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La

pròxima assemblea
Generalitat

FULL DE DIETARI
de la

.

Reconeguda leeralreent la unitat efectiva de Catalunya i fiat
el caraí per elaborar el ces popular que ha de representar-la, el
deure patratic deis catalans és preparar rapidament l'Assemblea
que eatablirk l'Estatut que sera el codi fonamental de Catalunya.
Fina ara ha parlas el sentiment, ha arribat l'hora de començar
posar en activitat les aptituds construetives de la raça per donar-nos
l'estructura política que racionalment ens escau. L'esclat passional
governat amb aday exemplar per Franeesc Macla, president indiscutible de la Catalunya renaixent. ha fet possible la gran empresa
que la intelligencla i el patriotismc dels catalana han de realizar.
Mai com ara serä ma justificada la unió sagrada; radveniment
cíe la República a Catalunya ha estat la aleta-ria dels republicana
.M1aniste 1 dels republicana no catalanistes; l'estructuració de
la riostra unitat política ha d'ésser l'obra de tots els catalana, El
deeret que restaura la Generalitat estableix la fórmula transitaria
de nomenar l'Assemblea que sera, el veritable Parlament ele
Catalunya; els catalana cienes. no podem dificultar-ne la creació
ni ajornar-ne el funcionament si no volean posar en entredit la
legitimitat de le.s nostres ambiciona.
El text del decret din que els Ajuntaments designaran els
membres de l'Assembiea mentre aquesta tria no pugui asser encomanada al sufraga Per aquesta vegada, dones, eLe representante de
Catalunya seran designats per una cleeció de segon grau. La
fermula is justa, perquè ningú no pot dubtar de la sinceritat
de les elec,ciona municipals. Eis limites que avui repreaenten i
administren els Ajuntaments han estat investits per la aoluntat
acemilar Iliurement manifestada. En aquest moment de tramsit, ells
tonen l'autoritat suficient per a designar les capacitats que
censtatuiran la Generalitat, d'un sortira el Govern que prendrà
la responsabilitat del poder fine que, un cop aprovat l'Estatut
per les Constituents. sigui fixada la norma per designar-lo. Cal
tenir ben present, dones, que la missió capital d'aquest primer
Parlament català serà la redacció del projecte d'Estatut que les
Constituents coneixeran per determinar les relaciona que l'hauran
d'articular amb la Canatitucia Que la democracia donarä a l'Estat
e.spanyol. Per als catalana dones, no es traeta d'una obra de partit,
sinó d'una empresa eollectiaa l'objecte de la qual és concretar
l'estructura de la nostra personalitat autanoma.
Aquesta empresa no és una obra de partit, pera ha d'ésser
l'obra de tots els partits de Catalunya realitzada d'acord arab
Feeperit demeeratie que illustra la tradició politica dels temps mes
gloriosos de la nostra història. I perquè aquest esperit demoerãtie satisfet és necessari que les minories tinguin la
intervenció que exigeix aquesta obra patriòtica. Les responsabilitats que es derivaran dels determinis d'aqueata primera assemblea
seran maa enormes perquè pugui quedar-ne exclosa cap minoria
política reconeguda com a tal. Altrament, d'aquesta primera representació de la unitat autònoma que som en sortirä no solament
la ponencia que redactarà el projecte que sera' sotmès a l'Assemblea,
airó que també en sortiran lea comissions encarregades de
les diverses activitats politiquea i administratives que han de
constituir el feix d'atribucions prapies de la Generalitat i tambe
el Govern que encarnara la part de sobirania que cus pertoca.
La importancia de l'empresa i la urgencia a realitzar-la fan
las eirenmstanciea presents singularment denses de responaabilitata.
ta la reconstrucció interna de Catalunya el que tenim entre metas
i per tant la /listara futura del. nostre poble, i havem de pensar
encara que hem de formar pan d'un Estat del qual serem
tira unitat federal individualitzada i germana. La tasca 4s ardua
i exigeix multa .serenitat i una gran amplitud d'espera L'actuada,
del govern provisional que regeix la Generalitat sota l'entusiasme
arovident de Francesa :arada ans permet d'esperar amb absoluta
confiança la solució del magne problema que la realitat victoriosa
de Catalunya ens planteja en aquests momenta històries,

ELS MILITARS PROMETEN FIDELITAT
AL REGIM
Es de suposar que faran honor a la seva firma
. 'Madrid, a. — Arui l'han pout a

Les anegues biederes tetan retl-

Cap:tenia General els alece per •
firmar la prometerles d'adhesió 1 fklelitat a la República.
Entre els primera watts figuraven a la primera cara del primer
plec els generals Berenguer (Damas
Freder ic ), López Pozas i Valles'
pinosa.
El ministre de la Guerra ha dit
que al Consell de dernä portara un
assumpte importantassim. Si se'n
tracta — ha afegit— el facilitaré despres a la Prensa.
El ministre no ha volgut ayermar
res d'aquest assumpte.
La eettnana que se se celebrara a
Carabanchel la testa del lliurarnent
de les noves banderes republicanes
als coscas de la guarnició, el qual
acte tindra molt solerunitat. lii ase:adra el Gove:n.

redes 1 conocida al. Museus amb
els honora correspoments.
Et ministra ha rebut eta general,
Barba, Orgar, el iota-director de le
guardia civil, el comandant metge
N'Enric Blasco Salas, que portava
el salta per al senyor Azafla del
ministre de la (-sacara de França,
el qual encàrrec li dona a l'Escota
de Sanitat de Lió.
El genera !Despajo', que ha arribat aquest metí, prozzaent de Barcelona, sha presentar al ministre.
El senyor Azafia ha rebut també
el director del Deute i l'alcalde de
Sant Scbastiä.
La P aaaiaira a a traehesió a la
Repúbl:ca aha fct extensiva també
a l'oficialitat de complement de
l'Exercit.

Han reconegut !a República la Santa Seu, Guatemala, Venezuela, Finlandia
i Japó

Pren possessió el director
(l'Agricultura

!,erroux anirà a Ginebra
Madrid, 24. — Han tez:cines-sur la
República Espanyola, la Santa Sea,
a ivatemala, Venezuela, Finlandia i el
056.
El senyor Lerroux cebé el Nunci
de S. S.; els ministres de Mexic
Santo Domingo, i els generals Lacean i Centeno.
Al ministeri manifestaren que el
q ue s'acorde anit en el Cor.sell referzed a la representació d'Espanya
en la Societat de Nacions, tau que el
scnyor Lerroux assisteixi el 15 de
mai a la reunió de la Comissió
d'estudie per a la Unió Europea, i
tres dies Mis tard assistirà al Consea dc la Societat de Naden..

Declaracions de Nicolau
d'Olwer
Madrid, 24. — Aquest matf ha
arribar a Madrid el director d'Agricultura, senyor Pérez Torreblanca.
Ha estar rebut per l'alt personal de
la Direccia.
A dos quarts de dotze ha prea
possessió del arree de mane del
sots-sectetari.
S'han canviat els discursos de
rigor.
El ministre d'Economia, després
de la presa de poseessió del senyor
Torreblanca, ha dit que hasta quedar completar el personal del mi.
nisten. De seguida — ha alega —
començaran ele treballs de conjunt.
Una -cegada a la setmana es ce.
amin el ministre amb tots els alts
caps i directora per a anar Taqueeta manera acoblant 1 molerse ele
probiemet.

VÁRT DE PER LA TRIA
Tots els bono republicans, que val
Sant com dir totes les persones de
seny, es preocupen de la consolidada de la República. I certament, els
cansells i les receptes que circulen
formen un veritable tractat de ciencia politice... Un tractat on les coincidències abunden, val a dir-ho, per6
on les contradiccions tampoc es fan
enyorar.
Deixeu-nte assenyalar-ne una. Mentre que uns republicana aconsellen
la maxima generositat amb els que
s'han convertit al nou regim el dia
nt o 13 del mes que som, en virtut
d'una revelada sobtada que tanmateix no té gaires punta de contacte
arnb la conversa!, fulminant de Sant
Pau, d'airees proposen que la República els posi en una quarantena
prudent i desinfectant.
Quin cense!l és el mes potala?
¡Quin criteri ha de resultar més
favorable a la consolidada del nou

regia'?
Com més hi penso, mis dificil em
sembla la fixació d'un criteri
i inflexible que és el que preconitzen alguns. Aquesta mena de probienes no pertanyen al rana de la
ntecanica ni al de la matematica,
sinó al de la moral i de la intelligencia. No adineren criteris absoluto,
sinó mesures relatives que ha d'elaborar un eracniment latid amb la
collaboració d'un cor net.
E.s evident que l'acceptació pura
i simple de tots els senyors que fa
den dies ene insultaven o en arenan el pal perquè no ene declaraVeTil disposats a confondre l'ordre
arnb la timmarquia, fara perillosa.
Els castellans diucn: "A enemigo
que huye, puente de plata." L'experiancia demostra que no sempre
aquest consell és discret i que de
vegades cal no deixar que fugar els
enernics; pera, quan els enemics en
Iba de fugir sea liquen a casa i
t'asseguren que aire de la teva familia, el perill es multiplica.
D'altea banda, l'establiment d'una
barrera inexpugnable que impedeixi
la utilització inmediata de determinades capacitats i de determinades
energies, també pot resultar perillosa, també pot causar un mal
irreparable a la República que neix.
Es a estones amarg, a estones
camina pe.rä no hi ha altre remei
sind renunciar a la justicia seca.
Cal actuar amb una justicia huatanament sucosa. Ja sé que per als
ardenta partidaris d'una causa, per
als que defensant-la s'han jugat la
vida i han patit miseria, aquesta
renúncia és un sacrifici terrible.
Tanmateix, és necessari que el fado. L'ideal mateix que han perseguit ho reclama.
Això si: no val a abusar/ A un
patriota se li pot exigir que se sacrifiqui una vegada més per incorporar a la causa sagrada un ralear

o una voluntat de primer ordre; no
se li pot exigir que consentí que el
mirin des de dalt una colla de paräsits sense altre mara que /a llestesa i la desaprensió.
CARLes SOLDEVILA

Nicolau d'Olwer no ve
a Barcelona
Contrelriement a la nodda donada
per alguna diaria barcel5niet, podem
assegurar que el senyor Nicolau
d'Olwer, ministre d'Economia del Gavera provisional, no ve a Barcelona,

El President de l'Audiència al Collegi

d'Advocats
Alta a les sis de la tarda va visitar el Collegi d'Advocats el president
de l'Audiència, senyor Oriol Anguera
de Sojo. Va ésser rebut pel dega, senyor Abadal, acampanyat deis degans
senyors Malaria« i Hurtado i deis
membres de la Junta, sensor Bernia
Joma Valla Taverner, Bastardes, !Vejar, Duran d'Ocon i Roda Ventura.
Lambe es trobaven al Collegi mas d'un
centenar d'advocats, entre els qual'
veierem els senyora Carnee, Boial i
Mates, Massot, Martí Esteve, Govern,
Barella, Tras de Bes, Camarines
molla d'altres.
Es creuartn parlaments cordialfseims
entre el senyor Anguera de Saja i
el senyor Abada% en representada de
tots els collegiats.

Ha afegit que en compliment del

decret de la Presidencia sobre jubi-

lacions, demà en portara algunes del
tninisteri d'Economia al Consell.
Ha rebut el ministre el senyor
Garcia Guijarro, representant a la
Unió Nacional d'Exportadors Agrícoles; el Consell Superior de Cambres de Comete; la Confederació
Nacional de Viticultors; la Federació d'Alcoholers vínies; una comiss'e, de fabricante de llexiu i sabons
de Madrid, i la Junta directiva de
la Unió de Fabricants de Ruines,

Absència

COMENTAR!

1

Obrim els ulls
Hetei erial lea manifestacions

que s'han produit el din de Sant
Jordi enfront del consolat francés: ene que la formes de produir-se eta manifestants era correctissinia, ti ene que el fet mateix
de la viva indignació produïda
per l'actitud d'un sector de la
premsa francesa denoti un amor
prevé a la Franca (car hons 710
e 6 plany sitió de la desafeceid
d'aquella que hom estima), nosaltres no hem pogut reprimir un
cert gest interior de protesta:
per qua no dir-ho francamentt
l'actitud de la nostra opinió
aquests darrers dies envera la
França ens ha semblat una mica
lleugera i basada en un defecto
d'informació: es ven que coi la
gent 710111éS Ilegeix els diaria
francesas de dreta o els d'empresa que estaven subvencionats directament pel senyor Quiriones
de León, ambaixador de l'apeeSelit duc de Toledo, llavors rei
d'Espanye.
Altraineat pensarien els opinants si haguessin tingutt en
compte la simpatía càlida i oberta que ens han demostrat sempre
ele diaria política de la França.
Hi ha niés: tret ele França,
s'ha donat el cas que dos partits,
de la importancia del socialista
i radical-socialista, és a dir, els
partits de govern, hagin felicitad
coralment la República nai.rent.
Finalment, no pot oblidar-se
que la França Republicana is
el primer gran Estat que ha reconegut oficialment el govern remablica d'Espanya.
Toles aquestes coses demostren
un fosas de simpatía existent en
els particulars, els partits i el
Govern franceses; soler posar -hl
enfront d'una quanta
rotatius que tothom sap que lleguen lea sesea columnes, o (Peltres que, per la seva posició
monarquica (Unir., de França

naateix, seria follia tolee gua
entonessin ten hintne a la Repúblioa, ens :m'abra exagerar lese

cama
Diem el mateix referent a les
recepció feta ala Borbous en
no lti ha dubte que els "carne.
ZOil du .-oi" han aprofitat llar.
gament l'ocasió per a tirar nigua
al seu molí; que la noblesa francesa i belga s'ha pogut fluir una
mica, així com alguna aristòcrates
espanyols que fan habitualment

la bomba a París; afegim-hi unG
massa de badocs que de la mateixa manera anirien a veure i
adltuc aplaudirien—posats que
hi són —el marajha de Captar.
tala, i, encara, d'aquests barloes
no ?Chi hervía tants ni tan zardorosos cona a rebre Charlot.
Charlot, sigui'ns permesa la plasentaría sin ríe bajana, Charlot
ha derrotat Llopissera.
La rebuda dels Borbona a
Parts no ha constituït c
trioma: nomis ita estat una modesta gatzara.
Alga po 1 ser

ene re/nivel

aquesta apologia de la Frenes>
i eme titilara de poe oportuns;
nosaltres, pera, estens convençuts del contrari, i el que ens
ha decidit a parlar frene i alt
lic e.stat sobrctot que s'haai
intenta l de dur la qiiestió alts
nestrcs carrers. Els r7,gi5t3 reptebricatis s'han de guardar més que
de nitres del desori i del tumult
els ciutadans no han de voler,
esmenar la plana a cada moment
a llurs directors: cl contrari,
hi ljs directora que tinguin (leed
al respecte i l'obediincia del
pobre són els do la República. Le
seva autoritat 65 veritable, perqua és legítima. Guardem-nos
dels despotismes, tant del d'un

horno sobre el pobre, cona del del
pobre sobre un horas—que re.
presenta l'autoritat del polla.
Combatre'l, representa per al
pobre desantoritzar-se.—R. LL.

L'educació física als Grups
Escolars
A l'actual Ajuntament popular de
Barcelona Ii aertoca resoldre definidvanient el problema de l'educada fiaca dele milers d'infante que es formaran als seta grupo escolars. Ja sé
que hl ha el propasa d'atendre fine
a cert punt lanfortiment corpori
dels seue alumnos, per?, jo mancaria
als meus deures de ciutada i de modest
defensor de l'educada, integral si no
demanda la solució d'aquest problema
i si nai insistís en la influencia que armen ha angla l'educació física de la
infancia en el ressorgiment racial,
quedant plenament demostrat que im
poble solament és Dbliticament 1 econbmieament fort quan ele seo homo
36n sane, virile 1 mueles fisicament,
equilibrats morilment 1 intellectualment, qualitats que sol, adquirebren les
collectivitats amb l'acolé diiria, persaverant 1 conetant de Yedncaci6 fieles.
Aval ja no ene podem acontentar
resolent aquest plet amb colanies esrolara a l'estiu, amb un excursianisme
practicar amb intermitencie3 1 sense
cap mera de preparada i amb uns
quants moviments mes o menys eficients sobre la respirada, sima que tots
hem de demanar solucione bastides
arta:, els principia de la fisiologia 1 de
la pedagogia modernes, que no re
butgen pus aquelles sortides, excursions 1 exercici,, perb que van alba
telé3 enllä, recolzant-se en la reaatat
que l'ésser huna, no és pas una anima
o un cos que cal formar, sin6 una
vida que cal valorar, un heme les sartas 1 aptituts del qual cal desenvolupar, els vicis del qual cal adaptar a
l'existencia per maja de les Intimes
relacione que existeixen entre la musculada 1 la eerebraeids o amb motte
de les coordinacians motrius, sensitives i pensants de la moderna teoria
segmentazia o de les neuromicnes
Hem de formar els infants arias
l'aire, amb l'aigua, arnb la Ilum, arnb
el eol, perb cal que els encarregats
d'agrames farmacia coneguts eta seas
efectes sobre l'erg:misma hurra i que
sapiguen ben be el significar dus
alcas: desenvalppament i forca ffsica,
salut, higiene, netedat, educada deis
semita i no els atribueixin atrasas
que no tenen, ni els neguin virtuts que
posseeixen. Cal, encara, que els encarregats de l'educada física coneguin el
mecanisrne de l'educada del mnscle
diafragma, l'extensi6 de la cobtmna
vertebral en codea r igida, aaecle, del
ritme muscular sobre el ritme mental,
els exercicis apropiare als inestables i
apätics, els que fortifiquen rateada,
els les que inetrueixen, els que desenvolupen les iniciatives, els que preparen pele exercicis naturals, etc.
El nostre Ajuntament resddrä sa-

tisfactariament aquest problema de
l'educació ffsica de la minada a las
levet escotes, si, ultra la preparadó
del personal, té en conaae: primer, un
servei de Laxe, antropomètriques i
biomètriques que permetin una classificació veritat deis alumnes segons
llar desenvolupament «gana i llur
constituci6 fisica; segfin, la installació
del terreny o local apropiar amb el
material corresponent, amb el vestídor i dutxes necessaries; tercer, la
unificació de procediment3 am as Pac-

ceptació d'un método general recolzat

en les nostres necessitats son-Migues
psfquiques, i ea qui educada vol
dir goa constant i perseverant en
els prbeediments; quart, el control de
les anterior, condiciono i dele guanya
di cada alunan. per persona compe-

tan.
A Catalunya té una gran imponértela el problema del millorament racial, potser en té mes que en altres
llocs; les estadatiques de les revislons
pel servei militar i les fitxes antropornetriques dels esportius sdn un testimlul de les nostres tares
fleicmes; les morals aha posat en evidencia a bastament, àdhuc sisan castellar amb tota cruesa en aquests darrers tempa
Si fins avui els pedagogs no han
conceda—llevar algunes valuases excepcions—a l'educada física, a l'entrenament i al domini dels muscles, a la
pimnastica respiratbria i a la higiene
més que una importancia seaundäria,
prové que desconeixen la personalitat humana en la qual certes funcions
3-6matiques com la respirada i les secrecions internes dominen lea rastree
actuations. El nostre Ajuntament popular ha de soler que la nostra personalitat 31gul potent i destacada, i
sois ho aconseatira cultivant les dieponibilitats físiques, intellectuals i
rals de la maleada.
DR. G. SOLER I DAMIANS
-•n•••••nnn11111

A partir de dernd, diurneng,e, publicarem set artictes dedicats al problema de l'Estatut de Catalunya,
originals de Rossend Llates. S'intitutaran:
I.— PredmbuL Lee Constitucions
de l'Europa actual.
II.— El problema juridic de la
peracna moral de Catalunya.
Quina persona moral fa
Catalunya.
IV.— El projecte federal de 1873
1 les soluciona intentades fins al
Directori.
V, VI i VII.— El moment actual. L'Estatut en gestac16. La
constitució interna, el nexe federal.

compraran una
capseta da
PANS DE PESSIC
al Restaurant de
l'Estació de Vic, o
a la fabrica, carrer
de Serrallers, 15
1•1111•••nn

Cnin ja llarga me:altia, una absencia parenta de la
mota Car la mota, en el que te de més seenr, as una gradual desaparieid de la mamaria dels homes. No fan. perb, sine vanitat i inutilitat
doldre's de res, ni que sigui del procas mortal; i, absent que fir5C
de fa més do deu anys, materialment destriat del sol nadiu, no cm
desmoralitza pas d'esvair-me per a d'altres en aquesta doble dissimulacia meya i apagament de la curiositat aliena que comporten el
temps que pasea i el loe desavinent. I així con se que fan injust
el retret, no s'a ya al nett natural l'enyorança. No puc defallir en,
terra estranya, percata mai no m'hi arribo a creure del tot. Ala
oa vaig néixer, allà on seguidament vaig viure i van naixer els mena'
fills, sic encara en certa manera, per be que no m'hi vegin i que,
ben humanament, s'acreixi la desmembra de mi. Al fons de tot
carrer —de qualsevol carrer on em faci 'catre el meu nomadisme
professional pasea la Rambla; més enllà de's turma que veig en
ua 1Week-enel, hi ha aquella turons que han anat vivint en canta
illustres o modestos ele la nostra parla d'enea que va descobrir-os
un expatriat, Anbau, en verses d'absència. El que fou el mea lloc
avesat fins Inés enllà de la trentena no és mal ad, pena es sempre,
diria, aquí mateix. I sense haver-me tornat ben be—que jo sàpiga—
sima fantasma, puc veure sense da-ser vist la mesa terca i ciutat d'una
manera poderosa i casta: poderosa perquè elimina, millor que no cap
maquina moderna de rapidesa, la distancia; i casta perque va
d'esperit a esperit.
Ben segur que aquesta mena d'ulterior presencia no as pas un
privilegi meu; ni -jo, si ho creia, no ho gosaria a esmentar. Parlo
aeobladament —sense acudir al meu exemple sind per dar mes
vívidament testimoni — de molts dala nostres que seas lluny i encara
prop. Pera rarament un catea viu sol, vull dir amase amistat avinent
d'un altre catalä. Aixa almenas he trobat en els llocs mas inversemblants. I alai cont la fe declara que Jesús sera, on l'invocaran dos
ereients, Catalunya ve a tasar alié. on bi ha un diàleg de cata/aus.
Sempre espiritualment, ta elan 1 acollint-me a aquell antieonvencional
eriteri estètic de Maragall que tot és bell, el verd i el cerrada die
eme potser no cal que als que som lluny de Catalunya en moments
desficiosos se glorioeos llaguen' de tenir tan gran enreja dels que
passen materialment per les avingudes de la metrapoli; tota vibrant
d'aquella unitats magnifiques, resplendents per damunt de l'estrellat
do raatisos deis partits, que han acabat per assolir la mateixa virtut
de les trompeta de -Jericó. Encara, de lluny estant, les velen mas
exeelses i mes unes: i :muelles emociona populars reflectides en tanta
ele gernacid commoguts, de baques delirants potser no vencen
en intensitat i patètic el tui,g saber i conjecturar, anguniar-se
i debntre, nodrir l'obsessió d'indicis i d'escanaallaments en la
meneara i d'un garbuix d'averanys, alta nit, tot caminatas per les
volares d'una ciutat indiferent (que replega al voltant vostre les
eacorrialles de la seva vida maquinal, com si fas amb resma de no
destorbar-vos) tot passant al costat dels fanals insomnes, quieta
amics de l'inquiet de coses remotes, i a la llum dels pala na ateny
finalment la nova radiant i explosiva cine us estaborneix de felicitat.
Conspirar entre dos, entre dos jubilar, digueu el que vulgueu, no és
tant de plànyer. Perquè la patria 'es munipresent onsevulla que hi
hagi grumolls seus animaba. I la crida exquisida de les seves trepidacions va mis enllà de les empentes acorraales i abasta les mateixes
selituda, ami) una estilitzada finor.

Pecó aquesta darreia cegada, en aquest mostrament memorable
'de Catalunya paseada de l'afany a la dignitat, per compte que es
tingui a moderar i ben ajustar l'expressió, be cal reconeixer que
ni les noves n'han estat enlloc migrades, ni el món se n'ha sabut ja
desinteressar. A tot arreu ha estat reconegut el neutre problema
com l'espina al flanc del regim espanyol cadue, i la mesura, en
dies próxima, per ala qualificació de l'estadisme dele nous governants
d'Espanya. La popularitat i determinada de l'ideal de Cataiunya,
del qual es descompta una venturosa conerecia política, as ja avui
un tapie internacional. El gest expeditiu de l'egregi Maca no
solament passarà en estampes incancellables al culte afectiu dele
venidors sin6 que ha estat ja ara i a tot arrea considerat com una
sislida fermanea que fossin les que fossin les paraules i, si calgués,
les concessions, no pactaríem sitió en senyoria actuant. I l'obriment
d'una vida nova i desembaras s ada que la prOspera llibertat de
Catalunya representarla per a una Espanya agermanadora de peleles,
no ha desvetllat aprensions (no ho oblidéssiu pes) sine en algun
pais que pugui tenir interes atansat o be remot en la mediatitzadó
de la Península. Perquä aquesta, reetament constituida, per llei
vital immancable no podrà ésser sine mestressa de destine per tant
de taima poaposata a menee Interessos dinästiee, vàlid a i expansiva.
•
Per això, en aquests dies inoblidables, els catalana que som
lluny de Catalunya, encesos de l'èxit, afectàvem un cert aire de
modestia. De trobar-nos, de cap i volta, com en un escenari, davant
de tanta gent. Perque mai com (lanera del vostre erip ressonant,
oh arada, no hem sentit tant el nostre nom colleetiu per cierren
i places, tramvies i teatres, eafes i bars de tot arreu ou sena Els
diaria n'anaven plena i la T. S. F. n'assabentava fina els poblets.
A les portes dels periadies, guarnides de transparenta, i a les de les
banques, la gent del país llegia dalerosament els telegrames
Barcelona... Potser ja sera difícil d'oblidar-ms. Perqua ara hem
eixit de la vida precaria, que tan sovint desdibuixa els que la suenen.
/ tenim a la mà aquesta cosa eminentment albirable, respectable:
aquesta perfecei6 de l'existancia que es el poder.
JOSEP CARNER

violant lea lleis diplomàtiques internacionals, el Borbó conspira
en territori francs
Tot

"The Chicago Tribune" publica
amb aquests titols, ert la mea edició
de Para, earresponent al die to darrer, la ''dient sensacional infarmacia;
"Alfons XIII i el sea seguid de
38 persones, per les guate paga dar lament tACO dblars a 1 Meta ice, aparegué ahir optimista ; pera, no
obstant, aquelles persones ben assabentades de la vida que fa ara Alfons
de Borla& aseeguren que els sembla
que el monarca esta petardear plata
claralestine, pera d'una manera molt
HIY71 ene informa que el vescomte
de Casa Aguilar, odontaleg, amic i
canseller d'Alfons, baria sortit cap a
Madrid divendres a la nit, i se mtposa
que era portador de dos manifestos
de l'ex-monarca, dirigits a l'Exerclt
a la Marina eipanyols.
Hom suposa que en aquests mani-

(estos lev-monarca recorre a la suposada fidelitat que aquests elements
armats tineueren amb ell i els prega
que mantingian llar ldhet, i6 a al fine
atie se celebein :e3 eleccions parlamenrieles de juny einen.
Si aquesta és la missió encomanada
al vescomte de Casa Aguilar, clarament demostra Alfons de Barbó que,
abusant de lascspitalitat que el Doble
frenas li ha ofert, s'atreveix a fotomutar aqueas =atesto violant les
lleis diplomatame3 internacional,.
Podas ;esa: que el tense &ab!.
c o ntinues creient-se eacara el :egiclor
dele destine d'Espanya; Dei), evidentron', "no A la !eta intenció d'ofendre
un altre Govern en formular manifeste,, reials en el territori que li densa
hospitalitat
Ahir al mar( les joies reials torea
portades de l'Hotel afeurice a un Baila
America, a la pina Vendome, en tres
zaixte, la mes grossa de les auras pesara ara nuera Foren tretas per sosa
porta ae serael 1 sagilades per arreonal del setvei secret.
FI seu valor s'estima en ro 000.noo
de «are i comprenen les corones
d'Alfons 1 la seva senyora, aixi corn
les diademes d'aauesta.•
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la mala fortuna ‚ein una explosió a
l'abim de Wenceslas que priva de repartir dividend, malgrat les nulkera

Sofina

els tramviee de Buenos Aires, Mèxic i
Constantinoble, que eón empreses que
continuen perfilan tràfic i rendint menys.

vendes d'electricitat a Breslau. En altres palies on la companyia ti ele
seus principals instemos, Portugal,
Espanya, Mèxic i Turquia, els resultass
són de neu milions. i en les mes petites participacions, l'any ha estat completarnent satisfactori. A aquest progrés
general hi ha, no obstant, una excep.
cid: la possessió de participacions er.

Cop1em del "The Financial News"
al següent comentani sobre els resoltate i vieisituds de la Salina en lego:
"Era sabut deprés del començament
de l'any que la Sofina tr.antindria el
sen divide= de 7 00 franca begues per
acció, pene els detalls de lee molt satisfactòries ;cifres de guanys no ¡oren
conegudes sind en la darrera setmana.
E l s beneficis han ascendit de 140
CO l'ale 1929, a 162 en 1930, i :es
despeses han estat inferior', havent
passat eis beneficis yate de 116 a 155

Afortunadaneent la Companyia ha insciat agotases participacions can a res,
i en conseqüència no ti necessitat
de fer mes provisions per a per:lees

sobre la renda o capital.

Però els tranwies eón solament una
petita part dels negocie de la Companyia, que está prinotpaenent interess a da en la produecid i distribueid de
l'electricitat, activitat que té molts anys
per endavant per arribar al terminl
d'expanzid.
El Grup Satina apar tenir suficient
recias de capital j d'experiència per a
dirigir suroeste expansió en les seves
própies companyies oficials, amb interessant profit per a ella."

COTITZACIONS FACILITADES
PEL

mi/ion!.
En aquest país, gairebé totes les
peincipals empreses elèctriques han
trobat oportunitat per a l'expansió en
la relativa tranquillitat i moderades
condicions del descens econòmic. Les
companyies mes importa:os contrelades
per la Soflaa han progressat, amb
malt peques excepclons, mes que en el
record de Isag. A Sud-América la
Chzde i les companyics associades engrar.diren lir canie d'operacions i beencaro que deixaren el die',
dzrd fi-altera17. A Bèlgica, !a impertaut re:presa Serena, ha auememat els
e ne.842.039 frenes, però han
estat inveetits integrament en amortitaazians i renoeacions• A Franea, la
Sceietat General d'Empreses ha conilnuat milibrant U so y a posició. A Ale.
treaye. les empreses no han estat tan
a fo:tu.2(ke.
Gesfürel ha marxat be a l'estranger,
na aixi a Alemanya, °n'U intensa crisi
honró reduit ei dividend de to a 9 per
cent. raltra gran empresa alemanya
ElCh17:z:tats:n • :- ke Gehbsier.. que per
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obligaelons 6 per 100, Shrie C,
vencedor el dia 1 de malg vinent, es pagara a partir de
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impostes legale, a les oficines
de le Societat Anónima ArnüsGari, Passeig de Gräcla, 9.
Barcelona, 24 d'abril de 1931.
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Rambla dels Estudis, 11

i 13, i

moviment
maritim

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espal-- , I "Rey Jaigeneral I
me
amb

Bon-Succés, 1 i 3

124 passatger, de Palma.
y :3 1 ni e5,1, "
"P.ey Jai-

Negociem els Cupons

Ilse

TI", emli ;',1-rego general,

62 passatgers, de Me&
Vapor eseanyel "Celta", amb
rarbh, de S.:venera.

venciment primer de maig vinent

Vapor eepanyol Goheo
amll gneolinn. de Conelança.

CAIXES DE LLOGUEft
AMERA CUIRASSADA
per a gleardar valurs. documenta, joies i altres objectea
[e dvalor. :: Compartimento des de 22 pessetee anuaie.
Pot visitar-se tote els dies feinere de 9 a 1 i de 2/4 de 4 a 8

Vapor espanyel " Arrilaze ".
amb pirita, 11,- Un eh a,
Vnteer aciel1S

Caefelar

arati re; rega general. de Gibraltar.

Dissabte, 25 d'abril de 1981

Vapor espanyol `V. R. Unen", amb carb, de Gijón.
Vapor francés "Imerethie II",
ara ous, de Mangan.
Vapor* espanyol "Malla Mercedes", amb cArrega general,
de Palma.

Vapor espanyol • Lanforrt ",
amb carrega general, de Sant
Feliu de Gubrola.
Vapor !cornee "Hertha", amb
carlee, de Sunderland.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Rey Jaime I", mb etirrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "Marra Mer(sedes", amb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor eepanyol "Ciudad de
Chdle", ame) ettrrega general,
ettp a Lae Palmee.
Veper espanyol • Goheo
nrnb tränsit, cap a Valencla.
Vepor frenede "Im p enthie II",

amb ehrrega general, cap a
Mererlla.
Vapor holendes "Jorge Janohus". amb palotes. cap a 1,1verrinol,
Vapor es p anyol • Delffn
enit) chrrega general, cap a
Ma6.
Vapor ese:km. 01 "Amplie:1,Ln".
nmh ehrrega general. cap e
Roses.

Mamola a la omite del Castell
de Monteulo a favor de la ciUtett

2/....9.2•222.222/2.2.2222n2•••22•22/1

de Barcelona.
Segon. Que aquesta proposiOl6 sigui tramesa a les auturltate callamos de la Geheralitat
de Catalunya, per tal que ligueslee autoritats, fent-se voseé del
sentir unánime dele catalana
en general i de'' barcelonlne en
particular, procurin del Govern
republica obtenir l'esmentada

AIGUA MERAVELLOSA. DE TAULA I MEDICINAL, DE LA

FONT DEL BOU 1
DE CALDEE DE 130141
CAP MALALTIA NO LA RESISTEIX. DEMANEU-LA
PER TOT ARFtEU
Despee: i Administració:

Rambla dels

cessió;

Tercer. Perquh aixi quedarla
ben peles que la representació
autorltzada de) poble calalä recau en la Gerteralitat de Calalunya, abolint d'aquesta manera el nefast caire de provincia4isme a qué hem [tal/ni d'estar
sotmesos durant l'era odiosa
del jai deis Borbone.
Esperant que donareu un bon
acolliment a les nostres aspiracions, us desitgern multi anys
de vida pel b6 de la eintat. Josep Dalmau."

Estudis, 8

TELEFON NUM. 17441
Temporada oficial de banys: del 6 de juny al 25 setembre. 1

La sardana

sonata a l'Assetnblea general eetraordinäria que tindrà lloc avie,
dissabte, a le• deu del vespre, al
local del Sindicas del raso de Cono
trueció, carrer de Mercaders,
pral., i en la quel es eiscutiri el
següent ordre del dia:
Primer. Lectura de l'acta anterior.
Segon. Nomenarnent de mera de
discussió.
Tercer. Reforma d'estatute.
Quart. Proweició d'edhesid a la

COMISSIO DE VEINS DEL
CARRER BLRTRAN 1 ENCON-

TORNS

Aquesta comissiú ha organiteat
per a denla, diumenge, a les chic de
la tarda, una audició de sardanes,
que fiada bloc a la plaça Figuero.a (carrer Bertran), a canee de la
cobla "Popular".
En aquesta audició sera estrenada

C. N. T.

Cinquè. Donar cornpte de la ges116 de la Junta.
Sise. Aseumptes generals.

una sardana del compositor Ferros
Blenc, el notable tiple de la cobla
"Popular", sardana que l'autor dedica a l'entusiasta sardanista Josep
Sunyer i Ventura.
El programa es el següent:

EXPOSICIONS

"Colometa” (Molina).

"Carinyose." (Bote).
ISALA-PARES
'ms de Julicl" (Mercader).
EXPOSICIO D'ART
"La font d'En Gurdons", estrena
1" ANCenC
(Blanc F.).
•
.,*11-7
•

La cessi6 del castell
de Montjuïc

"La caneó de la pastora" (Nana.

Hem rebul In segiient earta
oberta dirigida a l'alcalde:
"Assabenf ate 159E la premsa de
la rime:A que en la reunió que
avui celebrara aquest digne
Ajuntament. presentarà el regidor ciutadä comte de Güell, encamine:1a a que aquesta corporoció nomeni una ponencia per
tal que es posi en contacte amb
el Guvern Provisional de la Repdblica per a la cessió del
Castell Montjuic a favor de
la cinta! de Barcelona 1 creient
- corn sig,nants del doeurnent
trarnhs n1 nostro President
rrances.: Mariä - que l'únic
esiament iimb autoritat pròpia
per a gestionar arnb dit Govern
es la Generalitat de Cetalunya,
proposern:
Primer. Que a la reuniu d'avui
I'Muniament de Bereelona i per
redtjä del seu patrici el cietada
al/atde Jaume
d .- 1 . 1 Mir6,
co faci seva la propc.sició que
tinguérem l'honor d'avivar en
la nostra campanya que fa re-

"Poncellina" (Saderra).

El tramvia /e deixa al
carrer Bertran.

Si les seves dents son

peu

CORTO cATce /SER e1 3

d• pintura
Obres ds C. curas., (1 . Camela, F. Lisa,
1
%Eta-Pula
PITA a 11 malg llana

del

F. d'A. Mines, P. betunar, a. Mente

precioses.,.

ES denle bonlques, blanquee,
enlInernadores, atreuen lotes
les mIrades, toles les simpoties.
Les denle brutes, groguenques,
desfant Ices els enceffis.
ai desitia que les ecves dents
Iluexin mes blanquee I sanes, al
vol que les emite genivea devine
guin rosades, comenci per usar
Kolynos i quedará sorpresa del
resulta!.
L'escurra antleaiptica de Koly-

non penetra mis els bullo i recona,
disol la pelelcule groga que tan
Ilele, fi, eta:reten l'aeld I destrueht
ele retcrobis productora de les
cerles.
Provl Nolynos uns g uante dies
frovere la diferencia de segulda.
Agent: FEEDERIC BOSET. - Bareolona

La vida social
EL GRUP DE CALÇAT DEL
COL.LEGI OFICIAL D'AGENTS
COMERCIALS
La comis.sió organitzadora del
Sub•Grup de Calçat del Collegi
Oficial d'Agents Comercials fa avi-

lent ala seus colfegues que el propeinent die. 27 ne celebrará l'assembla de consttiucid del dit Sub-Grup.
L'assemblea lloc a l CO quatre
de la tarda a l'estatge del Collegi
(Trafalgar, t), i de segona cene°.
catdria a dos quarts de cinc. Tots
els representants de caleat collegiats
0(57 eregats d'assistir a aquest acte
rio rnolt interes professional.

SINDICAT MEP.CANTIL DE
BARCELONA
I.2 Junta directiva d'aquest Sindica!. convoca a tots els seus as-

1 1. A PINACOTEC
E.

PASSE171 rE G(74CiA
Pintora
SANTASUSAGNA
E:1503 1050 amas tarda

SALA BUSQUETS
•

PASSEIG OE GRACIA, ea
Mollee 0018e329 d'irt
Pintura
TORRES FARELL

Inauguraele 1.01

SALA BARCINO
e CORVA 1111110et
Ram05a de Catelunya, e. , 29
Pintura
Olas al SI Malg 1-59611
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-Dissalste. 25 d'abril 'de 1931
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OTICI.

BUSTOS DE LA REPUBLICA

A.

ig

LLADREGOTS ENTREN
A UN CONVENT
A l'interior del convent dele pares
Salesians (oren detinguts Eduard Be.
bot i Joma Goez, que hi havien
entrat emportant-se'n una partida de
coberta d'argent.

Companyia. 3.663'2o; J. Lleget, petates 517'18 ; Joan Llopard, 53'49;
niel • Magraner, Sed73; Joan Martf,
1333; Wats Munill, 370'63; Mateu
)(triada S36'03; Isidre Molina pesara arir6; Francese d'A. Macó,
330'23; Joan Magri, ttY'oa; Joan
Martín, 280'56; Fit de Teedör Prat,
aao; William E. Powell, 84; Victorià
Pagés, 541 08; Jaume Petit, 54075;
Ni beige Ole 111i la san Jai" Pretil, Si 3 .97 ; loan Roca, pessetes 45808; Ricard Reig, 1443:
Es evidente que en la more vkleda,
cargada de toxinas, es donde hay que balear !Revean:in, Romagosa i Cornea:131a,
el origen de los granos pustuloso', Maleaos y 1.70 103; Carlee Samprem, 343'fio;
'ornan:loa, eostrat de leebe an los Mano, los Joan Sisear, m'en; Casimir Torro,
!ezemas, los sarpullidos, lag diem. y toda 101'22; Josep \l'estera, 540 .75; Trendese de erupciones que desfiguran el rostro crac Vives, 441; president Junta d'O:hacen sufrir. Ningiln tratamiento externo bres del Port, 73.000; Rósa Andreu,
' S resultado sl no se limpia antes fa sangre
r.221'41; Pere Fortuny, 488 .36; An;e sus venenos. La Boisson Blanche
del
.bat* Magnates empleada con este objeto toni Garcie, 365.636'co; Josep Peir6,
t ono.
esde hace 55 ano, y hoy COMO entonces
3 infalible. Dotada de energfae microbteldru
depuredvas excepcionales, limpia la sangre
de sus impurezas, seca los grana y cicatriza
las llagas. Ea el depurativo más poderoso y
ata repleto en sus efectos. El frasco patt Botina la mes Andes. Plaça de
hacer nn litro de bebida Bolason Hinche el
Unge!, 3
Visto ataran Ptas. 3.15 en todas las ferradas.
UNS
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SIRVRI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Simule general atmesterica d'Europa a les set del dia te d'abril
de 1931:
Una important i extensa depressi6 battametrica, que avança cap a
Europa per l'Atlàntic, dóna lloc a
mal tesos azul) molla nuvolositai,
vents forts de sud a l'occident de la Península Ibirica i mar
molt moguda a totes les costes.
Una &hm zona plujosa menye
important te lioc a Algeria deguda

Ptee. t1 5 en pasta
"
70 en gula

en e/m.

90 "

•

Cartela

60 cha.
60
Gart eta

Ptee. 70 en pasta
•
45 en guix
•

14 en paeta

30 cha.

20 en pasta

Pies. 35 en pasta

22 en guix

30 •

"

Cartela

9 en pasta

l'atina de Marfil ambdós materials. Gorra roja. Embalatge
compres. Porte a oarree del destinatari. Trameees contra rema.
bora o pagament anticipat

LENA., S. A. - Reproduccions d'Art Escultórit
ROSIELLO, 138. — BARCELONA

Bloc del
transetint
Desitjaria saber (ora que du ha
tones) si per a: dio i de inaig—fa
•
dicto-rol Festa Nacional—eta ea'metas ion de !n'ir tancct tct al dia.
Crident i'atencii a la Comissid Mixta por vi ens inforntf, tata cegada qUe
M ha Itegut aiguns anys que er
ciatl, a le vigilia encara ua rabieta zi
ea fario frsta tot o mig
o. •

•

Al sens er 1. Preses-Ors. d'Husseinpre5.c. que ti
Doy (Altter) qs.e
•
qui,. rde, .ts zelers d. la bandera de la Rejn!blica cataleuct, czuti gesurn de la Geleralitst de Catalunya,
sois plau ,i,aciftstar-ti que ah els matensos da lo tradi4..-iot.al, oiga ir, les
parre barres vernteiles demnt loas
arde.

nosaltres tttateixo:. Ara j i
Fíela
d'estor tots plegats dis/alats a amar a

tltbiscit. Taut
da comer; con;
els de ia (edil:tría. 4 tots en: uni eres
so. Cadascun nosaltres ha nresserme un propagandista. No hent d'este.
rar que z. x9ei. L'hem donar a cercar. Per& sobretot, de seguida con.
crctar-nos i a pasar-ho en Practica !Pm
quo he acense guien.
***
He llegit a L..d PUBLICITAT del
dia 21 el que diu ansío el tito{ de 'La
dona catalana, respecte a rextravagant
directora de la dita Normal. Ja fa anys
que sen parlo swir per isser l'esktu.
Sol! de .'es ¿abres alsonnu, i de malo
zwinen‘a cntb !es frei usares,
No in'ettranyo gens ni mica oto ðoposte al que ~atesten res, ado o la
.',..:ndera republicana, pulo que cal ¡G.•
tr upe esta cansada de dir tu Ama
claree, fa de tanta del Directori, amb
1411 gnus dostergc;:yintent, "yo no he
tenido la desgracia de nacer en Catai Luu pulan' que par.'a aix! de la
*Ostra es!imado Catainnya diosa risa.
tres d'ésser qualsevol tosa. Es burlara
de les Poiir.3 nortnaliste que no ‚ 'expressarme en castella con ella i
en canvi. a les castellanes :fa tractava
onb lotes lee atenciota.
El que ha:tríen; de feo les alunntes
de lo dita Normal ‘11 dentanar a tautarifas respertiva que traguessin do di..
rectora i de Barcelona :a que ?Jiu
pe, malta eonceptu. Peru? .es
pobres alumnos tindran POI do la feniano ne ele examen:. Alabo ateb iota l'anima lee unyoretes que tinquetue

a una depressió baroniótrica situada entre Íes illes Balears i Tunis
n'a) tendencia a córrer's cap Orient.
Les altes pressions constitueixen
dos mäxims anticiclönics situata a
l'Europa Central i un altre a l'Atläntic entre leo Mores i Caneriea.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:
A la Ribagorça, Pallars i Alt Urgell domina eel nuvolós i boirós.
A teta la resta del pais el temps
bo amb alguno núvols i calitgee
de poca importància.
Durant les darreres 2 4 hores ha
plogut abundantznent e les comarques pirenenquee de Veleta amb lea
maximes precipitacions de 32 litres
per metre quadrat a Tremp; 19, a
Capdella, 1 16, a Pobla de Segur.
La temperatura mlnima registrada avui ha estat de 5 graus sota
cero a l'Estangent i Bonaigua, 011
ha nevat, caient 23 i 10 centímetres
de neu, respcctivament.

VERITABLE OCASIO
per a compres a bon preu enes
a la Jolerla MagrIfiä, Tallers, 41
EIS EX-ALUMNES DE LES

ESCOLES DOMENECH
Es prega a tots els ex-alumnet
que no hagin rebut convocatòria,
es donin per invitats a la reunió
que ce celebran demä, dlumenge,
a leo once del matt, a l'Escola, par
tractar d'un arieumpte que eta intercala.

ABO ZOTAL

GUAM( CRIAN& 1 GRANO

Traspaso

D'UN ROBATORI DE JOIES
Ha esto pomt a disposieló del Jutjat un individu denuneiat per Gabriel
Conesa, alqual aquest afirma que li
Dime unes ;ates valorado en 3.3 00
pessetes peralte les vengues i no hi

Adelgazará

ha manera de fer-les-hi tornar o que
aboni l'esmentada quantitat.

rápidamente, sin rápita»
tomando

PASTILLES LAXANTS PRATS
te el millor purgant

de venta en casa Segalä. Vieente

ELS PAGAMENTS A HISENDA
El delegat ha dispout els zegüerat
pagarnenta per a avui:
Administració de Dateries núm. na,
r83.00ct pesteres; d. ridzn. 36, es.000;
Colorants 1 Productes Química Nocuma, 5.1224; Manufacture, Setas
Batet, S. A, 598'50; Turnia Aioy,
936'17; Pere Berräs, aat'17; Bonet,
Madrid i jaurnandreu, 987'99; Josep
Joan Bru, 10361; Jaume Bou, penetes 27 37 2; Frederic 13atra, 173'33:
salvadSr Can/puna°, t6 350; Mercé
Catarineu, 70325; Jaume Daura, pestetes 36324 Jeanne Derbovens, ¡sea.
totes 13827; Sebastià Duatis, re6'co;
Gsiilleno Forte, 607'73; Roncad Galloch, 13317; Manuela Girona, vemeles Z.4S5 . i0; Ettearnac16 Ginesta, ;esteta 38475: Francesc d'A. Girbau,
40 . 11; Lluis Inglada, 27035; Jover

T. S . F.

Ferrer. etc. y en casa del De positario Farmacia J. Sarria.. Puertaferrita, SI (esquina Celle del

IGNASI
IGLESIAS

RADIO A 20 PTES. MES
Les

millaca marques del món

avui

EL MILLOR HOMENATGE QUE PODEO

TRIBUTAR A L'IL . LUSTRE POETA DEL@
HUMILS, A L'ESCRIPTOR DE COR COM.
PASSIU Y TALENT EXCELS. ES TENIR
EN VOSTRA BIBLIOTECA, LA COL LECCió DE SES OBRES COMPLETES

REBUDES LES NOVETATS

- - DE PRIMAVERA — —

CA SA.RODO
FONTANELLA,

14

Seed 45 de Sastrerla per a home
Ob••• feek
t"PrIm doe e t'U
ebras, taro relmf fan tal udi critit,1 formo uo llana Ames tres mago

ee

Sri.. de 83 X eri en, El preto fe de Nortes amte una redoece
del lo'!, per els qui se suNscriguin.
La rubscripci6 pot lee-un omphnt Butneli adjuntlenviantdo al
, vana Ifibrer. Ton el Ifibrere, tetan lar ulula per rebre subseripeons.
El pagament es farä writianeant el Iluiramenl del voluta.

a honran at entre Ofärn • • %oteen Minnag
laromearma 311k•- leedelh,
OstIlefl (ir

So, Larre
comiden, fd.aee • oubseripler, el si.2 tatuo, da feo
amb la rebajad ertnt efehr
sobre elftes 4e viuda. Fati el My:meta de rada Pelma al Iliarar.zem
Trantell'at

.ÖOICt

coartares D • IGNASI

E.
Ode

Primer tallador,

3.

Loshuertos
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Rebudes les millors colleecions de
FRANELIES
ESTAMS
MELTONS
XEVIOTS

Per a Primavera 1 Estiu

'abates de senyora, de fina lona &nie ga blanca, ador n .
.
cocodril imitació taló Lluts XV, el paren. .

9adie
1 3 ot.:
rad:obcnet:ca.
Organitzada exclusivament en obsequi de les institucions benèfiques,
asils, hospitals i cases pcnitenciäries
d'Espanya, amb discos escollits.
t6'oo: Tancament de l'estad&
17'30: Obertura de 1estaci6.
Cotitzacions dels mercats internaeional3 i canvi de valora Tancament
de Borsa.
"Mauricio", pasdoble (L. Escotano), Trio Iberia; "Flor de poeta"
(Parera), per Marcos Redondo,
"Berlin-Sevilla". one step (A. \Vester i R. Flameo); "Ay, Crispinl",
xotis (R. Sincher), Trio Iberia;
Benamor" (Luna), per Pau Corgé;
"Patio azul", pericos (J. Mora),
Vio Iberia.
rS'oo: El Trio Iberia interpretar:
“El6gie" (J. Vallaihry)•

Macice mutilo«

18'13: Retransmissió de la Salve
Goiga des de la Baaflica de la
Merce.
18'3o: El Trio Iberia interpretara:
"Noches de Versalle3", gavota (AL
Peralta): "La lettre de Manen" (E.
Gillet); "Ruy selecció (Acevedo); "Patrulla americana", manca
(J. Franceschi).
ty'oo: Transmissió des del Sa16
de Te de l'Hotel Ritz. Audició de

bailable. a cartee de rOrquestrIna
—
Verge.

12'50

pee.

Sabates de senyora, de vedelia color marró tall anglea
la'so pta.
modern taló americà, el parall
Sabates de tenyora, de xarolina negra, tall una tira taló
ameria, el parell ...
12'75 ',te..
S abates de senyora, de xarolina negra. amb adornos de
llangardaix imitaci
ó, tall una tira, taló Lluis XV,
el parell
is'se

PEL SISTEMA DE
L'EMPENTA
A la pina de Catal-anya dos desconeguts donaren una empenta a Pau
Salado, i un d'allí; simulà que evitava
que caiguis, i al cap dc poca estona
s'ad. .mä que Ii havien rcbat un anell
arnb an brillant que valora en 2.003
pessetes.

Rambla del Centre, 5

DE PALLA

El Barato

La policia vasorprendre ert una favena del correr Mejor del Cht una
partida (le golf, i procedí a la «teacid de bis jugad prs i s'incautà
23 pessetes. E's detingate, després de
declarar, foren eats en llibertat.

PANYER1A ANGLESA ,

L'HOME

que venen ele nous modela de calçats de temporada ele saagetsems

ti

BETA

* **

1111

Quedaran admirades lea senyores que actualment vegin els preus

Pino), Barcelona
PARTIDA DE JOC, DESCO-

'Una visita al maestro Pic", interLA DIADA DEL LLIBRE
RADIO ASSOCIACIO EAJ • 15
mezzo (Perey); "La joia de Fan1105: ;insiera selecta.
El concura d'aparadas
pordä", sardana (J. Molas).
(351 In.)
Anir a la tarda es reunt al local
za'oo: aNsica selecta i treballs :1n'oía, Tancament de l'estad&
¡social de la Csmbra Oficial del Lliteraris.
16 .0o: Música selecta.
bre el jurat del concurs d'aparadors
2303: Tancament de l'estació.
1645, Curs radiat de Gramätica
• ••
i Boca de venda de Ilibres, compost
professora
a
arree
de
la
angiesa,
pela senyors Joaquitu Ventalló, reUNION RADIO BARCELONA
Coutnäriamint al quo midas catalatts
Miss Ida Pea!, de l'Acadernia His.
gidor, en representac'A de l'AjuntaEAJ - r (349 m.)
es,herke;;:, ne s'hol acrançat l'hora. Yo
pano-Francesa.
ment
de
Barcelona,
Jautne
Salvat
u- La Palabra", diari parlat de Raem propcsa contee.'ar alld del llevar17 .00: Mlísica selecta.
i
Josep
Zendrera,
president
i
tresodio Barcelona.
se una hora ezziat i dertnir une
1730: Tancament de restació.
rer, respectivament de la Cambra.
8 a 8'v: Primera cdició.
horts mees:, ferqul em sembla re de
1900: Treballs literaria 1 música
per
unanimitat
conacordä
El
Jurat
830 a e: Segona edició.
tau 7'dt:e que és apesta rat es darla
selecta.
cedir els segiients premis;
nczaltrcs,
per
nora
Campanades horfiries de la
l a ! ct sala. Entre
30 . 00: Concert pel trio de l'estaposar:
de
l'Ajuntamenr
a
la
500
ade.
ki
Catedral.
Nota del Servei Meteoro'aova, rambient i !es ganes
Llibreria Catalónia; 250 pessetes de ció. Piegrama: "Marxa esportiva"
lògic
de
sdn
en
Catalunya. Estat del temps
d'ol..rd
Frota
Qui ho dubta.
"Gavotte
et
BuPérez);
(E.scolä
l'Ajuntament a la Llibreria Espaa Europa i a Espanya. Previsió del
,.Metes de.1 din:ar:5 i lo del dintocres.
sette' (D'Ambrosio); "Cavalleria temps
nyola d'Antoni López: 25o pessetes
a Catalunya, a la mar i a :es
Tctes dais Jdu ben d;rectes i pro poRusticuna", fantasia (Mascagni).
de l'Ajuntament a la Llibreria Carutes aèries. Nota ineteoroli5gica rasen solutions. Esta bé, neatt bé. Jo
2030: Conferencia comentari fasarul,
1 23o pessetes de la Generadiotelegrafica Per a les 'Mies aérics.
crea quo ho hem de fer ei21. Cedarcil
miliar, "Convivóncia matrimonial".
ble? de Catalunya a la Llibreria
ren prow pil do posar la bandera la,t3'00: Emissió dr sobretaula. Tanoiii mis sapigo, propasar i demasarar
original de Na Maria Ballester, viRibó.
de
te
retalanefobe
tantea
la
voluntat
rat
cament del Borsi del mati. El Sexune dChiCiÓ. Hent de peu.sar que di une
dpa de Ros.
ami mateix, dividir el preAcorda,
tet
Rädie, alternant anb clisco3, seRaposo.
eo , a !o valeos tna Phrm de guinde
Adoració
20• 43: Concert pel trio. Programa:
mi de 500 pessetes, ofert per l'Edilectes: "Al quiebro'', pasdoble (J.
"Idilio pasional - , intermerro (Eatorial Sopena, concedint 35.0 pesselar gu e ); "E suonava in saxophon",
rirrade): "Barcarola apassionata"
tes a la Llibreria de Tomás Herrefox (V. Maschereni); 'Skyroslire
Leoncavallo); "Los leones de Casros i iso pessetes a la Llibreria
ango (G. Delillc); "Caravane orlen.
I •
EACLAsBiAs 1:)Ey 5
1 R:
s
s
001_,RuTi14
tilla", fantasía (Serrano): "Ecos del
Bastinos. de josep Bosch.
tale' tM. Delmas-Popy); "El mal
Haícoi". caprici oriental (C. Vila);
de amores". selecci5 (1. Serrano).
.."nn••nn•••ms11.n•n
Informació teatral
aosaisarommesseir
"Cuento de la Alhambra", intermedio (A. Culis); "Fruta na tolda",
rapsòdia gallega (G. Freite).
enrcró
1413: Seeci6 ein.rnatogräfcl.
(AMB NOTES_ CRITIQUES DE L'OBRA)
_
"Sin ti'. vals (J. Auli); "El vaiOBRES
-- --xell fantasma" seleceiA (R. WagCOMPLETES
ner);
"Rornintica nArnern r" (J. M.
(DAVANT PSI. LICit)
Torrents); "Chicuelo", pascloble (P.
Arom.

LES

si sou grossa„.
heu de prescitirdir 'en absolut de pecar-vos a la tara preparats
greixosos. Els greixos sda perjudicials per a les grosso. 1 les
primes perquè estoven la pell, però perjudica mea lee caree
grosses perque, en estovar-es, la pell es posa fofa I les gallee
sembla que cauen als sonata de la boas, oferini un aspecte
groteso de vellesa.
No obatant, no us ha de preoottpar el talle la cara 1 el ooll
molt grosso., perqu è LA Non reme!: Arnb un drspet de frenillo
empapat de Jugo de Loto, féu -vos due. vegades al die un suau
masentga de deu minuta per la cara, eseot t breen. Ele grecos
denapareixeran, 1 en poe temps observareu una dleminuel6 de
volum; s'afinara la cara, que quedara transparent I 'gnu, 1 el con,
lliure de greixos I d'arruguee, presentara el contera ferm 1
esveit com el d'un eigne.
El Jugo de Loto Intea ea ven a lea Perfumeries I Drogueriea,
en els colors següents: Blanc, Natural, Rosa, Bru ciar, Redel
Ocre.
Aquest darrer denla el to bronzejat, tan da Moda tin
I
l'actualitat.

EFUCSA

RädioSeleeció-Rosselló,232

Programes per a

I Ma

A tots els comprador, de calcat s de senyora, durant aqueas
dies tela obsequia amb boniques mitges de seda.
nvousasse.,-,Jr4-21..,.1...susaut.

La vida religiose:

Idiomes
2030:
.
Cura elemental d'alemany,
amb assistència d'alumnes davant el 1
Santa d'avui. — Sant alat-z
micròfon, per los Escoles Massé, a
evangelista, i Esteve, bisbe
cärrec del professor nadiu hierra
märtir, i santa Franca, verge
Luis Scheppelniann.
Sants de derna; Nostia
at'co: Campanudos horäries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoro- i del Don Consell. Sants Clet i
Mareen!,
papes, 1 santa Exupei6gic de Catalunya. Estat del ternos
rancia. verge.
a Europa i a Espanya. PrevEiS del
Quaranta Isores. —
temps a Catalunya, a la mar i a les
EIIglésia da Mont - Sió.
retes anries.
Cotitzacions de monedes i valoro.
Hoces d'exposictil: De les
vuit de; matí a les sis de la
Tancemeut del Boro! de 13 tarda.
tarda.
Informació agrícola
Denla: A la mateixa església
de la Borsa de Corriera de Barcelona
i a les ma laiaes hores.
Cdtitzaziona deis mercats agricoles i ramaders.
Cornünió reparadora.
Eseeli l sia de Sant Vicente de
L'orqueftra de l'estació interpretan.: "Tice Liberty Bell
Paul.
March", sarao (J. P. Sousa); "La
Dernk: Es.gliSsia parroquial de
General", selecció (A. Vives); "Maejant Pere.
notas y Chisperos", intermedi goCort de Maria. — Avtd: Noeyesc (A. Camacho); "Etincelles",
tra Dona de Betlem a la HIV&
valoos (E. Waldteuiel); "Coquctteesglésia o a Sant Felip Neri.
de", aire de ballet (L. Gregh); "Las
Denla: Nosira Dona de les
bodas de Fígaro', obertura (W. A.
Gràcies a Sant Pera, o Nostra
Mozart).
Dona del Coll, a l'Esperance.
22'00: Noticies de pretina.
nocturna.
Avui:
22.03: Transmissió des de la Sala
Torn de Sant Antoni de Padua.
Capsir, d'un concert a arreo de
Denla: Torn del Purissini
l'Orquestra del Cfrcol Catòlic de
Cor de Maria.
Gràcia, dirigida pel mestre Joscp
V.911ea an sufragi de lee &niPornerol, i l'Orfeó Barcelonb, dirinu- .. del Purgatori. Avui:
git pel mestre Joan Altisent.
*U: .1 de la Nativitat.
Primera part. — Orquestra: "La
Demn: Torn de Jesús SalPrimavera" (Grieg); "Moment muvador.
sical" (Schubert); "ln U‘rt d'Ase"
L'HOMILIA DE DIUMEN4;E
(Grieg); "Danza húngara núm. 5"
A LA CATEDITAL
(Brahms).
D r. rnä, diumenge, predicar&
Scgona part. — Orle6 BarceloThemilia a la Catedtal Basílica
nès: "El nostre cact" (Morera); "I.a
1/11 pare de la Companyia de
la
doncella d3
costa" (Serra); "A
la mort de la nieva mare " (Breton);
"Tannhauser", chor de pelegrins
(Wagner), orie6 i ormnst:a; "1.3
La direcz..46 de "El Notican«) del mestre Jan" (Altisent);
ciero Universal'
"Marinada", sardana (A. Pérez Mo-ya); "Dansa de Castelltersol" (Font
Palmarola)•
S'ha encarregat de la direecid
del
diarl
"El Noticiero UniTercera part. — Orfe6 i orquestra: "Danta 34", orquestra (Alti- versal", el senyor Frentes°
Peris-Mencheta I Gua.
sent); "Psalm CL" (C. Franck);
Per la capacitat I ele coftei"Cant de victòria de Mirjam" (F.
xements de la perecen& desigSchubert). Soprano solista: senyonada, hom 16 la certeea que el
reta Montserrat Gallard: a) Allecollega veura creixer encara
gro; b) Allegro; c) Agitato; d) Allem6s el seu prestigt 1 imporg ro Moderato; el Andantino (cätancia, sota la seva direceid.
non); f) Tempo I i Fuga.

•••
N
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CAMIONS DE 500, 1.000 i 2.000 KG.
Representant concessionari per al Atilde §

LEANDRE TARRAT
Carretera, núm. 170
SANT FELIU DE LLOBREGAT
VENDES AL COMPTAT I TERMINIS

4

LA PUBLICITAT

CINEMA

s'havia pensat tan sola a portarles a casa nostra. 1 heus ad un
extens programa en el qual poden
espigolar Studio Cinaes i Session,
Mirador i, per que no?, els 'acata
de cinema comercial i tot. D'aquesta
manera será possible vivificar els
programes, que, digui's el que es
vulgui, pequen més aviat d'ensopits
ami> tot i el tant per cent de soroll i paraula, per mes elevat que
aquest sigui.
A.' F.

LIDO
CINEMA
Demà, diumenge,
SESSIONS ESPECIALS de
CINEMA per a INFANTS
Matinal, a

les

sa, f tarda,
de les 3'30 a les 6

Selecte programa a base de
pellicules cerniques 1 cultural.

Tlose Hobart is fi/la de pares rr.ús;cs, pere ella es dedica al teatre tot segun
de sortir de l'internat. Mentre feia la ingenua en l'obra teatral "Death
takes a holiday" signa' tut contracte per treballar en el cinema. Aparece
en "Liliom" amb Charlie Farrell i ara treballa a la Universal en
"A Lady surrenders"

Sota el reim de llibertat
L'adveniment d'una era de llibertat com la que s'ha iniciat encara
no fa quinze dies es sempre com
tina alenada d'oxigen pur, com una
injecció vivificadora de totes les
energies d'un organisme o d'un poble, sempre, naturalment, que aquest
poble, aquest organisme siguin prou
forts interiorment per poder pussar-se de tuteles, acompanyaments,
crosses i erabenate. I això es el que
ha demostrat el nostre roble contràriament als vaticinis deis que volien actuar de mainaderes i actuaven d'escarcellers, i Par això e s P re
-veujalnfsporet
els ordres de Factivitat ciutadana.
Es curiós com, quan hom sap que
pos confiar er. els altres se sent
'Hure i lleuger per obrar; com desapareix la por i com. elle que hom
presentava corn a perills airosos es
tornen simples fantasrnes que s'esvaciasen a la llum del dia. El règim
mora per exemple, tenia por que
certs ihms donessin al noble idees
que el poble ja tenia i havia establert una censura cinematogräfica
política tan absurda com rigorosa.
Alguna vegada, per provar si els
film; en qué la tirania era Pagel:lada eren rebutjats pel públic,
via deixat projectar algun; pera cosa
estranya, encara que molt natural,
l 'èxit d'aquells filme has-la determinas seva prohibició. Alai "El
Crecer Potemkin" baria estat probabit per dos cops i sempre perquè
ei públIc, en veme!, no havia C7idat alguna cosa semblant a! "vivan
las caenasl". Les tiranies traen
mais cliente en els artistes, i aixti
que diuen que en temps de tirans
les arts brillen amb més esplendor. Sembla com si els artistas
fossin uns mals agraits; pelan es
que Fan no vol encauces a peu
forçat i si n'accepta es perque
l'artista també 1/a de menjar. Quants
filme, per no parlar més que de
cinema. trobariem que ex2 •-essin
l'opressió?
Totes les tiranies traen l'art en
contra i encara que de vegades no
sembli, l'art és ur,a de les armes més eficaces. Amb tants filme
corn foren prohibits, mutilats, desfigurats, ¿en quants obtingueren els

elogis els opressors7 I si n'hi llagué
algun, ¿quin acolliment Ii donà el
poble? I és que l'ad és l'expressió
de l'ànima popular, i aquesta aspira
sempre a la Ilibertat, aire deis seus
pulmons. Es per aixà que el nou
regim abrirá š casa nostra una nava
era a la cinematcgrafia; podrem tornar a veure aquelles penícules la
prejecció de les quals baria estat
suspesa o aquellas altres que no

BUTAQUES A r PESSETA

ADVERTIMENT

Adverties a les persones a les
quals interesal la publicaci6 Unmediata de lea notes que ene envíen que els original. han de di.
rigir-se tota a la Redace16. Corta
Cata2anes, 589, principal, abans
'- les nou del vespre. Ele que
ens arribin més tare d'aquesta
hora o vagin adreeatt a la
impremta del diari, Barbar& u
i 13, no seran publicats tina al
cap de quaranta-vuft horca

Malt aviat

ESTRENA

Rial !a continua
amb

La
Señorita
de
Chicago
per

CI1ARLEY

CELASE

Dues produceions en espanyol
MERO—GOLDWYN—MAYER
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COLISEUM
ESTRENA de

onte

Carlo
Deliciosa opereta, creació de JEANNETTE MACDONALD i JACK

BUCHANAN i dirigida pel genial animador de "El desfile del Amor"
ERNST LUBITSCH

Es un film PARAMOUNT

d'Honor
El promotor americá Jeff Dick.
son, prou conegut dels amante de
la boxa de Barcelona, acaba dé,ser promogut Cavaller de la Legió
d'Honor a proposta del Ministeri
d'Afers Estrangers de la veia República.
Heu-vos ad el que diu "L'Auto",
amb referencia a aquest nomenament:
"Vingut a Franca l'any 1917 amb
els primera contingents de trapes
americanes, Jeff Dickson feu la
guerra al front francés, on fou ferit
guatee vegades i obtingué diverse,
citacions.
Desmobilitzat, restä a París, on,
fa sis anys, es con-certi en promotor de bosta. Com a tal, fou un animador esportiu de primer ordre, realitzant anualment xifres de recapta
mai no ateses pels que el precediren en Forganització de reunions
pugilistiques.
Cada any Dickson organitzà reunions a benefici d'obres de caritat
com "Ferits a la cara", "Infermeres de la Creu Roja", "Mutilats
dels ulls", American Legion", etc.
Felicitem per la nostra part molt
cordialment el nou i simpätic Ca-

La pellicula esperada!!

Quart, final de Campionat social:
Ballester-Isdoro, vermells, contra Clemares-Quiles, blaus.
Cinque, partit a pala, final de Campionat social: Lafuente-Gonzälez, vermelle, contra Orsola-Royo, blaus.
Club Atono (Front6 Sol i Sombra).
Primer, a les vuit, concurs a pala:
Lamarca-Erice, vermells, contra Sada-Almea, blass,
Segon, concurs a triä, tercera categoria: Guirao - Gonzälez, vermells,
centra Santauläria-Antones, blaus.
Tercer, concurs a tra, sisaron' categoría: Lainz-Ricard, vermells, contra
Arieó-Valensa, Maus.
Quart, concurs a mà, segona categoria: Eserivä-Roca, vermells, contra
Pages-Visttrer, blaus.

Ha estas suspesa la remito pugilistica que liana de celebrar-se aquest
vespre a l'Iris Park. Sembla que els
oraanitzadors no estaven gaire satisfeas del programa elabora; i que ea
consegiiencia han preferi: suspendre la
vetllada que no pas eaposar-se. donan:-la, a qué el pi:Me n'eixis descontento
ALIS-DAUFI
Segons nota pregada que eras trameten els organitzadors del Falsee, praiecten per a una data propera la celebració d'uoi encontre
Ele des esmentats boxadors han cornençat llar preparació per al dit combat.
VARIA
El caenpiS aleniany dels peses welter, Eder, vencé dimeeres passat el de
França de la mateixa categoria,
Rapa.arl.
A la rnateixa reenia. el res ploma
Rimbat: fou batut per Desmides per
piante.
— A Brussellee. Sybille. campa)
d'Eurcam dels pesos Ileugers. vence
Lematelle per punta. i Lemousin, carapió de Bélgica deis pesos mig-forts,
s'adjudiel una victória per punts damires Wuestenralt en match valid per
al titel.
— La Federació francesa ha asservalat Dese ailet e-en a challenger de
Fimendi per al Campionat sie Franea
deis pesos ploma.
— Dimeeres, al Paris-Ring. Torna
Pérez acnnsenuí tina yicteria per k. o..
al segon round, damunt el pes mosca
anales Jack Himpien.
EL NOTRE CAI3DILL FRANCESO MAMA I LES ALTRES
AUTORITATS POPUL ARS DE
CATALUNYA PRESUMAN EL
MAGNE FESTIVAL ESPORTIU
DE DIUMENGE VINENT A
L'ESTAD I . CATALANS: NO HI

liana: un eliminat cada dues voltes.
Primera serie de velocitat, a tres
voltes. 3, Carrera de persuade a
l'australiana. (Aquestes tres provee es
descandellaran en el l interval de dos
quarts de deu a dos quarts d'onze")
4, Primera serie del match de mig
fons (25 quilòmetres). 5, Carrera de
persecució dan-era tándem. 6, Sesiona
serie del match de mig fons; p. Carrera de seixanta voltes amb puntuació
individual. 8, Tercera serie dei match
de mig lona.
El sorteig per a la serie del match
de :mg fans amb entrenadors a moto
s'efectuarà en el moment de la sortida. Per haver-lo sol-licitas els clubs
participante, en el Premi Sestea per
a la carrera de ring fons amb tándem
els clubs nii podran disposar més que
d'un sol tàndem.
Bergamini serà entrenat per Saura;
Espanyol, per Rubio; Borräs, per Boinaden, i Aubert, per E. Tresserra.
A la reunió han estat invitades les
dignes autoritato de la Generalitat i
els delerats del Congrés 01hp:e internacional.
2,

CICLISME
LA GRAN REUNIO D'AQUESTA
NIT AL VELODROM DE SANS

Bergarnini, Espanyol, Borda i
James Aubert, en tres series
darrera moto
Una varlació ha sofert el programa
de la reunió que aquesta n:t se celebrará al Velòdrom de Sans. Consisteix en qué el ea-redar Fraderic Gay ,
que lluvia de compondre nequip itaamb Lluciä Bergamini, no pot veEMIR» E El

PER A L'OSTENCIO DE LES
OLIMPIADES DE 1938 CAL DEMOSTRAR LA POTENCIALITAT
ESPORTIVA DE LA NOSTRA
CIUTAT. CATALANS: OMPLIU
L'ESTADI DIUMENGE VINENT.
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DEMA AL MATI AL CAMP
DEL GUINARDO
Demä al mati es jugaran al camp
del Guinardó dos partits de futbol
de carácter amistós, el primer, a les
nou, entre els infantils del Martinene i de l'Europa, i el senos], a les
onze, entre el primer equip del Futbol Club Juncosa, vencedor en el
torneig Copa Fénix, i la Penya
Mire, de l'Europa.
PARTIT D'HOMENATG E
A JOAN PELLISSER
Per a la tarda del dia primer de
maig s'anuncia al camp del Guinarde un partit de futbol a homenet,
de Joan Pellisser, el veteri jugactor
"europeista", que avui milita a la
La E. Sant Andreu i al qual el seu
antic club decía agreste prova d'ea
fecte i simpatia.
El partit el disputaran dues potente seleccione de jugadors de prlmera categoria (Barcelona, Espanyol i Europa), l'una, i de segona categoria preferent (afartinenc,
Sans, Palafrugell, Iluro i Sant Andreu), l'altra.
vinents edicions donarem rnés
det2,1Is d'aquest partit, que promet
revestir gran importancia, car permeträ constatar la real välua dels
millors elements de la segona categoda dayant els de la primera.
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Jeff Dickson és promogut
Cavaller de la Legió

estrena al
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FEMINA -

B O X A

Dilluns vinent

i CAPITOL

o sigui A. Obrera i U. A. Horta.
Aquesta competició ea jugará per
punts i en deu dates, i la setmana
entrant es confeccionara el calendad.

ELS ESPORT

Organitzada pel diari "Excelsior",
se celebrará el vinent dia 2, a Bilbao, una important reunió pugilistica, en la qual Mateo de la Osa
serà acarat al pes fort francés Gardebois. Formen part del programa
de la rnateixa vetllada altres dos
encontres a base d'Arranz i de Olangua. Aquest serä acarat a Schmidt,
entrenador de Mateo de la Osa;
quant a l'adversari d'Arrana, no ha
c<tat encara designat,
— Comuniquen de Detroit que
el pes gall mallorqui Gregori Vidal
vence per punta Johntiy Peters.

KURSAAL
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Match de Rugby París -Barcelona — Proves

Atlètiques

Match internacional de futbol
es

IRLANDA -ESPANYA
u Entrada general, 3 Ptes.

Lliure entrada al Parc de Montjuïc
Detalls de preus a la eartellera d'espectacles

ematel5111111EBB11111111111151115111111/11111111111111111113•5111112U151111111111111.11
ntr. a caut‘a sofert Loa gota
lesté en la carrera efectuada el dia de
Sant Jordi a Hannover. III eepresentant del corredor italiä s'apressà a telc;raflar a la direcció del Velòdrom
per advertir-li la impossibilitat, i ami
domar temas a buscar un substitut.
La tasca no ha estat fäcil, depon a
la premura de temps i en la dificultat de trobar un heme italià de suficient categoria per alternas en la reunió. Es tekgrafiä a París demanant
la presència de James Aubert, el celebre etayer francés, recordmen del
mea dels cent quilòmetres arnb mota
reglanientäria. Aubert, que havia de
córner en el match França-Espanya
del dia a de mala, arenilla el debut,
salvara alai el crèclit de la reunió.
Els aficionase no perden res en el
eanvi, ans al contrari. Albert e512,'
consideral entre els cinc millors lapera trancesos, i es un des preferits
deis assidus a les reunions parisenques.
Davant d'un home de la clame del
francés no cal dir el que guanya el
cartel, i s'estableix ¿'aquesta manara
una lluita individual de dificil pr -drobstic.
EL PROGRAMA DE LA REUNID
El match es descadellara en tres
5HeS de vint-i-cinc quilärnetres. S'establirà la classificació per punts, i
en cas d'empat per distincies.
La reunió comenzará a dos quarts
de deis de la vetlla amb la primera
jornada del campionat interclubs:
Prerni Sestal.
L'ordre del programa será el següent:
I, Carrera de persecució a la ita-
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SERVEI DE TAXIS PER SEIENTS ALS SEGt)EiNTSpt.P.RseEien
USt
Des de la Plaga de Catalunya a l'Estadii
Des de la Plaga d'Espanya a l'Estadi
0'50 " se.:ent
La parada de la Plaça de Catalunya serà al lloc de costura o sigui
davant del Banc de Roma i la de la Plaça d'Eepanya tocant a la porta
principal del recinte. A la sortida Ist //aura una parada davant la porta
principal de l'Estadi i una altra devane la porta Marathon als preso
fiaos acostumats.
TAXIS BARCELONA I CAMBRA DEL TAXIS.

F U T BOLTE
LES PROMOCIONS DE PRIMERA I SEGONA CATEGORIA
Després dels acords presos per la
Federació Catalana, el dia 3 de
maig començaran els partits de promocione de primera i segona categoria.
Per tant, el Martinene haurä de
jugar contra el Júpiter, per tal de
mirar si pot ocupar el llar d'aquest
dins la primera categoria. I pel que
respecte a la segena categoria,
quatre campions de l'ordinäria: Ripollet (campió), Güeli, Reus i Girona, hauran de jugar contra els
darrers classificats de la preferent,

CATALANS: PER PATRIOTISME I AMOR A L'F..'::201TT,
ANEU DIUMENCI: VI11L6T A
L'ESTADI Da" MONTJUIC.

NNIS

CLUB LAWN TENNIS SANT
GERVASI
Ordre de joc per a dernä, d:urneage:
A les nou: J. Monte:s-J. Ruiz; M.
Ccmes-J. Rodríguez; E. Spieler-B. Pérez.
A les deu: 1f. Comes-D. Cases; Jo
Manye-S, Riudor; Srtes. L RiféTeixidor contra Srtes. A. Carrió-Ro
Bosch.
A les onze: M. Cemes-j. Manye
contra Planella-Ventosa; J. MonteisJ. Ruiz contra J. Pérez-J. Rodríguez;
F. Pérez-M. Palou
A les dotze: Srta. L. Manyé contra Srta. Serra-J. Gili; Bleiner-F. Serra; Srta. Cardenal-M. Palma centra Srta af. alonner-F. LanZaCO.

A dos guants de quatre : Srta. af.
Llugany-Srta. L Rife; Blancb-Sinra Srta.
Cases-Srta. al. Canalla
A don quarts de cinc t Srta.

-egilagell10111101411"
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PARTITS PER A DEafA
AL MATI
Club Barcania (Frontó Principal
Palace):
Primer, a les den, a "cesta": A. Viladomiu - Villalba, vermells, contra
Gandäsegui
Noia. hlaus
cenicurs "cesta", crup 13:
Martínez - Larrarnendl, vennells,
e-ntra Aris-Escudero, blaus.
Tercer, caneare "cesta", grua B:
Friaola Molleda, vermells, contra
Ibldú-Guasch, blaus.
Quart, a "cesta", concurs grup A:
Balet-Berrondo, vermells, contra E.
Bo-Redenes, blatis.
(Frnntó Novetats).
Primero a "cesta", a 40 punto, a
les deu, efe concurs:
vermeJls, contra Lasheras - Monje,
blans.
Segon, de eTinclirs: Revnals-Garcia,
vermells, contra 011er-Font, blaus.
Tercer, de coneurl: Llopard A.vermells, contra MuynagarriRoig, blanco
Quart: Blas-Mas, yermen!, contra
Lobo-Trinxet, blaus.
Club .11cuisto (Front6 Amilia):
Primer, a les deu: Demetri-Gambin, vermells, contra Rodríguez-Quiles (P.).
Segon: Iturbe-Muntaner, vermells,
contra Martfn- Salve. Manso
Tercer: Tena-Bernabeu. vermells,
contra Argiles-Marin. blaus.
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Marine-Srta. /si. Teixidor; senyoretes •
A. Menteis-A. Serra contra senyoretes M. Cases-M. Mantels ; J. Pérez.
F. Pérez.
A dos quarts de sis; J. Gili-Bado
-ea;SrtM.Plns Cardenal; Seta A. Monteis-Srta. M. Tena,
EL DIUMENCIE DIA 28, A
L'ESTADI DE MONTJUIC, PARTIT INTERNACIONAL DE FUTBOL ESTAT LUCRE D IRLANDA - REPUBLICA D'ESPAN Y A
I MATCH DE RUGBY PARIS BARCELONA.

ATLET1SME
HAa...STAT AJOR:a. A1 LINIENT
DE RECORD DELS 20 1 25 QUILOMETRES MARXA
Latten: de rZ.eord dels 20 q uaa rneeres : eseabament dele 25 aui a:mares
marxa que hacia d'intentar•ra.leta senvor Aras, demà, dium,age, ha estat
ajornat per al diumenge se:niel/e dia
3 de mala, a :es 7.3 0 del mati i a
rEstadi de ßfontjuic.
La proaa sera ae a are participada
per a tosa els marxadors, i salmanologura el (corp. que s'asseleixi pele delecats de la Federadas que hi assistirara
EL CINQUE CAMPIONAT DE
'CATALUNYA DE LLUITA A LA
CORDA
El tinque Campiomt de Catalunya
de halita a la carda que arganitza .a
Societat Gimnastica de Badalona, promet éseer un formidable ésa quant al
nombre de participante es refereix.
Eis organitzadors no han arnés detall per a assolir el majar èxit, i a
Pobjecte de poder compensar Pesiar;
dele atletes participante han recabat
i obtingut nombrosos premie que &eran donase ale participants.
Atenent les nombrases demandes reMides, s'ha acceda a ajumar el tancament de la inscripció fine el die. 28
del mes que sorn, a l'estatge de la Federada Catalana d'Atletisme.
Eas nombrosos premio oferte estan
exposats als aparadors de les Panyeries Tachen del carrer de Pelea
ELS DIES 9 I lo DE MA11.1 SE CELEBRARAN A L'ESTADI ELS
CAMPIONATS UNIVERSITARIS
DE CATALUNYA D'ATLETISME
D'acord amb ele reglamente tecnics
de la Federadas Espanyola i sota el
control de la Federada Catalana d'Asletisme eis clubs Junior F. C. i Rugby
Ciub Universitary, organi-en per als
dies 9 s to de maig -sanea:. els Campionats de Catalunya d'Atletisme per
a escalare, que tindran lloc a l'Estadi
de Montase-u.
Les insaripciens per a aquests impartanto campionats, s'acimeten a l'estatge del Rugby Cub Universitary,
pina de Catalanya, 3, segon, segona,
tots els dies, de dos quarts de vuit a
les non del vespre.
FESTIVAL BENEFIC
Detrae, diumenge, din 26, a les deu
del mata tirsdra lloe al cama de le
Unió Espartiva del Poble Sec (acabament Radas), un festival atlètic a arree de la Penya Deportiva Aire Lliure 1 els propietaria del terreny, organitzat per la Junta dels Antics Aleasnes del CoP.egi de Nostra Dona del
Carme, dirigit pels germans de les
Escales Cristianes (Baza 34), sota el
següent programa:
Primera part:
89 nutres !lisos.
.500 menea Pasos.
Llaneament de la javelina
Relleus olímpica .
Segara part:
ate, menee 'lisos.
Llançament de: dsc.
Itellcue del 4 x 100.
Gran partir de furbo: entre Unió
Eseautiva del Pptele Sec i Sant Feliu
de lachregat F. C., tercera equipe.
La Junta directiva i el germà director
invita a tots eis antics alunases i fa:latiere a que assisteixin a aquest festival a fi de refermar ansío 1:aves d'a-

MOTORISME
NOVES INSCRIPCIONS PER A
LA PROVA DELS CINC LITRES
DE PENYA AUSTIN
A la Vista de concursants per a la
III Prova dels Cinc Litres que celebrara Penya Austin delta, diumenge,
cal afegir les següents inscripcions:
Joan del Cerro.
German Kellner.
Antani Lloret.
Fina ara s'han formalitzat 16 inser1peians i segurament elarant el dia 25
que acaba el termini en caldea afegir
t
alguna.
Ele comissaris ens han pregat que
reaordern als participants en aquesta
prova que han de tresbar-se en el llec
de. sortala. Mallorca i Belenes, local
de Penya Austin, a partir de les set
en punt per a procedir a buidar els
eliaasite, emplenar-lee ami) ele 5 litp,c
i preeintar.ans.
Als senyors SOCi3 i am ics de Fem.,
Austin que vagin a l'Autialrom a presenciar agreste preve se'l farä Hieramear d'unes tulles ind • cant el número
que ha correepost a cada concursant
afxf com una nota des quilümetres enberts des de la sortida fine a l'Amaarem 1 distancia que reMeeenta cwia
volta a fi que eemptant-los puguin calculare els gellarnetres me cada inscrit
eta recorreguts.

BiBGELONIRS: EI VOLEU
QUE ELS zeos OLIMPPOS DE
103(1 SE OELEZRIN A LA NOSTRA CIUTAT, NO MANQUEU
EL DIA SS A L'ESTADI DE
NONTJUIO.

LA PUBLIGITAT

LA REUNIO DEL C. 0. 1., A BARCELONA
El magne festival esportiu de demi. a l'Estadi
L'arribada dels delegats
ARRIBADA DELS DELEGATS
D'jous a la tarda comenearen a
arribar a la nostra capital els delegare esportius que integren el
C. O. I.. Ahir, però, arribaren la
majoria dell e. amb el cenase Baillet
Laiour. president del Comitè i representant en aquest organisme de
Bélgica. Els setts companya
viatge arribats ahir -eres Mr. Garland. deis Estats Units; el emite
de Clary. de Franca; Lord Rochstall, de la Gran Bretanya; el coarte
Bonaccssa. d'Italia. i },fr. Fernlay,
de Noruega.
Acudiren a rebre'ls a restació els
reidors senyors Ventalló i Focofea en representació de l'Ajuntatuent, amb el cap de cerimonial i e,
Comité Olfmpic Espanyol. emb el
seu pres'dent marques de Lrmadrid.
LA PRIMERA SESSIO
Ahir a la tarda el Comise Executiu del C. O. I. va celebrar la
seva primera reunió al salb de la
Comissió Permanent, de l'Ajumar-llene
Ei Comise Executiu del C. O. I.
esté integral pelo !enyoro Daillet
Lacour (Bèlgica), de Blonav (Suissal, Edstrom (Suecia!. Polignac
(França), Kentisch (Gran Bretanya), Sherr 11 (EE. UU.) i Lewald
(Alemarya).
D'aquests nones tres es troben
entre nosaltre=, i els altres són esperats entre aval i demi al mati.
BARCELONA?... BERLIN?...
A desfer aquesta incbgnita estriba la tasca mis interessant de les
reunions que el C. O. I. ha de celebrar a la nostra citttat. Aquest
metí al Saló de Cent del nostre
Ajuntament se celebrara la primera «laquease- reunions i en ella hom
ja pocha preveure quin sera el caire
de lee successives.
Per les declaracions tetes pela
integrants del Comité ()limpia Internacional, en arribar a Barcelona,
sembla que els ha produit molt
bona impressió l'estat pacifista del
nostre poble. • molt diferent de les
referencíes que eis havien donat.
Confiats que aquesta primera impressió predominara en ränim deis
senyors que han de decidir entre
Barcelona i Barlin la capital que
en 1936 organitzar els Jocs
cal esperar les reunions caedesaires amb cert optimisme. I més
preveient rexit fantàstic que ha
d'obtenir el festival de demi • l'Es.
tadi. exit que, no en dubtem, ha de
sorprendre agradosarnent els senyers integrants lel Comité, els
quals lustren de reconèixer la nostra capital tan olímpica ecos la que
MéS.

Es la primera vegada que Barcelona aspira a aquesta mäxima distinció internacional esportiva. Però
mai no hauria pogut aspirar amb
tantee possibilitats de concessió
rom ara, que la reunió co s'ha d'arorgar aquesta se eelebra a casa
/rastra.
Aixi com els representante internacMnals del Comité °limpia s'han
vist agradosament sorpresas per
l'ordre regnant a la nostra terra;
per les belleses que ella poeseia i
per la civilitat del nostre poble, cal
que (lema es vegin sorpresas en
constatar que la nostra vitalitat esportiva Es forea més important del
que ells peden saber a través de
la prcmsa dele sena respectius
paises.
I en donar la benvinguda als
lustres !tostes que engunay ens honoren arni, la seca pruincia i estada a la costra cap :tal, caldrä que
els preguem que a l'hora de decidir
amb el set« vot infalliLIC quina ha
d'ésser la capital que en 1936 ha
d'organitzar els Jaca Olímpica, se
sentir, iilurninats d'aquella clarividència i rectitud, que faci indiscutible el seu fall, sigui quin sigui.
DEMA, A L'ESTADI
El programa detallas del festival esportiu de denté ha estat definitivanunt
resale Es destabdellara com seaueix:

AVIACIO
AERODROM CANUDES
Protnet revestir excepcional importancia el festiva« atronautic que
se celebrará a laacradrate Canudes
diana, diumenge, mati i tarda.
En tots els vals que es realitzin
s'admetran passatg
i en els que
es taran a la tarda Faunp l iaran rins
a ¡Estadi de Montjux, ei qual, ea
ocasió del festival esportiu que hi
tindri ¡Inc. oferira des de l'aire un
aspecte meravelliA.

Ele autocar, directa a l'Aeròdrom Cantarles tindran llar partida
a les den del metí i a dos guarra
de quatre de la tarda, de la Ronda de la Universitat xamfra Balines.
LA RELSIO A L'AlaROPORT
Dern;., diamenee, se celebrad, a
rAermaara rna nava reurb; acto/alatina, que preiet traer brea intrrcssana
Pis socia de l'Aern Club Barcelana
(aran practiques de vol sense matar
amb el planeir' r l'a • ser'Ició, a sicultäMament, altres vals acola l'avió
posas a cFsposició de rentitat per la
formad() de nous pilote 1 l'entrenament
dele que j a ho eón.
El pablic pudra entrar Illurement
l'Aera'altorn. visitar-ue las inia117.71,as
i, a mas, prendre part en e's veas que
es taran amb nt gran avió trimotor
durant tot el mata
laalicient de la reunió i e! bon estar
de la carretera del Prat a l'Aeroport
taran, probablement, que el públic sigui snolt no/MAL

A tres quarts de tres: Comeneament
del partit de rugby Paris-Batce:ona.
A la misia part d'aguces partit
(3'25) es correna la preve atlética de
3 000 ntetres anal, obstaeles i !a preve
de 200 metres !lisos reces.
A les 3. 35 centellead la segona
del partit de rugby.
Al final d'aquest par:it (4'z3) es cor
recé la preve de no uktres tanques.
A les 430, comeneament del partit
internacional de futbol Estat llame
d'Irlanda-República d'Espanya.
A la misia part d'aquest encontre
(5'15), relleus olímpica.
A dos quarts de sis, comenaamcnt
de la segona part del partit IrlandaEspanya.
Per acord de la rederació Espanyola de Furbo l queden arrullare per
aquest festival tots els parsis (d'Estadi, Exposició, ent ; tats c,portives, etc.),
Pelad des omegas pel S'a Feas de Period1stes Esportius, amb al presentada dels quals es conredrà anicament
'Hure entrada a rEstadi, sense dret a
seient.
ELS EQUIPS DEL REPÚBLICA
D'ESPANYA - ESTAT LLIURE
D'IRLANDA
L'equip que representara la Festemurió Espanyola ha sofert una ileagera moditicació. Chirri, Cl notable .ntari.r esquerra bilbaf. no cha pogut
desplaçar per formar ala amb Gorostiza. Sembla que les lesions ale
turrneils i la depressió d'ànima que li
prodai la desgrajada acta -id de pasear diumenge devana els italians, aún
les causes que na el permetran actuar
denla.
Matera, el seleccianaaor nacional,
ha declarar que, davant el "forrnit"
dc Chirri, furia ins ar al sen lloc Atocha a Remen, perb fins aqueste nit,
que arribara a Barcelana, no dezidri:
Reos ac: com sarrengler «ron ele
equrps:
RepUblica d'Espanya: Porter . Zamora; detentes, Ciriaii, ftaticeces;
majes. Martf. Soler, Castillo; davanten, Piera, &abur% Sanatier i Gorostiza. Suplents: Elo.renga, Mas,
Tena I i Arocha.
Estar lliure d'Irlanda: porte:. T.
Farquhareon, del Club Cardifi Citty": defenses, G. Lenous (Do'phin)
1 P. Byrne (Slielhourne); laitiö7a
Robinson (Dolphin), J. Chatton (Slicl
-bourneliJ.By(has);dcanten!, J. Elood (Shamrock Royera),
C. Dowdall (Cork), P. Moore (Sharm
roa Ravers; C. Reid Bridevolle)
i P. Kaaanagh (Glasgow Cèltic).
Suplents: %S. Lacee' (Shelbourne), t
P. Gaskine (Brideville).
Els representants d'ambdós equipe
de coma acord, han decida que l'àrbitre sigui el portugués Romaninho.
LES NOSTRES PRIMERES

AUTORITATS ASSISTIRAN
AL FESTIVAL DE L'ESTADI
Les autoritats paipulars de Catalnya,
mesurant la importancia que té per a
la /lastra ciutat la celebrada) d'un festival espoleas tan important com el
que esté anunciat per al diumenge vinent a l'Estadi, el qual pot esser nto.
tiu de la concessió de les Olimpíades
dc ;936 a Barcelona, han ofert
nta entusiastca adhesió a totes les
festes i han promes la sena assistencia al festival, que presidirà l'illustre
patrici Francesa afaciä, acompanyat de
tases les altres autoritats.

DAVANT EL MATCH BARCELONA - PARIS DE RUGBY
SEMBLA QUE ES MODIFICARA L'EQUIP
La Federada Catalana de Rugby,
donant-se comptc de com era de descncertat l'equip que Irania format per
jugar contra la eeleceió de Paris. hn
e:sedera plens poders al senyor Baltasar percate madifigui l'equip que tontee censures ha aixecat.
El senyor Baltasar, ultra els jugsdore seleccionare ha convocat cli ocupar, Boa N'unta i Roquelaure.
Feliciten la Federada, que ha Singil l'encera de reconeixer el seu error i ha rectificat a temps.

LLUITA A LA CORDA
Cinquè Camplonat de Catalunya
Trofeo "Cir6 Prat"
La Societat Gannastica de Badalona ens assabenta que prossegueix
amb gran entusiasme rorganitzacid
del Cinque Carnpionat de Catalunya
de Multa a la Curda, que li fou confiada per la Federada> Catalana d'Asletisme, el campionat de la qual
1:aura de celebrar-ae al Camp d'Esports de la dita S. G. de B., canee
Martl i Julia, a partir del dia 3
de maig vinent.
A l'entitat organitzadora II ha estat ofert per part de l'illustre
benesnerit ahitada badaloní En Joan
Giró Prat, un valuosfssim trufes: a
disputar en la dita compaticid, junt
a.m.!) dotze artistiquee medalles, per
a l'equip guanyador absolut.
Revestirà, donc5, excepcional importäncia aqu ta, crnqué Campionat.
Ifotn recorda a les entitats intereseades d'erren de Catalunya que el
dia 24 del que som quedarà tancada
la inscripcia dele equipa, la qual ha
de fer-se a la Secretaria de la S.
G. de II.

EI. COMTE OLIMPIC INTER-NACKHUAL EN PLE ASSIST IRA
AL MAGNE FESTIVAL ESPORTIU DE DIUMENGE VINENT A

L'ESTADI. DEINO8TNILIN.L1

QUE LA NOMA OlUTAT
DIONA D'USEN OLIVPIOA.

Carnet
de l'excursionista
INAUGURACIO OFICIAL DEL
NOU ESTATGE DEL CENTRE
EXCURSIONISTA RAFEL
CASANOVA

Dilluns vinent, disida de la Verge
de Montserrat, a lea deu de la nit,
tindra ¡loe la inauguraci6 oficial del
tos estatge social. L'acte revestid
la märima solemnitat, i hi parlad el
president honorarl Joan Carreres.
Conjuntament tindra lloc la Mauguració del I Saló Gracienc de Fotografia i una escollida •es.16 de projeccions de diapositives de la Secció de Muntanya i Arma.
CLAUSURA D'LINA EXPOSICIO
El dia 30 del present abril quedara
clausurada l'exposició fotografica
que al local de l'Agrupació d'A • vmnes i Ex-alumnes de l'escota Abat
Oliva té iestallada el senyor Victoria Oltra. Aquesta exposició pot eisitar-se tete els dies feiners, de set
a nou de la tarda, i el local de l'Agrupació esta situat al correr del Marrares de Santa Anua, 4.
V APLEC DE L'EXCURSIO-

NISnIE GRACIENC
La CorMssi6 orgaritzadora del
Aplec de rExeursionisme Grismenc prega a les entitats excursioinstes que per al dia de l'Aplec tinguin equipe per inscriure a la carreca
de regularitat que se celebrare amb
tal motiu des de Graria a Bella
Terra, lloc oit se celebrará la festa,
que se serveixin avisar-ho per tal
de poder repartir els gräfics, en els
quals la dita cornassió esta treballa a t i que esta n molt avaneats.
SORTIDES PER A DEMA
L'Agrupació d'Ahumes i Ex-alumnes de l'Escala Abat Oliva efectuad una excarsió a Aiguafreda, Sant
Miquel del Val, Sant Feliu de Codinos i Caldee de Montbui. Sortida
per l'estada del Nord, a les 5'40 del
mata Tornada per la mateixa estació al vespre.
—L'Agrupació Excursionista Puig'mal efectuara una visita cultural a
la casa EI:zaldc. 1.loc de reunió: a
les onza del mati, al davant de ren(rada (Datteln de Sant Joar. 149).
— L'Esport Ciclista Catalit ha organitzat una excursió matinal a la
font Tosca, de Sabadell, a la carretera ele Castellar. Sortida de la
Placa de la Universitat, a les sis
del mati. A l'anada es passara per
Sant Andreu, coll de Monteada, Sardauy ala, Sarta Birbara i Sabadell, i
la t. ni zela es fati pel mateix cama
Total: Co quilannetres.
— El Club Excareionista de Sana
efectuara era excursió al castell
d'Aramprunyi, sota el següent itinerar': Molina Rei. Cervelló, ermita i font de Sant Si:vestre, mea
de !es Eorta llegues Aramarunya,
Bruguae 1 Gas-E
Pressupoet: 1'73 peseetes. Sortida
de laattatge a les sis, i de restactó
de M. S. A. (Sans). a dos quarts de
set.
— L'Agrupació Excusionista
pites- efectuarà demà, diumenge, la
clausura de les (retes del nnve aniversari amb una excusa) colleativa
o Les Guilleries. ¿editada als socis
fundador= i prenent-hi part toles les
seccione.
L'itinerari sera: Manlleu, Sant
lía-ti Sesear-ti, La Teuleria i riera
de les Gorgues. Tindrà lloc el soleranial lliurament d'un formase
den als
als Grupa de Minyons de al uni nya per la senyoreta Mirla Plera.
Tumbé serà feta la prometenea dels
Minyons i Follets.
A les sis, a l'estada del Nord.
— El G. E, Isards efectuad una
excursió familiar a Sant Quinte del.
Galliners. Sertida a dos quarts de
vuit, per l'estació dels Ferrocarrils
de Sarria (Plaga de Catalunya).
L'Agrupació Excursionista Togamanent efectuara 155 aegüents iotades:
Excurs t 6 a Näria. Lloc du reunió:
Estació dat Nord, a les sis.
Excursi: familiar amb e aegflent
itlnerari: Rad. font dele Bullidora,
Sant alee, font de Can Roig i les
Fonts de Terrasse. 1. cc de reunía:
al canes: de Vergara-Pelayo, a dos
quarts ele set.
— El Dinämic Club organitza
per a detnä, diumenge, una excursió
a Sant Mateu, sola el següent ¡tinerar i ; De Masnou a Alella, ermita
de Sant Mateu, Vallnmanes, Nontornas i Mantme16. Lloc de reunió:
Estacid de al. S. A., a les sis.
— El Club Excursionista de Grltcia té anunciada la següent exeurs16
a Montserrat.
Itinerari: Monietrol, drecera de
l'Angel, Santa Cecilia, Telele i Montaró».
Sortida pels Ferrocarril, Catalans
(Arenes), a les sis del mata
— La Comissice d'Esporte del
Centre de Llelda 1 sea Comarques
efectuarå una excursió en autocar a
af ontserrat.
Sortida de l'estatge social, a dos
quanti de 5t0
CLUB FEMEN! I D'ESPORTS
El dia a6 d'abril s'efectuar à una
excursii. • Arenys de Munt, Vallgorguina, Dolmen de Pedra Gentil

i Palautordera.
Lloc i hora de reunió: A les cinc
a l'estació de Franca.
Vocal: senyoreta Sumó,
Es recomana a taita kg que a tagalo assistir a les excursions, ter
la previa inetriteció el dijous anterior a la data de sortida.
• • •

El dia 36 d'abril. Primera excursió de tot el dia d. lee "M'inca".
Ermita de Sant Ramon, Per Sant

Boi. Hora 1 Soe de reunid: Plata
d'Espanya (Font), a do* quarts dr
vuit.

CLUB EXCURSIONISTA
SEMPRE AMICS
El Club E. Sempre Amics efectuar& demä, diumenge, una excursió a Satis Llorenç del Munt amb
la Secció Feminal. Sortida a les sis
per renació de Gräcia deis Ferrocarrils de Catalunya.
EL V APLEC DE L'EXCURSIONISME GRACIENC A BELLA

TERRA
17 de maig
Confinen amb molla activitat ele
treballa per a portar a serme aqueas
Aplec, que se celebrara el dia 17 de
maig al borde lloc de Bella Tena,
situar al peu de la Aria del Ferrocarril de Casalunya, prop de Sabadell.
La Comissió Organitzadora esta
formada per les següents cntitata:
Presidencia, Casal deis Lluisos de
Gracia; secretaria. Agrupació EXCUTs:o p ista Puigtnal; tresoreria, Círeol
Cató/ic; arx'u, Agrupació Eeultista;
.vocals: C. E. Montnegre, A. d'A. i
ex-A. de l'Escala Abat Oliva, Orfeó
Gracienc i Sempre Amics.
La semana sarent aonarem el
programa detallar de l'Apb:c.
111n111V.

ELS AMICS DE

LA l'OBLICUO
RETENER CUROSAMENT ELS
NOMS DE LES CASES QUE
HI

ANUNCIEN

Eis teatres
NOTES OFICIOSES
PRIMER CONCURS DE TEATRE CATALA AMATEUR
Densa, les primero sessions
No seran paliques
L'Associació ele Teatre Selecta
ens envia la segiient nota:
"Es molt agradable als organitnadar, poder manifestar que aquesta competició cultural en tot moment ha merescut sincera atenció
deis nostres autors, eritics i figures
destacades de la nostra intellectualitat. la bona di . posició dels quals
per.net comptar amb la majoria dels
integrants del Comite d'Honor per
a la constitució deis diversos jurare
que, degut al nombre crescut de
companyies concursarts, són neceanach, i amb tot és possible rellevar-los. Per a diumenge han estat
designats: Apenes „Mestres, blas.
riera. Soldevila, Guansé,
Artie, Cardunets, Maçó i \renten,
Marzo, Renard. Forcada. Cual,
Valldeperes, Falca i l'arras, Piesca, Roig i Llop, Cornea Bernat
Duran, Fern:,.ndez, Rovira, neonard, Sanchez Juan i Masriera (J.),
Sugranyes i Carretes, elements de
la Companyia Bertuguet, que per
Iraner assistit activanent a diversos
concursos amateurs internacionals
seas lis iuteressat que actuessin de
secretaras de jurat.
En Ras.sinyol tainbe voldria honorar els nostre , aficionats, pera, el
Sell C:1:11 delicat de salut no li permet de fer-ho.
Tots es reuniran a les 930 del
mati a l'Estudi Masriera (Bailen,
72), i d'allí CS traslladaren a les
sales on han d'actuar.
Associaci6 de Teatre Selecte, que
com és sabat. sota eis auspicis del
Circol Artistic organitza aquest
concurs, espera de tots els concur,amts que, fent-se arree de la im; . -rt:mcia d'aquest, sabran superar .e executant una acusada digna de
les seres companyies i del teatre
català."

TEATRE NOVETATS
L'exit que la interessaut obra
"L'avena del poble", del famós autor Stefan Zweig ha assolit a Austria, Alemanya, Romania, Anglaterra i Noruega sala confirmas a
Barcelona en ésser eatrenada en catala al Tcatre Novetats.
"Loncha del pobre - és una obra
intereasant i plena d'enlació intensa. basada ea tia ep .sodi històric de
la vida de Napoleó Bonaparte.
Aquest interessant i teatral epimedí ca relata en diferents docutricots de l'època i nualt especialment en les memórics de la duquessa d'Abrantés.
L'obra, cono tota la producció
teatral de Stefan Zweig, en la qual
figure:: comedies de gran vilo, es
destaca per la dentjtat d'humana
entro.' a5 i la sec';« 111'c:11111(HW paica!agita.
"L'ovella del pobre" aconsesucix
al Nevetats una interpretació admirable. i ce clistingcixen adra ral,' ement la sent O5 Forner, el senyor
Torrents i els senyore Góni en. Benyeres, Marta Fernärmez, ; molt
bcn secundats pels altres artistes
interpretadora.
L'empresa presenta l'obra de venera apropiada i magnífica, amb decorats de gran efecte, del; mestres
BatIle i Amiga.
El públic aplatideix tusat rohra
i el traductor i fa aixecar el tela
infinitas dc vegades en (Malita:ir 101,
C:9 actes.
Tots els dies es representara al
Novetats el gran exit "L'ove% de
pobre".

Contra el mol de cap, de queixal i tota mena de dolori
organizar o nerviosos. existeix un remei d'efecte quasi
instantoni 1 Hilo° dels inconvenients dels calmants antics.
Aquest analgesic es el

VE RAM
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13roducte de I 'envestigacie científica moderno. que es
distingeix, sobretot. per lo intensitct de lo seva acció
calmant. per no ataccr el cor i per no cauccr censacions desagradables de consament o de color.
Tubo de tO u 20 taukates.

,: ~1..4 r
r,zeerj
Forgefflumemmempez
....
Acolarmlos amb la noblesa i la generositat que lum heredas dele nostres
un is versititriia pares, i que ene ha caracteritzat oempre, perquè es d'aquesta única manera
que la joventut castellana obr:rà eis
ulls a l'evidencia, i desfarà l'error injoventut
castellana
La
quietant deis seus avantpassats.
JOSE2 M. LLEDO FIGUERES
nosaltres

litaformacid

A Ted,fil Ortega,
cordialtnent

Recordareu corn fa alguna dies, en
tul article titulat "Un possIle /evitaruent", parlavern des d'aquesta mateixa
secció del desvellameat que sembla
operar-se en terna de Camella. Davariz de l'aparició insistent de nous valora en ele renales de la joventut, auguraven que aquel( revifameut iniciat, constituiria ben aviat una realitat
prédica i tangible.
Teófil Ortega, un deis honres mes
apreciables i comprensiva, en "El Norte de Castilla", erran del nostre article, adreçava una vibrant allocució a
la unió, a l'entusiasme i al vigorós
(ore, significant que l'hora de la joventut castellana havia sonat.
Eas explicava que per a sostenir centres de cultura, per meterles terres, calen esforços continus, incessants, que
uns Quants posaren a contribuid per
c=rati de dos anys, però que normes
una cegada a la vida peden oferir-se.
Afcgia que per tal que a Castella sinulo multiplicats eta Ilecs de cultura,
i que e! noble, i no les minories, s'hi
apassionin, caldri cridar les selecciona,
perquè a cinpla d'artic'es i d'apostolat
personal i ntrans(erible, •treguin la
joventat al camp de l'activitat espiritual. Agraeix Teófil Ortega la nostra
intervenció, que considera una veritable dada, i reclama de nosaltres una
canantutat 1 eme collaboraci6 generosa.
Ben mirat, encara que sigui per instint egoista, (lamiera de secundar la
tasca, 1 co desoir la invitació. El que
ara ens interessa, as que la resta de
la Pcninsula comprengui el nostre plet.
Fis ara tancat en un hermetisme tal, que feia impossible ja tata
esperança de saludó favorable.
Aquesta Espanya que no pot sostenir ateneus 1 centres de cultura, ha de
sofrir tota l'empenta d'una rueda.
I tot aixei te un especial interés per
laatalunya, que trabara una comprensió, que avui nornés els esperits comprimits poden negar-li. Altrament, les
polemiques durarien eternarnent, sense produir cap benefkl.
Una mostea eloqüent de les aspiracieno de la nava generad() castellana,
respecte al nostre cas concret, Es que
els nostres companys estudiante, que
publiquen a Madrid la revista universitaria "Germa", ens soRicitaren
art:cle, redactas en catalä, que nausee
precisement de la Universitat catalana.
Mataras que nosaltres parletn en els
mateixas tons a Madrid eme a la Rambla, velaren: que, en erecta, en treball
mara publicas en la nostra Ilenceua,
sense que ningú no hi trabéis el més
petit e:herede. Algune periòdics
d'Espanya, han dit que aquest
fet significava l'inici de comprensió
d'un dels problemes mes capitals dele
que es mantenen latents, i que nomas
la nava generaci6 peala solucionar amb
lee suficiente garanties
Creiem que l'esperit d'aeuesta generada), nascuda al ritme «le tantee experencies, és obertament favorable a
les lògiques peticiono, i que lea d'influir en !a nostra Miestia, de la trinos- manera poseible. llena parlat amb
alauns ¡aves intellecteals lastelans. i
ens han lndiaat la coniep ;cricia de cereal fórmules. Les apredecio sa, llurs
no ea. han semblat t an deseeuerlades,
quan en n olts aspectes pad- en escee
suscriles pele heme, Inés sb snclats i
radicals de Catalunya. Sahen elle, a
mas, que nnsaltres no pedem Manir
el un sol mamerta neroue la nae;a eanlana no és pas una cesa artificiosa,
de tima creació T'ostra. Tenbn personal itat heu &falda. i encara sitie ens
en volmtéssim clesnrendre, fent tate els
esfarcos, humanarnens pn=cai tes. no podriem pas acnneennir-ho. Terina carn
tenim, una constitueió esniritual tan
sblida, Es ben sabut que el nostre piel
linda) soler-i r, per nrocedinents coactbrs. Seran eh de l a banda de "Ebre el- qua commerent nue ha sanee nreri sament aqaests date I'liars ele
la fraerultat !s'Anean, procuras desfer el comalia titila en que sentare
ele une i els altres hem viscut.
Ele companys d'aquelles terres asores, eoHiciren la riostra intervenció.

PER LA LLIBERTAT
D'UN PROFESSOR
La Unió Belga d'estudianta universitaris sha adreçat a la Federadas d'Estudiante feixistee interessamte per l'alliberament del profeasar
Le Mourne empresonat per les autoritats del Feix.
Els estudiante italiana han contestas que l'acusat havia confessat
haver participa: en un complot contra l4 seguretat de l'estat feixista.
Els es ucliants feixistes. dones. creer.
que no els pertoca de prendre cap
iniciativa en aquest afee.
L'esmentada Federació afegeix
el seu comunicar que ha de rebutjar
lea acusacions dels estudiante belgues, i totes les altres que puguir:
arribar-li.
Tenim antecedente que els univer•
sisarle de Barcelona adreçaran una
comunicació eollicitant l'alliberament
de l'esmentat professor.
Ens adherim cordialrnent a la pe.
fi LA SENYORA RAPOSO QUtl
¡Que en Serena d'aquesta senyora,
que dirígele la Norme' de Mestresara de Barcelona? L'altre dia Ii dedi.
eavern un comentari que la definía
ben explicitament. Ara cal que da
guern que la tal Raposo no tolera
que les alumnes de l'Escala ostentin
flaeades catalanes o republicanes.
I es mostra tan radical en aqueas
sentir, que si les acece atribucions
Ii ho permetessin, les expulsaria del
local. Ja que aix6 no es de la seva
incumbencia, capotear que ella, junt
amb unes guantes dame. que ocupen
Arreas a la Normal, es rabejara suspenent durara els examen, que
'41 e Osten.

Reclamem la destitució d'aquesta
senyora, que confon aquest tetes
amb els de la monarquia borbónica.
en que bom sota el titol de monàrquic podia fer eci que li paseas pei
cap. No pot romandre al Ilec que
ocupa ni un dia mes. La neteja que
tot just comencem ha de prosseguir.
se amb la major intensitat, perqui
es d'una urgencia aciaparadora.
sistirem en aquest afee fina que
l'autoritat competent atofiiuta
oficialment
l endte
conegui la incompib
senyora Raposo amb el eirrec de
directora d'una Normal de Mestres.
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Franceses, 38'92 pan :no.
Anglesos, 4840 ptes.
italiano, 52'15 per seo.
Belgues, 138a40 per 100.
Suisses, 191 .8o per :no.
Portugueses, 043 plet.
Alentaras (Reichsmark), 237 ptes.
Austria (Schilling), t'39 id.
Txecoslovàquia, 2 040
. per zoo.
Holandeses, 4'oo ptes.
Grecia, r2.7o per roo.
Suecia, 2'66 pies.
Noruega, 266 id.
Dinamarca. z•66 id.
Finlandia, 2480 per roo.
Romania, 5'85 per too.
Bulgaria, de5 per sao.
Turquia, 4'38 ptas.
Estere Units, 9'95 ptes.
Canadä, 9.g0 ¡les.
Argentins, 323 pes.,
Uruguais, 624 id.
Nilene, s'13 Id.
Bolivians. 3'I2 id,
Colombians, 9'e5 ptes.
Venezuela, 144 id.
Japonesas, 483 íd.
Algerins, 38'65 per toa
Exime. 48. 50 Plata
Filipines, 4'so ptes
Monada, l'73.
OR

Alfons, I90 per toa.
Unces, pan per on
4 i 2 duros, roo per t ao
t duro, 9'5o petsetes.
Isabel, 191 per ton.
Francs, :89 per sao.

Diaatobte, 25 d'abril de 1931
dirigien les organitzacions policíaques, confiança que no m'inspiraven,
raturalment, els dirigents posats pel
regim monàrquic. Per alba vaig na.
merar prov isionalment el senyor Samblancat junt amb altres per atendre
aquella serveis. La detenció del capità
Lasarte i la troballa de bombea en es
estati.es dele Sindicats Lliures, tal com
funcionava la Policia, segur que no
s'hauria realitzat tot i les nieves ordres en aquel! sentit. Ara, pera), tot
ha canviat, i per a la total organització cal atendre els wat:ata:unta doeretzts pel Govern constituit.
Acaba dient que el cas del aenyor
Samblancat espera resoldrea a satisface:6 i dins les normes de justicia i
equitat
PERO ES DEMANA QUE CONVNUI INTERVENCIO DEL
GOVERN CIVIL EN LA
POLICIA
Diverses societats politiquea d'ara:asta caratal han trames telegrames
a: Gavera sollicitant que a la "J e
-fatur"dePolasguix ntervenció civil com es fa des de la iraIsla:nació de la República, pels excel .
lents resu:tats que dóna en el deseobeiment d'armes, municiaas i documenta que testen amagats els encenice
del rezare
EL GOVERNADOR MILITAR
VISITA EL SR. ^1MPANYS
El general Ferran Berenguer, goverrador militar de la plaea, anà a visitar alar al metí el governador civil,
ia qual cosa no baria fet abans per
trobar-se indisposat.
Aguda autoritat militara ratifica
els seus propòsits de posar-se a costat
rle la República.
VISITA DEL CONSOL
FRANÇA
El cenasel general de la zaraa vialtà el governador civil per donara les gràcies de l'atencia tinguda her
:es autoritats el dia abans amb
tiu de La manifestació, a la qual no
va concedit altea importancia que la
eue tenia en realitat
LES HORES QUE REBRA AL
PUBLIC. EL GOVERNADOR
SENYOR COMPANYS
Nota oficiosa:
"Per tal de poder atendre degudanene les mollee Persones que caneare
ren aquesta dies al despatx dei Govern civil, e: governador ha fixat les
i-ares d'er.ze a una del mati d tota
els dies feinem.
Aquest Govern civil aprofita l'ocasió per agrair una vegada mes les visites de cortesia rebudes, i en atenció
al copió; treball de reoreanitzaci6,
;ama que siguan casos cene-reta els
que d'aci er.daa-unt sinuin sotmesos
sea despatx."
AL DOMICIL/ D'EN SALES
S'HI TROBEN PETARDS I
DOCUMENTS
La palicia praetich un minuciós escoreo!: al de:afean del president dels
Salda:ata Llares, Remen Sales, que
ala fet eseapnl. S'hi troba una gran
quantitat de petar& i picea de documente.
Segares mar.ifeeta e! aovernader civil ala periodistas, aquests documents
temen importancia, perquè demostren
cörnplicitat dele mes alta personatges política de la simació paseada amb
els Sindicats Lijares,
Tant al Govern civil corn a !a "Jefatura" es menté reserva per tot el
,ran fo referencia a anuest r.fer."
LA DETENCIO D'UN SIGNI.
FICAT ELEMENT DEL LLIURE, A RIBES DE FRESSER
La policia ha posas a disposició del
jutjat de guardia Ansia P,oig Barca,
da 35 ar.ys. a Ribes del Fresser, qUall
e3 disposava a internar-se a !a nació
'eins.
El detingart era merebre de la Junta deis Sineliea ts Lliures i germA pol!.
sic del seto president, Remen Salas.
La detenci6 obeeix a rordre judicial
dictada catara els diremius d'aquellers
Erganismes obrera per haver-se trobat
explesiusf en l'escorcoll efectuat al seu
domicili social.
ARRIBADA DEL SOTS-SECRETAP.I LE GOVERNACIO
En el primer exprés de Madrid eseasserat aeueat rnati el senyor Manuel
Osserio i Florit, sets-seezetari le Governació.

Capitania

General
SERÁN DESARMATS ELS SOMETENTS DE BARCELON—A
El general López Ochoa digué
ea:: als periodistes:
—Poden dorar la nava que 111
estas acordar en ferm el desarmement del Sometent de la ciutat de
•laarcelona. Alai ho he fet saber a
!a Junta organitzadora dels Someter.ts.
De moment 1 'ordre afecta nofnes
a la ciatat; la me y a impressió personal, i que per tant us dono a títel
edición, es que, segons sembla, el
Pensament del Govern és que subs isteixin sois els Sometents rurals
de Catalunya.
DE L'ACCIDENT A UNS AVIADORS SUISSOS
Digué també el general López
Ochoa als repórters que se l'havia
assabentat de l'acc i dent d'aviació
oeorregut prop de l'aerealrom del
Prat de Llobregat, a conseqüencia
del (mal dos oficials s alinos que venien en avió havien resultat ferits.
El canso; de Suissa denianä auxili a la Capitan ia per tel que pagues ésser retirat l'aparen, i el ge
López Ochoa don ä les ordres-neral
perque es donessin totes les facilitats i personal, segons ele desigs
del senyor cónica,
Els ferite torea trulladati a una

LA PUBLICITAT
clínica particular, 1 en interessar-so
el capitä general pel seu estat se ti
digué que milloraven. Es troba a
les ordres deis aviadora suissos un
tinent coronel de l'exercit espanyol.
L'ADHESIO DELS CAPS I OFICIALS DE L'EXERCIT
DE BARCELONA A
LA REPUBLICA
El Govern militar d'aquesta plaea interessa la presentació en el dia
d'avui de tots els senyors generals,
capa i oficials de l'Exercit en situada de reserva, disponibles, de
rellevarnent supernumeraria sense
soy o invälids, tant en l'escala artiva caen de la reserva, per a signar
la prometença d'adhesió i lleialtat
decretada pel Govern provisional de
la República.
També hi hauran de concórrer els
que accidentalment es trobin en
aquesta playa.
I-IA ESTAT TAPADA LA CORONA DE L'ESCUT QUE HI
HAVIA A CAPITANIA
A les deus de la tarda es presenta, davant de Capitana una brigada de bombers amb un Carroescala de les mes altes, i ha proceda
de seguida a colocar una arpillera
que tapa la corona reial de l'escut
d'Espanya que hi ha a la part mes
alta de Teclifizi militar.
Presencia la feina dels bombera
torea públic.
VISITA DE CASERNES
Continuant la visita de casernes
i torees que s'hi estatgen, el capitä
general. aenyor López Ochoa, anä
elae a :a caserna de Sant Ferran,
de la Barceloneta, on hi ha el regiment d'infantetia de Jaén.
Com da costurn en el general López Ochoa, arcngä les tropes
termes patri:atiza, recomanant-los
mes absoluta adhesió al regim de
la República.
UN ACLARTMENT
DEL CAPITA GENERAL
El general Lhpez Ochoa, rectalcana alguns conceptes que li han
estat atribuits en un discurs, feu el
segiient aclariment:
"Vaig dir als periodistes que, en
relamió a la confirmada del senyor
Cornpanys en el cärrec de governador civil de la provincia, ciar en absolut esteva d'acord amb aquesta
decisió, que creia necessaria, puix
que la presencia del senyor Com.
panys davant del Govern civil de
la provincia reportava grana beneficia, i zig afegir que esteva mea
satisfet amb aquest accrd del GOvern, ja que ern sembla urs nou encert que cal afegir ale que ve obtenint des del primer moment.
Fina:menta els vaig dir que est.ava molt satisfet de l'esperit dels
oficials i de la tropa, que no sois
han acatat el nou reglar, sinó que
donen proves d'entusiasme per el,
la qual cosa em derneistren en les
visites que estic fent a les casernes,
en les titula hn rebut aixl mateix
demostracions de confiarme a la
nieva persona per part de l'oficialitat

La política
UNA ACTITUD
EXTE3IPORANIA
Quan la confiança en la
instauració d'una República federal és unhnime i Catalunya afirma coratjosament la seva lleialtat, la
C. N. del T. parla de
separatisme
En la reunió del ple nacional de
Sindicats Unics celebrada dijous a
Madrid amb assistència de representants de diverses regions, Catalumia inclasa, es discutí la qiiesti,i
Incoada amb la proclemacia de la
República Catalana 1 s'ea:ova urna
rnooi.5 en un deis parägrafs de la
qual es diu textualment:
"La Confederación Nacional del
Trabaje declara que con Corla einera, pxiivrndo toda su fu.---za en la
calle, se opondrá a lado deseo separacista, ya proceda de la región catalana, Galicia o Vas:con:ea desde la
huelga general a la insurrección armad:. Dc.ede la rceistercia pasiva a
la desobediencia civil, tusará todos
los malo.; pera anular el peal: que
meterle:u rcenper cata unidad (del
praletaria:)."
No saben/ els termes de la discussió, ni el punt de vista dels delegats de la Confederació del Trehall
a Catalunya, ni si aquests dclegats
caen catalans. Ilem llegit perla (letingudarnent la moció, ens han plagut les manifestacions federalistes
que ste: fan (... dentro de la humanidad hay necesidades económicas
con sus costumbres, ru idiosincrasia.
Esto que está en la propia naturaleza del hombre, ha de ser, tiene
que ser respetado dentro del sistema
federal que ha empezado en Espada,
llegará a Europa i abrazará a toda
la humanidad) poni), no hem compras la raa per la qual en el moment precia que Catalunya, com a
poble nacionahnent responsable, aiseca la bandera federal i senyala
un esdevenidor gloriós per als pobles hispànics sota el signe de la
República, htem parla, eran a terna
preferent de la sombra del separatiara° catalän.
Ho comprendriem—lhi estem avesatsl—en la gent d'" A B C". No ho
comprenem en una organització gua
sostente principie liberale. ¡El paper

anacrónic del separatisme mobilitzat per una organització d'avançada
social! Advocar per un aixecament
armat de les masses obreres contra
el "separatisme" en el precis moment que el fervor federal Higa amb
una idéntica aspiració comuna els pobles hispanics1
¿Quina maniobra política haurä
inspirat aquesta moció que no pot
reconèixer, que no reconeixerà cap
obres catalä?
¿O és que els que l'han suggerida entenen per "separatismo catalán" l'amor del poble catalä per
la seva Patria, l'adhesió de les
mas-sea catalanes al principi de la
unitat nacional representada en l'acmantas pel Govern que presideix
Macla?
Mai C0171 ara Catalunya no havia
estat tan interessada, reconeguda la
seva unitat, a establir un ordre federal que uneisci els ()oblea lliures
d'Esa nya. Mai carn ara, perla els
cataams, unánimes, no havien estat
tan coratjosament decidits a defensar aquesta unitat contra tot intent
de destruir-la.

Llegiu avui, dissabte, i
d setmanari polític 1
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La Unió 1 Joventut Aragonesistes i l'Estatut d'Aragó
Adherint-se als telegrames cursets per la Unió i Joventut Amagonesistes a les Diputacions d'Arenó
per a la constitució de l'Estat aragenes, s'han rebut els següents telegrames:
"Conocedores iniciativa Aragonesiete transmitida a Diputaciones con
todo entusiasmo felicitárnosles brindándoles nuestra colaboración en
defensa porvenir tierra arazonesa.—
Francisco Mesa, presidente Museo
Comercial de Aragón (Zaragoza)."
"Enterados telegramas dirigidos
Diputaciones propugnando constitución Estado aragonés como parte
integrante República Federal EspaSola felicita entusiásticarnente iniciativa y anima prosecución carnpaila en la que se pone a disposición núcleo opinión ciudad del Compromiso. — Fermín Morales, presidente Juventud Artística Cultural
de Caspe."
"Enterados prensa su telegrama a
Diputaciones aragcnesas viva Estado aragonés dentro República Federal Espafiola, visa Unión Aragonesista. — Vicente Serrano. —
Centro Aragonés de Tarrasa."

La Diada Catalanista
En la (esta de Sant Jordi es feu
rapar de gerrnanor da l'anomenada
Diada Catalanista, costura estabiert
fa vuit anys i que servia per aplegar a l'entorn de la taula une quanta
ferina batalladora de la causa catalana.
Aquest any, seguint la marea
senspre creixent d'aquesta germanor, foren en gran nombre els concurrente al ja tradicional ¡pat. A
l'hora del brindis jerez da de la pamula, en tons vibraras i encesos
de catalanisme, els senyors Roig i
Pruna, doctor Girona, Cardona,
Grant i Sala i domar Soler i Pb,
a
per la Unia Catalanista, i senyors
afarsans i Llauneta, per l'Agrupaci6 "Nosaltres Sois!". Varen cloure l'acta unes paraules del presa
dent de la Unió, En Vicente Ballestea que reflectien la posició de
la Unió en eia moments actuals i
confiant en l'esdevenidor de Catalunya.

Tres candidats monàrquics
feren circular cèdules
falsés
Dar un cal-Irga:
"Alar al mala es presenta al Palea
de la Generalitat, Martí Gubau Vade,
de trenta aays, soltar, domiciliat a
l'Arc del Trionif, 47, fer.t lliurament
vint cedules personals a noms diversos i seixanta candidatures i una
acta notarial qt:e Ii ratearen en una
casa de la Rambla de Catalunya tras
senyors que, recorranats per la "Uniú
Monárgulca", es presa:ra yen a regidora
a les eleccions del dia la.
Gubau Viade, en ampliar les
traes declaracions al Jutjat de guardia,
digué que tardé Ii inicien denat ae
pessetes a fi que beguis i farras anib
cinc afilies seas, pera a candició que
anessin dipositant el seu vot a cada
un deis collegis del Districte VI, i, es
clar, asilo cedules diferente.
Un dels candidata a regidora, que
viu al Passeig de Gracia, l'adverti que,
ei per eaalsevol motiu, fos detingut,
ensenyés l'acta notarial u el pasar:en en
Ilibeetat de seguida.
alai-ti Gubia Vierte, al quab an aseetragaren de mort. presentir la &aúnela
per trobar-se malalt i sense recursos.
Sembla que ala ordenat un escorcoll domiciliari on viu un deis candidata monarquics, per creure's que el sets
habitant posseeix mis adules."

Salutació a Basebnia
La Uni ó Catalanista ha enviat el següent telegrama:
"Diaria "Euskadi". -- Bilbao.
Unió Cata'anista al desplegar nuevamente bandera después dios inicua
persecución saluda nobles vaszos aconsej ando unió sagrada para obtener nacionalismo integrai—Presidente, Be-
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La Diada del Llibre
—
Un dels carrers que es veieren més
concorreguts amb motiu de la Diada
del Llibre bou el de Petritxol, on es
troben installades diverses llibreries.
En la Ilibreria de l'Editorial Políglota el moviment fou molt ',mena durant tot el dia. La dependencia va
hatee de fer un esforç per tal de servir, sense fer esperar gaire, les comandes del públic.
Una cosa semblant va succeir a la
llibreria que esta installada ale Establirnents Maragall.
Entre aquests dos importants establiments en combinar-se una decoració molt vistosa a base de banderes
catalanes.
El nombre de compradora fou nambefa a la Poliglota. Les obres rue
Id assóliren mes venda foren eis !libres infantas editara per la casa i
l'obra d'/vcn l'Escop, posada ahir a la
venda. "La lengua catalana", de la
qual seas vengueren alguna centenars
d'exemplars: segueixen després en ordre de venda els contes de Lela Anlada i "Nepals", cedes de guerra,
de J. af. Pi-ous i Vila, que porta un
pròleg de Ventura Gassol.
Tanibé assoliren gran venda les novalJs ae Deane s Menserda, obres de
pietat, d'art i diecionaris.
Als Establiments afaragall la venda
fou rr.717t repartida.

til siempre al servicio de 14 República y de la Libertad. — Castany,
Contel, Torrents .Aguasca, Cantón,
Moragues, Iferbain, Farrés, Lluch,
Roig, Perella, Pereira, Moyano,
Feutrier, lbafiez, Salas, Berberana,
Alemany, Alemans, Gili, Grau, Volart, Sabater, Cuadrado, Urpi, Domenech, Mestres, Berträn, Barga116."
"Excelentísimo sefior Ministro
Hacienda.—Madrid. — Empleados
Banco Alemán Transatläntico, en
número 275, le felicitan por acuerdo Gobierno derogación impuesto
utilidades i solicitan se extienda tal
benefici a dependencia Banca en
gran parte análoga situació obreros. — Carnes, Berghaenel, Bagufiä,
Reventós, Celma, Peiro, Sane, Bru,
Gonzalvez, Nadal, Cistare, Martínez, V:elsch, Rib6, Jarquc, Andreu,
Ritchter, Soencker, Rintelen, Gusta,
Tost, Ramos."
***
"Excelentísimo sedar Ministro de
Hacienda.
Los empleados de la casa Hijos
de Gabriel Julia, al felicitar el Gobierno provisional de la República
por el acto de justicia realizado suprimiendo oneroso impuesto de utilidades a obreros y clases de tropa,
suplican encarecidament e a V. E.
haga extensiva a dependencia mercantil su laudable iniciativa llegando a la supresión total de tal maladado impuesto. — Rafael Castelló,
José Sagrera, Joaquín Vilar, José
Castella, Ramón Torra, José Julia,
Pedro Castelló, Josefa Mamar.

AVUI, A LES SIS DE LA TARDA, A LA

Sala Badrinas, Diagonal, 460
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Interntacio catalana
ELS ',LIBRES...
* Que ha passat?
algua an i el sumari de l'opuscle
TrotsS Que ha passat? que, pu.5licat
per Edi:ions Proa, o cuja de sortir en
la nora biblioteca "El Cami", dirigida fer Andreu Nia: Advertiment

du Fedició russa; 2) "C'est la merche
des evenements"; 3 5 L'expida-15; 41
Coni Ira posea succeir aixa?; 5) On
ea la revea:ida sovietica?; 6) Es versemblant la subatitució del Soviets per
una democracia parlamentaria?: 7)
Carta du L Trctski a la vigilia de
l'expuni,3; 8) Els con-amistes i la
prerma burgesa (resaludó de l'oposició comunista francesa); 9) Carta als
obrers da la U. R. R. S. S.

Cursos
troLiferZencies
Per mala:tia del sceyor Ferrem
eatedziitic de l'Escala d'Enaieyr Ir:Juana:as, queda suspesa la
conferencia que hacia de donar avui,
cassette. a l'Associació d'Enginyers
Industrials.
— Aviai, dissabte, a la Facultat de
Filosofia, forrnant part del cura de
conferencies ormuatzat pel Seminari
de Pedagogia du la Universitat, el catedratic d'ética de la 1:nivel-sitas Central, senyor Manuel García Morente,
donara una conferencia pública sobre
el tema Pi:os:V.:a i Pedagogia. Lacte,
que titulo) lloc a l'aula de consuetud,
enmencarit a les set. Eón convidats especialment els mestres, els alumnes i
professors de les Normals, ratedrätics
i totes aquelles persones que s'interessin pcis afmo educacionals.
—Per tal que les sòcies d'Acció Femenina i músiques instramentistes
pra fessinnals que no pogueren assistir
a la y:inferencia del niestre Gálvez
Bellido que tingui !lec el dia ro del
carrent sobre el tema La dona i la
i • ns,sea, denla , diurr.enac, dia all, es
repetirá al nia t e.x local de i'Assceiació. Calas, 3. primer, a les (.1 ,-.tze del
mata Tambe com.:mica Arrió Femenina que a les cinc de la tarda les senyoretes artistes alaria Teresa i Caeme Gibert donaran un recital de vicli
i piano a :a sala d'actes de l'entitat.
— Per raons imprevistas i de torea mejor, la conferencia que esteva
anielciada per a avui, dissabte, a les
deu de la vetlla, a l'Escala Sitiase,
queda sumiese.

L'impost d'utilitats
Ha estat cursat el telegrama següent:
"Indalecio Prieto, Ministro Hacienda.—Madrid.
Dependientes compañia contadores Barcelona saludan entusiásticamente advenimiento República y
congratúlense supresiaa impuesto
jornales obreros manuales, esperando niagnanimidad y justicia este Gobierno adoptarä idéntica resolución
sobre oneroso impuesto utilidades
gravan sueldos dependencia mercan-

PALESTRA
LA BATALLA DE LA LLENGUA
En eis darrers mesos horn ha parlat de la batalla de la Ilengaa. Ara ha
arribat l'hora de lliurar-la.
El President alada ha anunciat per
a d'acii a peca dies un decret establint
els drets de :a :lengua. Aquest ¿carel
Rae letra mema si no cultessim tots
els catalans a exemiter teas els nostres
drets—que eón també els nostres desres—eavers la :lengua catalana, tant els
¿reto que fins ara ningú no ene hacia
pres, corre els que ara novament hem
recobrat.
El primer deure de tot catala es
l'as de la nostra Ile.ngua en totes les
ocasiona No hi ha ara excusa possible
per manques contra aquest deure.
RETOLS EN CATALA
La millar maniíestació de catalanistre i d'adhesió al nou regim de llibertat, és que tots els retols de:5 estalealmente pública siguin en catala.
Alfons XIII en una visita a Barcelona abans de la Dictadura, tela cb:crear sarcästicament que si ha vela
voleiar omites banderes catalanes, segrra encara izgint tete els ratols en
espanyol.
Aquest estad de coses ha de cessar
ara. No hi ha cap ra6 perquè actualment els rètols d'establiments i hohlguies no siguin en la nostra !lengua.
La casa que no ostenti en lloc principal i ben visible sin retol en catala,
ha d'es= considerada com a desafecte a l'esperlt de Catalunya.
--
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La M úsica

càrrec de l'Orquestra Pan Casals,
iota la direcció del seu illustre fundador.
El programa respeta plenament a
l'alta categoria que han assolit totes les manifestacions d'aquesta
prestigiosa instaució musical.
Primera part: Telemann, "Suite
per a orquestra amb piano (primera audici6).
Segona part: Beethoven, "Tercera Simfonia" (Heroica).
Tercera part: Wagner, "Viatge. de Siga-id pel Rin" (Interludi
de la posta deis daos); primera audició de "Idilli de Sigfrid".
Mussorgski, "Una nit al Mort
Pelat', fantasia de concert.
ASSOCIACIO OBRERA
DE CONCERTS
Per a demä, diumenge, anuncia
l'Associacia Obrera de Concerts el
seu onze concert d'aquest curs, en
el qual l'Orquestra Pau Casals, dirigida pe.1 seu fundador, interpretara. el següent programa:
Primera part: "La flauta mágica", obertura. Mozart; "Viatge de
Sigfrid pel Rin (Interiudi de la
posta dels dius), Wagner;
de Sigfrid", Wagner; "Una nit al
afent Pelat", afussorgski.
Segona part: "Tercera Simfonia"
(Heroica), Beethoven.
L'esmentat concert tindrà bloc a
les onze del mata al Palau de la
Música Catalana.
CONCERT
A LA SALA MOZART
Demä, diumenge, la Agrupació de
de l aebles del mestre Tomas Buxó
celebrara el seu seta concert a la
Sala Mozart.
Prendran part en aquest concert
les senypretes Victòria Scharlan,
Montserrat Casabosca, Josefa Coma, Elisa Pramera, Maria Lluasa
Robra°, Maria Gaspar, Assurnpció
Esteve, Concepció de la Huerta,
Maria Terrés i a.lerce Reguard.
La senyoreta Maria Terrés, ultra
les obres de piano, cantara en la
segona part quatre caneons: "Doleos records", de Boix6; "L'ocellet",
de Haendel; "Caneó de Solveig", de
Gricg, i una äria de "La flauta mägica a, de Mozart.

ALEXANDRE VILALTA
A BELGICA
Avui, dissabte. sortira cap a Belpica el sastre pianista Alexandre
Vilaitu, pur tal de prendre pan en
'el gran Festival de Música Ibérica
que ha de tenir lloc el dia 27 d'aquest mes en aquella nació.
GRAN CAFE ESPANYOL
Per causes independents de la voluntat deis seus organitzadors, ha
hagut d'esser ajornat el gran Festival de Música Catalana que havia
de celebrar-se evita per a una praxima data que s'anunciarà oportunament
En el seu loe ha estat compost
un programa del mejor interès artístic. entre les quals figura: "Scheerazade' (Stravinski); "Escenes alsacianes" (alassenet); "Vals de
Concert" per a violoncel (Dunkle),
a ¿arree de Joan Torrents Maimir,
i "Suite" d'obres de Chopin, entre
les quals figura el célebre "Nocturn"
per a violi, l'execucia del qual anira
a carrec del violinista Emili Vilalta.
ORQUESTRA PAU CASALS
Avui, a tres quarts de deu del vesare, tindrä lloc al Palau de la Música Catalana el quart concert a

Secció Permanent de Religió i Calle.
—Demä, diumenge, dia 26, diada de
Nottra Dona del Bon Consell, a lea
vuit, 31:ssa de Comunió amb cante.
Dilluns, dia 27, diada de la Mire de
Dau de Montserrat, a dos marta de
vuit: Ofici solemne, amb plätica i Comunió general. Després de come.nearan els torns de vetlia fins a les
set de la tarda. A les sct: Sant Rosari, novena de la Mere te Deas de Montberrea Vespres, visita espiritual i oracions iinals. Divendres, dia de maig,
cemenea el mes de Maria. A les iruit:
Missa de Comunió amb cants. Exereicis del primer divendres. Dissabte, dia
2, ce:ebració de la lenta de Santa
Crea; a les volt: lfissa de ConerMó
amb canto.
Secció Permanent d'Econornia i
Proveiments. — Llista de la setmana.
Dimarts: Timaballe de llagasen" a iß
parisenc; dimecres: rnedalles de ve
della a la Derval; dijous, perola Bona Lona i pautes souff.ées; divendres:
pastissets de pasta de full; dissabte,
Macedònia de fruita amb gelatina. —
Classes de les tardes: aneares: crema de volea:e i copes Antonieta; dissable: palpissos d'anyell amb pesols
tartaletes de maduixes.
Menjador econórnic femeni. — Funciona a diari d'una a tres. Per un dinar sol, ,3 ptes.; per un abonament setmana anglesa i mensual, a ptes; per
abonament (1 mes de durada) 4 dinars,
250 pres.
Secció Permanent de Ceremonial i
Fer!ez. — Diumenge, dia 26, a les sie
de :a tarda, concert de plano a càrrec
de la sen-Areta :alerce Lladó. Poden
assistir-hi totes les skies amb llora
families.
Es posa a coneixement de totes les
senyoretes que assistiren al curset de
venodores a la menuda, que, :a visita
al Museu del Parc que havia d'efectuar-se el dia Ip, tindrà lloc el vinent
diumenge, dia 26, a dos guatas d'onze
del mata Lloc de reunió, entrada al
Museo, placa de les Armes.

ORFEO BARCELONES
El concert extraordinari de VOrfe6 Barcelonés a la Sala Capsir Valdrá loe el dia 25, a les deu del
vespre, cona ja hem indicat en altres edicions. S'ajunten en aquesta
vetllada, ultra totes les seccions de
l'Orfeó, l'Orquestra del Circo/ Católic de Gracia, la Cobla Barcelona
Albert Martí, els professors senyoes Molins i Devesa, la solista
sanyereta Gallard, el mestre Pomerol, el mestre Joan Altisent; sota la
batuta d'aquest darrer es cantarà el
selemnissim "Cant de Victòria de
afirjarn", de Schubert, choral mixt
a quatre veus 1 solo de soprano,
amb acompanyament d'orquestra,
piano i harmònium. El significat
Isnc d'aquest cant, el valor musical
que encaixa, l'extensió de la partitura, fan delicias l'escoltar-lo, i per
aquest principal motiu la Sala Cap.
sir es veura plena d'un públic seleche. L'Orfeó Barcelonès amb
aquesta actuació escrim à una de
les millors pagines al !libre gloriós
de la seva història.
GASPAR CAÇADOR A VASSOCIACIO DE MUSICA DA CAMERA
Les poc freqüents aparicions que
fa entre nosaltres l'eminent violoncellista català Gaspar Caçador i les
noves que sovint esos arriben dels
seus exits extraordinaris a les principals citaats musicals d'Europa i
Amèrica, creen al voltant de la figura d'aquest gran artista un vivissim interès.
No és d'estranyar, dones, que el
recital que Gaspar Caçador donará
el dilluns vinent, dia 27, exclusivament per ale socis de l'Associació
de Música da Camera liagi desvetllat tanta expectació, molt mes quan
el programa anunciat está calculat
perquè pugui Huir esplèndidament
les seves múltiples qualitats d'interpretació excepcional el nostre famas violoncelista.
GIUSEPPE PICCIOLI

NOTES OFICIOSES

Institut de Cultura
i Biblioteca Popular de
la Dona

Aquest eminent pianista italià
exentara, ell el scu concert d'avui
a la Societat Filharmònica, un suggestiu programa dedicat als grana
autora rornantics Schubert, Chopin
i Liste i els moderna Albeniz, Debussy i una transcripcia del mateix concertista d'un 2%1in:reno de
Pergolesi.
Del primer. Schubert, interpreta1. 1 la bellissima i poc coneguda Sonata en "la" menor; del segon, un
Scherzo i dos Preludis; de Lista',
les diles Llegendes de Sant Erancese; d'Albeniz, l'Evocació; de Debussy, la página característica Hin,trels i Soirée dans Grenade.
Donades les qualitats interpretatires de Piccioli és d'esperar que
l'execució de l'esmentat programa
oferirä el (Talaran interés.
EL CONCERT D'AVUI
AL PALAU NACIONAL
Avui tindrä lloc al Palau Nacional del Pare de Montjuic el magne
concert organitzat pel Comitè Olímpic Espanyol a honor dels delegats
del Comité (limpie internacional
aue actualment es troben a Barce,elona i que, com is sabut, han vingut a la nostra ciutat per a decidir el lloc ans llaman de celebrar-se
les Olimpiades de l'any 1936.
El concert ha eStal confiat al glorió' Orfeó Català, sota la direcció

No són tots criminals
els que estan tancats a la

1

presó...
Aneu a veure

[U 011111E
A ROMEA I
del mestre Lluis Millet, el qual exentará el següent programa:
Primera part: "El cant de la Senyera", afilleti "La caneó del lla¿re, Sancho-Marraco; "La nina
el moliner", Pérez Moya; "El fill
de Don Gallardo", Sancho-Marraea; "El caçador i la pastoreta", Batey; ' El cant dels ocells", Stillem:
' La filla del /a:encane', Comelles
Ribó; "La Mere de Deis", glossa
de la caneó popular, Nicolau; "La
sardana de les monges", Morera.
Segona part: "Juny", sardana,
Cobla Barcelona, Garrete; "La Balenguera", Vives; "Sant Jordi ericen(ant", Pujo); "La marinada'. sardana, Pérez Mora; "El rast del poble", himne, Vi, es.
Cal confiar que tot Barcelona saldrä fer arte de presincia aquesta nit
al Palau b'acional. collaborant *jai
als plana dels que tan bell esfóte
realitzen perquè les Olimpiadas del
1936 se celebrin a Bamba». •-

Dissabte, 23 d'abril de 1931

LA PUBLICITAT

El correu de Madrid
•La situació ptibliea és d'una estabililas lan perfecta, que podrient dir que
han, la ut acaronar. El dissabtc, quin;
es retira r en els ministres a rotosa,- de
les diades vibrants de la setmana,
Pi baria, despeé: de malte anys, cap
conflicto que maltés retardar la son.
Alguns 'Chi ha quo sin grras, i no tal
anar enumeratit-los: perO l'espera del
poble, la confiança en el Coreo:: es
tan absoluta, que sembla qic cla cm/filetes sdn boite: persones com»intentoses que van dieta "Quan z.algueu,
onic: hi ha pressa..." Les dass
tiniques a:arines d'aquests dies, que !oren la suPosada obten:cid de l'itere(:,03 ¿ 'enfilan de canora que apuntaren contra l'esquadra de cuirassats i
creuers de Cartagena, /oren cascados
pe! -trop de ade" deis repubii:ans,
çue pensaren vente jamamos.
La crisi d'.-Indeltisia resta esmortuiamb l'aplicació de la consignació dc
la Casa Reial als obre,: agrícoles alli
aturats. ( - Iza bona creada es presenfa
per tac, el confliete agrazi s'ha
ullanyat, fins a l'any que
Els est:Idiants lion entrat amb disi entusiasme a les ¡lides. Les
",--es i les visites de! cordmal de Tari., ,;:".7. del bisbe de BJYCe!On3 i de
gt:C r• i2)e de ralhicia. Pacata/tu:at
c sa'gutta capital: catedrals al noto
afea i la triid,.Meia de! Caven, en materia religiosa, perinetets de tcnir la
:onfiança que fin: a les Corts Cons.'ifuents no hi ha pas cap temerea en
equesta part delicadissima.
L'escrupolós respecte del Govern a
?es neis, sobretot Ice que regulen la
flibertat, ha donat mes confianea a tots
els pobles las/inics, que les mis radical: !beis def ensa de la República
gue hont hagués pogut promulgar.
Els termes resolutorio, ene que Sicireumstancials, de la qiiestid eafan el pes al tnant dc satisfac-ion; de les quals les que esetentent
• -,7n la base. Només el problema de la
' senda dels volors dkergeix una mid'aquest estat dese:rit, ter-3 la pos'bintat de tanic ha 7.s!at enérgirament
-•:ncuda per la conii,m ina general. El
•fot-zzn 01 treses fa drtertninaciars ra,'icals per al cas que calguess:n, per()
lambe la ferma esperanea que la
-casa de la flu:tuacid dels :envio. que
is !'emigració de capitals, ”0 tan forta
-un !a gent es tensa, s'aturara
teznazon a /taz natura! erplotacij que
Espanya i no otra.
La intenigincia ent re els tettistren
és perfecta. Tat es dfseutrix CII Censen, /erb encara no s'ha tres un sol
accrd que na F.agi obtingut abans un
post dr convinamea &Trae. Si aird perdura. can: sentina, ne hi ha dable que
el Ga y era es presentaea integre rom
ora esta, a les Constite,7mts, i que te,dra due a la dis:ussid d'aquestes /la
projecte harmónic de Constancia. que
e': jrincf/i roguess:n crecertaz tate els
p:rtits republican.:, de la dreta a l'eseuerra.
***
PROBLE.VA DE C.4TALLM'A
Aznii (no abans) pedem parlar de la
,-:pressiá que fiu e! plantejament ra.i'ical de la qiiestii5 catalana. L'etnoció
l'cugünia

que su produje a Madrid,

ezetzcardimWa. No pariein de l'u•- ten:eta rabié:, que, aquest, coin:ident
• genera! atnb el mondrquic, no guaita
conte-'ori per si ara d'oc! sortien
. -atea d'en. Parlen, deis sita• aitecte s s ama, el fcderansme, que !ro-

'
I,

rra MCSSGI arist te" /055r-

en practica, dels conreneuts que ei

Martínez Barrios,
restablert
Madrid,
— Restablert de la sera
i ., lisposició el ministre de Comunica,
senyilr Martinez Barries, avui
"73 acudit al neu despatx oEcial.

nnverte:ne la ¿lada ¿'aval en nna fesia de fe i d'espere.nea. Cada any sap
fe: arribar lins al Sant el perfum de
les rote; i tot el fervor de la riostra
catalaritat. Pera, especialment en
a q uest any de gräcia de te3r, es qué
l'infecte drac lea estas foragitat pel
tenia: confiança ca el Sant i a ell
el eatronatge. per tal d'ass751"7 ' la Erra:ele
arni lament el senyor Barrillon
ia paran% al senyor Maspons,
ter r ola l'exposic16 que s'inaugura,a destacar que unes manifese..-iar, del senyor Pujo; li recordaven
id t que la primera negada que anä
Ginebra, en representació de Cataa-aya, per a tractar de les minories,
tumsä trabar-se estrany entre els ales
n:C3 e,5ent aixi, i molt
mencs per la part juera, pubt que segafen en tot detall el nostre ralea
Tots dos parlaments foren calorosament aplaudits.
Fan neeriela pel mestre ceramista,
s oci del Club, En Josep Guardiola i
, tonet una vibrant poesia dedicada a
'a (liada, 1 que obtinrui un fantletic
e e bIliment entre els remilts a racte.
El senyor Guardiala restä nisib'ement
ernecionat.
Les estampes, (oigo, gravats, etc.,
han estat facilitats pels socis de la
rasa, senvors Josep Guardiola, Roig
Punyet, R. Martín Albert, Passend
Pujo!, Pau Vila. llevat de/ material
del; arxius del Club. Presideix la sala
en es tro', • a l'expos i eió, que •, s interessant de debla un bell tapís representant Sant Jordi, cedit pel senyor
011er, dels Magatzems "Les Columnes".
AH" l'exeidsie.i6 o acte celebrat
ahir, i el bell estol de domassos barrats que °mallen els carrers, Gräcia
teta negada més palesä la seva catalanitat,

fet de Cali:hit:ya le irremeiable, pera
no poden vèncer el sentimentalisme d'una histdria que daca diluida din: de
la sang i, finoiment, del que aqui eancisent per "el canicie'', el nombre do
comerciants que bilinguen la història
de les robes angleses barates i retarden tan! cota Poden l'aplicacid als
cli:nts de les Paises Positives de P en t
que soc*: s'han produit en els prodarles catalans. Atoan.: caps cale:12
parlar,:n d'organitsar una mattilestacid semblant a la que en temps de
Pral de la Riba s'orgaiiitrh can:re l'aunonomjj Li: Catalunya: Den) no van
:eme l'ambient que ‚'Is ralla, ni a la
treensa, ni a les societats, ni a les
maese:. Els periOdics traancionalmcnt
anti.catalanistes, no passarcu d'unes timlars inalicioscs a les quals el test
nomis corresponia minsament. Sentir:lizo o no, (t'ilion: sa/ a r a datan! de dues
inurades formidables: la nec:ssitat de
no perjudicar la Reptíblica, i l'acord de
pensar mula el Coreen que el fet de
Ca/aturo no és de cap de les Cisneros
en:agobie. Adhitc els diaris militars
han publica: editorisfa on expressen
que por trist que sigui per a l'Espanya
que ¡Sis ara hem conegu t, cal resoldre antb cor jerm e! que tant desa-

fiara,
El Gavera no s'ha atantentat amb
ris a:ords que ha jet amb el Coreen
de Barcelona. La cierogació de la Dei
sic Jurisdiocions ha estat feta principalment de cara a Catalunya. L'adfnircbte prränibal del decret dcrogatori
que zu escriure personalnicnt Alead
Zamora, n'és /'enyora. Tres dels ministres eren en cert grau contraris al
reconeixement immediat de la troclamorid autonbmica catalana, en gratis
diversos 1 per causes dirtrses. Bis tres,
destrio del Matge del, ministre: a
Barcelona, no oposaren ni sin sol ocgestarrt. Un d'ells no rama insistir,
per no des:ordar tantes de reas undnimes; un altre declara que mai de la
sida ¡savia estat enemie de Catalunya,
i que no ho seria: el tercer, poc amic
dcl fcdrralisme, declara exceHentment:
"mai no consentirla que les torrar de
llengua castellaw es dividissin otra 7:1
quadriculat fill del doctrinaristne ferieral que trencaria la imitar moral del
nostre poble; per) en: COU'f/IÇO que
la jedereció is tteceseOria amb els p o bles que no tenen el mateix este,*
nostre,"
D'acord an;!' aquest esperlt, is e!
da ,...er transcendental decret sobre les
Diputacions. Ha estat un 1I014 reconel.
renten! dc la !liberto! de Catalunya a
l'instant en qui baria de quedar Provet de manera indubtable i precisa resPerit del Ga yera. Estendria agites! el
riyisn interi a Catalunya en la mateixa !arma ave a tot Espanya? Sense
una obscrracii, sense ros dable, fan
l'acord rapid de deivar-fia a mans de
lo Generalitat Catalana. co,,, el
resultar d'una operado' a la etilquina

calcular.
***
ELS CATALANS A ECONOMIA
Lliures ja de les Miestions eonstiluci:aals prh,:es el ministeri d'Eennontia esta ja a mane de la ret7esentari5 catalana en el Go7crit general.
Llar obra is esperada mi' , orlacid de rmpre que vine- , ,..`alans al
GOVellt, augmentada ara la curioei/st interessantissinta que hi ha Per
coniixer les zotes ge:trracions de politice lmrcelonitte,
'ACRE

I HA ESTAT PROCESSAT
EL GENERAL MOLA

ELS CAPITALS SON REINTEGRATS ALS BANCS LES CONSTITUENTS OSSORIO I GALLARDO
VISITA EL PRESIDENT
La Granja serà convertida en Universitat d'estiu
Madrid, 24. — El ministre d'Hisenda cebé avui nombroses visites,
i entre elles l'Ajuntarnent do San Ildefonso, que li parlä de les conseqüancies que tindria la incautaci6 del
reial patrimoni, d'acord amb /es disposicions dictades recentment.
El ministre va dir que el personal
que prestava aervei a Palau, seguiris prestant servei i cobrant llurs
havers.
E; ciar que — afegi el ministre —
no és definitiu. puix que depén de
l'organització qe es donará a l'assumpte i de la qual es parlarà oportunament.
Els comissionats — afegi el senyor
Prieto — sembla que pretenien que
fossin cedits a l'Ajuntament de San
Ildefonso els bens de La Granja, tal
cona s'ha fet a Madrid, Barcelona i
Sevilla; però he tractat de persuadir
els metts visitad; que les cessions
tetes a les gran> capitals esmentades, quasi no han tingut importäncia, en relació amb l'enorme cens
de població, cosa que no succeiria a
San Ildefonso.
De moment, es pensà destinar La
Granja a colònia escolar permanent;
per!' ara sembla que es destirara a
Universitat d'estiu.
Tembi lee rebut la visita del Consell del Banc del Crèdit local. Ha estat visita de compliment i adliesió;
pera) jo he aprofitat l'ocasió per
avenear-los la nona, que encara no
coneixien, que en el Cocad! d'anit
havia estat nomenat governador del
Banc, En Josep Marrano.
La reintegració de dipòsits tegueix

en proporció ascendent. M'ha
municat el Banc d'Espanya que aldr
el van constituir ro dipòsits, quan
la altea normal ve easent de 60
o 70.
S'espera que el dia d'avui seguirà
la mateixa proporció, i3 a dir, que
la gens reir.tegra llurs velors al Banc,
d'una manera perfectament satiefactäria.
Lea noticies que es tenien de les

sucursal; a provinc/es del Ranc d'Espanya, acusaren la mateixa favorable impressió.
A continuació donä el ministre lectura a una nota del delegat del
Govern en el Consell Superior Bancari, referent a aquest assumpte.
La dita nota compren els següents
punts:
"r. — Después de los telegramas
recibidos ayer y de los telegramas y
comunicaciones llegados ea las primeras horas de hoy, toda la Banca
operante en España ha presentado
su adhesión a la política económica
del ministra de Hacienda, en termino% que significan un efusivo acatamiento de las instituciones republicana!.
Peínese de relieve por los adheridas el acierto en las medidas dictadas y el entusiasmo para su ejecución.
1. — Personalidades da gran relleve social y financiero se han presentado al delegado del Gobierno,
para manifestar su acatamiento absoluto a la medida de gobierno, con
el deseo ferviente por la consolidación de las instituciones, figurando
entre dichas personalidades algunas
de caracte:izadisima significación
monárquica, que manteniendo con
dignidad sus ideales políticos, reconocen la identidad de sus intereees
por lo de la República y le coroplometen a no realizar acto alguno
de transformación de patrimonio n1
de movimiento de fondos, aún en caso en que estaría justificado por teatarde de compromisos antedores, legalmente constituidos. Fin obtener la
aprrbación previa del d e legado del
Gob:erno.

3. — La Inspección acordada por

Una denúneia contra
el doctor Mbinyana
Madrid, 2 4. — Avui, abans de amate/ir-te les 72 hores de la sena detenció, ha estat dictat aale de processanieta contra el general Mola.
El Tribunal Suprem, erre és al que
correspon la tramitació de l'assumpte,
ha resol la competüncia a favor del
fulge ve ha portas el procés fins are.
A darrera licita de la tarda ha visitas el przsideaS el fiscal ;carral de la
República. el qual ha donas comete
d'haver dicta; aute de proceesament i
presa, del geaeral Mota.
Se l'acusa del delicte d'imprudéncia
temeräria i se li exigeixen 25.000 pessetes per a la llibertat provisional i
25.0000 mis als efectes de les responsabilitats que es derivin del procis.
El genera/ Mota ha nomenat advdcal el senyor Ricard Benítez de La1 procurador el senyor Soto.
El senyor Galarza també ha donat
compte al president crhaver presentat
una demencia contra el doce Albinyana amb motiu d'haver retirat part
d'un dipósit producte de la subscripc16
a favor del general Martínez Anido
del Credit Lyonnais.
Es realitzaran algunes gestiona per
esbrinar les causes que rinduiren al
trasllat del dipòsit.

El capità Sediles
Madrid. 2 — Dernh, en l'exprés de Barcelona, arribar à el
capillo Sediles.
L'acompanyen els capitana
Salinas', Mendoza I altres militara que prengueren part en
l'alçament de Jaca.
Se'ls prepara una rebuda entusittatica,

el ministro de Hacienda sobre ario.
vimiu to de cuentas col-lento y valores, tä casi totalmer te realizada,
y el delegado del Gablerno en el
Consejo Superior Bancario viene re•
cibiendo las relaciones oportunas.
4 .— El delegado del Gobierno
enroca al ministro la especial ea
tisfacrión con que ha comprobado
no 56io la corrección ex q uisita de

toda la Banca espatiola de origen extranjero, amo el leal y fervoroso ap6yo q ue en todo momento presta al

capitals en valor; d'altres paisos.
Es aquesta qüestió de mera policia,

i cree simplement que aquest avis a
aquests representants de Bancs estrangers, perquè desisteixin
de llar tasca de captaci
ó, pera) si
insistissin, es trabaran de noble colbocata a la frontera, per considerarlos indesitjables.
Un periodista preguntä al ministre si arribaria a convertir-se en realitat la idea que va licuar el ministres l'altre dia sobre una possible
supressió de l'impost d'utilitats als
sous mis petits de To.000 pessetes.
El ministre va respondre:
—Amb tot i reeonéixer el just que
fibra eximir els funcionaris que tenen sous tan modestos com els jornals dels obrero, no es podria fer
res en els actuals Pressupostos i suposaria una fallida en les 'ales generals del dit Pressupost, que no pot
dur a Serme.
A aquest respecte, va recordar que
la seva gestió al ministeri d'Hisenda estaca moltes vegades en pugna
amb les seves conviccions politiquea
i el seu criteri particular, ja que la
tniesió que hi hacia d'exercir era la
de &t'enser els interessos generals
de l'Estas.

LARGO CABALLERO
REP LA FEDERACIO
TEXTIL DE CATALUNYA
El cena electoral
Madrid, 24.—lei numstre del
Treball ha rebut la Federactd
de la lndústria Textil de Catalunya.
La Federacid ha preguntat
al ministre si la ratificació del
convent de la jornada de vuit

hores Implicar/a l'introduir algunes variacions a la legislació
d'aquesta jornada,
El ministre ha eontestat que
quelcom hauria de modificar,

però sense gratas diferencies.
Tarnbó ha dit als visitante
alludits, que ell era el ministre
del Treball de N'a la nació, 1,
per consegüent, quan s'efectuba inspecciona a les fàbriques
1 tallare catalanes, nomas han
d'atenir-se a la leglslació nacional,
Els comlssionats han dit al
ministre que estaven al costat
del Govern Provielonal de la
República.
Tumbé ha visitat el ministre
la Comissió mixta de la indústria hotelera do Madrid, que ha
parlat al ministre dels inconvenients que criginarä l'atur del
primer de rnaig, principalment
pel que es refereix als cuiners.
L1 han proposat una fórmula
estudiarlo aquesta tarda,
lla rebut també una Comlssió de Palència, que 11 ha parlat de les dificultats en qué es
troben els accidentats del treball perque sels guri, car els
metges de la població alleguen
incompatibilitat, per pertànyer
a les empreses.
El ministre ha donat 1nstrUeelone al governador sobre
aquest assumpte.
Una Camiseta de tramviatres
de Bilbao, que ha vlsItat el senycr Largo Caballero, 11 ha demanat que es posta en vigor les
bases de treball des del primer
de maig.
Una altra Comissid de perits
IndustrIals ha pregat al ministre que desapereguin lee diflmilete per a l'exerelci de la
professió, 1 11 han demanat que
es reforml el pla d'ensenyanea.
El ministre els ha contestat
que el crIteri del Govern da una
democratItzael6 en tots els sentits, 1 que abans de fer la reforma escoltarlt els alumnas 1
ele profeseore.
El ministre ba Yebut
mateix la rederaeld Naelc.nal
de Cases Baratee, que 11 ha
perlat de lea dificultats que
troben per la Caixa de la Petita
Prepletat perque sele facllitIn
quonlitats.
El ministre el ha dit que
nettierä en celleboracid eme)
les Caixee d'Estalvis 1 l'Institut

Gobierno."
Acabada aquesta lectura, Indalecto
Prieto va dir que el Govern, en el
que respecta a la Banca, esta absolutament tranquil I satisfet, pero
queden altres petits procedimente
d'engranatge, el d'estendre tetona de
de PrevIstd.
comptes corrents aquí, endosant-los
Parlan? del reos electoral, ha
als Bancs estrangera, la tramesa per dit que el Govern acceptft la
valora declarats i encara hi ha un
snva propostn.
altre pant, del tju_al parlarem desPel pronediment ja axnosat,
pres.
eis elutadane faran les rectaEl Govern té la facultat de susmacions d'inclusló o exclusió.
pendre les tramen; de valor; de- S'habilitaran probablement Oclarats a l'estranger, pera com que
pines horas d'un /lis/saleta I tot
aquest procediment ha disminuft i
dinmenge Per a aquestes
encara en eta moments de mejor in- operaelons.
tensitat en l'emigració do capitals,
Els perfile polffies podran
no es va volee adoptar aquesta medrei g nar els interventors que
sura per evitar l'alarm 1 no pro- tic altgln.
duir pertorbacions, però canee lea
Despré3 d'aquesta operad&
proporciono desusades co que han
lot anfrä a la Junta Munlcipal
eortit els pites de valore, llar des- del Cene. Ara només s'imprltinad?) i procedencia, dadee que sermiran les !listes suniet.'Iries.
viran d'orientació. Conec lambe el
fila de les Pleerinne hl haurä
Sistema que ja he citat, de fer emipersonal emb el fitxer per tal
gració de capitals per mitjä de ta- de enneultar els dubtes que hl
lons lliurats als Bancs estrangers,
pecó cono que tumbé tendeix a la halad.
El cena estarit m'Altt cap allä
seva desaparició, no cal fer res tama mig mes de juny.
poc en aquest cas.

El tercer procedinsent — afee —
que fa referencia a uno agente
estrangers que ea dediquen a actuar
personalment, prop de capitalista,
per proeosar-los la inver316 de llora
Es el
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Opinió del diari de
Romanones

Diu que és un monàrquic

Madrid, 2 1. — El "Diario
sense rei
Universal", amb referencia a
Madrid, 14. — A dos quarts de
les eleccions de les Constl- deu de la nit ha abandonas la Pretuents es declara anemia de sidència el senyor Alcalá Zamora.
l'abstencionisme dele montea.En sortir ha conversat uns mogules i diu que el Govern ha
ment; amb els periodistes, ala guata
de procedir amb respecte als ha
dit que arel havia estat destinat
sena . adversaris politice de la
mateixa manera que procediren a treballa dipiomätics.
—He visitat els ambaixadors dels
respecte als republicans els
Estats Units, Itaiia, el ministre
membres del Govern caigut.
Afegeie el (Mari que al Govern d'Holanda i he rebut l'ambaixador
provisional li seria fisch l de de Belgica,
—Aquesta tarda he estat trebatreure de les nenes 400 diputats republicans, pere per això .11ant amb el ministre de Justfc:arnateix que es molt fäcil no es ha continuat ident el senyor Alcalä
el mis convenient ni per al pala Zamora — a part del despatx d'aqaest mata sobre assumptes del seu
ni per al Govern rnateix.
departament, per tal de preparar la
El diari acaba dient:
" Mostea:: z, intervencionista labor que ha de portar-se al Consell
en las eleccions seria para el de demä i el següent, pla que hi ha
Gobierno desacatar a priori la material per a dues reunions.
—També han vingut a consultarvoluntad nacional y renegar
villanamente de su origen de- me algunes a:tres qüestions, i
mocrätico."
conferencias amb el ministre de
Comunicacions, s e ny or
Barrios.
—He rebut —ha acabat dient —la
NO PASSA RES

Declaracions de Maura
Madrid, 24. — El ministre de la
Governació va rebre una cornissi6
del Conegi de Farmacémics.
En rebre els periodistes els va dir
que no hi havia res de particular.
Horn Ii preguntà si havia ja pros
possessió la Junta Administrativa
de la Diputació de Madrid, i va respondre que no ho aabia, puta que
el governador no li havia dit res.
A provincies—afegl — hi ha traequillitat absoluta, i de política no
hi ha res de nou, despeé; del Consell d'anta
També hom li va preguntar qui
substituirà el senyor Herrero en la
Jefatura del gabinet d'informació nacional i estrangera, i va contestar
que Xavier Bueno.
Haig de fer constar — elegí -que aquesta ofie i ria no és la que venia funcionant, sieä una de nova,
que informará el Cerera dele punta
scbre Premsa eatrarigera i nacional
que interessin Van tal régim.
Hom li va preguntar si podia ja
di,- el nom de la ticraana a la qual
va &Iludir el fiscal aereral de la Repablica, en dir qat baria mcsenteit
:lea querella contra aquesta persoro. reservant-se el nora.
Contestä el mina:ate-Je sortirà tot. Ps cosa que pot
tarar complicacions, i pe' ara no crzc
pudent fer-ho pú'aut.

No hi ha hagut tal complot
a València
Wanda, 24. — El marqués de
Sotelo, que fou alcalde d'aquesta
ciutat durant la dictadura, ha visitat el governador civil per a desmentir certs rumors que vénen circulan! segon3 els quals aa pres part
en un complot contra la República.
També ha visitas amb el mateix
=S ial Cl governador una cornissi6
de la joventut monárquica.
El senyor Centeno, parlant amb
els periodistes i en referir - se a l'alludit complot ha tret tata importancia a l'assumpte i ha afcgit que els
escorcolls practicats al; domicilia
dels detinguts confirmen la sera
opinió que no es tracta sitió del
gest d'un estudiant exaltat
El marques de Sotelo ha dit que
dies passats se li presentä el depen-

dent d'una casa d'objectes militars
preguntant-li si havien encarregat
5.000 insignies monàrquiques, i en

contestar-li que no se n'anä el dit
individu sense que s'hagi tornat a
saber res d'el!.
Es considera absurd que en el
pretès complot hi hagin intervingut
elements del cos d'artilleria.
Els caps i oficials del regiment
d'artillería destacat a Paterna han
vlsitat el comandant general, general Riquelme, al qual han manifestes que eón aliens a la suposada
conspiració monàrquica i que acataren la República des del primer
moment.

visita del senyor Ossorio i Gallardo,
el qual mita dit que conserva la
seva ideologia de monàrquic acate
rei i sense possibiiitat que chi haga
Li he dit si està disposat a collaborer amb els seus consells en el
nou régim, i he escoltas amb malt
d'interès i agraiment les seres pamutes. Només eso resta per dis-vos,
senyors, que he %T'out noticies que
el general Sanjurjo ha arribat a
Tetase 1 se li ha tributat una grandiosa rebuda. L'alt comissari pre-

para una proclama de tons elevats
i patriótica i d'adhesió al Govern
provisional.

Els ferroviaris aromiadats
l'any 1917
Gijón, 24.—L'alcalde ha rebut un telegrama del ministre

Madrid, 24. — La "Gaceta" d'avui publica, entre altres, les disposicions següents:
Declarant disaolt el Consell d'Estat tant en el seu ple com en el seu
permanent, supressió del primer i reorganització del segon.
Nomenant President del Consell
d'Estat el senyor Pedregal.
Declarant en auspena els precep-

te;, Ileis i reglaments de les carreres dependents del rninisteri d'Estat, en el que respecta a les condicions exigides per a rascens, trasllat, promoció, vacants excedències,
disponibilitats 1 tot el que pugui
oposar-se a les necessitats del servei de la República.
Admitint la dimissió del càrrec de
ministre plenipotenciari de primer a

N'Eral!! 31. Torres, que era secre,
tari particular de l'ex-rei i el qual
queda en situació d'excedent voluntate en el dit cärrec.
Declarant excedent forcós l'oficial cap de segona classe del Cos
tècnic de lletrats de Justicia, a En
Manuel Mafia.
Publica també el decret relatiu a

la prometença de fidelitat per part
dele individua i oficial; de Marina
a la República.
Declarant obert al träfec aeri el
port nacional sed de Madrid situat
Barajas.

Pren ossessió el director
de Turisme
Madrid, 24. — A dos quarts de
cinc de la tarda, el sots-secretari de
la Presidencia donara possessió del
sea cärrec al non director generrl
de Turisme.

Visites al ministre de
Foment
Madrid, 24. — El ministre de Foment va rebre l'Associació Nacional
de Veteriaaris; una COMiSS;(5 de minaires d'Astúries; l'Associació Nacional de Transports ferroviaria i
l'Associació de Tramviaris.

La denúncia contra
Albinyana
Madrid, 24.—Es diu que la
denúncia pre s entada contra Albinyana cbeeix a qué el dia
de mere, va constituir un dipòsit a norte seu per valor de
550.000 pessetes, producte de
la subscripció a favor de Martinez Anido.
Actualment nomds queden de
la dita quantitat 480.000 pes-.
setes, i es creu que Albinyana
ha disposat de les 70.000 restante.

La fortuna
de Maria Cristina
Madrid, 24. — Es diu que el dilluns,
dia 13 de l'actual es retira del Banc
d'Espanya la fortuna que deixi com
herència Maria Cristina.
Es trobava dipositada allí mentre.
=mallen deteannieets

Catalunya
MANUEL CARRASCO A MANRESA
Abans d'ahir, amb motiu
dlaver estat declarada festa
cívica el dia de Sant Jordi,
l'entitat Unió Catalanista Re-

publicana, adherida al P. C. R.,
vilguä celebrar la victäria electoral aconseguida el dia 12. el
triomf de la República i el reconeixement de la Generalitat
Catalana. Per a donar mes relleu a la testa Nu invitat el
conseller de Comunicacions del
Govern de la Generat/tat, senyor Manuel Carrasco 1 Formiguera.
Molt abans de l'hora anunciada esperaven a restacie del
Nord mes de dues mil persones,
entre les quals hi veierern destacades personalitats de la
clutat i de la comarca.
En aribar el senyor Carrasco
Iifou dedicada una gran ovacid.
L'acompanyaven cl senyor
Llorenç Perramcn, delegat del
partit, i el senyor Lluís Barreis.
Estaven presenta l'alcalde, senyor Joan Selves Carnee, tota
la rnajoria catalanista republicana de l'Ajuntarnent i una representació de les minories regionalista i tradicionalista; tole
els elements directius i nombrosos socis de la Unió Catabanista Republicana; els cape i
una representació del personal
de Telefons, Telègrafs i Correus; alcaldes, regidors i Comissions de diversos pobles de
la comarca.
Degut a un retard de l'hora
d'arribada s'hagué de suspendre la projectada recepeid a
l'Ajuntament.
Fetes les presentacions de
rigor es forme la Ccmitiva que
es dirigí a la Plaça de l'Ons. on

Disposicions de la "Gaceta"

de oment anunciant-li
di i solució favorable per a la
separ id dels militare del servei de fe rocarrils, i per a la readmissi6 deis ferroviaria anomiadate mb motiu de la se!enojó efe tuada el 1917.

s'havien aplegat unes qualm
mil persones. que victorejaven
d'una manera constant 1 entusiästica el eonseller del Gavera
de la •Geneialitat.
Aquest es veie obligat a dirigir. la paraula al noble des
del balee d'una casa particue r.

La so y a presencia fou rebuda amb una forla ovaela, que
fou renevada en el (tenue del
dieettes i en finalitzar-lo.
Digne que agraia cordialment
aquell esclat d'entusiasme i
d'adhesid que la /q uita de Manrosa dedicava al Govern de la
Generalitat; rernarcä l'enorme
transeendenria del present momen t. 1 que les nepirarione
Israels troharien tranca solució
elinfre el règim naixent.
Es referí a les llibertats de
Cataltinya, i digne que era
francament optimista.
En finalitzar el parlament es
reprodniren les aclarnecions,
mentre la cobla executava La
Marsellesa 1 "Els cegador;".
A cenlintiache tingue Ilca a
Sant Domènec d'anunciat sopar d'homenatge, al qttal
coneorregueren uns dos-cents
comensals.
Ocuparen la preeldencia el

senyor Carrasco, l'alcalde senyor elves, el delegat del parti senyor Perramon, el president de l'entitat organitzadcra
senyor Tomäs i els regidors
electes.
L'acte, que fou amenitzat
areb l'execuci6 de composicions
patriòtiques al piano, pel mestre Nicanor Pérez, transcorregue en la mis franca cameraderia i entusiasme.
En finalitzar, el senyor Carrasco feu ús de la paraula per
agrair l'acte de simpatia que'
se 11 dedicava.
Teas els reunits e3 dirigiren
a l'estatge de la Unió Catalanista Republicana, on un públic compacte envaia totes les
dependències, j rebé amb gratas
aplaudiments la presencia de!
sen y or Carrasco.
instància deis elements directius de l'Associació de De
-pendtslComeridla
Indi/siria, el senyor Carrasco
visita aquesta entitat. En aquel l

mornent s'hi celebrava una
auclieb5 de sardanes arnb motiu
de la festivitat del dia. La seva
presència rnotivä un indescriptible esclat d'entusiasme.
L'orquestra exectitä
de Catalunya, del mestre Vives,
que fez] chorejat per la nombreelesinia concurrencia que
omplenava la cales darles i lotee les dependencies.
En emprendre el viatge de
tornada. el senvor Carrasco
acompanyants foren aeomiadats amb una salva de aplau-,'
diluente.
RIERA (TARRAGONA)
El dia 1 d'aquest mes, en
e".sser coneguda la noticia per
prege del eenyor balite, Joan
Boronat Boada, la proclamaela
de la República Federal Espanyola, va éster aeollida amb un
gran entusiasme, 1 lotos ele republicans es dirigiren a l'Ajuntemenl per elegir el Comite
revolucienari, j /'rg:stò;anaesat
rentemplar la collocaeió de la
bendera naeional federal.
El dia IG. a les dotze, es reuniren els regidors proelamats
en les darreres elercions celetundes, sis per majories i tres
per minarles. previainent
Prengueren possessió.
seguidamen! quedh const ituit
l'Altintament r e-publica, de la
Manera següent:
Alcalde, Jean Boronat BoaPrimer tinent d'alcalde,
;
Joan Font Rovira; segar flnent
d'alcalde, Joan Sumov FiguereSl re g idars: J'osen Mercader
Sa guds, Joan Tornäs Sara,
Joan Mallafre Plana, ner majories, i per minories, desea Batot Debitan, Josep Snnyer Santrnmä, Terrafeta i da Barharä,
aquest ex-alcalde de la Dictadura p er p enal de 41 mesos.
S'aixectt la SPRSigl després,
d'haver acordat celebrar - la els
dijoue, a les 21. prestar fideli-
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lat 1 reconeixement a la R 11l'ea I a l'Ajuntament.
Retintas els senyors hielar1 ,Josep Cartanyä u I 'ro, i oilcial de secretaria
mon Fortuny Revira, en pr sencia del
Senyor batlle, pre aren prometenea de fidelita a la República 1 a l'Ajunta ent.
Ha causat immillor ble efecie la designació del ce yor B o
-ronat
per al cärree d
reconeixent tothom de la oblació cara a persona recta 1 molt
digna de la distinció que se l'ha
fet objecte.
Es trameteren telegrames
.il'adhesid a la República, als
senycTs President del Govern
.Provisional, al President dal
Govern de la Generalitat
Calabinya al goverundee civil
i cl President de la Diputacie.
OLOT
La Biblioteca Popuar que portà
la Mancomunitat, durant la dictadura fou batejada anda el nona
d'Alfons XIII. La primera rotuladó que s'hi posä, una nit desaparegué, i desprès bou substituida per
una plata de marbre amb !Idees
enfondidem. Ara ha estat repiceda
de soca arrel, i ha desaparegut tet
vestigi d'imposició a l'esperit po-

Paalar•
— Els estanca han repintat les fatanas. Respectem la disposició i el
sknificat, pera ai ara ni abulia el
gust artistic hi ha guanyat tes.
— L'Ajuntament, en la sessi6 de
(limares, i a proposta de la Central
acordä rotular amb el nom de Placa
de la República fa qüe fins ara portata el noto d'Alfons XII, únic
veatigl municipal que dele borbons
hi hacia a la nostra ciutat. Naturalment que la minada no afecta al
regim actual, per boca del senyor
Lloses, cense opoiar-sli fu constar la sera disconformitat.
— Ara que la cosa ja Es calmada

ens cal remarcar que el dia re, mentre era mes gran l'entusiasme proclamant la República, es varen rebre
ordres per a la detenció dele regidora esquerrans i d'altres persones
di'deals contraria al règim caigut.
Sórtosament, l'encarregat de portarles a cap tingué la serenitat necessaria per no fer-ho de moment,
esperant la confirmació de Girona.
A les dotze de la nit retorn ä arnb
l'ordre contraria. Naturalment la
República s'imposä, i hom pegue
tranquillitzar-se. Es veu que el Borbó, en plena davallada, encara donava guitses i grades que bona estaca distret amb el concert de
l'Opera Russa— que fou un èxit—
ei qual ajudi que la nova no
pandis fina que fou conjurat el
perill.
— L'associació benèfica "La Caritat', que sempre hacia emprat en
tot la Ileregua catalena, durant la
dictadura i per algú entine:Un:cut
coetrari de tot el nostre, es fau
desaperäixer tat alta que la Unk:Triaca d'una espiritualitat racial. Ara
s'han apressat a tornar les coses al
sen Por. No n'hi ha prou. Segura¡star que j'a hi baurä qui ell cha
el carni que cal seguir.
TARRAGONA

Constitunló d'un endieat Obrar
La fuete de Sent Jordi :: De
• ectres :: La Resta del Llibre
Dimecres al vespre van celebrar una reunió clemente
abren de tole ele oficia, per
tal d'amar a la constitució d'un
Sindical ()leer únic a la nostra

bla ie •ardenee que ccritribui
e la nota d'animarla que reyesal( la dirala a In Plan de la
ron'.
MIAUS
A ;quo: poble la Reptil-afea va esser proclamada el dia i a les vuit.
A mina tarda comenzaren e Córrer
rumia de la oroclatnachS de la Repablica Catalana — esta Generalitat
de Catalunye.
Tan ba raTh els elements republicana el aeueat Feble s'anaren zsmbentant de la proclamad& praeediren immediatament a formar una manifestad& que sorti de l'estatuas de la Fraternitat Cultural Republicana, enlalrant les banderes de Catalunya i de la
República.
Hissaret lea banderes 2 EAlun •arient i taren destetan, ael mable
retrata del darrer Borró i del dictador
Primo de Rivera.
L'endena (co beata i es f5rmaren
diverses manifestaeiana. acompanyades
d'una banda, que seguiren tots els canrers entonant constantment la blatseIlesa i enlairant les ensenyes de Catalunya i dr la República, i els retrata
de Galle i Carda.
A la eh tingué Ver, a Testatee
la Fraternal Cultural r,rul-,licana,
gran ball. co FI qua! F3 repartiren receta que catentaeen els clees de Catalunya i de la Re/e:Mica.
Fou constituit l'Ajuntament, 1 fou
elegit alcalde provisiend el clutadä

Dr. Teste M. Bella. Casebella.

oÄLLus
El dia 54 tan precIe a-a caber-se
la noca de l'adven i teent ele la República, es reuniern els dementa repela

caria del potate l arbrdaren conati:uilripidzintent el Comit4 provisional republica, el qual. a les vuit del vespre,

davant d'una impeliera multitud que
aclaman el nou reazim, es persona a
Caja de la Vila, apoderant-se de l'A:funtament hissant les banderes tatalana i republicana. Eh aplaudirnents 1
e:selles foren atronadora.
Ea nomen:1 un Directeri provisienal,
que eleed per aclarnael4 el conseqiient
eerea lt li ca Toar Prat Vinyes per a preeident.
reenifestants s'coodeearen
retrat dc l'ex-rei i el destr, ,,aren i
e-e:narre. Satisfets els anit desigs es
retiraren per:fine-ene
E! dia 15 fölt fecha i se celee,b
maenrfie ball al Centre Rep . -bija que
es velé melt coneerreeut. Se celebra
en altre ball a :a Colónia d'Art.
tius. emb igual entusiesme.
El dia 17, a les nou de'. vespre. es
constitel l'Aiuntamerea (lefa-ates pele
regidors republizans elegits el aia 12. i
ea nomeni ea: a:lantaca. Er E:etleric
Vera Curriä, alcalde. .Toan P:at Vi.
erres, primer finen! . i jcSe0 Captada

Gris, isegon Cecea Ea la dita iessia
es !lee/ la atieancie eta, trameteree ela
real: dore de le s rii:Vrie!. ex-peaitts I

est-llitzuere en la mal! feier. una pro.
{esa; ¿de fe mineerareent reraVierna.
SelselanT nesaessió el dit ' e sense
que es rue ,..," iUnuessla els arrees.

RIPEAL
Cona/ancle, do liajaeleeleat
Damitas pa.e.eut e u ataiedtui
definitivanieut 1' Ajuaaainent
bis-bale/Re git: ;a aeguent manare:
Pese Llobes -e, .Leu:de; Juan
Carrer, palmer linea: d'alcalde;
Jauni e Llenas, segon Linean
d'alcalde; Juaguita Prim, canselles- sindie;
aa.a, Salpicad de sinaie, 5 Lueetit Terres, Altar Potaje:in, Juaguini
figueree, Jueee Mardua, Jaeep
Bernal, Enric Lats -ad i Juli
Cante, regidora.
A la ßeesia lii a.eeiela aran
ce/dimana. 6e pabile, mitre el
qual lis harta el aran entusiasme, i tou rebut en mig de
fortß a p laudianents l'acera de
trametre tres tela:gran-tes
hesita: un, ai Preeident de la
Generalitat Catalana, Francesc
Mariä; un altre, al Pree:ident
de la República Espanyola, senyor Al cala Zahiera, i ts rs altre
al presiden de l'Audiencia, senyor .Artuera de aoja.
Feren ús sie la paraula en
tons calids i eloqüents els duladees Lieberes, agraint la deeignacie de que havia estat objecte; Carrer i Canta, a di t erilllse ell i companys de candidatura al non regim republica.
Tots elle escoltaren forts
aplaudiments.
Alai mateix s'acorde eidebrar
les sessions de primera cansocataría els dimarts, i de segena
els dijous.
L'entusineme del poble de La
Bisbal aegueix tan vill com el
día de la proclemricid de lt República, i dama pi- a vee
civilitat i correcciú grana.
Persones que ens mereizen la
neetra mes absoluta confiança
ene anuncien que es te el projede d'obsequiar •reh un hpat
les nüstres autcritats populama

— La testa 'de Sant Jordi
sa estat celebrada en aquest
ri•me - anv. d'alliberament amb
amanimitat entusiasme.
A la tarda fou Testa sencera
per a la majoria de tallare i
, cetabliments, auf cum les cases de comerç dei port.
Al migala i a les set del vespre donaren concerts a la Rambla les bandee de música dele
regiments de la guarnició. De
mes a anee, de set a nou bi
bague bellades de cardanes a
la plaça de la Font, cancerregudissimes.
La massa ehr•ral L'Ancora
alternà a la Rambla amb la
música militar.
Al veepre se celebrà un festival al Teatre Principal, orar,nitzet per les caldeas exeuraionistes A. E Ginesta i G. E.
Muntanyenc, en el qua( prengueren part l'Orfeó Tarragona
la cobla Tarra gona i L'Esbart
de Dansaires del Foment de la
Sardana L'Harmonia.
En la part religiuea ha deslaeat l'ofici celebrat a l'esgItIeia de Chospilat, a continuad()
qual hl llague la benedicció
de roses.
Demä, diumenge, se celebrarä un alise °fiel a honcr del
Stant a l'Església Catedral.
— Ha actual el Sala Modera/ la companyia Ifriert
lavas Calvo, de la qual forma
part e/ bariton Marc Redonda.
REUS
Ha posat les abres' "El canConstitució de l'Aluntarnent
tar del arriere" i "Kellueka",
emb grana exile.
Dimarts, a la vetila. queda
— Enguan, la Festa del
oonstituit el nou Ajuntament,
Llibre, per obra nel
elegit per aclamada el senyor
.T. Antonio 1 Guardias ha mor- Evarist Fàbregues Pämies per
fi/ de l'enearearament d'eltree al càrrec d'alcalde, en mig d'ucoya per a convertir-se en una na eälida demos t rada d'afecte,
COSA popular.
dedicant-li una llarga avena a
Leernentat nihreter. n'Ira peu drel el nozobeds palle que
Iluminar la feeann ele la eeva Resista a la [tesela. Igual feren
híbrehia. posà una partida a • als regidora.
laire lliure al bell rair de la
La minoria regionalista prenPlaça de la Font, la qual es ku6 part a PacJamació d'alcalve[S enneorreguda durant tot el
de 1 a Paprovani6 de l'anta de
'dls.
prociamateld de . la RePdblics
A
* l veapre, eontrac ti una roe catalana. •

Deepres fcren &agite ele tinene dailealde, per l'ordre que
segun::
Antela' Mas-II llares. d'Acció
Ce-del:un; Caleta Virgili remalilich autonomieta; Antoni Gafen, republicä radical: Josep
Cabree' 1 Bernia republica nacionaliste; Josep Llantas 1 Sane,
d'Arda Catalana; J'otea Biela,
repuhlielt nuternanista.
Es ron-anexen Ice Recele:me i
Delegacione enrerepnrutrile.
Aquesta elrecia re feo votnnt
ii regidors l'entesa republicana 1 cetalenleta i 8 raperetes' en llame de la Elige.
Iii largue diecurses de l'alraid , . que eslava forra emodei d'altre' regidora.
a:manea-nene fr.; prznnItzat
d'arrea! anda la PM municipal
de laa7, per le Cual ri.sa presidí la s e eeia e l r e aldor d'Arrió
Catalana, Joeep Miguel f
relee, quo neseli mee nombre de
a-ote.
UN GEST DE REDILES
neferent al Pare que s'aneenge Frisen' fen mar t per un tren
de! Nord n reslacia de Vilasera. P7IF PFFsbnnfr . rn que en
enraixer el carilä Sedilee ene
el &e- oree:al jeve morí en
»Ir n1 tren por anar a Terragana a rebre els herois eublevals de JRea. 1 davant la impoesibilltat d'eselstIr ell I els
g ens como/nave a l'enterrament,
expresa/a el desig que flguressin
al repelí. reina a ofrena, lea
fiera erais nn ele subleva",
havien estat obsequiadas a la
capital vena, trasflerlant-ee a
Vilaaeca amh el dlt fi, les matelares senycireles que hcres
abans havien homenatjat els
brema defensora de la Reptlblica,
La Mutad 'da Rette 'dedicis un
gran homenatre al caen S P
1 a l'alfares Menzantaree.-(IPS
nrielint el poble er ran 'eta amb
l'Abintnment 1 lo Penda munlrinel cc rebrele a la carrelern
do Ll e ida, enana a peu entre
nria multitud bu-ruante que no
rareva d aaeltarner-lee. fine 8 la
Placa d'En Prim. pujant a l'Hotel .de Leroiree.
Deepree Fediles 1 Manzanr,res
diriaaren brillante discursos al
risible, que continuä aclarenntIns.
Ele anIcena nufren penjerel'ea.
TARREGA
La Melca
Sant J'vrel tt Pires
de VerdU rs Teatro
Altree
1101? ea

La senyoreta aferla VIla lTravesset va eferlr, dassabte pesen una sessla frairria als inscrit, a l 'A se e elec:el de 3fdsien,
i te eleunea ae les SPVeS naelstate, amb el ee-eaent programa:
Sonata "Clar cte Puma' : Adaglo sestenuta, ?alegren°, Presto /a g itado, de Beethoven.
Regona tarearala de atendelssohn: Gigue, (le gsee/leut;
Necturn nm. 7 1 Poler.esa tamero 1, de rahopin.
Bereenee tira. f. de Sandiaroev; Densa nts.9a túrn. 1 0, F!A
.-1-Ch:'fl'''W.51,3*: Cerdeen, d'albariz; nenes (131 f88, ale r.mor
brete", de 3.1. de Pella.
Le cenyereta Vila ea:ar
rielt felie en l'exente/a d'egiteet
programa, del (eral va bus -er ile.
Idear Poloneea, de Chordn,
Densa del (oc, de Fall
.- Lee enl ilate Palestra 1
Fomenf de la Sardana, jantes,
han preparad ama testa per a
dearth, dlotcs, dia 23, per tal de
commemerar Pana Jerell, Petra
Catalunya.
Ln cEta festa eenslettrh amb
ele ere-tiente Retes:
A un (rimad de volt, mies, a
l'altar rIal %ad nmb p eonaranyament d'errase.
A lee set del veepre, t'adrede
ele ara-anee.
a In lela Un acte entidad.
e t• el qua! parlera Remen Novela
S 'ha reenninuad al Poble
Tilerega que posi dernameos catr i ne a tole els balcone, per
Inl que la festa reeu111 reee
Buida.
— Per 'nitre p art, l'Orfeó
Nova Tarrega hemeretge
rengo vinent. din 26, els Patrona de Cetalunya Sant Jordi
i la Ma 'e de Den de Montserret.
Al anal maese a Permiln
Falo Vol. en la n'in t enelorh
eleunee caos Ice
:Mi e nte a

rnefo.

Al mirara eardanee i a la ni!
Una S o8. 8if5 Intima de la qual
as probable. per lee dft(IPS rulo

hem reeellit, que g irad rellerat

In cele ernseeire de l'Orfe
ra refraf j'Oral meetre
(n'ele
—
I.P 8 Cree de Verde, a lidiar des, de la nostra natal, no
han esta? tan Infereseants mire
alguna dele luye anterior,.
Peden ele esdeveniments de In
setmana han rel rot la gent.
hl va hacer abundante operadiana, caen era de casfurn, en
e q uesta fira d tanta re-nemenada.
— Tat rommieyht ft tinada
p er l'aelriu linrignetR Tsrrea i
Salvndor Sierra vn donar diufnenge pasead, al Teatre Allanen. IPS abres "El gest de XangHal" a la tarda, 1 "Tres mitione
atan poca cosa", a la nit, aseolInf un èxit eomplet.
Ft

El pblio, torea nombrós, va
sortir saliste', i aplaudí la las-

ca dele artistes.
— En Migue! Martí Floren

pa va atablar ahir ara!) la .5eVII

ecnrersa "L'art en la l'ole:Trena", la sèrie que en nombre de
tres va donar al local de "Palestra", rieb un aseenyalat

exit.

Va asser aplaurlit 1 felicita!.
Semilla que serä receptada
la iiiicialiva que ve preparar,
referent a In Derrapa()
en ele veritables amateurs de la
telegrafie, en el eentit artistic.
Criebrarfern que es por! es a
mar , Je fi ne un reerentatee forra creareit ¿le la nmetra grana
e'entreten e fer feas:retire d'amittate 1 V.SPF femenina-as.
-- El teme principal del
fiestee aoven( r, 9 el eureal
Gran -Mira reir:leen que erganilza "Palestre".
Sernbla que erran trate na (matra, ele professors pro !"Vaielaan
el (lit curset, dividits seguranaif en diferente heree, 'er
(Me el millorament b a raln aul
. cc Fahaet si, telhare.
-lad
Fan je melle ele Ineerifs, pera inrielim e tete armella rete
flnunin deeies d'neei e lle - ld i
que rca han fet encara huir haserinció, ha fan l nqunn /193 acial
miar, per tal de peder fer la
distribuida de l'horari.
Lector terma jri hi este leen«?
RRA CON A
Visite d'un nreuer :: La oonstltucló de l'Ajuntament
E9 troba al nostre port el
ereuer räpid de la Marina republicana espanyola "Almirante
Cervera".
Horn Ignora eh tempe que romandria al noetre port.
— En lal slessió celebreida
¿luna paesat va quedar constitul( definitivament l'Ajuntament farragena
Fou designat per a ecupar
l'Alcaldia el arte fins ara ha
actual. (1 ,_. !in g le friera eenyor
Pere Moret, el qual es passesele- ah del carrer entre el general
aplaudiment del públic eongregat al eala do SeSsIOW.
Lee Tinenciee d'Alce:II-Ea conacunen ala eegelents reg ai dore:
Primera, Manuel Miró Eaplugatee.
S .Tona. Josep GlInhert Ponboda.
Tercera, Josep Flaresvf Garrete.
(I nerte. Antont Company 1
ernendez de Cardaba.
Ciega:ene, Jeeep Prats Vilatraen.
TIonavenfure Mira
Hora rin.

Lis representaras de tete ele
grupas politice ateo integaen el
Carel:itera van ter tue de la parinde 1 feren concitar el ten deeig de crilah e rar en les ärdere
tneenes trae es presenten al
Munielea
Aliara,
finalfizar
seseia,
l'eleelde va propasar tramelre
im telegrama de enhataria
(leyere preaaelenal de la
i el (aneen de la Generali l et C.elnlepe.

1,7 N PER a
Corestatecla dal nao atjamtament
Es cara- Matee elca leasi el cenvor
atoan Selves I Carnee ::
norte
S'In celebrad la constitució
d e finitiva del n e stre Ajuntament, amb mencurrencia de
nombras públie.
Ha estnt confirmat en el seu
eärrec, per 15 vote, el nostre
tiene l'advocat Joan Selves CanPer.

conslitucia definitiva de
l'Atuntitinent ha queda! elef:
Primer tirent d'alcalde, Remen Puig 1 Ball.
Supon, Antoni babee Grau.
Tercer. Siilvarier Jubert Oriol.
Guara Saleader Reguant Bou.
Cinqua. LIMA Peonen Snta.
Eis?'a Aguad( Espinal San!lief.

aren nemenate eindicas ele
aenyors Emill Prunes Rata i
Isidre reate Perramon.
¡Tan c encerregut a la eresla
fofa p is regidora elegile, a sipatita setze republicene, un libere !. ved regionalistes 1 tres
rerlins.
Pan perlat rala seevers cou
i Tiara. Ceeasneas, Esauder
Ihtirr ! Pela ale (piale ha canteada/ l'alcalde. eenyer Selves.
dient qua era hora mee de fels
que de peraulest.
— L'alcalde, senyor
han retad la vieltn de teles lee
t'erres vives de la (tinte!, les
onals edberit e! nau regirla 1 li lean ofert el (-encare
de loe ', l'adate erentimigitee
cociste que era-Temen/era
— lana de les prImerem melares que ha proas el non battle,
'enviar Selvee, ha retal 171
remar ele ()brees que Pe trotan-

ve-ca neluelment senda feina.
Amaestra mesura re enusat
Tppil
p!'prIp en t re loe elesses Ituroils.
-- naire(' ?n'a p l.: fehrieattle
de :g arreen i la cornaren hnn

p aro ele tiene abriere el torne'
dr dimeeree de la colmena pataende, declarad feete nacional
amh Plenas ile l'adveniment
la Repdblien.
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ELS ESTRANGERS I EL CANVI DE REGIM
E/ Japó reconeix
la República
Toquin. 24. — El govern del Jap6
Ira decida recondxer formalment la
República espanyola.—Fabes.

1 el Canadà també
Ottava, 24. El primer ministre
del Cariada, senyor Benett, ha enunciat a la Camina del, Comuna que
hacia cstat reconegut el govern de
la República Lspanyola. La dita notificació ala fet per mediació del

L'ALÇAMENT
A LES ILLES MADERA

que els elements nacionalistes de les
Bascongades prossegueixen la seva
taeca cense donar mostees d'hottilitat
contra Madrid, perit convençuts que
quan sig-amn forraulades les seve3 reivindicacions i s'aconsegueixi la unitat
necessaria, obtindran plena satisfacció,
contribuint-se aixi al benestar d'Espatara, nV.tlançant una nova estructuració
de tetes les mitestions de regim interior.—Fabra,

Els béns dels britànics,
garantits
Londres, 24. — El "Daily Telegraph" din que el eretter "London"
rornandrä encara a les illes Madera,
clesprée ele l'arribada del cuirassat
britänie que ahir salpa de Gibraltar
amb direcció a ami-elles illes. per
garant:tzar la vida i els béns del;
súbdita britinics resitients allí.—Feb,

Finlàndia reconeix

la República
Helsingfords, 24. — Finlandia ha
Les veritables manifestala noca República Espacions d'entusiasme del po- reconegut
nyola.—Fabra.
hic angiès són per la
També la rcconeix Hongria
Repaiica
Budapest, 24. — El

govern britänic.—Fabra.

I.celdrea. 21. -- El "More.ng Pcst”
contenta, Iner p.ve:lat, el fet que durant
una 4•452. "1 ,3 de dnerna fossin unir-times
i entudester, els aplaudiments que el
públic dedicìt a les carenes de la proclamaciú de la República a Espanva,
molt aseamos i roc entus:astes e:a que
dedicä a l'ex-rei i la sera familia co
et!er pro3ectats a la pantalla.
El diari zfeecie mie Ferd dultte la
nació espanyola mereix rrsr boateeatee
de respecte i simpatia per la ¡escaleració atila que ha fet una revelució única al red:: i cense veasarnent de sang,
la qual cosa és una prova de la cordura del peale espanyol.—Fabra.

La bandera republicana
a l'ambaixada de Londres
Londres, z. — Ahir onejä per primera cegada al mestil de red:fiel de
l'anabaixada d'Rspanya la bandera republicana.—Fabra.

Els nacionalistes bascos no
mostren hostilitat contra
Madrid
Londres, 24. — L'eneia: especial del

"Times" a Espanya, en un article que

dedsca a: reg:unalisine peeinaular, exposa lea aap:racien.3 dels bascos, i diu

A FRANÇA
L'elecció del President
de la República
Parle, 2a. -- El dia II del
mes de maig vinent, ha de reunir-se l'Aseemblea nacional,
composta del Senat i la Cartera
de Diputats. per tal de procedir a releen', del nou lareaident
de la República.
La data de convocatòria de
les dues Cumbres sera helada
en el pròxim Consell de minietres. — Fabra.

Govern ta re:encime el Govem Prov:sior.al de a República espanyola.—Fabra.

L'ex-infant Caries està content dels tractes de les
autoritats republicanes
Cannes, 24. — L'ex-infant Caries,
que arriba ahir a aquesta poblada amb
la seva familia, ha celehrat avui una
entreeista anen un representara de l'Agencia Ha y as, en la qual ha retut aomeriatee a la cortzaia de les autoritate
republicar.es, que li han donat tota
classe de facilitats per a la seca partida d'Esp-anya.
Ha afegit que hi ha l'ondee Mis ceoplet al pala.
Interrogat sobre ele projectes de
l'ex-rei relatiue a la seca ins:allació
definitiva a Cannes o en altre iloc de
la Costa filava, ha dit que res podia
respondre, puix no Muja vise l'ex-rei
de fa aloa mesos, iìdhuc no havia po-

La Junta del Foment
Català de París

Paras. 24. — ida q ueda:. eonstituida la Junta directiva del
Foment Catalä, de la següent
manera:
Presiden!, Joan masset; vicepresident primer, Xavier Caldera: vice-president segon, Feble Ferrer atee.tres; secretara
I. Dalmau Puig de la Bellacasa;
tresorer, Bonaventura Soler i
Roig; camelador, Pere Font;
bibliotecari, P. Arruado; vocals,
Jaume Codina, Marta Detraen,
Ferran Jordi 1 Josep Clarä.
Oficial 4e Secretaria, Llufs
Arb6e.
Han quedat obertes les ahelees al públic al carrer Debo'.
El primer acord pres pel
Censen directiu, en poseessionar-se deis canees, ha Wat
nomenar president honorari de
l'eutitat el senyor Nicolau d'01wer, ministre d'Economia del
Govern Provisional de la República espanyola.

gut comunicar telelänicannuit amb ell
després de la mama de don Mona de
Cartagena.

Pd que toca a ell earionalment,
ainfaut no ha adoptat encara decisió
definitiva; actualment esta installat en
un hotel amb la uva iamilia.—Fabra.

ANGLATERRA
terrenys per a cases
d'obrers
Londres. 24. — La Cambia dele
Lords Ita aprovat per 5; rata contra so irri cläusula introchtint modifica:done en la lid d'utilitzacid dele
terrenys per a cases d'obrera. Ei
govern s'havia mc3tre.t contrari a ço
aorovat. Sense votació s'apreea també una esmena limitant a 1, 0 trillan,
de Hieres el cr;:lit per als nomenats
"petits terrenys obrera" i fleant en
quatre anys el tempe maxim d'aplicacirlt de la dita II::.— Fabra.

Els preparatins del ce.rcedor Kaye Don
Londiee, 2a.—E1 famas aut0mabliista Raye Don, que va
tornar altir a Londres, esta
etectuant prepeiraties pee a babre el seu propi record de Velocitat en llauxa - motor, qiee
ea de 103a• 9 mines per hora.
Actualment, Raye Don eetä
revisant minuciosament la eane.a "Mies England II", que
competirà el mea entiant contra Italia, Frenen i Estals Units
per a disputar el Trefeu D'Annunzio, al Ilr,o de Gacela,
Al mateix 1 chape continuen
ele preparatius per a disputar
el record del aun de velocilat.
que actualment detenta Sir
alalcolin Gambeta
Hora aseegura que durant els
primero mesos de l'any einent.

el "Miss England ala Intentar
tiatre aquest record a Daytona
iEstats Units) o a Nine Miles
Beech (Noca Zelanda). — Fabra.

Els rebels es valen divertir

que s'ha celebrat equesla tarda en e: qual s'ha trectat de la

qüesti6 del pressupost. — Fa-

Una ccilisie entre obrers
i la policía
Landacs, 24.—En una oficiaa dedicada a la collocació
dcbreee, alta registi id una
collisia entre un grup de sense
teína i la poltda.
litt estnt necessarl recórrer
la penda mil/Veda per a el:e/-ere:ir ele manifestante.
Un d'agitesti ha resunat tenit, I s'han practicat t'ales detencione.
Serene l uStar", la panda hi
esa intereingut perrilla un indivicto que nrengava ele obrers
peralte ha fi el algunea allusions
a la preeencia de don Alfone de
Barba a Anglaterra. —

L'actitud de la pa/icia en
els fets
Cawnrare

LA PUBLICITAT

Rangoon, 24. En una topada entre els iebels birmana
i liii destacament de !roíais a
babe •,Kanat't , han resultat
meras 40 rebela.
Les trepes del (aoven no
tingueren cap baixa. —

ICIERPRIMRIVIKCIMEhifr.11•111111•FreUREEMBIll

DE BARCELON.t.
TRESALL
Ahir al yesera va eeser aSSi5tit al diepene-ari de la Barce;neta Jordi López. Moteno.
31 auys. el qual presentada diverses lesione de pronòstic reservat, produides merare (reballava en el vaixell "Gab-'
Moreno".
Despees d'auxiliat, fou portal a una clinica particular.
ACCIDENT DEL

RETENEN CURCIRAMENT ELS

1 laPREMTA DE

NOMS DE LES CASES QUE

LA PUBLICITAT
r,nrrer de Barbarà, 111 12

ocorreatuls el 23 de rtaira darrer

Una topada a Birtnimia

Pequín, 24. — Els bandits segue;.
xen coraetent tualtiietcs, esPer-ialmellt
a la provincia de Hollara Es fa notar el caracter de rnodeenitat amb
què operen eis banditz de: noreenat
"primer exercit
Anab tr.eti'd del segrest del nordameried Nelson . pertanyeae a una
missió luterana, fet que cterregue
el mes d'ectubre restar, e:s bandits
han denrauer pe; al rescat, a ZSSS
d'una impertant suma. dieces de
grametfon, requetes i bales per o jugar al tennia, fatales i figures d'escama, rellotges, braealets, estilo-gelfiques. pilctes de iutbol, tundea i
municions.—Fabra.

Londres, 2a. — Per primera
Negada, despres de la sera malaltia, el benyor anewden ha
anal a Downin Strcet, per tal
(haseistir al Consell de Gabinet

ELS AMICS DE

un europeu Ira manifcstat que
la policia indigena, en trabarse sense superiore que la dirigissin i en vista del nombre
insuficient d'europeus per
eme/e:de-In contra ele Mace de
la set:Hilad, f!S va espantar i
quedtt impossibiliteda er a restablir l'amaina
Un nitre dele testimonie que
hart deelaret ha atribuit ele
fets a la ',edifica vacilan del
Govern nue prefenia conciliar
les netivitats ttgreesires del
Congré:4 i ei resseriliment musmitna que, entre eltree remaseqüeneles, tingua la de provocar
la disloeachi del comería
liebre.

A XLNA

Snowden assisteix
al Consell

LA S/TUAC/0 A L'INDIA

Cawnpore, 24. — En prestar
deelaració clavanl el t'omita encarregat de realitzar una enqueda sobre els succeesoe

—41>

HI ANUNCIEN

it iE TISTA
DE

CATALENIVA
•DiLtiNISTRACIe /1,111.1.011CA. 5115

LIA nunLoN A
Preus de subsertpcia,

Un uy 25 pies. • Un semestre 12'50 ptes.
/311L1,121

SURScfliPcio

Noi •
Adreça

Població

A BULGARIA

Cobrament per

La crisi ministerial
So1:11 2 1. —

linee ha

1 t a.5

u:

*

a

Ma-

kl lit IniSSiú

de formar Govern.
El cap demócrata ha decla rat a un representant do
-l'Agència afelegräfica Búlgara,
que havia fracassal en la teva
miss16 a conseqüència ele les
dititultats originades pele par-

teas do FEnleint dentortittica. —

( afea anal

• asees el len reses ¡bes efffl p49
••••11•1iiMAIVA/M0.011•711.M11101111•21[91.811111.1•111Kr
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LA

ESP E CTACLES
4ti.

Teatre Català Novetats
Eran Comnangte Cativana
lairaecia, CARLES CAPDEVILA
Avul, tarda, a 1/4 de O. Programa Guanera, Iglesles 1 RoSsiny01.

i

NO OBUDEU

TEATRE BARCELONA

que /a ce/edare actrlu francesa

Companyia d'alta comedia
de LOLA alEMBRIVE8

actuara nomas 1 dlea

SYLVIE

Avul, dissabte, tarda, a

NOVETATS -.7,8,9 i 10
de maig

un quart de sie. Nit, a un
quart d'onze. El retaulo

Interpretare les seres 4 genlals creaclons LE VENIR, LE PRISIONNIERE,
DURAND DIJOUTIER I LES AMANTS DE
PARIS.

SYLVIE

t en tres jornades, d'Eduard

LA SENTORA MARISTA
GENTE B . T.N 1 LA EALDIRONA
Nit. • L'exItie:
'.1

1

IMarquina,

donara una mat/nee el 9, amb la Iota
de lee eornedies franceses

EL MONJE BLANCO

L'OVELLA DEL POBRE

SI JE VOULAIS
SYLVIE

Dem, diumenge, tarda i

Lectura el• les Malee P alriO *
lIques dele neetres grane. ,oetee
Maragall I Segarra: "Sant Jurdl",
"La Campana de San: lionorat",
I "La
X "El 000 de les glneateree"
.5 Sardana". - neme, a 04 (la 4:
LA VENTAFOCS
A lee 6 1 a les 101
L'OVILLA DEL POBRE"
!...
1 lectura de Poeslas•

!

es vestele a la famosa casa LUCEBER;
LEMON•
ele eme espolie :pan creacld
N/E.
a Exceilents citarles de Parta formen la Companyla da

tut:
i

EL MONJE BLANCO
I

Peasaie lit. alfan

Aval, Mssable, turtle, a 2/4 de 5.
Bu;aqUe3 a 5 pe!Setes:

1 SI ET seres BARCELONI, Tare

1

ROXANA

EL DELME D'ASSISTIR Al. CONCIET D'AQuESITA NIT Al.

L'OVELLA DEL POBRE

Astil, MI; dama, tarda 1 alt, a
NOVETATO
sIDIM~IrciasoLawa

1

deeeee$4 eeere+.44444444+4

(Nade cuplets d'actual:tal)
1 repos1c10 de la graciosa anca del
medreUN%

CATALA
ROMEA****

MORENA Y SEVILLANA

Companys TILA - DAVI

THE WILDENSON'S

TEATRE

Trionat [amenas de Iota
1 dele estupenda bailarina
k

CINEMES

Comi,anyta

del formidable ballart excentrIc

1

I de/ masa de la dansa moderna,

ANTONI TRIANA
85 forrooses Girls
Sugranyes, 85

ELS CRIMINALS
/

Aval, tarda, ecat ald de 4 a 9. Es
repetir,' el progranil. Nit, a les 10: I
Revista sonora
DESFILE oZ CUENTO*
INFANTILES
, Vatariats sonOrea)
raarrrn.I.AUAS MUSICALES
(la:MI=8 aonOrs)
xittaitaarNA
en la divertida Comedla
SU NOZNE DE BODAS
Miqum Llgero
antla Pep 'tem e n
(Tole ‚en 1111115 Paramount)

TOOM GOOD

kral, &Maleta, tarda, 1 lea a, l
a IR d'II. El gran era:

7 accione slmultanlas a 7 eseenarls
Mea de 50 ,nterprets

flema, diumenge, a 2/4 de 4:
PRINCESA
Teatre (t'Infante:
I
ADORMI DA. - i 2/4 de a: Ele
CRIMINALS. • A les 10: Vetliada
remeta
de
la
EaorCan araila pel
1'.
t talarla. el. REI DE LA LLANA, 1
BALL DE SOCIETAT.

Duce, Olumenge: Coloesala programe,.
Tarda, a les 4:

nnn•n•nn•

ROXANA
All, a les 10: RUIDO DE CAMPANAS,
1 l'obra 115 l'any:

,;-ei-r-

repertlren
/ a l'antracita del canean d'a:mala !
:lit al
PALAU NACIONAL
contindran le Iletra de SEGARRA I
ge ----.

Gran Teatre Espanyol
de 0 a 45 •11 JOSEP SANTPERII
arisn, 1 mrecters aseen Sedi.
alerandre Nula. Pradar3
al.re
Marte Parten/
Ave!, dIssabto, • larda:
PER TRES PESSETES

a

l'ilimne de Catalunya

;

Telefon 80818
Consell de Cent, 217.
Cinema sonor equlpat amb aparen
Nectonal Fonotlan
Avni: Cenuira 1 DibtnaOs Sua073. EL
DESMEMORIADO, per Calles Aldlni:
La. MUJER CAUTIVA, par Darothy Maca:111 1 Milton
La Prec losa opereta
Sonora per Lillen Hartcy I 111111 FrItab:

&Envere, Saliniza Revistes
JOAQUIM MONTERO
Avul, enmante, tarda, e lee 4'30: 1,
TODO A 0'0; 2, LOS DI ARAOON.
1,11. a les 10: LOS D« ARADOR; E,
EL CANTAR DEL. ARRIERO.
Companyia

Director:

TEATRE GOYA
Cemaca doprriveda-rdera
.., CompanyiaDARRERS
Daos

...n
*)

Avut, dIssabre, tarda. a Ice 5;

Enorme Soll:
a les ie . i 5.
e nit,
ll.ISTED ES MI PAPA 1
Dynte, Dada 1 ni!: 10311.11 ...• ie

TEATRE TAL1A

41 ccrapanyla, unn rrAll del3 exils:

IUSTED ES MI PAPA!

C4444444444+"'eleee"BV.et$4
amanai

Aval I dernä, a NOVETATS
Tarda I nIt

I

L'OVELLA

Una cambrera instruida
"EL PARANY"
Denle. tarda. Des erras: TOT PER
L'HERENCIA 1 UNA CANIBRERA INSTRUIDA, - All: UNA CAMBRERA INSTRUIDA. - loa 30: BeLeftel de, la Popular VISITA LOPEZ. Grane prOgramea.

DU POBRE

I lectura de pastel patri:higos;
.."asiii~........
-a

•ino.THUILLIEFI

GRAN COMPANYIA LIR1CA ESPANTOLA
qual neme. EMILI VENDRELL
en
Ano!, PENULT/MES FUNCIONS D'AQUESTA COMPANYIA. Tarda. a /es 430:
LOS CADETES DE LA REINA I LA MU.
SA GITANA, per EMILI VENDRELL. •
NI], a lee 10: REPRESA de la bornes
~ele en e ael23. original de S'aquel
q aaine C -1111071 uulsica del inestre Cabaithro, LA MAREELL2SA, oreen:10a
amb Iota pro/rial.
DIllune, DEBUT de la GRAN COMPANYIA DE aaRaUELA 1 OPERA
sota la (urente artIstIca del
inesth JOSEP SERRANO, en la qual
r,re el gran dlvo tenor VICENTS SEA,PERE. Primer actor 1 director ANSELM

gTed, Casete, tarda.

LA 1lEAORITA PRIMATE«
--eldvIERLEY

CIRC

BARCELONES

T. 13595. Arta /arda, 4'30: ni!, 930:
Los CAMERAS; 18 . 1e. WALTER;
CORDOSESITA; A. 1 A. (l .:;cau 1 1 allt
P.AQUELITA.• Fasta-Homonatge Martirs aapúbfica Galan-Hernen•
del-Sancho: DUES DONES 1 L'AMOR.

Cinema;

FERNANDEZ.

TIVOLI -

Aral,

e

9

Ca
O
2

r5
9

4--)
t,' A
„._

ENTENÇA CINEMA
Entenca, uretra C. de Cent. Tel. 34280
Avui: CarnIca 1 DInul g os Ildnu,a;
LA PRESUMIDA, per BIlile Dove 1 Lloyd
fluguest MI TIA DE MONAGO, bonlea
comeelia, per Corma Bol)), darrers
Caes de

ROSS ELLO CINEMA
Entre Pose de Debela R.• da Catalunse
Toleren 78110. Aparelle venere Exclama
Tarda: 420 - alt: 945
Programa per a avu i:
COMIC).- DIREMOS SONORS
HAY QUE SU INSINUANTE (Mida)
SED DE JUVENTUD (sonora)
Han estat acoblele a aclimata obra (loe
Actea de FAUST, de °canoa. interaren: Rleard Cortez, Clalee WIndsor,
Montagu Leve 1 Larry 401:1.
Entrada iliaca: Tarda, 1 . 00 1 tia, 1.43
DIlluna estrena de LUCES DE GLORIA

•444.44444+511444~~44~

PROGRAMA SONAR - Aparell Western Electrio

` 1 1:11, a les 10: PLEGARIA Di; MOISES, concert per 30 arpen: NOttclatarda, a le5 ..,

NOCTURNA Y strinmersA, 1 la grandMea cinta sonora deis (mistes Aeso•
TI gos SINFONIA
clara, LA! LUCES DE LA CH DAD. per Cbaelm. • Derna: Matinal. tarda I n11: LAS LUCES CIUDAD.
FEMINA- PR GRAMA SONoR M G. 51 - Aparell Western Electrio

Avul: larda de 4 a 8 1 rat e les ID: ALREDEDOR DEL MUNDO, en espanyol; EL MISTERIO
DE CANSECO, pele g,SsOs aavls de 0.5.M., 1 iEVILLA DE 5115 AMORES, parlada I cantada en
efpan 01, per fiemo aovaido. - Dame: larda 1 n111 darreres prolerclone doteliest prOgrama.

l

EURSIAL - PROGRA51A SONOR - Aparell Tobis Klangfilm
CAPI701. - PilOGI1NMA SONOR - Aparen Western Electrio

Anul, Oh:emires, larda. a les 430: La cinta sonora Trlan ESTA NOCHE._ TAL %EE._ per

/a grandiosa cluts Le PRINCESA DEL CAVIAR
.1110 I Elgrrlad Arnd. Novelar/ Paz,11n'A,
ggitawir- .lannYDant;
a arnbdös tocata, LA PRINCESA DEL CAVIAR.
4 ---iewsy
ma wal (al cap1/01), 1 tam3
,.,
PROGRAMA
SONOR
- Apare!! Western Electric
to
CATALUNYA - tres girarla da Ceo: La cinta sonora
Febrcr I Bite UN VALS EN sLEEPING CAll.
Aquella larda, a lea 4'43 1 al:, a
Seleccione Eilmorren l'N DRAMI EN LA NIEVE, per Llun Tronger.
per Louls Erial:5n 1 Fatz Schulta 1 la cinta de
PATHE PALACE - EXCELSIOR - CINEMA SONOR

4

Avt.1 des de les 430 I 410 tarda: La cinta sonora d Excluelves Balar% 1 91M0 PRIM, per Carme Vlance. MIURA°
o Vazquez I ser:yola Labra. San Gerrnan 1 Fernafla ilar; /a chita 'Oreara Ara.101 A LA DAZA DEL MILLON, por Lluclä AlbertInl.
I AliANZA DE 'OREE, de la "Uta", e l'Excelalor.
g% Nottclarl roa I ESTA NO CHE A LAS DOCE, eI Peale Palace
- Aparell Western
GRAN TEATRE COMTAL - CINEMA SONOR
4Chales LA 151 A DE LOS BARCOS PERDIDOS, Per
'e
de le a 31 0 de la larda: Ire railes ‚unsres na I EdMund Leva I NOTICIARI FOX.
:111001. des Robare
I EL ANGEL PINTADO, per 01111e Dove
?-, VtraInla vanr, Jalen
4
SS

VALIENTE,

MONUMENTAL CINEMA - CINEMA SONOR
IRIS PAPK - CINEMA SONIA

ParIada ea espany ol; ROMANCE AORESTE, por
del de les 8'45 de la tarad, programa miau: EL
Avtd,
e O'BrIen 1 Antonl Moreno. A Inés. al MonumentaL NotIctarl Ton I le cinta LA CHICA DEL RANCHO, per Ruth Mlw
GeOr g
1 la elote Muda d'Importariene LOS HOMBRES DE MANA«, per Pez Kormer.
Pareaiount
Novilla
Park:
% I a l'irle
LtD0 1301ENIA - olujurs'i giNA DOTRES - VILA
Chnrm El, GALANTEADOR, per flIchned DI! I la dala U. F. A.
Aval, a lee 4'30 I a les 10: CemnIca;Jugo
CUltnral:
la cinta
1 Enrico
Benter. Derne: a le g 11 I 5201 Sesslona Infantas Mutes. A 1 pta.
i HUYEND O ANT E EL 50I0 11, per Jenny
MIRIA
In Meta U. F. 1.
Aval: La cinta de le Criltersai ESTA NOCHE e LAS DOCE, Per Nadal Bollones 1 Oeorge Lewis:
1
ALIANZA DE TRES. per lenny lupa; Maltea 1 malUrel.

BOHEMIA - ARGENTINA - PEDRO
flehtet bazar, ~test cultural. A mes, 11 Boberala, tes cln•
.trui; La cinta de la colyerf,at EL CASO LIGUE. per
I PM« la olida d'ImpOrtarlon g LA
ta dlraportamons LOS HOMBRES DE MANARA, per Hita EorMer, I e t'Anneums

z
45

9

CII1CA DLI, RANCHO, per Ruth 5111

DIANA - NOYAL.INALKIVINIA
ba JuveN DEL AUTOOL:S. P e r Samba

DOVO; 11 51011 raen
Avul: La Cilla da Llu q ui itu VIDA (MIMA, per Me
Dommico; ebmles 1 colora

_

044.1444114~~1144414441•44144.1141~~4; t~~4444444.9e~fose
i

COMPTAT-

TERMINIS
Hos TAL 4.1
g

nariemasarcasaarsamm 131:313M1AIESEMEIMPE1323111

illiglifEEMEEMBEIMA

pafill de l'estómac? „impa

ti c1133H0

Prenen la legitima

Voleu guarir-vos? DIU
P0 015
euInpluvae

ii

GRATUITAMENT wc v

"-Dr31.1:

3 50

(Timbre, recames)

del pr:iurll

•al '`'.7,,r,Zrau" DIgastana ahorro

Nora . .
CASA «GALA: Rambla de les Flors, 14
Adreça .
CENTRE D'ESPECIFICS: Pela yo, 56
--- - 1
egIINEEMBIEMISEMBRIOIZEBORMISEISIIIIITAIIIIIBIBMITellEBEWBRIMICOPERMIMICIMI

r'ilharrmänica de Barcelona
«acole artlatioa: JOAN MANEN
SISE CONCERT. 0001, dlssabte, a les
ala en poni de la larda
Sale de Festes de 'Hotel Rita
(Pianista)
InscrIpctons 1 desnate d'entrales suplementar: lee per als socis fundadora:
de 10 a I del mati, a Casp, a.. 40, entl.
1 de 4 a 8 de la tarda, a 1110101 buz.
••I IVMRIMWMI.COner• 41.10.1,....121111.111116e110AVAIONICIIIIIIII

Els grans Concerts de
l'Associació de Música
da Camera

I

BO N BES

El 75 % mes bones 1 el 25 % mes baratee
que tots ets altres conslructors

billOti PDIGJ1E3

lenAridez Pe!vio, 71

i3ARCELoNA

rin es pot culpar magia d • una
p'.•15ectea 2 C223 se,a. pera si se') POI
censurar per co pOSar lela CIA marans per ex.e•naar.tos

GASPAR CASSADO
la col/aboraclel
de l'ernInent pnIsta
are

BLAI NET
Exoluelvament por ala 'ocia

XINXES ESCARABATS RATES ARNES

teta mena marear: tes destina. el seo r1121C2 n :nen1 ea q ue floreo. amb • uperacIO
practicada pt, (34SailreS. quedant 5 la 015:a lote eis tnseetee moris casa de salut
inlernats, Oboes maga : acata hotlams. etc., aalaeu per fer l'opuaeld
uN veureu
11Iures
norilbie flagel.. evitan! enserie, Inül!E3 ma/alliea Sera-el dlecret,
repld 1 n e t Gil-iteran Ira ove achica
Carie Cae:leeos. nc nc Calcos) - Temen 72z,z2

0»0444444 ied~;:e9re: , -,•einK,,reee-etnr.•

re-e-se-,-mt-feer

DIVERSOS
CASINO DEI. PARC
Avul, na, l'ESTA DE PRIMAVERA 1
BALL amen t trat per COCKTAILS JAll.
(modista)
CARNE

BARCELO
CALCATS LA IMPERIAL

presentaran !obre maniquins 110e013 ele
seu5 Models ale pranavera 1 estlu.

Tarda, a /es 4'15
Funció núm. 261
ORTIZ - ALDAZABAL.
contra
ONAINDIA - MARTIN
Nit, a les 10'15
Funció núm. 27
Grandiós partit
JUARISTI I
TEODORO
contra
IRIGOYEN II
NAVARRETE
Detalls per cartells

140ígIE,
FES
JCI ET VZIG DIR, tflf,E,' A

ReOrganItiaCIO de

rAcsdemla de Ball IBERIAN'S
Tots e/s Mes, de 7 a 9 de :a tarda,
ea g e learcent 1 prectlques per eleranussimes sea/ea-e les
L'OCELL DE FOC
Censal! de Cent, 224-2211
Tole els cliJous, dies de moda
Detalle per programe/

L

QUE:

"LA ESCOCESA"
CARRER DE L'HOSPITAL, 133
I que et facin una faixa especial per a l'est6mao

64+6.444e-s-m444-1».444.›.-2441444-H.44~~4.444-&-es..
me.

VOLTA ILLA MALLORCA
se, 17 I 18 Mala en el
CIUTAT DE BARCELONA
mula motlu deis

P R O 13_1.1ECu TTL
E uEGSRP_E C L MATA -RATES

PEPTIVALS CNOPIN
Macen-letona:

VIA14411) BLAUS
RIala. del Centre 37. Tel. 235511.

I

CE_ LIILIZartS

MARICEL - PARK I

-

El millor Paro d'Atraceions
d'Europa

IMNIATVE:4 1 ae moda)
e GOLF
Obert de 2 / 4 de 4 • E
.

Orquestra Pan Casals
QUART CONCERT DE PRIMAVERA
Avul, Masabte, a 314 de 10 de le 011:
PROGRAMA:
TELEalANN, -stme co la mesar"
(primera aurneld): BEETROVEN, e altnrenda heroica"; WAGNER. ".latire da
Sigtrid pe) ¡len" (primera anillen).
O F. C.), "151 111 de Slietrd”; MUSSOUGSKI, "Una all el Mora Pellt".
D1recc10: PAU CASALS.
Desnata dc localttats 1 entrades: galleta del PALAU.

PALAU NACIONAL PARC MONTJUIC

Aval, (Resabie. a le9 1015 de la nit:
atAGNE CONCERT, organazat pel COMITE ()LIMPIE ESPANYOL. a bOnOr deis
DELEGATS DEL COMITE OLIMPIC INTERN eCIONAL, amb assistencia del
PitESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. I totes
les autürltats.
COBLA BARCELONA

.......

11/

CONCERTS'
•111.Au MUnI

444rIell-Peeeireiese•Pe410}4444.444444.›

...

TRIOMF, MARINA I NOU

per a avui, dissabte,
25 d'abril

TEATRE NOU

Comeanyi• d• Comedia

'FRONTO NOVETATS
FUNCIONS

BROADTVAY MELODY

TEATRE POLIORAMA

PUS.
Prosas:
Llotges ler. P1 0 , anat ercrade9Ida OS terreny, amb a::' railes. .
Tribuna pral. Me., amb idern .. 1 0d0.1:1em pral. superior, amb (Celo
7'P:orn lateral Interior, arnb Id. •
6''den) lateral sup., En entrada .
3'
Seltn's gol Nord 1 Sud, arnb Id.
Entrada general
3'
Entrada Iliare al Paro de allontJuie

VALS DE AMOR

Programe Car
aval
EL. ISPELIN PERDIDO, sormra, nornFs al r.:orcr I Marina. EL SALIENTE,
sonora, Manes al Nou. COmpletare el
programa algunes pelacules

Com panyla de y ar,e311, cutnidies 1 smnets
Avio', dasi7abt e . Duda, a 2/4 de 5.
Populars: TARAR)... 1
RES DE NOU EN El. FRONT
d'II. veza enorme:
N11, a

PTE5.

BARCELONA

Dilluns, 07 abril: Recital
pel fama vtoloncellista

SPLENDID CINEMA

TEATRE VICTORIA

4-9N.efredf114.41eas

ESTAD! MUNICIPAL
DE IVIONTJUIC

Partit Internacional de fmtol
ESTAT LLIURE D'IRLANDA
REPUBLICA D'ESPANYA

12.0.12LIM.15..

que l'ORPEO CATALA cantare per
¡ primera vedada, amb acompanyania
ment de Ce
t

OCELLS DE GUERRA
Nlt, 1 Mur:un g e, tarda 1 MI:
DEL MATEIX FANG

ESPORTS

'relaten 11111

1

975

CASA PUJ

GIUSEPPE PICCIOLI

PARIS - BARCELONA

.2.
Meerotone-Cleepatra (el, colore); A
, MIKEY DIRECTOR DE ORQUESTA
(alt.el y.C5): EL PRESIDIO.
parlada en espan y cl Per Jo an de
Landa 1 ¡00:11 Crean°.
Horea en que corminca EL PR!.
sumo; a, ,r4a . Sa') 1 1050.

PREU

5EN3E ANTENA

A 10TES LES CPV-1.3 MES
IMPORTA NTS DEL RA

-1-4.~414444e.....,-~s44.4444

1•Cine Principal Palace 77.

(avarell blit3tern !leerla)
MORENA Y SEVILLANA
Denla:
matIns)
d'II a 1.
'1444,4444.eeekeeePe4e4-

r.la proveerme que

1

Tarda, de 4 a S, laaSIO co,nnua.
!VIL a lea 9'45: Aotualltate Daument
F119, campeen de beses tdibuaoa),
el fllin de Welter laturaml LA
MELODIA DEL MUNDO; taconee
palpItants de la Repentina a Me.
drld I • Barcelona; exit sense Pre•
erdenis del formIdable Illm miel
sep Crespo, Loas Ale:dila
en espanyol EI. PRESIDIO, amb loNota.-Donada la Importancia de
EL PRESIDIO, es preteriere dues
vegailea CO la sessid do larda.
Es desnatar: a taquilla per a la
sessic) numerada de 'tema. a les 6.

Deme, 26 d'abril
etatch de rugby

MORENA Y SEVILLANA

Ea c.apatxa a Comptaduels

EN VENDAt

CINEMA PARIS

a lea 10:

RUIDO DE CAMPANAS

EL P-15 ECONÓM IC

A6 LAMPAPE5, A LTAV EU OINAMIC coriAri
XTMNIGER
E
OtRECTE,
CONTACTE
MEN ÚNIC )

oeseammamm

MORENA Y SEVILLANA

PALAU NACIONAL

riou -

(tocan% aena)
m

äparall Western ElectrIe
Denle: matinal d'II a 1.
ltess10 continua des de les 430:
REVISTA PANAMi3UNT: MIC10EY,
BOMBERO, Minios; LA DEPENDIENTA; I LA VOLUNTAD DEL
MUERTO, parlada en eg , anyol, per
Antonl Moreno I Lupe t'ovar. DI.
llana: EL RET VAGABUNDO.

............
Una comèdia deliciosa

MANUEL SUGRANYES

EL MÉS

CHILE CINEMA 1

TEATRE APOLO

agla

RECEPTOR RADIO AMERICA

CENTRE;

Seguelx obert Vatonament. Es ven a
Comptaduria per a aguaite" vetllades
01l1 (rances.

ESPECTACLES

1

CINEMA SELECTE
Panela ea Grecia. a (entre Valencia I Mallorca). Teléf. 78E18
Avul, tarda, de 4 a 8 , repetInt-se
el programa, fila a les tu: ACTUALITATS SONORES; PERIQUITO V
LA BALLENA tillbutxos animal!):
HACE SO AROS (film documental)
Le ente d'extraoralnerla actualltat
acqb detall complet cle une els esdeveniments °Correrme a BARCELONA / MADRID ami) midlu de LA
PROCLAMACIO DE LA REPUBLICA
I la mrt"Inia produraló • ei cinema
parlat en e•panyol El. EMBRUJO DE
SEVILLA, per Marta D'AlbalcIn 1
Rafel RIvellee.
Es despalaa a taquín& 1 Centre
de Local:tata per a la ¡le g an') especial
numerada dB dama. dlUInengo, taras. le 6 a E
"Alt1100F. DEL CINE" presente.
rail el (l ) enarte, 28, a :es 10 nIt,
en Sess16 d'art: 1. 1111 film d'"avant
guerra"; 2, la producció de la E 0v16100 de Moneo A %revea del A/deniegan, Interessantlaslin rePortatfee
docuMentall 3, el rtIm de leal d'E.
A. Dupont DOS MUNDOS, parlat en
Trances.
/„
Es desnata& a la taquIlla del
FANTASIO I a "El Mundo Deportivo..
I

SYLVIE

Alweee94+~~+eeatieat

44444.$440.4444.444..e

1.

Pn122,14.4.1:5-enL-0

114+11441~1/4-14.4144~44.••

TEkTRES

PUBLICITAT

"Ir"7
771751
Iteeuer, des de omites
41 mea, e

d II G E

SRUC, la

FONDA

1/ 7

4‘Se'

8

SIN1

N

te On meolarma la millar escudas
n olla Salb pa a banqueta Espartorta. e. 1 Vidrieria, 22. l'aL 1791,

El mnta-rates "Nogat" eunstitueix el producte més
C61110dia ràpid i n' y ac per a matar lote mena de rates
i ratonas. Es ven a 50 cèntims el paquet i a 10 Jesse:es
la caixa de 25 paquets, a Barcelona: Farmacia Gelart,
Princesa, 7; Drogueries Vid-II i Ribas, i a les prule,q)als
farmàcies i drogueries d'Espanya. Portugal i America

Producte del Laboratori SOKATARG
Carrer del Ter, 16 - Tel!. 561 A. M. - Barcelona
COMPRAD UNICAMEHT E

NOTA.-DIrlaint . se I enscms envi.int per ('Ir Postal o $CV1IN d Curreus
f3 5 0 cama. 1 , 2e despeses de tramii s a, al 'abarato:1. 3
volta de correo veralca la trameaa de le comanda
iamesiara_-•-a•veroaanem-raaaava

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

ORFEO CATALA

Programa Interessanilselm. 11131NE DE
CATALUNYA, anta acompanyament de a
PREUS
COBLA BARCELONA.

OIVERSOS

PUL

Llotges 8 Menta. &ab entrada . SO.4*Circulare Da n . Id tri
4.Cadirais volants, 11 Id. •
Bulaques patl, id Id
a'-Tintines pis, Id 111
P..•...
Butaques FIS, M.
DESPATX DE LOCALIPATS: Centreg

localitale 1 taqUIllea «Mala LeposIcn).
De 4 a 7 urna: "Un n .5 Eapa11y013", Pasada' de G. aria, 0. • 14. A Ira
50 , 30 a : obvias!' les taquilla' de: PALAU
Na C/ONAL.
N ot • . - Des de les 0 de la alt, Vestal:tea un aervel especial dantifuntitbus des de la plaea de Catalunya al
PALAU NACIONAL, 15 dediles, 1 des
da la plaça d'ESpanya al PALAU NACIONAL, 00 cecinan.

ea4le

MALALTIES DE LA PELL
Detectes p iauale •
Vlei uelnerres
60B. Analiele Ile sana - POI I : t INICA
Farra Paloan
Rambla de Cana
II. Sa‘deda,
lelas. 0. e 11, I letiCall

Productos Oui MICO5 titspanoluhrinski
• BADALONA •

dewnnewen

FABRICA DILi
e

E R .% el 1 C A
ArtIcles de constetioold
RaJolas do Valencia

VICENTS

VENDES

Despatx: Tallers. 72
Tedmon m'un. 15844

BASCULES

•A e UNLONA

d'ocasld, por a cano l cavall. PIDERNAT,
carrer del Puntee/u, 0.. 9.

1,

LA PUBLICUM

DissetP, 23 d'abril de 1931

e

aca

rals

LA CASA DEL COMPRADOR DISTINGIT I INTEL•LIÜEN T,

20, PASSEIG DE GRACIA, 20
TELEFON 21472
SASTRERIA CAMISERIA I CAPELLERIA DE SENYOR

11

La

nostra marca s'imposa, i ha desmoralitzat i anullat
tots eis competidors
UNA PROVA DELS NOSTRES ACLAPARADORS PREUS DE VERITABLE REVOLUCIO COMERCIAL'

SECCIO SASTRER1A
Impermeables ploma, totes les talles; abans 15 ptes.; ara ...
Batí d'alpaca, seda artificial; abans 25 ptes., ara... ...
Pantalon de franel•a bona qualitat, confecció luxe; abans 30 ptes.; ara
americana esport, immens assortiment, amb gustos, bona oualitnt,
abans 40 ptes.; ara ...
Bates 'de seda artificial, assortiment formidable; abans 100 ptes., ara

8 Ptes.
12
15
20
25

SECCIO A MIDA

Vestits d'estam superior, folreria de seda artificial, confecció superior;
abans 150 ptes., ara ...
75
Vestits d'estam Austràlia, folreria de seda artificial, confecció irreprotxable; abans 200 ptes., ara ...
100
Smoking; abans 250 ptes.; ara ...
125 Ptes.
Jaqué; abans 400 pt,es.; ara ...
... 175 fins a 200

SECCIO CAMISERIA
Paiames "morotillo" de seda, totes les talles, formidable assortiment;
Guardapols, bona qualitat
Camisa de percala, bona confecció, dos colls I punys; abans 12 ptes., ara
Camisa a mida zèfir i popelin; abans 20 ptes.; ara ...
Camises a mida, de seda natural; abans 40 ptes., ara...

5

11

4
6
10
20

11

SECCIO CAPELLERIA
Capell flexible, folro de seda artificial ...
Capell flexible castor, folro de seda artificial

8 Ptas.
12

NOTES IMPORTANTS:
Per als casos d'urencla dleposem d'una 81~6 Plus Ultra ritplda
per a la cionfeoc16 de vestits en tres
horca. -- Al. compradora de fora
de Barcelona que ho demanln, ele
enviarem, completament gratis,
bells figurins, mostees de tela I un
moderniselm sistema per a prendre's la mida elle mateixos. Les
aoves comandes lee l'obran el cap
de tres dios. — No donem obsequis,
perd servim tan b6 oom sabem eis
compradora. Tant be alxl, que al
client que ene compra un anide
que no sigui de la seva oonformItat n'hi aoceptom la devoluoló
I II tornem integre el valor de la
compra. — Oom que el nombre de
compradora, agraInt el nutre prosed> de no enganyar-loe mal I de
servir-loe sempre amb teta cura I
eoonomla, ha augmentat considerablement, fent Insuficiente els nostrisa Magatzem., podem anunciar
des d'ara que, • mée de l'amplias:116
del local, InstaNarem aviat en lloo
molt egntrio une espléndida euouraal.

15 per 100 de descompte als
socia de la F. U. E. de C. i B.
Teta ele tul* t• earalons ompletamont
• rotl • • la dlepeelo16 del• ~roo comprador,.
~4444444444~~•~4~49

