 22. a un quart
de dotze del mati, al Teatre Nou.
en el Primer Festival organitzat al
La cobla Barcelona i l'Orfce Llevant de la Herede/acta turbé hi
colaboraran.
Els Cent Hornea d'En Fantbernat
cantaran a veas soles i amb la cable Barcelona.
CONCERT DE PIANO
Dissabte, die 21 de:s corrents, a
les set de la tarda, la eencorata
Pepeta Santa Cruz donarä al saló
d'ea:es de l'aristocrátic Circol
Eqemstre un amicus de piano, al
que podran concórrer els senyors
socio i linee farfulles i persones que
els acompanyin o que vagin provistes de les corresponents inviten:ces, que es facilitaran a Secretaria.
"VISIONS DE PASSIO"
A L'OREE° DE SANS
Seguint la eadició gloriosa dels
s'erren ames. l'Orfe6 de Satis prepara per al dia 29 del mes que som,
Diamenge de Pares, a la tarda, la representació del bel espectacle ¿'art
relipiós "Visions de Passió", aprovat
per l'amo:esas eciesiastica. Aquesta solemne sessió artístico-mudez:1, a peleld deis socis de rOrfeó, tindrà lec a
l'estatge de l'Orfeó de Sans. Igual que
en els anys anteriors, tindrà cura de
la repreaentació l'elenc dramätic d'aquest Orfeó, sota l'experta direeció
artística del Senyor 3 6. 3.29:7n Batista;
el quartet de corda formad pels seuvates Eduard Toldrà, Bartomeu Borras. Anibal Camas i Anteni Planes,
que tindran a claree l'execució de la
mestrivola composició de Haydn "Les
Set Paraule.s de Nostre Senyor jesunrist en la Creu". Els chorals adients
a cada "Visió" plástica anean a cerrec de les tres seccions de l'Orfee de
Sans, sota la inteligent disectió del
seu ilustre mestre Pérez Moya. Actuará de cronista el senyor Antoni
Muntal.
DARRERA SESSIO DEL CURSET DE CANÇONS POPULARS
CATALANES A L'ATENEU
ENCICLOPEDIC POPULAR
Diumenge a la tarda va ',emir lec
la camama i darrera sessió d'aquest
curset po professor Ezequiel Martín
i la cantatriu Enriqueta Mas, dedicada a l'humorisme de la riostra cançonística. Totes les tonades lores seolides amb simpatía pel nombrós
blic que va acudir a l'A. E. P., que
obliga els artistes a repetir-ne algunes,
tant per la intenció de la lletra coro
pe! bon gust amb que eren cantadas.
Acabá nade el sereeir Martín amb ten

breu parlament, en el qual fin notar
la necessitat que hi ha que el nostre
poble canti les nostres carnees i no
les forasteres. Foren tots dos artistes
l meist aplaudits.
OREE° GRACIENC
En el concert que avui, dimecres,
dia 18, a les deu del vespre, tindrà
loa a la sala de l'Orfeó Gracienc,
Astúries, 83, hi prendrà part el Trio
de Barcelona, format pels coneguts
artistes Ricard Vives, pianista; Marian Perdió, viole i J. Pere Mares,
violoncel.
També hi colaborará el Quartet
Vocal "Orplteus", integras per
J. Portavella, tenor; E. Artells. tenor II; E. Climent, bariton, i V. Maclan, baix.
El programa és el segiient:
Primera part
"Trio en si bemol", a) Allegro
con brio, b) Adagio, c) Allegretto
con variazioni (Beethoven), pel Trio
de Barcelona.
Segona part
"Christus factus est", motet (Palestrina); "El Cosas", primera audiefe (Moniusko-Koella); "Na Bahia
tem"..., brasilera (Villa-Lobos); "El
Llogarret", acompanyada a piano
per Maria E. Portavella (Schubert),
(petisa pausa)
"Senyora Isabel", popular (Morera); "Serenata" (Català); "Nit",
esteena (Grivé): "Caramelice", primera audició (Morera); "Ronda de
Sant Xuan . gallega. estrena (Doni cel). pel Quertet Vocal "Orpheus".
Tercera part
'Andante con moto" (Cesar
Frank): "Somni d'amor" (Liszt);
"Pensant en Albéniz" (Perdió);
"Intermezzo de e Goyescas" (Granados); "Allegro Appasionatto"
(Granados).
L'OREE° LLEVANT DE LA
BARCELONETA AL TEATRE
NOV
Aquesta entitat ahoral creada l'any
1917 per Josep Fontbernat, torna
novament a la vida arnb el retorn
del seu fundador esdevingut ara fa
sis nietos.
L'Orfeó Llevant, que comiste ja
actualment arnb el nombre respectable de asso executants, ha conquerit la Barcelonesa, i per primera
cegada es presentará al peiblic de
Barcelona en el festival de dirimenge, die 22, a un quart de dotze del
mate al Teatre Nou. del Parallel.
Josep Fombernat donará a coneixer en aquest festival l en primera
audiciée els cants populars occitans,
desconeguts fins ara del públic catalé, que En Fontbernat ha recollit
i ha armonitzat, i que tants d'exits
li han valgut a Frene a arnb ele seus
Chors Occitans de Tolosa i París.
ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CAMERA". CONCERT
SUZANNE BALGUERIE
L'Associació de Música "da Camera" presenta avui, (limadas, dia
18, ale seas associats, l'eminent cantatriu de l'Opera i Opera Cómique,
de París, Suzanne Balguerie, una de
les mes completes : eminents figures de la lírica francesa actual.
Les teces creacions d'Isolda, Penelope, eldisande, Ifigenia, i tantee
d'altres, l'han colocada en aquest
punt preeminent de l'escena. coro
ja anteriorment hacia estat considerada una cantatriu de concerts de
prunera classe. En aquest aspecte,
ha corregut tota Europa, amb general admiració.
El programa que interpretanä
davant dels associats de la "Música
da Càmera" és important per la
seca extensió i qualitat, i rimes adequat per a huir-ahí una artista de
la categoría de Suzanne Balguerie,
arab Haendel, Pergolesi. Schubert,
'Weber, Wagner, Fauré. Deltussy,
Chausson, Ravel, Severae, Rimsky f
Mussorski.
La part de piano, ben important,
seré interpretada, no cal dir que amb
la perfecció habitual, pel nostre excellent concertista Alexandre ViJaita.
CONCERT
Diumenge vinent, die 22, a tres
quarts ¿'once del mate tindrá efecte
a la Sala Mozart, un interessant
concert a càrrec dels alumnes que
concorren a les classes de piano,
violí i carie de l'Acadèmia Ainaud.
El programa, força interessant,
ser el interpretas per les senyoretes
Pilar i Esperança Geijo, !Mora Orbinde, Angelina Abadal, Dolors Roca, Natalia Martínez, Margarida
Moritz, Dolors de la Riva, Fanny
Sosset, Emília Foix, Matilde Barrios, Cendida Roma i Isabel Yenyez.
I els senyors Josep Depares, Joan
Mercader, Antoni Crespo, Laureä
Torrent, Emili Pau, Ramon Casanoves, Pere .Sitges, Pasqual Ubeda,
Lluis Carnós i Emeri Palmada.
Poden solicitar invitacions a la
mateixa Sala Mozart, Canuda, 31.
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CONTINUA LA VENDA
D'ART A LA SALA PARES

Avui continuarà a la Sala Pares la
venda d'art iniciada fa uns dies i que
tant d'interes desvetlla entre els compradora de la localitat. L'esmentada
venda será, suspesa demà, per la festivitat del dia, i continuará dentà-passal, a les sis de la tarda.
PROXIMA EXPOSICIO
DE 3f ANUEL COL3fEIRO
Per a dissabte s'anuncia a la Sala
Pares la inauguració de l'exposició de
l'artista Manuel Colmeiro.
Aqueas pintor, després ¿'hacer realitzat diversos riatges amb la seca obra
per Espanya i l'estranger, presentarà
al públic de Barcelona vint obres pmSedes a Galicia i precisament sobre temes d'aquella localitat.
IN'AUGURALS
Avui, a les cinc de la tarda, linera
lloc a les Galeries Laietanes la Mauguració de les exposicions de pintura
deis senyors Jean Rapsomanikis i Gerassi i una important collecció de qua¿ros de les millors signatures.
EXPOSICIO DE PINTURES
Dissabte vinent, dia 21, a les sis
de la tarda, s'inaugurarà a les Galemies Maree-mil (Sala Pares) una expoe:ció de pintures a Boli i a l'aquarella,
originals de N'Encarnació Gómez de
Bosch.

La sardana
HOMENATGE AL MESTRE
PEREZ MOYA A L'ORFE()
DE SANS
Detnä, diada de Sant Josep, a dos
quaets de cinc en punt de la tarda,
tindrà lloc la bailada de sardanes
homenatge a! director de l'Orfeó de
Sana, senySe Antoni Pérez Moya, que
la Joventut Sardanista d'aquest Orfeó li dedica con, a compositor de
sardanes. Les cobles Barcelona i
Barcelona-Albert Martí executaran el
següent programa de sardanes, tetes
exelusices de l'homenatjat:
B.-A. ef. "La mal maridada".
B. "Primaveral".
B.-A. ef. "Dintre el bosc".
B. "Plany
B.-A. el. "Riallera".
E. "Pepeta" (estrena)
B.-A. el. "Gracieta" (estrene).
B. "Farigola i romaní".
B.-A. ef. "Marinada".
E. "A Montserrat".
Durant l'interval de la cinquena a
la sisena sardana tindrà lec el 175roc
d'honor al rneatre Pérez Moya, a la
sala d'assaigs de 1'07{4.
ORPEA GRACIENC
Heus acf e: pre grama del festival
que tindrà loe en aquesta ent i tat
derná, (liada de Sant Josep:
Mate a :es deu: Concurs infantll
de sardanistes, amb el següent ordre:
Sardana per a ¿enser: "La Pileta", Pujol Maten.
Sardanes de concursa: "Les noies
de la Costa", Vicente; "Cantant la
fe s ta". Rimbau.
Sardanes per a dansar: "Fadrí i
fadrina", Marimon; "Dansa de fades". Balcells; "L'apler del Vinyet".
Catale.
Tarda, a dos rizarte de cine: Vetliada de repartlreent de premio.
Primera part
Carmona amb gest za a cärrec de
le Secció d'infanta de la Cooperatva
"La Lealtad", dirigida per la professora Maria Sumalla de Rovira.
"Ronda del ner, qui no vol menjar
les sopes'", "La casa sota petisa",
"Els bono follets de la muntanya",
"Renda del faldelli". "rtnniia dels
ocellets bon minyons", "Ronda de
la j ardinera", de Jaques Dalcroze;
"E: mocador", "El dormilega", de
Joan Llongueres.
Segona part
Repartiment de re- remis del cOnCl175
celebras al mate
Tercera part
Seca:6 ¿'infarto de l'Orfe) Gen.
tiene, dirigida pel mestre Balcells:
"Escaraba', bum, bum", Comellet Ribes; "La son", Plantada;
"Cançó 5 hivern", Morera: "1.a
/sine", Mas i Se s racent; "Arri, arre
casallet", Cor-emites Ribó; "Sol, soler', Cameles
A !a nit , a les deu, tindrà lloc
una audició de cardanes, a cantee
de la cobla "Barcelona Albert Mar-

cioses per a bruses, abrics d'entretemps i vestits
LLANES I SEDES NEVADES
PANYOS FINS ANGLESATS
CRESPONS FAÇONE
SEDES LLISES DE MG—..
UNA INFINITAT D'ARTICLES QUE ENCISEN PER LA
SEVA ORIGINALITAT

ELS PREUS SON INTERESSANTS!!!
Actualmena tots els compradora són obsequlats amb

PRESENTS PRACTICS

Govern
LES FUNCIONS EN SETMANA
SANTA
També anä a veure cl governador
una comissió de l'Associació d'Empresaris d'Espectacles pública de
Catalunya, per a solicitar que, com
els altres anys, seis permetés de
donar funciona de cinema el Dimeares Sant fins a les ¿otee del vespre.
El senyor Márquez Caballero concedi la dita autorització exclusiva//len: per a funciones de cinema.
ELS ESTUDIANTS PROTESTEN DEL NOMENAMENT DE
METGES MUNICIPALS SUPERNUMERARIS
Visitä ahir el governador una co•
rnissió de metges per parlar-1i de
ragitació produie.a entre els estadienta de la Facultes de Medicina
sobre el p ropesit de nomenarnent
de 8o metges sup ernumeraria de
l'Ajuntament, qua a criteri d'anuells
cstualants pot perjudicar el seu esdt•VdnidOT.

UN EX-DICTADOR
A BARCELONA
Procedent de :Visen arribà
president del govern de la Dictadura, general Martínez Anido.

Ahir,

a les guaira de la
tarda, arribaren al Prat,
p recedents de Can.r;es,
els pots C:-:rrer es
i Ferrer
Tal con/ es preveia, ahir aterraren
a l'Aeròdrom Canudes, al Prat de
Llobregat, de tornada de llar magnific vol de turis:ne Barcelbeia-CanariesBarcelona, els des piloto de Barcelona
Josep M. Cree-meres i Salvador Ferrer.
Can' recerdaran els imp eres lechera,
aquests joves aviaders Iten seamplert
tut vialge imnortant trenes de !,-; mojara condicians atrre5sferimies.
s abeeneeant-se als ektren.s
va!otats.

Sertire
mateix de Larraix, a
del mate i arribaren a Be-a les quetre de la tarda, elespres d'un vol direste ele 1.203 quilòmetres, a una velocitat mitjana de ten
per hora.
Amb mosin d'amiest viatge tan fe/en:ce porta t a bona f:, ens plan de
felicitar e-ile'l ) st icament els simpática
pilota, que anib llur gesta han densastrat el que valen i han posat un bon
exemple a seguir.
!CS rail

POSICU)NS D'ART

SALA PARES
Subhasta d'art
rms al YO actual

(IALF.T.ES LAIET U2S
CORTs Cd.YaLANZ1P 0- 13
FEFIRF.R Cer7,C1111LL
Pintura
rd. PICEPI
Concedió de Pintura Co ..alans dels
madtres del segle X:X
CE:RASE!
Pintura
3. RAP3OM5N1105
Esodalale-renda de quadrat
de no!sbles signaZurts

LA PINACOTECA
PAS5E12 oE GRACIA 31
IU PREQUAL
Pintura
Fans al 97 actual

SALA BUSOUETS
G/LIIERT PERUGIA
Plaça da Catalunya, n." 3, 2. 2..
Teltfon 20630 —BARCELONA
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AVUI
acaba de rebre grans colleccions de robes preS O akill lu31
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ti", la qual tamb6 tindrä cura de
l'audició del metí.
AGRUPACIO DAISAIRE
DE LES CORTS
Aquesta entitat celebrará demá
festa del cant i de la dansa, la qual
es regirá pel següent programa:
Malí, a les onze, al café del Casino
de Les Corts, la cobla "Popular"
executarà de concert la sardana de
l'immortal mestre Garrete "Juny";
tot seguit, al carrer de Vallespir (final), entre Travessera i Cabestany,
la sardana per a zallar "Florida",
de Pujo].
El chor l'"Espiga" cantarà: "Cant
a la vinya", Morera; "La festa mejor", Voltes.
L'esbart de l'entitat dansarà els
següents ballets: "Galop de cortesía", Gurb; "Ballet de muntanya",
Folgaroles.
Sardanes per a balar: "Camprodon", Manda; "Posó", Tarrides;
"Renoera", Saderra.

Sesee errara, senas dolor par

als
asea., nns debile d'olda, els qu1 patelson
te molla 1 tanilid a
7111 hagl mo, r t te
,use sem uenuse el
pisar de sent i r di finalment concedit, cale tee a su nou ncocile
oficaC de Prótesis Auricular, que ea el trua
de lzborlosus estudia n ientIfIcs reata-

seis contra la sordera, debilltat
eor011s, etc.
Els liaeressats podran consultar amb
Iota cOnDanc,a teininent especialista de
SPISSA 1 BOLONIS en Prótssts :Sueles.SenyOr
PERUGIA, que feria
diametral:10 practica de la seca nova

apileacese

nemostracions matutes de 9 a 1 i
de 3 a 5, eta ales: diniecres, tai
011i, 19: divendr^s, 20, 1 el:asola/e, 21,
a ISAIV:ELONA: E." de Catalunya, 3,
a. 2." • (Hl ha ascensor)

p recia OE cnccia, se
Mehles septetos d'art
IPACQUaS Puro
Pintura
Del na al Co amisl
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EVAGaNs

LES LLE.
lr II ES
Cursos
1 conferencies
Divendres passat el professor Jaume
Serra Hunter doni la darrera de les
conferencies sobre el tema El sentit de
Id natura moderna, c.n rset organitzat
per l'Escola Social.C,O
meneä recordant les caracteristiques del primer
periode, o sigui del Renaixement, que
es continuen en forma més concreta I
orgánica en les dijes direccicns metodològiques: la naturalista de 132e0n i
la humanista de Descartes, Assenyaiá
la vida de l'Europa dels segles XVII
i XVIII, fixant-se principalment en
els seus aspectes sedal, polític I religiós, per a induir la irradiació de la
ideologia filosófica en la cultura d'aquella epoca: la guerra dels trenta
anys, la Resaludó anglesa, el segle de
Lluís XIV, el Jansenisme, etc.; per
altra part el racionalisme religiös de
Locke, Shaftsbury, el deisme, les idees
juridiques de Montesquieu per arribar al filosofisme i a l'Enciclapedia,
tot conclou en el final representat
per la Revolucie francesa i :a Critica
de Pana A TildS, tenen en aspecte negatiu i positiu que és el que pasta a
informar el segle XIX, subjecte encara a pesar dels seas descobriments i
la seva originalitat a l'alternativa del
materialisme i de l'idealisme, com ho
demostren les diles èpoques, dominada
la primera rel corrent espiritualista i
romentic, i la segarla per l'esperit científico-PSsitiista. Dedicb la darrera part
de !a seva ceinferencia a considerar
el període que ell denomina de transició a una nava epoca (darreries del
segle XIX o be des de la gran guerra), caracteritzada per la tornada als
valora universals de cultura que ens
encaminen a una noma exaltacie del rei del dirí en el món.
— Al Centre de Lectura de la cintas de Preis el Professor de la Universitat de l'Escola Social de Barcelona
En Jesep el. Boix donis la segona
conferencia del alele d'Estedis Socials
organitzat en la dita ciutat per aguceta Escola. Feta la presentació del confcrenciant en termes de gran afectuoeltat per l'alcaide de Reus, el senyor
80:): expressà el seu reconeixement
per tala paraules i consiene !a seva
satisfacció per contribuir a la labor
culturas que realitza el Centre de Lectura de Raus i a l'obra d'exeansió de
Social de Barcelona. Dedicà
era sentit record al senyor Maluener i
Salvador, iniciador i primer propulsor
del bene:nerit Institut Nacienal de Preisió, tot evocant el Cura d'Asseguranç a Obrera que el susdit senyor professä a l'esmentat Centre. Fév constar també l'estima que a la Caixa
Pensiona ren a la Vellesa i d'Estalvis mercieen tan les actnacions clutalanes de Reus. Entrant en el descabdellarnent del tema El problema de la
reliesa i les .4ss egura”ccs Socals, esaminä ela diversos aspectes de la veIlesa, fixam-se especial:nena en l'esos:5min i sseiai, Assenvalä el valor deis
iniajans aportats per la Beneficencia i
per les organitzacions mutualistes pectendre ele anaians; així corn les eficcies derivades de l'estalvi individua!,
rrelenat rem les modernes inssitucions
d'estalvi i de pretesió. Patentitea
sienificació dels Hemenatges a la VeIlesa, posant de relleu que en els celebrats a Espanya des de 19te a /929
Otee repertit als ancians homenatjats
rensions per valor de més de sis mil'ons de pessetes. Després pasea a examinar la doctrina relativa a les modereses assegurances sociais, fent especial
merit de les orientaaions que inforn:en la legislació francesa, posada en
vigor en julial de l'any passat, l'alemanya i la belga, reformades en 27
i 14, respectivament, de l'esmentat
mes de l'any darrer. Féu una ampla
sintesi de les normes que informen el
Regim de Retir obren espanyol, assenyalant els avantatges del sistema
de capitalització sobre el de repartirnent. Justificä la divisió de la T' ab:ad/S assegurable en els dos grups fixats per la riostra leeislació i ponclerä la procedencia del criteri d'oblieatFrietet. S'etteng ué en consideracions
seggarides per les caractedstiques de
la pensió, per l'organització financiera ¿'aquesta asscrauranga i pele avantetges que la c 'lecació dels SCU5 capitees, senas cap ininva de llur sagaretal i parantia, ofereix a la societat,
mitjançant
inversions per a la construcció d'escoles i cases barates o per
a altres finalitats ¿'interés
Acabä fent present a patrons i obrers
la conveniencia que coneguin degudament aquestes matèries, ja que Ilur
aplicació dinstitueix una garantia
pata fa:lamentada en els mecieres principis de la justicia social.
— Avui, dimecres, a dos quarts de
deu de la s'ella, al Centre Excursio-

nista de Catalunya, carrer del Pendía,
núm. lo (entrada per la plana de Sant
Jaume). el Centre Ararles celebrare
una vetllada literàrlo-musical per a la
presentació de la dita entitat a la celänla aranesa de Barcelona. Es prega
en gran manera l'assistència de Sois
els aranesos, encara que per manea
d'adreça no hagin rebut 1'01)15:luna invitació.
— Acui, dimecres, formant part
del dele de conferencies organitzat per
l'Associació de directora d'indústries
electriques i mecaniques l'I. E. el.
A., a un quart de vuit del vespre el
sots-director de l'Escota Industrial,
N'Antoni Torroja Mires, donará la seva anunciada conferencia a la sala
¿'actes de l'Escota Industrial (Urgen,
núm. 187), descabdellant el tema Les
inquietuds de la matematica actual.
— L'Agrupació pro-Cultura "Faros" ha rebut de lea Isabel Naken
sis toma d'allò més selecte per a la
seva Biblioteca cultural,
— L'Acadèmia i Laboratori de
Cfencies Mediques de Catalunya celebrará sessió científica avui, dimecree, dia /8, a les set de la tarda,
en la qual el doctor En Xavier Vilanova tara una comunicació sobre
"Psorospermosi folicular eegetant".

Informariö catalana
ELS LLIBRES..,
▪ Cavanillesia:
Han estat publicats els fascicles VIXII del tercer t'ohms de Cavanillesia,
la frintera i, fins a la data, dnica reteser de brotdnica de Catalunya i de ¡ca

terres hispàniques, amb la pulcritud

que cns ti acostunsats reditor de la revista, Raanan Farra, S. ele C., de Man
resa. Destaca en aquel., fascicles per
la seto importància el treball dels senyors Joaquim Codina P. Poni Que.

titulat Introducció a l'estudi dels maCrOnliCetS de Catalunya, en el qual queda resumida tota la labor que sobre els
bolets superiora ha estat jeta al nastre
país. El nombre total cresPicies trabades fins a la data is de 627. Tot i no
estar ben emseguda la flora micolagiea catalana aquest catàleg conté un
centenar d'espiyies mis que les cengignades per a lo flora total d'Espan2,u
en les darreres obres publicades. Per
a cada espècie s'esmenta la denominació ulgar catal ana, en un plcc de mis
dos-casita nmr..t de bolets, rica nomenclatura no superada per cap altre
feble peninsular.
* Principia generals de dietética:
Arad se/el fosal a -a venda a lcs llibreries el volu, ; 45 de eforeeigrafies
Mediques, escrit pel doctor Jame PiSunyer B a yo i titula) Principia generala de dietetica, Les normes i rigiera
d'alim:ntació que el doctor Pi-Sunyer
Bayo hi estudia fard que aquest Hiere
sigui adquirir, ultra la classe
sobrctot rel públic profd, cada dia
nu's intereeat en °guerrea orientadores
de cultura general.

Informació
universitäiria
LA F. U. E. DE MEDICINA
Abir tingué loe l'Assemblea general extraordinária de la A. A. F.
de Medicina, en la qual quedé ratificada la nova junta de govern
acordada a la reunió de delegats de
curs. Está composta pels següents
companys:
President, Miguel resellada; cienpresident, Forcadell; secretari, Julià
Fuster i vice-secretare Manuel Jiménez; tresorer, Pujol i Font;
comptador, Sant; bibliotecare Ricard Santos; vocals: Olsina, Suavedra, Barceló, Caries ale Tosquelles,
Gell i Gironella.
Es nomenà corresponents delegats a la F. U. E., als companys
Olsina, Saavedra i Forcadell.
La Junta acordä adherir-se a la
protesta dels metges en la qüestió
de les places municipals, i entengué
que aqueas aten únicament el pot
resoldre un Ajumarnent popular.
Acera finalment trametre el següent telegrama al president del
Consell de Ministres: LA. A. F.
M. (F. U. E.) en Assemblea general dethanä aninistia processats Jaca. — Parelada, pre e ident Fuster
PM, secretari.
Desitgem a la noca Junta tina
gestió ben encertada.
NOTICIARI
Sota el títol "La revolución de
loa estudiantes", Francesa Troya,
publicarnl dad a poc temps un interessant reportatge en forma de
novela. Es esperas atad) justificas
interés.
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Edicions Proa

Diputael6
AVUI COMENÇA L'ASSEE.
BLEA DE DIPUTACIONS
Ahir al metí, amb l'exprés de les
drid, arribi el president de la De
putació d'aquella ciutat, senyos
Sitinz de Los Terreros, i el dipute.
senyor Prieto.
També són a Barcelona els repte.
sentaras de les Diputacions d'Ove.
do, Burgos, León, U:tia, Albacete.
Córdova, Logronyo, Toledo, V alladolid, Lugo i Palencia.
Ahir a migdia anaren molts d'ele
a la Diputaréis amb l'objecte de p.luder el president, i han recorregte.
acompanyats del senyor Valles
Pujals. els salons de la Diputacel.
Avui arrien de Palma de
horca els repruentants de les le
leerse
• ••
Les ocasiono de l'Assemblea tin.
dran loe al sal6 on ordinirlament
celebra lis seves sessions la Dipataci6 Provincial.
• ••
Ha estas repartit als assembleis.
tes un opuscle que conté la Ponen.
cia sobre la hei orgánica provincia!,
redactada pel Comise Executiu de
l'Assemblea, i un abre opuscle dirigit a les Diputacions provinciae
d'Escanya que conté un estudi de
senyor Ferrer Casagemes, sobre ee
accidenta del treball en l'agriete.
tura.
Tumbé han eseat circulades les
corresponenta targes d'assembleista
• s. •
Avui, dirnecres, día r8, a les onze:
Reunió del Comitè per a l'examen
d'esmenes. A les cinc de la tarda
Reunió del Ple.
Dia 19, dijous, a les nou: Missa
a la Reial Capella de Sant jord,..
A les den: Visita a la Clínica Mental de Santa Coloma. A les dotze:
Visita a la Graaja Agrícola de Caldes de elontbuy; esmorzar. A les
cinc de la tarda: Visita a les Base
ligues tomarles de Terrassa i tornada a Barcelona pel Tibidabo. A
les set: Visita a les fonts Iluminases de Montjuic. Lloc i hora de reunió: A les 8. 15, al Pelan de la Diputació. Servei de cotxes.
Dia 20, direndres, a les den: Reunió del P:e. A les guatee de
tarda: Visita a l'Institut d'Estude
Catalana i Biblioteca de Catalunya.
L'esa i hora de reunió: A les iseen
al Pelan de la Diputació. A les 17:
Reunló del Ple.
Dia 21, dissabte, a les nou: Visits
al Servei d'Assistència Social de
Tuberculosos, a la Casa de Mate-Taitas i a la Universitat Industria'
Lloc i hora de reunió: Al Dispeesari de l'esmentat Servei (carrer
Redes, 24), a les nou; servei de ese
xes. A les 16: Sessió de clausura
A les 18: Recepció i te a honor de*:
senyors as sembleistes, ofert
rAjuntarecnt a/ seu Palau.
Dia 22, diumenge, neate lliure.
les 13. 30: Esmorzar a l'Hotel F:-.
rida del Tibidabo. Lloc i hora
reunió: Al rnateix Restaurant, a
l'hora indicada; servei de cotxes. A
les 17: Concert per l'Orfeó Catala
al Pelan de la Música Catalana.
Notes: a) Es recomana encaridament als seny-ors asserr.bleistes que
se serveiecin registrar Ilurs corres.
ponents targes a l'Oficina de CePmonial, així com !es direccions de
1Iurs respectiva allotjaments.
b) Per a l 'assistència a tots els
actea, Ilevat de les reunions de l'A s
in dispensable avisa'-sembla,é
previament a l 'esmentada oficie,
amb dotze bares d'anticipad& a'menys.
c) En els antes on sigui ir.'e
el "servei de cobres", aquests arran als estatges deis senyors
bleistes que hagin anuncias 11.assstencia, vine minuta abans de le,
hores asse nyalades, llevat del fiera:
per al dia 22, en que els cotxes
saran entre les 1220 i !es 12.40.
L'ENSENYAMENT
DEL CATALA
PER CORRESPONDENCIA
En r eorganitzar :es seres instiledona de cultura, la Diputació de
Barcelona s'ha preocupas de restablir la catedra de Pompeu Fabra
d'adscriure una navs cátedra de caSala elemental. corn a cura prepare
tori.
La inscripció a aquest darrer
e l emental de catalä ha estat mol:
nombrosa i són moltes les persone.
que, sigui per incompatibilitat
l'hora del cure, sigui per ciare
de la capital, no bi poden asslse
Gairebé smultánlaanent a eess
nització d'aquestes citedres. :a Di
pareció ha reorganitzat l'Exteasie
d'Ensenyament Tecnic (Escola
cor respondencia), que
amb lar.
d'exit hacia funda: la elancomumtat. Entre els diversas ensenye
rnents donats per aquest servei ¿g7:
ra el de Gramática i Ortograna
talanes, al qual poden acollir-se lepersones que no hagin pogut
criares al curs de catalä elernele
suara creas per la Diputació, i sobretot les de dintre i fora de Cmelanys que vitien allunyades de Bau
celona.
El lenta de les escales per c: respondencia és portar la Univet
sitat a casa. Els no/fibrosos mata
lans que no tenen ocasió d'assist r
a classe per aprendre la Grametiea
i l'Ortografia de llur pròpia !lengua.
poden utilitzar ele serveis d'aquesta'
Escola per poc lleure que tingten
per a estudiar.
Per a detalla cobre la mansa dele
ensenyaments i condicione de la in,cripció, horn pot adreçar-se a Es
tensió d'Ensenyament Tienic. A par
-ta
Correos 0025, Barcelona ,

CHASSAIGNE FRERES
Discos - nctllos
GLARIA, 411
Auloplännt firambrada

Plenos
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Acció Catalana
de Mataró

•

OFICINE3 ELECTORALS
DE BARCELONA
(Obertes al públic d'll a 2 i

de 4

a S' tots els dies reinare)

Acció Catalana, de Mataró, saba aplegat en reunía general a l'objecte de
fer conèixer, oficialment, als seus atiliats la "Deciaració" del Partit Catalanista Republicà.
Un cop Ilegida la "Declaració",
l'Assemblea, per unanimitat, acatan-d à
adherir-se al nou Partit i, en conseqüencia, faculta a la Junta Directiva per adaptar-hi els Estatuts.
L'entusiasme fou la nota caracterís-

OFICINA CENTRAL: Corta Catalanes, 589. Telaf. 14013
DISTRICTE I
tica de la reunió.
Ateneu Nacionalista "Barcelona Vello", Vidre. 1. pral.
Acció Catalana de la 13arceloneta, Sant Miguel. 3, baixos
"Ciutadania", periòdic
Princesa, 7, botiga (Plaça de l'Angel)
de Malgrat
DISTRICTE
"Sr. President del Carnita OrganitAcció Catalana Republicana del Districte II, Marquès del
nadar del Partit Catalanista RepubliDuero, 128, baixos
cä. — Ciutat . — Molt senyor meu:
Acció Catalana Republicana de Port. Carretera de Port
Reunits els redactora i companys que
editen aquest setrnanari en aquesta fri(des de dimecres)
sosa
vaa de ja Maresma, i llegit el
Grases, 3, França Xica (des de dissabte;
vostre idear:, que a yui ja as el nag
DISTRICTE III
hetn acordat amh absoluta unan:.-ua.
Acció Catalana de Sana, Grintau, 5 (des de dimecres)
tnitat l'adhesió del nostre setmanari a
.1cció Catalana Districte III. Lafoaja, 222 (des de dimecres)
casi partit que tan bellas prometen Alfons XII, S9, Baixador de Sant Gervasi
res representa per a Catalunya.
Passeig de la Bonanova, 5— PI. Ponanova (des de dimecres)
Vulgueu, dcncs, tenir la bondat
compta -; s entre nosaltres i serviaPlaça Lesseps (Josepets). 5, baixos
vos
:naciaure el nostre periódic a l'AsAvinguda de la República Argentina, 163, baixos (davant del
sernieea i altres actea que teniu creaviaducte de Vallcarca)
nitzats per al diumenge vinent.
W etre , devota i antics.
DISTRICTE FV
_Ateneu Popular del Districte IV, Verga del Pilar, 16 i IS, pral.
E: director, Eran- esa: Fontroaana."
'Jaleada. 379. xamfrä Diagonal i Nàpols (des de dimecrcs)
Mercaders, 36 (des de dissabte)
Arde) Republicana de
Princesa, 7, botiga (Plaça de P_angel)
Santa Coloma
Carders, 12, baixos (des de dimecres)
Portal Nou. 36. botiga (des de dissabte)
Gramanet
Valencia, 375. baixos (des de dissabtel
..Cqmitê del Partit Catalaris:a RePasseig de Sant :loan, 113 (Fornent Autonomista Català)
publicó.
í des de dissabte)
Mcit senyors l'ostras: Els sotasig-.
natas, del Conseil Directiu d'Accia
DISTRICTE V
Acció Catalana Republicana del Districte V, Menriizabal, 22, pral. Republicana de Santa Colerna de Gran/anee en nono priapi i en norn de l'eaTallare. 48 bis, baixos
titat que representen, lamen a ba asRonda 1.7niversitat, 6, pral.
aabentar-vos que han acordat adheriraa'
Barbarh, 11 i 13, baixos
se al non Partit Catalanista Repubii
posar-se incondicicatalment a la-cl
DISTRICTE VI
Acció Republicana de Catalunya, Consell de Cent. 331. Tel. 14355 disposición d'aquest Partit.
Esperara que se serviran acceptar
Acció Catalana, Corte Catalanes, 589. pral. Teléf. 14013
noatra adhesió i
osare modas:
Ateneu Català Repul - id: del Districte VI, Diputad& 202, pral. pera) .sincer ajut. somelde
vostas afecUrgen. 252, entresol. segona. (Entrada Carretera Sarriä)
t:saims a. s. — Atajó Republicana de
Santa Cal.ama de Gramanet."
DISTRICTE VII
L'adhesió ya avalada amb nombroCasal Republicà Democràtic del Districte VII. Galilea, 40
ses signaturas.
Casino de Sans. Satis, 114
Acció Republicana d'Hostafrancs, Consell de Cent, 18
Acció Catalana i Acció
Acció Catalana Republicana de la Pordata, Constitució, 41
(des de dimecres)
Republicana de Tortosa
DISTRICTE VIII
- Sr. President del C. D. d'Tcció
Ateneo Gracienc d'Acció Catalana, Rambla del Prat, 2, pral. 2.' Catalana. — Barcelona.
Honorable ocupar: En reunid geneSaimeram, 1, baixos (des de dijous)
ral extraordinaria celebrada el dia
Plaça de Lesseps (Josepets), 5, baixos
arnb l'assistència dels socis d'AcTravessera, 151, baixos (davant del carrer de Bailén)
ció Catalana i dele companys d'Acció
Avinguda República Argentina, 163, baixos (davant del
Republicana, es prengua l'acord, per
viaducte de Vallcarca)
unanirnitat. d'adherir-se al Partit CaDISTRICTE IX
talanista Republicà després de llegida
Casal Federal del Guinardó. Avinguda Verga Montserrat, 168 i aprovada la "Declaració" i Estatuts
(entre Cata% Republicà. Sant Andreu, 187 (des de dissabtO
del dit Partit,
Ensems a'acorrlä la fusió de les
Sant Andreu, 317, botiga (des de dissabte)
daca delegacions d'Accia Republicana
A crió Catalana de Sant Martí, Clot, 72, baixos
Atajó Catalana. contaituit el Centre
Passatge Borrell, Casa Puig i Esteva (Carmel)
Catalanista Republicä da Tortosa. VaPlaça d'Eivissa (Horta) (des de di:meres)
ren éaser apresadas unes esmenes preVa/encia, 379, xamfrà. Diagonal i Nàpols, "Cine Trianon"
scntadea amh el fi de reformar els
'des de dimecres)
nostres Estatuts aprovats, l'articulat
Freaser, 98, baixos. parada del tramvia del Camp de l'Arpa
dele quals serä tramas al Govern alai!
ac Tarragona per a l'aprovació.
Passeig de Maragall, 41 (des de dissabte)
Rebin la salutaci6 del scaas ,incer
DISTRICTE X
afecte deis seus afectissima.
Acció Catalana de Sant Martí, Clot. 72, baixos
Ricard Renyé, president
Passeig del Triomf, 18 (des de dimecres)
V alencia, 379, xamfrà Dia g onal i Näpols (des de diraccres)
Acció
,n2o

A les Oficines eiectorals d'Acció Catalana
Republicana -- Corts, 589. -- Barcelona

Catalana Republicana del districte V
Dama passat, divendres, dia 20, se
calebrará a l'estatge social d'aquesta
catitat, Mendizabal, 22. un arte públic
a càrrec deis senyors Eduard Rag,asol
i Francesa Masferrer.

kicrviu-vcs insitear-inc a quin clistricle i st Tau col!! gt eist
corrcspon votar

Míting a Balsareny
Diumenge passat a les tres de la tarda tingué 11(3c al local del Centre Instructin Recreatiu de Balsareny un acta difirmaci6 catalanista-republicana
organitzat per Acció Catalana de la
Comarca de Bages. Amb una concurrancia i un entusiaame digne de tot
encomi comenah l'acte amb la presentació que tau dels oradors el president
de la Delegació local del partit Catalanista Republicà en una patita peroració explicant els motius que impulsaren a fer aquell acta, i concedeix
la paraula al ja y e J. Amat Piniella.
Parla, aqueat , de la necessitat que tenen Espanya i Catalunya d'un règim
republicà, perqua ambdues tenen un
problema de llibertat. Deaconfia dcl
que ens puguin donar ele que formen
l'actual govern. Recrimina la täctica
de la Lliga arnb la sena unie anib els
centristas. Conv:da a secundar cl Partit Catalanista Republica, palana en
lea properes eleccions bandejarä dala
mune:pis els cacics i la c ella
ca que ha secundat i tolerat dues dietAtires. Es molt aplaudit.
S'aixeca En jean Selvas Carnet. Ea
un fati/di histaric a través deis darrers governs, del mo y iment desquer-
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Ne- s. Estaria disposat a ter d'interventor?

j

l'hora, per6 el rellotge el solen espatllar els oligarques d'ara i noaaltres els
h. impedirem. Diu qua ja en 1917 en
comptes d'una democracia ens van
donar una hei de Jurisdiccions. Parla, despeé », del problema del Marroc,
a cFsta de la sang dels fills del poble.
Ens donen desuses la Dictadura de
Primo de Rivera, La normalitat Be-

a

INAUGURACIO DEL CENTRE CATALANISTA REPUBLICA D'ARENYS DE MAR
Diumenge llagué Ilse l'acte d'inauguració del Centre Catalanista Reptanovella etatitat d'aquesta vila,
que ha de propagar els dos ideals de
Catalunya i de República.
El teatre Sala Merca estava cornpletament pie de fervorosos, i entusiastas patriotas, que clainaven a la nova entitat la fermanga d'una adliesi6
fervent i esperançadora. Hi hasia.
tambe, nodrides representacions de
gairebe tots els pmides de la todalla
i significats antica de Barcelona, que
vingueren acompanyant els oradora.
Prengueren part en el mit:ng els senyors Josep afayola. E. Du r anReynals i A. Rovira i Virgili.
El senylar Josep Ifayola, que presidí l'acte, comenaä agraint l'alta distinció de que isa estat objecte en nomenar-lo president honorad del
C. C. R. Afirma que tota la seva
vida halo treballat per la causa de
la República i de Catalunya; invita
les novas pramecions a treballar per
aquests das ideals, ja que si cll havia
arriaat a aquella distincia, n ute l'horraray a, era en r a etri a la seca conseqüancia frangiale. Fin una crida a la inventar. de la anal depan
l'esdevenidair de la nosara patria. per
tal que segneixi d'una manera decidida n amella doa ida!'. ame tan bé s'han
aa17,.tt agermanar. Féu vota paraua
Dau li donas els anys de vida recessaris per vence implantada l'autonornia integral de C at aInnya. Una formidable ovaciti aerdlf les (farrera; eaeviles del vell lluitaa„aa.
El seny a r Duran-R.2:1ra, comerla-A
recoadant nae al setambre de l'any
loso. en aat::-.1 mate, traste, exposava
l'ideari d'Acció Catalana. Recordó,
2:05110ieR l'afirmació
turbé. une
che la Lliaa Regionalista. tnalgrat
(lea , ectIS errare, ramresentava un sector
genahruat a.. Avui. després de
aacialacicins araitples i de provatures
aventurades. la Lliga Regionalista és
una depenalancia me5 del partit anomenat "Centro Constimeienal".
Nosaltres — digné — anta un punt
de mira parament nacional, hem pactat amb ele republicana espanyola fora
de Catalunya, peria dintre de casa representen de fet Ventronització de
force; n a catalaaea. i per :lila), encara
nur ea chamal rrenblkans, l'imperatiu
del nostre catanaHle irreductible ens
el; fa a'.n :11:
Valent—cantimaaa-a rle Catala ,
c7
la própia
+.71•111M11.

ama les famosas elecciana que
el . fer caare. Reasaraa ei papar
fea ca fer a Sanchez Guerra per
cu:;. .ial ragirn anant a formar un
govern de ¿retes i esquerres, tnentae
l'actual "gaaern jove" es constitaia
a b min:stert de la G:teara.
Parla da l proaletr.a catalä i del joc
de la 1 1 i• a.
Acaba tIcatt que ena thaa anar a les
eleccims 1:!.:i.::pals per ter tasca republicana 5 , sCa aplaud' e- e uts que sul,
ratllaren diversos entinte del ai,aars
acabaren amb una ovació fina: 1
S'aixeca a rarlar En P. Ferrevea i
Duran. Estableix una bonica comparació entre el caateli aeudal que hi
allí i el tron espanyol, Diu ca, t e yo! la
República perquè representa hantites:
de te: aiaa. Aclareix el corcapte
ci.e té alga, de la Relaalaica.
rer

Aquesta--diu—eignifica ammal nn liont
vota el presadent que la da raaraaentar a vol:trua: de ta , , no la d'un borne sol. Parla en tetares clars Se ex-

pedir:1 PiCa250, De lassen'-.
deis
Metropolita de Maaaid,
nopoli dels Telafóna. etc. I din
davant de tot airad al republicanisme
s'imposa als que encara no ‚atan convent;lite.

Comenta l'article d'Ortega i Gast ot a "El Sol", De la iaterpretació
de l'amnistia segons Romanones. La
cantrastaut unió Bugallal-Cambó.
Acaba parlant debo surcesshadel desembre, i en dadueix qae sita de votar
per la República. (Es toolt aplaudit en
diversoa parägrafs del san discurs.1
S'aixeaa a parlar l'advocat En aal.
Thai i Radés . Parla (le la Dictrulara
d'ara i i de l'arana de Felip V.
Glossa cl fet (rae Macià dernosträ a
Prats de Molió qt:e el pare encara
batega. Diu que és hora que parli el
poble. alelareis el concepte de joves
diu que la jovenesa no sama els joves
cn edat, sinó eis jo yas en idees. Catalunya—diu—té relaciono arnb Espanya perquè vol, no tras per ab-t./captes
camboniates de patria grossa i patria
patita; de patria normIs n'hi ha una,
cotu notnés hi ha una mare. Catalunya té el dret a disposar completamera dele seas destins. Predica el liberaliame, la democracia i, com a coraalari de tot abata, la República. Compara la claaaparich5 de la Constitució
ami) sIn joc crescacs que saensorri i
només quedi dret el rei blanc.
Parla d'amnistia. Estableix paritat
entre el cas Berenguer i el cas de
Jaca Diu que es va a les eleccions
per demostrar que Catalunya és catalana i és republicana. (Obté aplaudiment , en diversos paràgrafs,)
L'acta es dóna per acabat.
Acta seguit es proposa crear a Balsareny un agrupaincnt afiliat al Partit Catalanista Republicä. En resum:
un nou èxit que s'apenta la novella
emita( destinada a fea a Catalunya un
han t finic catalaiasta republic3.

Oficina electoral
a Santa Coloma de
Gramanet
Acció Republicana do Santa Coloma
de Gramanet ha obert unes oficinas
electoral' que funcionen tots els dies ,
de les tren a les deu de la nit, al seta
estatge social, Paaeeig de Jame Gordi, núm. 2. Allá poden adteear-ae tots
els que tinguin algun assumpte a resobare o vulguin assabentar-se de la
Sudó on temen el vot .

nació, ja que no hi ha eap ?tome que
pugui dir al poble: "Arribaras fine
aquí i d'aquf no passaras." (An!audimenta.) Ningd no pot aturar ni posar
obstacles a !a voluntat decidida de Catalunya. (A phi inicn ta.)
Definldes ja les forces
de Catalunya — segui l'orador i
despr é s del temps que ha passat des
de la caiguda de la primera dittadura,
poden preguntar: Qui da que ha de.plaaat les farrea del catalanisine,
nosaltees que obren% com a republicana
nacionais de Catalunya. o be aquel!,
homes que deuen tot llur prestigi al
catalaaiszne i que ara fan servir aquel:
prestigi con: a puntal de la monarquia
1 per estructurar ur partit espanyol?
Acabó l'orador afirmaut que el partia Catalanista Repub:ka representa
la integritat del nacionalisrae , que no
som honres ee dates banderea, sima
d'una sa la, que la bandera es un sinnbol d'ideal, i per aixa, norres tenim
una bandera per
. aixecar-la
ben alta, ben sola i ben dreta. (Ovacióal
El senyor Rovira i Virgili en mig
d'una gran ex pectacid, féu fas de la

par:1 ,dr'.(hect:
"Catalars de la Maresma, heme:,
de terca i de marina que estimen la
mar 1 la raurdanya, que tranegeu l'arxada i la acarea, que coneixeu els arbree 1C O velen, i teniu esperit de Ilibertat, peroné alud és la nostra terra,
terra sin Ilbertat i d'hornea liberals,
osaltres, paro, encara teniu el pes
ieixuc del, homes anticatalana.
quells que han vingut per la vostra
contraria i hi han deixat els senyals,
d'aquells hornee que avui decoren la
seva hedor anda tia títól de noblasa.
Evoc3, enmig d'una gran t'Yació, els
nobles novella, molts dele quals han
anal a captar el titol presentant en safata d'argent els greuges que. corn a
tharits. han inferi t a Catalunya. 1 encara cana a befa un n'hi hagué que
escolli com a tito l el nona de la mut tan) a mas catalana, una de les mas altas de Catalunya, la del Montseny ,
no es prou 'lavar posat les armes del
san escut a la Diputació de Barcelona, sanó que per damunt d'això encara
ens han deixat e; feix d'una ressima
i funesta administra:ha.
Asselyala tambre; l'orador que ha cíe
ven o un dia en qua si aquesta hantes,
per el:5 mataixos, ro se separen de
nosaltres. dignament eis henar de senya117 e: Canli de rostracisme.
Afirma l'orador que era escèptic
respecte a les gestions deis regiona.listes montur'.aic s e a 'temes que Pu:taren contra Catalana, no lu yen t rectificat llur erite:i. II:ti:aran encara.
Romanones, Garcia Prieto, el c o mte dito de Mama seran contrAris a les
aspiracions catalanes quan veg'n les
nostes seis-U:el:cae:0ns: la lengua que
ha de regnar des de l'escola primäaia
Eaa; a la leo del; Jutiats
a :es altea eaferes de l 'Auditoria. Reclamara el dret del nostre idic.nta qae
és ressenaaa de la nnatra pansonalitat.
Volern per a Catalunya Corta catalanes, funcionaris catatans. nalgiatrats
catalans. ¿wat- governats per Vais catalanas.
Si rccorrem ei mapa d'Eurola &ataras de la guerra --'eguí l'orador—
veuram Tac tatas l:. la:raiies han estat reconcuude5: at-a darrerament la
lengua fiantaaca la entrat a la Universitat de Gane tan sola a repanya
no és reconegua cUrialment c costee
Afirma el set; cptimisrne per l'Espanya nava i en es denthcaates cepaibais. laEapanya velaa ja ham vist el
cae en , ha donat. L'F.apanya nova,
republicana, és plena de promatanzas i de lieial comprenaia. No
padcan dir han bé quin ie l'esdevenidor
que a Catalunya oferiria Un canvi (le
rigim a Espanya. Pecó sabem ben
quina ;. perspectives tea eferr'x el regim actual.
Fa ana calida defansa de Barcelona
r tO a cap 1 casal de Catalunya, con,
- • oar de l'esperit nacional, i sanar'
paraules d'aquel l general de
V que li acense:lava que, per a
alsatre Catalunya, pegué; els cops principa l.; contra el cap, contra Barcelona.
Es plany de la desviada> dele regionarstes monarquics, cada dia nido accentuada, i diu que la Lliga és ara
la casa de!, duplicats. Tenen dues
banderas; tenen dos partits, el regionali s ta i el centrista; vallen tenir dos
ideals. I be': els catalanistes repub/icans santim la vanitat en aquestes co-

REPUBLICÀ
Artes per a l p oonstltuoló del Pertlt, wie se celebraran
el dlurnenge dia 22

A /es onze del mati:

MITING
de presenteoló, al TEATRE DEI, BOSC
fIt parlaran:

LLUIS MASSOT I BALAGUER
PERE LLORET 1 ORDEIX
A. ROVIRA 1 VIRGILI
JAUME BOFILL MATES
ALBERT BASTARDES 1 SEMPERE
A la tarda:

ASSEMBLEA
per a ('aprovació definitiva de la Deciarzció i de l'Estatut

presentats pel Comité
NOTES: A l'Assemblea constitutiva podran
els ex - diputats a Corts i els diputats i er-diputats
provincials que en principi sItagin adherit a l'arganitzacid; els alcaldes i ex-alcaldes de tots els pobles de Catalunya i els regidora i ex-regidora de Barcelona igualment
adherits; els presidenta i delegats de ies eatitats adhe-

rides al nett Parlit; els direclors deis per:üdive calalara
que s'hi aditeriram i els secis da tes dues ialtitats seatrals d'Accfd Catalana i a'Accij
Els que voldiast assislir-hi han Ia r econir ha :utatraseaya corraapanent sil local ta . .eacita Caludana —Corta
cawanefz, 681,
pc6via l'adl,e.s6 escrita, que podr;:d
efectuar a ia Secretar:a de
lboal fina al migdia
dei dia 20.
Ela socis d'Aculó Calulana i d'Acc;le llepublieani,
den recollir les c ,...nlra ,;er,yes als :etipeatius locals SO dials dintre ei teimiai que P.3 fina ea al aaräglaf anterior
i contra p i rebut corresponent de
Solament la Nssessia do la dita contrasenya tunoritzarh l'entrada al ¡Goal de l'Assemblea.
•••nn=rimazwas....wr.o....aaraddyn•

nes: naLaa.tras tecali una sala bandera.
un sol part.:t i un ideal estala. i !turna!
El parlanient d'En i Virgili, interrcznput diverses vegades
entasiastes aplaudiments, tau acall:t al
Pral amb una ovacia.
La nombrosissima canturrencia que,
con:
dit, ormaia l'ampla "Sala",
soati complagudissima l'acte, .:-rttentant a pie elegt els parlarnezt.: dels
crador: i fent els in;I:oró %-aticinis per
a lesdeser.idor del novfl Centre Catalanitta

corrent.

.Al nqstre poble lii ha encara uns
quants senyors qua, pe: que es vea,
enveren romnitx)tancia que gaudien
en terr,Ts de la dictadura prima-riverista.

."keostumats com estaven a fer serrtort i a dret.
ele ve molt costa amunt que el poble
es dester':
a'ana vegada per

are la seva voluntat a

aquests pupins, aeapreeigiats cont els

le tat araeu.

EL MUNICIPI
LA PROV/SIO DE PLACES DE METGES
MUNICIPALS

-

Una visita a l'alcalde en nom de vuitanta inetges i més
de tres-cents estudiunts. Tal com ahir s'anuncia, aqoest
niatí, a les dotze, una cornissió que
passava del centenar, de rnetges i
d'estudiants de 'Medicina, ha visitat
i Ii ha llittrat la mernawia
que mis aval l transcrita:u.
hî n representant deis tuctges
exposat breurnent l'objccte de la visita, que és la (le protestar atta l'Ajuntament proacir mes de les
trenta places que són les tiniqucs
que autoritza la R. O. del julio l de
l'any I93 0 . Despras ha pres la parattla el president de la Federació
Uai y ersitäria Escolar. i ha fet constar que en raSSC111111V,1 celebrada
aquest mata ha acordat adherir-se
a la protrsta arnb tot entusiasme.
L'alcalde ita acceptat la mamaria
AMIIM

24ff
lerskeei'eüe

(kan lingueu mol de cap o de
queixal, quan lo noured9i0 o la migro:1\m paralitzin les volees accione,

ros mes fácil que lliurar-vos del
dolor i recobrar l'estat normcl,
prou ard, pendre uno o dues
tauletes de Veramon, coltront mode r n que pe- la seca comper,ició
quimito especial, basada en laa investigccions formocalTiqurs móts

aoves. posseix p aletas mes cegurs i
rapids que els dols ca!rneals ontica.
ovel surerols pel procres de In
ciencia. FI sca °ícela intans no •
ocemponyot de cap sonsucie eksaaredable do son o de calar o nc
CAJCO i2e000C 01 ene. Feu uno provo

\7[ RAM
Tvba do le•
• LO 42...etcrt

Aqueats stayors, que durara la dictadura. a:rectament o indirectas/ten:.
1.avIen acapara,. el corarol d'acaaesta
entitat, no saben avenir-se dlaver gardat avui
i et vz:ea de
los maniabres per peonar d'emaezroca:
l'actual ,Tarta dei "Monteric". ••;1:2
actua molt a satisfacen) de at majoraa de toril.
A Premia ha dolgut nao:: que el senyor governader hagi damat credit a

El caciquisme a Premia'
de Mar

ifflommemunia.aegroc,o32_

. ,;:

aempae arracerthr-ior :cm a coa:
armada.
Dies paseata, una com.:asió tntegrada, segons es dila per l'Unte/ Moracaes (ex-alcalde), afiqael Xi,itk, Es'
ave Puizermanal t Pzu Roig i Eotey (ni-a.vtaal\, raren vultar el Senyor Idatg,ez. Caballero t. valent-se
no sabem de quina eatranys argumeas,
acoastau:rea qua l'auterIta: soverattina sttspenzuet une reunió ¡caen( ext7aordinärie que bala de :mir liar. ei
"Monteplo Prenteues", e: di* 1s ¿el

e

Una protesta justificada
ame diu estudiará amb tot l'afecte
que li mereix la joventut estudiosa.
• 'o •
Als 24 de desembre de !gata,, per
hAjuntament de Barcelona fati co:' vocat un concurs-oposiciií per a la
provialO le trama places sIe metge
municipal sume; "' ea ari, s c guint le,
normas que indica el R. D. de la
de genes de 1m per al "Nombramiento de personal auxiliar de las
Universidades del Reino." (Docume:1f nAni. 11.
Passat el periode d'admissió
concursants. la Contiaaió Municipal
Permanent, en sessió del 19 de maig
de 1923 acordà ampliar el nombre
de places a proveir fins a &t. sense
que per a la provisió d'aquestes antpliacions s'obris nou periode tradmis5iú de concursants. es fes cap
anunci en els perhadics oticials, ni
se seguís cap dels tramita legals.
Es d'advertir que sempre es venien fent aquests concurses, anal,
un nombre de places a proveir
.2 5 a 3 0 , a l'objecte d'evitar tant la
impossibilitat que els Ajuntaments
successius intervinguessiu ea el nomenament de persona% con: perqui/'
hi hagt:a una constant renovació en
ei cos tni•clic municipal. arnh l'entrada relativament frcgilant Je u:riges joves.
El ccincars fou provcit e! ella ao
jaliol de 1925. i va donar
a

teeursos e .:, nteue : osot. ec.ntra cl,
enlre a:tras — sen
anuilutöria del Tribinuil ron
tencuis p-crincia/ de Ba:ccluaa el
3 de .inny de in27. i fallata de:titi•
tivimeze per son:enes.: de la sala
de; contenció‘s del Tribunal Sumen:
de data de 16 de gener de ip2p,

la qual no es y a lanar lloc al rei ter tare van quedar deliWtivemeal no:nena:u els sjui
reo les necee.
Poc desprós Ja canee ia dictadura
per E. C. circula: del afinisteri
la Governació. de 2.¡ ile julicl
193u (Document mana 2 *!. el. y . n1:‘
posar que "se anule eil todas fui
Partes e: rnurionadc aovad:rae,
(1.175,

Jimecres, 19 de mare de 1931
realitzada en aquesta matéria pel
aa te de Guadalhorce.
Irlä de l'enüssió del deute ferro•a de restructuració deis nous teri links, exposant prblixament
„Leelt de les líales principals i seds'aquelles la utilització de les
és com: enient i d'asuelles que
resulten tan necessáries.
,a ara per obra, el ministre de Foexaminä les derivaeions de l'esa consciencias que d'aquestes sala
sense oblidar eta compromisos con
:s per l'Estra, la labor de les eani•a ies, e:s traia.a --rts per carretera,
a genera! ,..at e! referent a comuniArrIba a tractar de tes conferencies
agráfiques i del funcionament de
: aiixa ferroviaria, que si bé de dret
suprimida, de fet actua.
.-.tervingua tambe el ministre de
anees en la qüestia de xifres i da- .-te 5naticacie,.
senyor La C- 27V71 paala de gein
el sen criteri salare el particular
:a tes aassib:es S . '71:Cirms deis pro' it771:, ex7bF.ats.
realitat — de:a rn ministre
—aa cao7t una exposicaa m'otitis
s 'are r plantejaque na es van
,e en successius
re da zords terelis han d'avar a
dir que el 7I'L'.7'.'..5trc -.le Ea. va ecupar de le,
i-s en algaties comaa•a-o:arras i de l'esaat
poderases, a : xf corn
rama de ^acate:
a es ve

.a

brant
ddiiS,
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LA e'ATASTROFE DEL "VIKING"
Es tent que els vaixells
cfauxili arribin tard
Sala Joan de Terranova, 17.
Han arribal a Horso Island 50
supervivents de la catastrc fe
del "Viking", peró tan extenuats, que no han pogut manifestar res referent a cona va
ocórrer el naufragi.
Ea tem que ele vaixells enviats al lloc de la calastrofe
per a auxiliar les víctimes,
hi arribin massa tard.
Se sap que un grup de tabufrage intenta aribar. nedant, a
Fabra.
lloren Island.

Hom ignora el nernbre dels
desapareguts
Nova York, 17,—Dos vaixells
canadencs acudiren al Roe de
In catàstrofe del "Viking. Serabla que la catàstrofe fort deguda a haver fet explcsid un carregament de pólvora que porlava a bord.
Probablement també seran
envials diversos avions per tal
d'explorar els illots que abunden al de la calastrofe, 1
or se st:posa que slauran refu g ia ! nombr ., scs naufrags.
supeiv; •.ents arritmia- a la
;Ha de liarse es trohen massa
abatn-ls per a donar compte de
Tots elle van !cavar de recárver distänc:e.s no inferior:, a deu
milb, s, entre la mar de clac al
l'esplendor de l'incendi del valx -e l i .
S'ignora el nombre dele que
hauran incrt a bocal o hauran
quedat s . lbrner g t s a la mar de
cha,. —

Es diu que el ca.pitä del
vr.ix21.!
grearrtent ferit
S..:a .1 - • a a Terinnova. t
recrea noticies
'7das , e! capitä de! "Viking"
c , 1:1 gr-lurnent ferit.
Entre els desapareguts a
de la cat:7tstrofe
f .: ^uren un cuiner. sn 1'110.p. un
1;‘.;:.-delegrafiste i un ajudant
de marina.
La T. S. F. funciona molt
malament a causa tal mal es! 'ml
I • ntrno.sf,ra. — Fabra.

Han arribat a Terranova
ei caeitä de/ vaixell
i 117 supervivents
S;trit
d, T ., marova. 17.
El apmlhc Ida :0 i 117 homes
(PI vaixall "Viking" han arri1 al a questa illa desprAs d'haver esta! en greu perill durant
flaches hoces passades sobre els
hanas de glae.
Aquest despatx ha estat trames des del nord de la lila,
aquest mati, per Miss Dartlett,
jr,,.e telefonista de 18 anys. que
des d'una roca deserta Ita informal al mém del perill que es
Ir -laven eis supervivents.

j-any

'

at del senyar Sitewden
my. —
de alr. aa-avaen dia raie
• ' a ha ,,Y.:as-it ! ,a aa tat i cae e:
-a- es aloa sat a i.,caaa. —

la
. 9 ILdra graiica
•

i

celebraran una re:las Ira a-ea'',
aats coas a por els expedients
aics que aeixa
'la i proccair al

ara a afait:id el migeneral Besen. ..t de Granada.
'e de Romanones, des de
aa.L al seu damicai par, sarie d'apats
caräcter
r"-ereaczaar

A ITALIA

a

1

1-i ,,:1enatge a Tittoni
— El Senat ha rearm• en

treballs.
del Govern senyor
pronuncia el da curs necrol6a , del senyor Tittoni.
L'espres s'acorda coHocar a la
C ,,leara el bust de rex-president
mart i publicar les seves obres, i a
can tinuació d'haver-se adoptat aquest
a cord, s'aixeca la sessia en senyal
de dol.—Fabra.

Mort d'un cardenal
I tj aa. 17. —11a rnort aquest niatf
a la 1' 3 a . el cardenal Maffi, a l'edat
de 75 anys.

El cardenal Maffi tenia aquesta
di gnitat des de 1907. Era molt rePutat pela seus qtecti! •9121:q.
Ç_93"

Declaracions de la ràdio
telegrafista que descobrí
la catiístrofe
Nora York. 17. — En un interviu
celebrat amb Miss Ottis Bartiett,
que, com se mara és la radiotelegrafiista que ha Mi- carnet el man de la
situació critica en que havien quedat el; naufrags del "l'iking",
manifestat que diumenge passat, a
les 21 horca, s'adora d'una forta explosió que semblava haver-se pro(luir a llarga distancia als canms de
pera q-je a pesar dels esforços
que feren no pogueren acure res
en la foscor, i que únicarnent dilluns
tic boa mati aconseguiren percebre
un vaixcll que eslava ja quasi abrasat pel foc i que posteriorment sapigueren que era el "Viking".
Durant tot el dia del dilluns els
supereivents lluitaren desesperadament sobre els camps de gel, per
tal d'arribar a la illa, aconseguint-ho
finalment 119 laomes, entre ells el
cap:tä, que C3 trobava greurnent
fecit.
Aquest fou Ilaneat per la força
de l'explosió des del pont de comanc! ment del vaixell a una distancia
de mes
dotze peus. —

Londres, 17. — El cap del Gomera,
senyor MacDona:d, ha anunciat ha
constitució duna comissió formada per
representants de tots tia partits, la
qaal facilitaria indicacions al cancel:e:
de l'Echiquier per realitzar totes les
eCOn ,3111125 passibles en les despeses naciona:s.
El nornenament d'aquesta comissió
es considera com el resaaut de la resaluda) adoptada de febrer darrer
en el curs del debat provocat per la
moció de censura dels conservadors,
per l'augment continuat de les despeces públiques. — Fabra.

are ja de• iiiaaics de la
an ha ,!'actuar

El mercat de Londres
dissabtes
s'obrirà
L

—El "D.ray Eavessa
financiers ha estat
cale :a nOtiC:2 n1 ., el
aobrilis ea, disd ai s '; del Stocq Ex-

C'Ze

La C'ant7iTGia-- del "R - 101"
tiatrafedél rat• La ama, tia t ,ta
responsalalltat el ministre ale l'Aile i
el comandant de: dirigible Tarnba eximeta de culpa C:5 con, tractois als ',ccLa ciaa•anie fou produida per un
esat:aa; a a :n'altera el qiial fou
aje gas. —
tre ;:de ;a a a tan rasencals roar el de

5.000 minaires en vaga
Londres, 17. — Malgrat ins
la Conferencia de
adoptarla ahir
Cardiff, d'ajt la: per vua dics tota deeia sobre el cauflicte, cinc mil minaires ;lizo deciarat ami en vaga per
protestar contra la resolecia riaativa
als salaris. Aquesta actitud preocupa
els liders obrers, els quals temen que
la setmana entrant es declarará la vaga —

mografia i havia publicat diversos
Ilibres mear apreciats. afaffi havia
estat sempre partidari de la conciliació entre el Vaticà i el govern
Italia. Darrerament va beneir la unió
del princep hereu dislalia amb la
princesa
Alada José de Bélgica.—
_

Una tempestat violenta
a la Mar Negra
Moscant, i7. — Un viaaent temporal
regna a la Mar Negra.
En molts paras del litoral ha calgut
suspendre les operacions de carregamena

Diversos navilis que es trcbaven a
alta mar han estat llançats contra la
cesta. — Fabra.

_4 LA SOCIETAT
DE NACIONS
La Conferència econòmica

Més detalls
Sant Joma ale Terranova, 17.—Es
coneixen altres detall; relacionats
amb la catästrofe del vaixell "Viking".
La illa de Horse, on han arribat
els supervivents de la tripulacia
resmantat vaixell, no té més de cinc
Cases i els seus habitaras no poden
donar a les persones salvades les
atenzaons que requereix el sen estat.
Un primer navili de sccors arribara demà.
Es dar que el nombre de :norte
és de 25. — Fabra.

Londres. t7. — S'anuncia que
sa-a ma notificat a: Gavera de Nan. rat i n aa leaa de aacarasignat a
'as el
ae:s
lIs
fatal- un

Rabat, 1:. — A conseqiihcia de :es
persistents pluges, dikrents rius del
Marroc ha:1 experhentat crescudes
importants, especialment a la regió de
Ksar el Kabir, i a la regid, ja molt
castigada, situada al nord del Ghard,
on el riu Otied sha desbordat, ha amadat la via Sarria Tänger-Fee i ha causat perjudicis de consideració que han
originat una interrupció momentània al
trafic ferroviari entre les les zones
francesa i espanyola. — Fabra.

Nova York. 17.—Id neara no se
sap exaetament el nombre de
vfctimes del naufragi del "Vikin g " ni les causes de l'explosid.
En diferent sindrets s'han
encès grans fogueres per tal
d'orientar els n'aufrags. dels
quals es netten grups entre les
penques de glaç, que realitzen
desesperats esforços per a poder arribar a la costa. — Fabra.

Una Comissió per a facilitar la política d'economies

•

Les inundacions interrotnpen el trànsit al Marroc

Alguns grups de nàufrags
en estat desesperat

Rectifinr.:/€3 d'un acord
arnb Xina

II

EIS TEMPORALS

Miss Bartlett ha lraMb§ 'diversos missatges. De mes a
més vigila constantment la mar
i acalm.s d'anunciar que un petit
vaixell amb set hornos a bord,
cinc deis gneis sembla que estan molt mal ferits. ha estat
vist a cinc mines de /a costa
intentara arribar a la lila.
El capità Kean diu que Frissol. Penred, el sergent i ele tres
fotògrafs del vaixell han desuparegut.
El re-mhre de morts és d'uns
25. — Fabra.

A ANGLATERRA

en ei

:cs
azurt-

.

LA PUBLICITAT

La posició deis conservadors davant eis socialistes
Le-aires, 17. — En un discurs electoral pronunciat a fam or del candidat
conseivador en una elecció parcial, el
senyor Baldwin, després de protestar
de :es campal:yes fetes contra ell per
certs òrgans de la premsa, ha pesat
manifest com és de dura i ingrata
la missió que li pertoca com a cap
del partit
Ha afegit que estava convençut que
el dit partit era rúnic que podia Matar amb el socialisme a Anglaterra.
Per aix6 —ha afegit— és necessari
combatre contra els que tramen de destruir al si del mateix partit la unitat
que aquest s'ha esforçat a mantente des
de fa mots anys. — Fabra,

Els obrers sense feina
:res. 17. — El nombre d'obrers
inscrits el 3 de l'acata!,
pujava a la xifra de 2.691.737, ó
gaai 57.163 mes que la setmana anterier
i 1.127.930 mas que en igual data de
l'any darrer. — Fabra.

L'ambaixador nordamericä
ha eonferenciat amb Henderson i Alexander sobre
el Pacte naval
Londres, 17. — El scnyor Morrow,
ex-ambaixador dels Estats Latits a mexic, encarregat de donar a coneixer
al Govern británic els punts de vista
del Govern nord-orneriza en aló que
es refereix a l'acord nacal anglo-franco-italia, ha estat aquesta nit al Foreing Office, acompanyat del general
flaues, celebrant una detinguda conferéncia amb els senyors lienderson
i Alexander. — Fabra.

Giiiebra. 17. — La Conicaènzia ecenärMea sobre posar en vigor el con.vera de 1930 ha continuat els seas
treballs.
El delegat anglas ha propasa: rme
los ajörnada la vigencia del canveni.
Italia proposa que entri en vigor cl
dia 31 de l'actual lins a: dia r d'octubre, amb dret a denunciar el corleen;
a partir del primer d'agost.
El president proposa que entri en
vigor al primer de juny. Alemanya laa
defensat el punt de vista d'Itälia. —
Fa'ara.
Ginebra, t7. — Era comenear la setsta celebrada aquesta tarda, el presi&lit de la Conferencia, per a una acció económica concertada, ha fet saber que lea converses que aavia eckbrat des d'aquest mati amb diverses
delegarions per a cercar un terrena:
d'intelligencia. no imanen donat resultats apreciaales.
El representant de la Gran Brctanya, 3:7 Sidnev Chaprnan, cammica a
la Conferencia que després d'haver
consultar amh el set: Gavern es vela
obligat a afirmar que no podio ac
cap naas soltsció que la contin--ceptar
guda cas a proposició aaelesa, o sigui reservar per a una reunió posterior
la deeisia a, adaptar en el que es re fereta a posar en vigor la Convenció.
El president declara a continuació
que en aquestes candicions cada caneenient preguatar als Estats qt:e han
ratificat la Convencia si estan disposats a adrnetr ela proposició anglesa.
Els delegues de Belgica. Dinamarca,
Grecia, Letanía, P7:305 Bajaos i Suecia declararen cate podien arreo/Alacuesta soluciö.
A contivació, i tenint er, cyl:pte
l'adhesió dEspanya. el repre,entant
del dat 5enyor Rodriguez de Vigura ion invitat a manifestar mi acceptava la proposició britanica, contestant el delegat espanyol negativa,
ment.
La Conferéncia ha decidit que en
el prötocol de eausura que sera sotmes denla a la signatura de les delegacions, que queden encara per redactar, s'especifiqui en substancia el segiient :

Primen—Que no es pot arribar a
un acord en la reurii,5 de la Conferencia per a posar en vigor la Convenció
abans del primer d'abril, data en la
qual expira el termini previst per ça
dita Convenció, i
Segon. — Que la qüestió de saber
sl una nora conferencia tindrà
p a steriorrnent per a examinar la possihilitat de fer reviure la Convenció
Comercial 13 per a elaborar-ne arta de
nos-a, queda reservada. — Fabra.

'AL SAPO
El récord de durada
• d'un dirigible
Torna°, 17. — 17n dirigible
semirtgid japon4s ha establert
un nou record de durada per a
aparells d'aquesta mena. Ha volat 68 hores consecutives sense
aprovisionar-se. —

n'anà en direcció oposada, per tal
d'evitar trobar-s'hi.
Com a únic testirnoni compare:
gué un fill del taverner, el qual de
ciará haver vist cona discutien Anami Azora] i el processat, pecó no
es trobava present en el moment de
ragressió.
El fiscal ha elevat a definitives
les seves conclusions provisionals
i ha. soRicitat per al processat
pena de divuit anys de presa) i in
demnització de deu mil pessetes.
El defensor, senyor Moreno Marcos, basant- se en la taita de proves,
ha sollicitat Tabsolució del seu
aefensat, i alternativament, en el cas
que romes ho aprecii a:xl el tribunal,
que es recenegui que obr à en legi,tiincitaim a.lefleanspar,o,0
1 17c
a- crii6t. sortit de la
El judici queda conclús per a sen
tencia.
HA ENTRAT EN UNA NOVA
FASE EL SUMARI FER LA
FALSIFICACIÓ DE CARTES DE
PAGAMENT
En virtut de :es diligenc:es que
practica el Jutjat de la Llotja a la
aVegaziä d'Hisenda, que, com ia
diguérem, salan descobert noves falseilats a les cartes de pagament, han
comparegut davant del jutge rnolts
a : tres test:monis.
El moviment al Jutjat ahir era
molt gran.
Es guarda una reserva absoluta
sobre les diligencies judicials. Hom
ha pogut veure com ingressava als
er.labossos del Jutjat, segons s'assegura processat i SetISC (fano, un
oficial del Gavera civil. També prestaren de ralaració diversos dels anteriorinem proreasats per aquest
licte. que la Sala posa en Ilibertat
provisional mitjançant fianea.
1-1 .33/1 assegura que estava cridat
a declarar i celebrar un acarament
el processat Parra, i que la policia,
cmi rebre ordre de citar-lo, ha comunicat que el Parra está absem de
Barcelona, la qual casa fa suposar
que e:1 obtenir la Ibberta: ha desapa,egut.
També han declarat davant el Jutjai diversos gerents de cases comercials que mastraren caries de pagament que han quedar al Jetjat per
a cornprovar si hi ha alguna fa',
seda*,
Tot aixa fa suposar que aquest
afee ha ei:trat en en nnu període
ml activitat. i és d'esperar que el jutge de Llotja posara a: de s eohert tot
e; que hi ha en aquest afcr tan
enab o lic at.
Despres de prestar declaració davant del jutge de la Llotja; va ingressar als calahos:os del Jutjat
de p-,:irdia, en quaittat de detingat
com a complicat en les falsedats
de les cartea de pagamertt a la
H senda, l'agent negocia senyor
Vil arava,
Per altra par:, el testimoni Frederic Bru, que fa uns quanta dies
presta declarada en un deis sumaria q::e s'instrueixen, ha denunciat
que roba una carta del perjudteat
en la seca declaració antenaeant-la
de mort si no rectifica el manifestat.
A SSEN YA LA ME NTS
PER A AVUI
AUDIÈNCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Major quantia.
Rull contra II. Raspall. — Majar quantia. J. Valltristos cortan
V. Valls.
Sala segona.—Pabresa. Dolors Pie
contra Josep Bralles,
AT:DIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Drassanes. Un
oral per estupre contra Prudenci
Bayona.
Secció segona — Concepció. Dos
orals per abusos deshonestos i imprudencia contra Joan Bisier i Joan
Miró Font.
Secció tercera.—Llotja. Tres orals
per homicidi contra Joan Alcores;
un per lesioas contra Ramon Salvat,
i uzt tercer per furt contra Josep
Sánchez.
Secció quarta. — Universitat. Dos
orals per te=ions i abusos deAtonestos contra Estere Castaao i Vicents
Sarria! a,

La vida religiosa
Els

Tribunal*

descabdellá el tema "El Papa i la
histäria".
El coniererciant féu un resma de
la institució diviaa i història del Papat i de la poderosa influencia per ell
exercida en la histäria de U civilitsació, posant de manifest el triomf
continuat de l'Església en les catatumbes i el seu alliberament per C6nstanti en l'Edat Mitjana i en el Renalacuella en les seves Iluites contra les
heretgies antigues, aixi com c5ntra els
errors moderns, podent observar-se
constantment la prirnacia efectiva de
Sant Pece i els seus successors, a qui
el Diví Mestre va prometre la seva assistencia.
La conferencia fou Ilustrada anal)
arojeccions.
La distingida concurrencia va prem i ar a mb llargs aplaudiments Vaderessant treball dcl Dr. Pla i Adela
ORIENTACIO CATOLIZA PER A
SENVORETES OFICIONISTES
Aval dimecres, a dos qoarts de vuit
del vespre, tindra !loe la einquera
:conferencia quaresma! a carece del
directa:- d'aquesta Associació, reverend Dr. Jaquirn afasdexeixar, prevere, el qual versará sobre el tema
"Regeneració de !a dona". L'acte tindrä lloc a l'Institut de Cultura, Baix
de Sant Pere. 7 i 9, i l'entrada será
per rigorosa invitació personal.
SACERDOT MILLORAT
Ea troha molt millorat de les centusk,ns rebudes en l'accident d'autoruabil l dia 8 de l'actual el reverend
Mine Getai, familiar del senyor bisbe,
el qua! es tr a ba ja al Palau Bisbal,

fl
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DE BARCELONA
TEATRE ROMEA
"La I e mplació", estrenada
aliir aquest teatre, és un
d'uquests drames passionals
que 110 existeixen més que en
el pensament de l'autor. Charles Meré, però, manipula amb
molla traça els seus elements
i Salvador Yilare g ut l'ha traduit a un calza molt viu.
La companyia del Romea en
fa una interpretació molt segura, en la qual destaquen, sobreted, la senyora Vila i els senyors Darf, Ventayols . i Arnords.
E l dIstingit públic que lii ha-

via al testa dona a l'obra i
la interpretació
bon seoIliment.
UN HOME 11111011T,
Aliir, en una barberia "del
.^arrer de Sant Andreu, mentre
l'afeitaven. Francesc. Camas-he
Gómez, de quarant anys, va
sentir-se indisposat. Fou portat
al dispensari de Sant. Andreu,
on els metges certificaren la
defunci, a causa d'un atac en(trae.

DE

MADRID,

UN MANIFEST DE LA
CASA DEL PUEBLO.
Anuncia un míting per al
dia 22
Madrid, 17. — La Casa del Poble
publicarà denla el següent manifest:
"A los trabajadores y a la opiniósi
pública.
La Casa del Pue .ulo de Madrid
vuelve a recibir :a atención de los
trabajadores madrileños y de la opi ,
talón pública de la capital con nactiva
de asuntos de vital importancia que
así !o requieren.
El Consejo de Guerra celebrada
els : a ciudad de Jaca ha dictado un
La Casa del Pueblo de Madrid ha
organizado un gran mitin público
rara solicitar de los Poderes pú'nlicos una amplia amnistía para loe
des los procesados, presos y perseguidos por los suzesos cliticos del
mes de diciembre de 1930, y cuyo
mitin se celebrara el domingo, día
22 de los corrientes, a las diez de la
mañana, en nuestro teatro, sito en
la calle de Gravina, número /5; y
tomarán parte en él Trifón Gómez
de I Casa del Pueblo y o:ros se*
dores, no designados todavía por la
agrupación socialista, por el partido
socialista y por la Unida General
de Trabajadores.
Camaradas, ciudadanos: acudid todos como un solo hombre, a este
acto, para demostrar nuestros sentimientos clareos y precisos, para que
5e conceda rápidamente una amplia
amnistía.
La Junta administrativa."

Aquest número ha passat
per la censura governativa

Earit Josep 1
No oblideu les

Captes impermeables
Trinxeres
de la tiebrica

C. Carreras

inüria,

S. A.

I
16, FERRAN, 16
16, CORRIBIA, 16
8 i 10, JULIA ROMEA, S i 10
.1111112,
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ABSORBED( MALES OLORS
ELS PUPAS DE TABACS
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;913:
DIPLOMA
D'HONOR
la sam t -, 19 :a t
DIPLOMA
D'HONOR
GRENOBLE, 199.5:
PP-2M1

1so ntodeis, del mea li:115 s- al mea
senzIll: Je perfuma diterents. des
del Xlpre al Saba de Fl. • Models
des de 13 pessetes en amunt

UN BON PRESENT PER A SANT JOSEP

andes as 5(91 CON DE Renca DE PLATI posas en etdat d'INCANDESCENCIA, eta-

tralima 1 consumeix lea am a /ares-es de l'aire; es un aparen d'alt valor t antisetie. que fa agradable I sa el rebedor, sal.) o habitad&
DISTRIIWCIO frOPUSCI
ILLUSTRITS.
DEMOST/lACIO I VENDA A.

als Grans 7tIagatzetus El SIGLO (baixos)
Com.Ana. Vi-cnis Ferrer, Plaea de Catalunya, o* na. — Perrinuerla gliadrosa
(J. OlIcr). Passeig de Grada, ta* da. — J. Urtach I C. s , S. A. trrer del Ilrue. n.• Str
120. — per tun i er, p E r A rd, cure'. de
—Frederic Casals. Ilamb/a de Catalunya.
PeIayo,
55. — Vida! 1 Ittbas, Rambla de sant Josep, sa. a 03.
Per a Informes 1 trameses g ratultes de fasciclea Illustrats, s ra g ent exclusiu:
EFIE II. MISRACIII, aribau, nat 103, uarcelooa.
D.29sItarls generalst GIME:SU SALPSAS c C.• - Sacues, n* O 1 1. Bar,CI.Ala.

Sants d'avni. — Sants Ciril de Jerusalem, bisbe, casi, i de.; san;

CAUSA PER HOMICIDI AL
CARRER DE SANT BERTRAN
EL FISCAL DEMANA DIVUIT
ANYS DE PRESO AL
PROCESSAT
A la Secció primera se celebra
alar al matl la vista de la causa
per homicidi contra Lluís Laval,
acusat d'haver matat a la matinada
del dia 3 d'abril de l'any passat Antoni Azorín a la sortida d'una taverea del carrer de Sant Bertran.
Segons el relat del fiscal, el processat i l'interfecte, despeas d'una
discussió que sostingueren a la taverna, sortren desafiats al carrer
i tense que se säpiga en quina forma
es produí la baralla. Antoni Azorar
caigué ferit d'un cop de navalla que
li clava el processat, i morí al cap
de poca estona d'ocórrer el fet , padent declarar, en ésser assistit a na
Casa de Socors, el nom del sen
2g

resSor.

En lacte del judici, el processat,
que bou detingut dies després
carrer el fet, negà la scva participara', en el fet i manifestà que és cert
que tingué a la taverna una disputa amb Antoni Azorín, pera en sortir sI çasrer, 034!4 per seinest, s e

Eduard, rei i niartir, i Santa Eaustina, verge.
Sants de denla: SANT JOSEP.
Sants Apolcni i Leonci, bs., i Santa
mr.
Quaranta tmores. — Avui: Església
de la Divina Pastora (Bailén, entre
Corte Catalanes i Caspl.
Hores d'exposició a De les vuit del
niati a les sis de la tarda.
Dema: A la mateixa església i a les
noteixes
Canumió reparadora. — Aeni: Església parroquial Ile Sant :roan de
Gracia.
Dentaa Església Oratori de Sant
la.alp Neri.
Cort de Maria. — Avrii: N'ostra
Dona de l'Eseerleea, a la seva esglmilia. as al Bon-Succés.
Demä: Nostra Dona del Roser, a
Sant Cugat, o a Mont-Sió.
Adoració nocturna. — Denla: Torn
de Sant Lleis Gonaaga.
Vetlles en sufragi de les.Inimes del
Purgatori. — Aval: Törn de Santa
Gertrudis i Santa Bergita,
Dema a Toril de Sara Josep.
AL CENTRE SOCIAL
DE BETLEM
Diumenge passat dona la tercera
conferencia quaresmal del cercle 07ganitzat per aquest Centre, el re...
rend doctor Josep Pla i Adela el qual

UNA CAIXA
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Danecres, 19 de mare, de 1931

LA PUBLICITAT

Els millors presents per a Sant Josep
en jocs i joguines els trobareu a la
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Casa Vda. Baqué
—

/

•
IG4 'ASA
CASA ESPECIALITZADA EN DOLC08, BONIBONS, CARAMELS, CAFES, XOCOLATES, XAROPS 1 MERMELADES

8 — ARCHS — 8

Joieria -- Argentería
i Pellotgería

JOAN Roi;
FABRICA D'ORFEBRERIA DE

SANS, 41
•-• *0+4 ei

O. Sales Balines, S. A.

DIADA DE SANT JOSP.P

Objectes diversos per a

Gran assortit de joies í objectes
propis per a presents
•

SANT JOSEP

Preus sense competència

en PLATA Dì LLEI
i METALL BLANC
Preus de fabrica
, Porta Ferrissa, 4
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CASES ON PODREti A! )QUIPER

55!3,

Muntaner, 5"

EL MILLOR PRESENT

MITGES VAN;TY

el

PERFUMERIA BISUTERIA
NOCADORS ARTICLES
PER A PRESENTS

LLENAS Petritxo1,18

4

ä

el?

vridez-gem.-.1e.gsterezeieeersi

L'apareli de Pildio
amb les maxirnes
garanties

e

I

NOVES CEACIONS

ELS MILLORS
PPESENTS

OMS, fOITEE
DARRERES NOVETATS

PE L AYO, 44

FABRICA DE PASTES
PER A SOPA

SA

'19.1 DE

CASA GUINART

PREUS 13ARATISSIMS

F. VE

TEL. 11033

Canelonis especialitat de la casa
Raviolis i Tallerines fresques cada dia

VID A L

32, AVINGUDA PORTAL DE L'ANGEL, 34
7.
PLACA UNIVERSITAT,
7

Rambla de les Flors, 27
Fàbrica: Plaça del Pedró, núm.

1

6.,e1

.73triall.111WAnsgUtt77-7e151.111CM
__227____
":1‘1,r1:-

CASA AMIGO
FUNDADA EN 1857

Estampes - Gravat
Relleus
Tapissos - Mares
Cornueópies

PETR1TXOL, 10 - BARCELONA

tO Li 17,117Z 30:it

HIBRES PER B TOTHOM

desitja Un teliç dia als molts
Joseps de la seva clientela 1
els fa avinent que acaba de
posar a la venda el Columbia
Mitged

Artieles per a presents -- Ornaments sagrats
Orfebreria religiosa -- Imatges artístiques

CASA SUBIRANA

RADIO SATURNO -- Rambla Sta. Mònica, 2 ,fei.dt,

14, Porta Ferrissa. 14

. 1n2•41

VsgaalMzei

PER SANT JO SEP
El-2» D E U

6RIIN3fl hleEll

Casa especial en .xocolates: espanyola, francesa. - Café amb ilet, nata, crema 1 mantega.
Yogourt I Käfir . DANONE" - CAFE E XPRES. - Gran saló especial per a bodas I bateigs.
Centre de reunid de l'"élite" barcelonina. - Servei especial per a Hotels, Fondes I Bars.
VENDES A L'ENOROS 1 AL DETALL

SANT PAU, 5 - Telèfons 16913 i 23458 (Aquesta casa està oberta tota la nit)

CINEMES I
MOTOCAMARES

p aifiet„,Baby

Completament garantits
LLOGUER DE PEL.LICULES per a dos I guatro dies - EL MES GRAN ASSORTIMENT,

CINEMATOGRAFIA AMATEUR
B A I. NI E S ,

OREROIONS O ROMT

12

Telèfon 21 4 7 O

*e//oros - Di6x**

II

Dimecres, 11 de mere de 1031

LA PUBLICITAT

ESP E CT A C LES
TEATRES

TEATRE APOLO

MATILDE VAZQUEZ

amb la sena sublim creacIO:

Gran COMpanyla Catalana
DIrece16: CARLEE CAPDEVILA

LA MUSA GITANA

A

I sensacional ti de testa. - Demà,
de san! Je,ep. Tarda. a 2 8 4 de 4, 4 Beles, 4: DON QUINTIN EL AMARGAD, I
LA MUSA GITANA. - Ntl, a les 10:

A les 5: LA PERLA NEGRA, ova.
clon! a Segarra, a la interpretació
1 presentado. Fidel evocació de repoca remar/me. - Nil. a les 10:
..Joventut Jordlana": l a divertida
obra del mestre RassInyel. EL CA-

SAMENT DE CONVENIENCIA, 1
L'ERGS DELE 18 ANTE. - Denla,
dada de Sant Jo • cp, R 2,4 de 4.
LA VENTAFOCS; a 3.'4 de 0:
LA PERLA NEGRA. 1 EL TRIOMF
"SIL rettelic2f
DE LA CARN.
benericl lialceran: EL CASAIRENT
DE CONVENIENCIA 1 EL PINTOR
DE MIRACLES, 1 actas de gran
broma. - Dtvendrr s. nft: la maravellosa orcts de rama no: -lid;:
L'ADMIRABLE CHRICHTON
Es despatia a Complaclurla.

(Ajanui W

LA TORRE DE BABEL

CONCERTS

LA MUSA GITANA

del Club Nalarló Barcelona

Acuesta nit, a les 1030, ni

-

Aval,

l'ORFEO CATALA
amb la cooperació d'orquestra, ele l'org anista Y. NI. de Gibert 1 dels sollsles vocals senyora Andreua Torneas 1

• envors Ricard Taster I Germà Brunlg.

Dlrecenl: Meslre LLUIS MFLLET.
Programa: obres de 5.111101, Vives, 711ArAan, Falestrina. • Segona ,udicló de
les cantales de J. S. Bach: -DESPEOTEU, DIU LA VEU TORTA", I "CRIAT
JEIS EN LA MORTALLA", per l'Orfeó
Catale, orquestra 1 holistes.
Localitats: Magalzem de Música
I'. Cl. E., Passeig de Gräcla, m e 54.
Condiclons especials per als senyors
socis de l'Orfe6 Catalä.

COMPANYIA DE COMEDIA

CARME DA r

Companyla VILA -SRES
'M'uf, tarda a les 4 30. Colossal programa a prius pOpulars:

Avui, dimeeres. tarda, a
un quart de sis. El sainet
en quatre estampes, de Lui s
de Vargas.
LA DE LOS CLAVELES
DOBLES
Nit. a un quart d'unze.
La comèdia en quatre antes,
versió castellana d'Enric
Díez Canedo,

ROSA DE LIMA
i La veïna del terrat
1/4

LA TE3IPTACIO
Demti, dlIous, Sant Jeser, larda a les
330, ELE TRES TAMBORIL A les 545,
1 a 1 4 G*11:

LA TEMPTACIO

Dissabfe vinent, nit
Pala: de la Música Catalana
L'entincrt contatrio

CONCEPCIO BADIA

SIEGFRIED

les seves admirables creacions

VIDA AMOROSA D'UNA DONA
TONADILL.4S,
CANCIONES AMATORIAS,

PIANOS
BRUC, 78

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS
OFE R TES DE TREBALL
REPRESENTANTS

a COMIsald I Lfn relacionals amb el
rana d'ultramarIns, es deslia d o, per a la
venda d'arrossos a les principals poblacions de Catalunya. ESerture: LA PUBLICITAT, n.° 4827.

M'HA TOCAT LA GROSSA

TEATRE POLIORAMA

ARIES DE MOZART.

Analisis de sang.
: Farre
Piioart• Rambla de ("anule 0.; 7!.
:escala de la Sasireria)
--

Pro g rama esplendld. Loralltats: Unid
Musical Espanyola, Passeig Gracia, 54,

t

de

4 1 7.

Els grans Concerts de
l'Associació de Música
da Camera

ANEU
dcmä a NOVETATG. 3 programes, 3.
Els mes 1:14er:tila de la temporada.

l

gual figura EMILI VEllORELL
Avul, tarda, a 1“ 4 11. roi.0,3AL
MATINEE: LA ALEGRIA DE LA HUERTA
I LA ROSA DEL AZaFRAN -Il rl. a
les 10. REESTRENV :10 la sarsatela eu
tne,tre AtURIDI: EL CASE.
RIO, p er EMIL! VENDRELL I MATILDE
MARTIN. - Duna. dIjous. MAUI DE
SANT JOSEP: TRIADEz' El'NuoNS.
lea quals prendra part, larda I n1t,
EMILI V ENDRELL. - Tarda, a i:': :i'',',
LA VERBENA DE LA PALOma EL CASER!0. • Nit, a les 10: EL CASERIO.
en la

SUBSCRIVIU-VOS

e l noslre gran violinista.
no° moren°, are programes
,otetessantissitns.

a , 7, !

1 iras 10:
i
Revista sonora Paramount
7 AUNQUE PAREZCA MENTIRA
I (Varietals SetiOrr, 1'11,PrSal)
1

FRANCESC COSTA

1

I

',DURIA 1 xT
OSCID5A0n o°rRs Q ILTrSarn Al ount I
EL DIOS DEL MAR
i
( Superprodurel6 Paranmunt, par- i
/ada en espanyol, per Roseta Mo- f
reno I Ilamem Pereda
i

Obres elässiques del gran repulo/1
1 obres modernes.

FRANCESC COSTA
Beethoven - Strawinsky

-

PASTA PER
A AFAITAR

NIX

ha estat elaborada pensant no
sois en que ha de suavitzar
pel per a ter-lo tallable
tense gran esforç, shó pen• sant tambe en que turi l'epidermis de tot a irritaci6,
grans, rolors, etc

Pies 29 1 29, larda.
PALAU MUS. ICA CATALANA.
Dlrendres catneneara la venda
de loenlitats.

L. Pasta NIX

es, doncs, un factor preciós
per a l'operació d'afaitar-se t
al mateix temps un producte
d'higiene ver a la pell.

, 441.0.11444.4-444-0-asii-E4.46.2-e-iree-

Gran Teatre Espanyo!

Companyla de Vadean i JOSEP 5APITPERE
Primera aclara 1
Josep Santpe,* 1 Atocinare Nona. p rimera aorta.
Merla Fortuny

Avm. tarda, a les 9.
QUINA 140NRA PER A LA FAM!LIA
- NI!' BERNAT XINXOLA
OCELLS DE

GUERF.1

444.4444+1.444+1444-i-t•e4+

TEATRE GOY A

Gran Cornpanyia «le Comedies MELIA - CIBRIAN
Avui dirnecres, tarda, a
un quart de sis. Ultima representa ció on
tarda de ¡VIVA ALCORCON,
QUE ES MI PUEBLO!, l'obra
mis COltliCit de l'any. Nit, a
un quart d'onze. Segona
representació
Pere MIAU Seca,
EL PADRE ALCALDE
Trionif de la companyia.
festivitat de Sani
Josep. Tat-da: El Padre Alcalde. Nit. Enriele, exliaor_
dinäria a honor del "Centre
de Fusters".
representació
Alcorcón,
que e8 ml pueblo! i Itoudalla del Centre Aragonés,
amb els cantadors Dolors
Bicerta i Francesc Muñoz. ,-

444.444444444.44.644444444

Teatre Català Novetats
Aquesla na:
"JOVINTUT JORDIANVI

EL CASAMENT
DE CONVENIENCIA
L'encís dels divuit anys
Es despatzen vals . Case dln y oles, liar
ta FerrIssa, 18. Tel. 181/95

CINEMA PARIS

TA/IDA, 1 20. - NIT, 049'
Actualitats Gaurnont; esit de \VIH. :an I t 0 0 , 11 I Jean Arthur en
LA CALLE DEL AZAR iciainleat,
rl gran eatt de la cennedIa par:91', An espanyoL UN HOMBRE DE
SUERTE, amb llo s er Pino, Itilert
liey I Marta Luz Calleja. - Es .1,Falsa a taquilla per a la sessI6 itti•
m e rada de demà, Miaus, tarda, a
1“ e. Diaria de Sant Jetsep.
Tierna, n11, 219: 2 estrenes. 2: e
ESTRELLAS RIVALES I ¿QUIEN ;

E, DISPARO?

94.04.1,44040444444444444444

LLEGIU

»re

4,1444444444+044444.04........4

Programa oer a avul
EL TESTIGO MUDO, ael vos Relame : 1 g , ROMANCE AGRESTE, per acerar.
14 1,1111 , 8ANDALIO EN

ORIENTE.

.

Nr,nlés al TrInrof

DEL MISMO BARRO

Marina:

en es-

panyol«, / JUSTICIA DE MANDARIN
nOra).

SPLENDID CINEMA
Consell de Cent, 217. -

!alaban 30815
Cinema
Sonor. - Atol:
Cómica;
El. AVION SIN PILOTO, per Ustella
n
No JUGAR CON EL AMOR,
:1%1 o; Dibulzoa (somas), febrer

I May; el film sonar, per Atarle Prct 05( 1 Dout la t, F:SrbankS. ei«

Reuniones prohibidas

Ilsant la Pasta

FUNCIONS
per a avui, dimecres,

1

Usan/ la Pasta NIX

CHILE CINEMA

18 (le marc

Funció núm. 168
RECALDE
MARQUINA

* * *

4

InSMANI-1 0 Eta op0001EQIES. PEBADAE
ETC. Al. PPF.0 tE 250 PESSETES TUP

Entra Pase. de Craela ; R. • de Cataluny•
Teläfon 70110. Aparan, sonare Excels/or
n 14

la

E

I1 . . . . Ji

B••C•••• A

Si • V • IlLi • A

Trameteu aquest anunei eompietat als
Establiments VIVAPHONE (Servei E 85), 116 rue de Vaugirard, PARIS-6 ,. (France)
Adjunten un sobre, posant-bi elararnent el nom i l'adreo.
NOTA. - La ro rrespendencia N. r. 3 l'estranner ha de f r anquejar-se amb un segell de ,;:n2 eanla cbditt:s.

PUI3LIC DE POMPES FUNEBRES

Direeció i Oficines: EDWICI DE LA CASA PROVINCIAL DE CARITAT, Torres Amat, núm. 8. r7
L.:
Telèfons: 16524 - 16525 • 16526
2.-..:tel.
Car gar del Olot, núm. 80. Telefon 50481
Cerrar de la Creu Coberta núm. 81. Telefon 33781

ARRIOLA

* *

Aiguat de Rocallaura

CONCURS

SUBCENTRAUI:

HERNANDORENA

>4444444.4.114,444.444.44444

al jeroglific que va a continuació i es conformin amb les nostres condicions

5-.72

contra

Detalls per cartells

1.000 FONOGRAFOS
A títol de propaganda, als mil primers lectors que trobin la solució exacta

Reemplaçar els p unto per les Meres que fairen : trchar el nom de tras ciutats:

SERVEI

OLAZABAL

'ME PERTENECES!

SUZY SAXOFON, per Anny Ondra
¡Exrlusivor Trlant
trillan+ vinent. estrena:
Ei. ZEPPELIN PERDIDO
(Excluslves Madre)

1

..... , .
. '1'
I ‘-'- ':-.:.
s ‘4.-,

easa Provincial de earitat

Funció núm. 169

prIn,1 ereacih
BEitTINI,

e

0111111111111131111111111111A1111111111WHM2N9111111111A1111111111W11111111111ffiilliegeetillilliliAiMilire!Ptilqi!fflIIIIIIIIIIIK

Mit, a les 10'15

UGALDE

GRATUITAMENT ..
oferim a elecció dels afortunats

contra

JUARISTI II

******.*************************** ••••••••*

r

tar-se, hi empleara tres o
quatre minuts, no sentirä despres cap irritació ni molestia
a la pell i, si la tenia abans
d'ataitar-se, 11 desapareixerä,
1
perque, cal no oblidar-ho,
LA .PASTA NIX•
ABANS DE TOT, UN PRODUCTe PER A L' EPIDERMIS

/ Tarda, a les 4'15

lemmlassosr_ans

ROSSELLO CINEMA

Ce

simplificara l'operaciO. (*Jai-

ODRIOZOLA
Pasaelq St. Joan (tocant RoesellO)
Aparell Western ElectrIc
1..11; tu:tunal ..'11
?tau!,
2 4
de 2: Noticlari Fox; D.buivos
nors, INGENUIDAD PELIGROSA;
TRAGEDIA DEL MAR. .a .. .perada: EL DESFILE DEL
AMOR, capta nota. A p arvil Wes•
tern 1.8 veureu tal ennt es propela a/ Collsetint. E3 un flItn
Paralimunt.

NIX

s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en sf, siné tambe
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'obiectes porta-microbis.

/FRONTO NOVETATS

TRIOMF, MARINA I NOU

Avut. e s ,. va
honora de

ala progremee da dome, • NOVE-.
TATE: eón ele mea Interim/1ml"
I divertits de l'any.

ESPORTS

,

N

A

PUI3LICITAT

Exclusivament
per als soels

1
Aval, larda, sentid de 4
1 pe/oil-se el programa. • Nul. a i

Et A 'e o e. 1.. 0 N A

REPRESENTACIONS

Pianista: A. Y/4Ra.

FRANCESC COSTA
GRAN COMPANYIA LIRICA ESPANYOLA

Despatx: Tallers- 72

Noruega, 2'43 id.
Dinamarca, 2'43 id.
Finländia, 22 . 30 per roo
Romania, 5'25 per roo.
Bulgäria. 6 per roo.
Turquia, 4 pessetes.
Estats Unas, 5' 46 pessetes.
Canadà, 9'3o pessetes
Argentina, 327 pessetes.
Uruguai«, 6'2o íd.
t'oa
Brasilers, o'63 pesseres.
Bäliv:ans, 288 id.
Colombians, 8 . 10 pessetes.
Paragua:s, rito id.
Venezuela, 1 . 40 pessetes.
Japoneses, 445 id.
Algerians, 36' 80 per trio.
Egipte, 6 . to pessetes.

per a Madrid o provincia accepto.
Garantia i serietat. Fernando Domenech, Fuencarral, 23, Madrid

SUZANNE BALGUERIE

Ei triorrif me, leetim de SEGIGRA.
CroMi, tarda, a NOVETATS.

TEATRE NOU

flASIMIR VICENTS

PELL
Vics urinarics. - Detectes se ,U.:5. 608

Cómica. de Parle.

LA PERLA NEGRA

Rajoles de Valencia

DIVERSOS

Avul. rIlme,res. recital per Perulnent cantattlu D' ance's de /a
Granel Op e ra 1 Opera

GIN EMES

BITLLETS
Francesas, 3703 per roo.
Anglesos, 46 pessetes.
Italians, 45 . 60 per 100.
Belgues, 13193 per roo.
Saissos, 18220 per 100.
Portuguesos, 0 . 40 ptes.
Alemanya (Re:chsmark), 222 pta.
Austria (Schilling), 1 . 28 pessetes.
Txecoslovàquia, 27'43 per roo.
Ilolandesos. 3'7o ptes.
Grècia,
j er 100.
24 5 pessetes.

Telèfon núm. t5644

Cançons uía Sehnbert, Poisieno,
Pergoresse, rte.

Companyla CAMILA QUIROGA

T. 13925. Aval, nu ele: Cinema; FALciNI, malabars, LEONOR ano GURRI,
baile: LES AVOLOS, barmstes; MINERVA, estrella de ball; I CARMEN FLORES.
la mes CaS11.556 estrella del cuide!.

CERÁMICA
Articles de oonstrueoi6

Granados,

Aval. tarda:
CON LAS ALAS ROTAS
l .11. a lt d'II.
LA AVENTURA DE IRENE

', OLER I TORRA G" Ns-

FABRICA DE

25 pessetes a la semana. • Carrer de
la Verga del POar, n. s :0, 3. 2..

MALALTIES DE 1

CIRC BARCELONES

•

DISPESES

C.-INCIONES EPIGRAMATICAS,

M'HA TOCAT LA GROSSA

MIRIA

Aval: la cinta Cinaes, AMOR DE MADRE, per lienny Porten, I la cinta "PrInclpe", ;ABAJO LOS HOMBRES!, per
Ossl Oswaida; Cómica; Cultural.
BOHEMIA - ARGENTINA - PEDRO
Aval: Cómica; Cultural. 1 les elntes d'Imporiacions, DIVORCIADA PON OCIOS, per Lya de Paul I Lisio Pavaneill.
N mes, al tioneinia, DE PURA RAZA: I a l'Argentina 1 Pedró: AQUF TRAIGO LOS PAPELES. ambdues ctntes per Billy
West.
DIANA - ROYAL - WALKYRIA
Aval: COntlea; Cultural. - .4 Mrl s. al Diana, ToDO II 11031BilE. per Gary Coaper 1 Fay Wray , I TRES GEC! UTAS
per Ossl Osvealda 1 Hans Albers; I
noyal i Walkyrta, ..0111121ENciA DE M ODO S, r marta curda 1 Ilarry [Afile
I PRISioNA
ER DEL .A310R, per Ruth
4.4444444 4' 1444444.+44444.4444444,444.44444444444 .5e444~4;

moll al corrent. manquen. - PrOvenÇa,
n • Mi, pral. 2.

e44444+5144~~44.4

Dern g . Citada de Sala mesera tarda, a
les 4: UN BON BALL / MISA TOCAT
LA CROMA. - 711/, a 1 4
'e L'IcIt
tormlelable,

CINEMA IRIS PARK I MONUMENTAL CINEMA - CINEMA SONOR
Aval: des de les 344 de la tarda, programa rntxt: 1,51,110N DE A 0 I011, Foz, tolalment parlada i cantarla en capa.
nyol. per Jostp Mera I Mona Marie: 'MES ilEit31.1N.AS, :mama l'oa, per Loolse Dresser
I Tolo
PrvIsta Partmount A me- a l'Iris, la cinta muda d'ImportaclonS, DE PURA RAZA, per snly West; 1 alPa/rIcole;
monumental, la clnla
muda d'Importacions, DIVORCIADA POR AMOR, per Lya de Paul 1 Lhdo Pavandil,
LIDO CINEMA - OROUESTRINA DOTRES - V1LA
Aval: larda a les 430. 1 nit ä les 10: COmlea: Cultural; la cinta Clnacs. VEDO, del doctor Eurugasa, Interpretada per
artisles Japoneses, 1 EL p ol/E11050. - Denla: a les 11 i tarda 3'30: Sessions Inrant113 lilnaes. Preu
Urde: I penieta.

MODISTES

1

COMTAL -- CINEMA SONDA - Aparen Western

Asid: des de ira 345 de la tarda: el tilm de la Universal, L.A VOLUNTAD DEI. MUERTO, per Lupe Tovar I Amor:
Moreno; A LA CAZA DEL MILLON, 1 Revista. matinal, larda 1 Ell« LA VOLUNTAD DEL MUERTO.

81

Woguer, dea de palmetae':

al mee, C. 13 IC G E R

e

CINEMA SONOR

Aval: des de les 430 / 410 de la larda, re.-peellvarnent, programa 121151: ;QUE TENOMEN01. 11 1 en sonar Paran.hoct,
per liarom [Joyel 1 Barbar a llena; Revista Paramount. • A MeS. al Pitan°, Dibulxos °Osnrs la emra muda Clnaes. AMOR
DE MADRE. per Ileuny Porten; 1 a i'Excelsior, 1,0 CANCION DE LA NOVIA DE LA LUNA. 1 la cinta muda "TrIn•
cipo, ;ABAJO LOS HOMBRES'. - Demä: darrer
d'aquest programa. - IiHvendres: estrena de cAscAnaurts.

GRAN TEATRE

ii. cornidles I ninfos
Ala:: larda, a les 5: LA DESFILA DEL
AMOR. - NO, a 1 4 d'II. L•esit
sense parló,

Siegfried.

Dem): EL REY DE LOS FRESCOS:.

PATHE PALACE - EXCELSIOR -

BALL "APACHE". Concurs de campar.
ses. IHuminaeló de neveula. Servel
zurras 1 Manzanilla. Plano de maneta.
I la notable e Empóritun Orchestra".

Pensió econòmica

Dent, dijous, a un quart
de dotze del mil: Festival
de la revista -LA FAMILIA"
Tarda: Una mujer. - Nil:

CAP1TOL - PROGRAMA SONOR - Apare)) Western Electrlo

tarda a 9./4 de 5 I n1t a 3/4 de 10: MAREA ALTA, sonora Faz. per 5111ton S1113. I la
cinta d'Exclusives Triam EL 11EY DE LOS FRESCOS. per Grorges 1111ton.

Aval: larda a 2/4 de 5 1 nit a 3/4 de 10: Militen' BOMBERO, dibul g os de Febrer 1 Blay. 1 les cintes cenares "Rena•
cimiento Films", CAZANDO MILLONARIOS, per Nell Dorothy ebasllan, I CA1N, per Thomy Bourdelle I IL Tate
Demd: matinal. tarda 1 p lt, ilarreres d'aquest programa. - Divendres: estrena: LA FRANCESITA 1 LAS CASTIGADORAS.

n11, a -

L'OCELL
DE FOC
Extraordinaria Revetlla de Sant Joaep

nyors dipuiats coneurrents FAssemhlea (le DenaelonS; Per

RED O N DO

.1,16, /arda. a les 1. ALMA DE
DIOS; 2. KATUJEKA o LA DUS1A ROJA.
811, a les 941. LOS CADETES DE LA
REINA; 9. LA DOGARESA.

KURSAAL - PROGRAMA SONOR - Aparen Tobla Klangfilm

Aval:

CATALUNYA - PROGRAMA SONOR - Aparell Western Electrlo

a honor I amb Passistencla dels Se-

Companyia M'Ice de primer oi di e un la
Qual fi g ura reminem p arto.. !darle

Teatre Catal Romea

Cemsanyla de

"1111.11 10111111.-

Balmea, 187 i 1 39

Concert extraordinari

TEATRE BARCELONA

TEATRE TALIA

ICINAES

TEATRE PARTHENON

Dlinnenge, Ola 22 , a les 9 de la tarda:

TEATRE VICTORIA

A y a:: tardas 074 de 5. 1 !lit a 3/4 do in: A MEDIA NOCHE. Fax, parlad, espanyol, per
Joan Toreas I Lya Tora; Nallrlan Foz; LA FLAUTA ENCANTADA, rlibnl.cui C/Ltiel 1 HOMZONTES
NUEVOS. • Denla: matinal, larda I nli, HORIZONTES HUEVOS. - Ee facIliteu suriculara especula.
FEMINA - PROGRA31A SONOR M. G. M. - Aparell Western Electric
Aval: tarda de 4 a O 1 nit a les lo: NotIclari Foz: la cinta leenicoiar. TIENDA DI RELOJES,
i el grandlas film El. PRESIDIO, totannent parlas en espanyoi. per Joan de Landa, loteo Creta°,
I.U3110 Alean/Z 1 Tino Davlson. • Demä: tarda I nti. EL rnESirdo

GRAN BALL DE GALA

Palau Música Catalana

444444444444~4~444.

a

Eleetrle)
resero-, 11555
lema, matinal d'II e 1.
Avui, 5[n-ski continua des «te 2/4
/le Sr Dibulsos aonors; LA FUERZA
DEL BLUFF, marea Universal, I la
comedia Metro: LA INDOMABLE,
J0:111 orawrart. - Del'113:
LA CARTA :iil i arainOUnt"), pes
Larrahellt,
Rodriguez
1 1.11tis Pella.

4.-semo

- "44+41141/4311414.P.M.Alt.M1r
.) -4"......
Araren Western Electric

.4444444

PENYA "Z. C. O."

Cine fi rincipal Palace

Companyla SALIR DA
Primer actor I director: PERE SEGURA
ANIn, /arda a 0,4 de 5, 1 sil, a /es 10.
Funnons a honor de l'emblenl primera
tiple,

Teatre Català Novetats

DIVERSOS

E

SUCURSALS: Carrer St. Andreu, núm. 221. Telèfon 61051
Placa del Centre, número 4.
Teléfon 33471
Passolg del Trlomr, número 17
Teldfon 52012
Carrer'de !huele, número 72.
Toleran 73982

BADALONA; Retal, número

110.

Telefon 87 - B

HOSPITALET: Central: Laurea /Airó, BO. retaron 33 -

Sucursals: PI 1 Margali 108

Talaron 31226

Progres, número 68.

relefon 31227

STA. COLOMA DE GRAMANET; Anselm Clave, numero 13

r--

51[111!!!!IIIINFelinlI1/11111[41111111111!fri31111111101E4111111111111ter*Ireir(PTey nTTI!'

El nianantial més ric del món. Si patiu d'ALEIUMINURIA,
LITIASI CAUCA (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS PAIIENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA, us guarireu radicalment amb

Aigua de

RcczAtaure.

enea 1111.1.1111.111a D1POSITARIS GENERALS: FORTUNY, EL A. - Carrer Hospital, 32, 1 Salmeron, 138

- '1"0"32~~mo

