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Un dilema capital

Al tercer cha del

conflicte...

Desmoralitzar Mentre segueixen les negociala vaga de Ilum i força
el Olio 110 S cions,
continua sense resoldre's
educar-lo
Però les darreres impressions són optimistes

Les ' n'o macrons recollides fina a
Un de:s errors que Com:e Cenan - l'hera d'ordenar aquesta meció aensru
au en la politica conninista era una t endencia fatorable a la soluei,i;
regular el treball abans de esperen, que equesta tendencia s'aecen./uir le ducaci 6. Encara que fttarä ole la nortnali:al seré restabler-:a diferencia d'ordenada de ta ben
it sembla poc importantMentrestant s ha de rrmari-ar que si
--. és suficient per a canviar ra- per la banda de les autorilats han estar
aient el carácter i la marxa
p reses mesures °por:unes per rzitar pos' 773 regeneracia, perque el ais- sil•les per fudieis j moiesties al públic,
predomina encara, en el per port dels obren, les negociacions han
aa.:x a intentar la reorga- eslat prtades 12 diinitat que esernporal independentment roa a tals Ole:Pons. Celebren, tacti.tud
u. es a dir, a construir deis qu, han narra :input en el
sense bases intel- sol,ctol la del públic, que no ha 'Mg'',
. s rals. D'aiiiä resulta. ~fin de perdre ni en justo::: la ocreinstes exigencies II ;tac per nervios:tals infustifieades dels
:,75
.- :riere:teja estéril i uns o per refute de sabetatges
(te7;:ada a les mesures
eiiefancia dels altres, cecara qua
tes
:amera di:es, l'efi- Min perf d'aquests elemens
manaais sembla immedia- timutt una mico al margt del plet.

a caita zaxia Cornte °posara el
aistema. que conduia. segons ell,
iaomini de :a influencia cacierta. però indirecta o gradual,
as.ent i de la raa, ajudada
assenyada opinió pública.
sistemàtic dels pensa--ata
d'una lliure adhesió
,
. : sintetitzava el sea pe ti saamh les aegtients paraules: la
- scaucia, del coma problema so• s imsre sera empirica re e du c io
-demanrquioxá
• 7 nacianal, o bé esderindrä
caràcter
veaal i pacifica, amb
-ment accidental. segona que
. aiitzacia del treball precedir à o
a arb la de l'educació.
Cm/1re era contemporani de Marx,
• - -z. t.lrament aquestes paraule, que
• de transcriure no es porten
de diferencia ama el celebre
it de 1847 que Marx i Engels
;leen als treballadors tot el
Marx fina ara ha tiaamt més
que el filia ss of de alompeller;
•
an In ha cap raó per a cunee--""d5 actualitat a l'alemany
• Tris que al francés del Migala,
irrnats run i Faltre dintre l'estela de
e-volució francesa i en plena as- del maquinisme i del capita3.

•

L'afer Stavisky

Es
prepara una ex p e
-

dició de deportats a Blanchard intenta
Lanzarote
suicidar-se i el seu
La Integraran un

estat és greu

contingent

Pressló a/ nivel1 de la mur 7591'
" millimetres. Temperatura actual, 11'i
araus. flurnItat relativa' 59 per cent. Veloettat del
vent: 18 quitametres per hora, del WSW. VlsibIlItat
horlIzontal en promeaii lo quIP5metres. Estar Set eel:
entert d'Ami , a s t. I nist. En les derrotes II bares,
Temperatura m'alma: 151 graus, Temperatura mintroa:
t'o trraus. Pecorreaut riet vent, en qunametres. OS.
Preeipitaria: nula. InsOlaeld en el die d'ahlrr 10 hores
15 minuta.

La signatura EL DRET 1 EL
de l'acord DEURE DE LA
¡ talo-austro- REPRESSIO

hongarès

vagabunds i un altre de Es nega la llibertat prodetinguts per qüestions
visional a la senyora
No es parla de la revisió
Stavisky
socials

de

p arat en un dels ¿capamos de la Con-,
telera, la representada, de les ernMadrid, 17. — Durant tot el dia
presea.
circular per Madrid el rumor que agitesni( O denla al mati sortirien cap al camp
A LA CONSELLERIA DE
de concentraria disposat a Lanzarote
GOVERNACIG
un
Al migdia , el conseller de Gover- Comcontingent de dos-centa individua.
sigui que la noticia circulaia anib
nació va die. referint-se a la vaga
insistencia i aires de veracitat,
que estar aigualmue divendres i que no gran
hem abordar diverses persones que, pels
s'havia arribar a un acord. Va afeg ir carrera
que exerceixen, podien orientarti:ir, a p art del manteMinent de 'er
nos. No cal dir que pot afirmar-se que
es preocupava del submi--dtepabEc.
nistrament de fluid i que havien aquesta nit o denla no sortirà cap a
estar demanats mes equipa els quals l-anzarote cap contingent.
Ara be: A Lanzarote hi ha dispoarriharien aquesta marinada.
Va da' que havien arribar dos des- sat ja un zarina de concentrada, mi salan
habilitar
els allotjaments per als deti p
tructora. ela comandants dels guata el
ein graos barracons de fusta.-guts
van complimentar i de passada it van
consultar la manera d'organitzar els .-aquests detinguts, segons se'ns dita 5,7,11
serveis. Comanda les iotces el capità de gaireba tots individua incursos en la Ilei
vaixell Set/vOr Gin/ez. que és Retinta sie Vacabunds, els guata no s'han enviar
ja a Lanzarote perquè els tramas que
1-an de seguir llurs expedients per tal
d'arribar a la cancentracia són liaras i
minuciosos.
Loen sigui que també es deia que, ultra aquests fumes concentrar; incursos
en la Bel de Vagabunds, hi havia alpmns detinguts pels SUCCCSSOS d'aqueotes darreres artmaues. hem prixurat
confirmar-110 o rectificar-ho. Segons
ens lla catar assegurat. efectivament, podar donar-si per descomptat que entre
els aiectats per la hei de Vagabunda
que seran deportats a Lanzarote In ha
un nombre de detinguts governatius,
gairehé tots ella pertanyent ; als que,
per escorcolls eiectuats per la pedida,
els han estar ocupades armes i explosius.
Teta aquests informe, se'ns donen. segons se ' iss com a segura, i tambe

Paris, 17. — Comunialten de Fontainebleau que al boac del di t pable ha
catar trohat greument feri t i amb s im atomes d'emmetzinament l'ex -director
dels Serreis agricoles del Sena i Oise
al ministeri d'Agricultura senyor Bla u charca complicar en un dels assumptes
d'eataia de Stavisky.
Rapidament ha estar traslladat el ferit a l'Hospital, an els metge, han manifestar que es trobava en estar de hastara ara etat. perä que esperaven pode:
salvar-lo.
Sala pogut cal-minar que el Sr. Elanchisrd. anth inntii: de les acusadora, que
pesen sobre ell, ha intentar posar fi a
la seca vida, i Per a aconseguir-ha absorbí certa quantitat de metzina i despees es fen diversos talls a la gorja.
La Ilibertat de la senyora
Stavlsky, denegada ::
La pericia de llihertat provisianal
la senyora Sravisky, que havia estar presentada pel seu advocat defensor, ha estat rebutiada.

dels actuals tractats
Les converses de Roma entre Mussolini, Gonthoes i Dollfuss quedaren eleses ahm out: ín tia.. d'un r •- t:e potoco! d'acords bilatera:s eifre Itätia, Austria i Hungría. Els acords són econamies i potajes. Els econòmics versen
sobre bescanzi de productes agríeoles i
indusfrtale entre els tres paisos, amb
alnunes facilitats roncebides per Italia
Sobre Ti;.s dels ports de Trieste i fiemo ras politics
segun: el commirat
— non eneaminats nl manteniment de la pan i de la independnria
dalgtots paisos, i a la resluuracid ecorUrnieu d'Europa.

Incautaclons d'expedients
de la Companyla Fonclére
Al domicili social de la Companyia
Fonciere, la policia s'ha incautar dels expedients i sentincie, del Tribunal Arbitral mixt hangares.
Lea quantitats a qué es reicreixen
aque stes sentencie, rearesenten una suma de 1.ento milions apraximadament.
Segons aernbla, ¡aren adquirits per
Stavisky sota el nom de Sergi Alexander i desares van haver d'asser cedits
a un de'; eens testaferros. anomenat

Emili Del gado Salceda.

Pie altea part. sImincautat el juran
se'ns diu que aquest contingent no partirá cap al cama de concentrada dispo- de 4 50 xecs erne scsa per Duharry. que
sat a Lanzarote fins dad a un parell existida en un Rana. de París i de 84
r
un alter illisr•
de setmanes.
Tissler renuncia a roposlciö

Les campanyes

tendencioses de la
premsa estrangera

El senyor Canons

7
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Ahir al mati arribaren al nostre port els destroiers "Churruca" i "Alcalá
Galiano" amb els equips de marinera electricistes. Avui arribaran tres
és realment fonamental:
vaixells més. (Foto Torrents.)
• -.11zar el treball o preocupar-se
-7ament de reducaciö, i entenLES REUNIONS DEL MATt
del que cuan la vaga passada ja va
' s é que educació no vol pas dir
Ahir, a das guarra d'onze del mati. venir a Barcelona. Els reforços que
i cultura solament, sine, forminare:: de la
Madrid. 17. —
han catat sollicitats són dos destrucdel cor, i cultivament de la va arribar el conseller de Treball se- tora mas i dos equipa d'electrotécnica Governació, convocats pel
-zencia i del caräcter. Aquests nyor Martí Barrera a la Conselleria. amb els quals poder garantir e! aqttesta tarda, a les cinc, risa reunit
-':tes ' Cm comuna a tots els po- Al cap de poca estona van arribar-In
cls director, i representaras de les
empreses subministrament de Ilam i foro.
per a tots tenen un interès el; representants de les un quart
cmareses periodistiques de Madrid. El
-,.
afectades pel conflicte. .-a
senyor
Salazar Alonso, e:1 retire por
:amordial: com mis grans san. com d'una
LA REUNIÓ DE LA TARDA
va sorra- del despatx del conseaa s rast és el territori que ocupen. ller el representant de l'Energia ElécLa reunió de la tarda havia de co- després els convocats, els ha manifestat
es trobar-los una solució trica senyor Vinyes, el mal es va
que l'ohjecte de la reunió era expresmençar a dos quarts de quatre. Aladequada. En aquest ordre negar a fer manifestacions, dient que menys aquesta era l'hora que es- sar-los, en man del Govern, el prec que,
'z que r exi g üitat ha d'afavorir estaven citats a les tres de la tarda tava anunciada oficialment, pera va en vista de la tendenciosa campanya
antiespanycila de Ceuta premsa estrange.,itzacia, qualsevol fórmula per a segur les negociacions.
començar a dos quarts de cine. E!
•dopti. 'Es per aix¿I que cada 'ceYac despees van aortir els altres mota, d'aquest retard no va ésser al- rs. advertida tra'.7411 telnPs a afluesla
rae hem parlat de les aptituds dos representants de les empreses els tre que haver acabar la reunió del batida, els elements diredius dels pcres de Catalunya täcitament quals tampoc no va ice manifesta- mati massa tard, 1 aisca va fer que el riódics madrilenys estiguessin atents
•
'avern els avantatges que la nos- cions.
conseller de Treball. senyor Marti als manejas antipatriatics dels inaia. 'nodéstia territorial i demogrifica
Preguntar el senyor Barrera sobre Barrera en quedas a dinar a la Conse- clors d'aqueates campanyes anth el fi
• proporciona.
si estava arranjat el conflicte va dir llera en companyia del secr atari i al- d'evitar alguna possible, per be que no
en
Comte parla d'una solució atrita- que no.
tres funcionaria, i tant els obrera com cal dir involuntäria, collaboracia
7. ,:at occidental del doble probleavançat alguna cosa en els patrona no van poder acudir pun- afincara rmineiga antiespanyols. •
Coneixedor el senyor Salazar Alonso
.om si preasentis que seria a aquesta reuniú?
tualment.
de la mea:Mica periodística, ha insistir
on apareixeria per primera
—No puc dir res— va contestar—.
EIs P a tr ons, que no van fer manino creia necessari d'excitar els
que
. una realització practica del A les tres de la tarda ens tornarem festacions
de cap mena, lora de dir
saarne que refutava. Deia: totcs a reunir.
q ue tenien ganes de resoldre el con- elements directius dels periódica per
El senvor Barrera va adreçar una flicte, formaren un grua a part als aconseguir acareara fa/Jitar. i que e's
• :ales renovadores convenen a
propasits del Govern no tenien altre
sobretot del poble per tal carta al president del Front Unic pre- pa sea dis seas.
•
abast bina prevenir-loa perque qualseaaio a la societat moderna, gant-li que acudissin els individus que
A
dos
quarts
de
cinc
en
pum
V:t
vol causa fortuita na arribes a sorpren:
de l'acabament de l'Edat formen el Comité per tal de conticontentar la reunió al despatx del se- drels la horra fc. El ministre ha allu• a repara la seva constitucia, nuar les negociacions.
nyor Barrera entre les representacions dit vagarnent alarmes informaeions senLa hi va fer portar per dos agents,
1 en efecte: el poble ha estat
obreres i patronals.
sacionals cate paguessin lente aires de
-aa rat a la societat moderna, i la en preguntar-E el motiu, va dir que
La reunió va comentar amb gran veraemblanca, i ha preaat també que din:ntervenció es ja sentir d'una no significara coacció de cap mena,
cordialitat
per
les
dares
parts.
A
tres
ja
que
l'hauria
poguda
enviar
per
un
tre
el; termes parlats es procures c o m" u irresistible; pecó també em
ordenança, persa com que creia molt g uarra de sis els patrona es van reu- (trena r verte:: noticies ahans de llançar1 evident que la preocupada
nir
per
sep
Cl
arar
a
la
secrctar:a
de
la
les a la publicitat. Alguna dels reunits
.-anitics en general ha estat cor- conrenient que es presenteasin, en
aire-hi anib modificacions que cas que se'n volguessin desentendre, Presidencia. Eh; obrera es van quedan han formular lleugeres obserracicns, i
a•eneos materials en l'organitza- aleshores els agents temen l'encarrec al despatx de la Con s elleria. La ini- Iran demanat aelariments a les paraules
i treball. I una de les causes dandicar- l05 la conveniencia de ter -ho. oressió, tot i que no se sabia res en del senyor Salazar Al a nso, aclariment
També va dir que els patrons no concret, era optimista.
que ha realitzat de seguida el ministre
eguits presenta és haver posde la Gavernació L'entrevista ha estar
• ;es prerrogatives de Feducacia havien fet concessica de cap mena.
Un altre periodista li va preguntar
(Continua a la pagina 6. eol. 11 malt tiren.
peremptorietats de l'organitzasi sabia com podien esser repreia treball.
ses les negociacions.
atalunya, on no faltaria segura—Pel orle hi ha fin; ara, no' pur
:: a assenyada opinió
dir-vos res mes. 1-es noves reunions
podrien aasajar millor que tindran caräcter continu fins que a'ar•, s aandes la correcciú d'aquest ribi a trobar una solució i cita que.se; pero per a aixa caldria darem aquí a dinar i a sopar si cal.
es renanciessin certs recursos 'rot i aquesta mesura si algar té nei el primer de tots hauria cessitat de aartir per algun molla
el derrotisme sistemätic, el per arme a rebre impressions o a pren endemic i gratuit, el deacon- Ire acords, podran sortir quan ho
: aent troika Al que sap obser- creguin convenient.
aab imparcialitat na li costará
Preguntar sobre l'estat del conflicrir en el nostre complex so- te. va d i r que no creia prudent aranadmirables disposicions per carme res.
-rs admirables
•alaboracia que demanava ComA dos quarts de dues van arrasar
la passada vaga de tramvies er representants del Front Unic u e,
indiferent del públic va és- van reitor amb el senyor Barrera,
• factor deci s iu: ara passa una van sortm de la reunió a lea dure
• er l'estil, i hem de reconeixer Van dir que hi havien anat per tal
• mesta poairia davant dels con- de Ice constar davant del aenvar Bar• que l'exiguitat del nostre re- rera la seva mis enérgica protesta
. nacional azeganta es la millar per haver-los obli gat a acudir a les
per als que fer política consis- reunions apellant a la forca pública.
,a hretot a hnarilitzar l'adversari Despees tatulié van protestar de la
7' 7 tita els procediments. sense mi- detenció d'una companys i van denla" t u els efectes que la sera obstinació mar la seva llihertat. Una altra de
7-^t causar en el peaje. Aquests poli- !es protestes q ue li van expaaar va
aas . en rompres d'educar el palde, el és s er contra l'alcalde de Terrassa, el
a esmoralitzen. sense pensar que ells qual va acamiaelar einquanta empleas,
'ambé han d'ésser v:ctimes de la municipal% perqua no van voler ter
"le smorahtzació que han escampa/, d'esquirol , i dedicar-se 3 encendre i
carrer.
sr en altim terme sentare ent sem- apagar els lums
Fanalnient van dir que a les quatre
a lara preferible é s ter carrada d'un
de la tarda acuairien navanient a la
P3 j 5 model ¿educan,', que unitat
d'un poble d'organitració de reunid a la qual havien estar eitats
pera fent constar que hi anirien a
tr eball monstruosa.
desgrat sea.
Carlea CAPDEVILA
veis i no et veig....
A les onze es va reunir per se
•

Diumenge, 18 de març de 1934

Er s entase Tiasier ha remmciat a l'ono Si ai a a la disnosició que el Jutjat
Baiona es de sen.tengui de ratet'
ky a favor del Jutjat del Sena.
El pene/Inflar de la República de
Raiona arrihari <hilitos al rnati a París,
arnb els expedients i sumaria, que llamara al proeuradar de la República del
Sena
Declaracions d'un senador
Dav ant de a comiaisia d'enquesta
que erren en l'as g mipte Stavi:ky, des_
nras de fer-ho alguna reatintonia que
havien e s tat reclamara, ha comparegut el senador af. Pus;, el qual 113
expres s at deaiga d'asser escoltat. El
te s timoni ha reCOnegut que Isavia ronegut l'estafador Stavisky en mi asa n:mire contra el Crèdit Municipal
d'Orleans, i que liarla recomanat
;traerle del I.o:re una P riarrog a ett la
trantitaci6 de Fa:aun/ate. Aque-tes
cleclaracion, han rasNat una pestosa
impreaaia entre cl. inembres de la
comiasi6 d'encluesta.
Un senador belga que dl-

mitelx

Brus-elles. t7. — III seilyor Peru
jean, senador per Itrabant. el nom
del qUal figura en diverses °casimir:
en el: ratonaras de xecs emeaos per
Staviaky, ha lliurat la sed dirnissin

al presidetu del partir liberal. al qual
pertany.
Un jurar d'honor, constituir per di¡ermita personalitats del dit partir, ira
estat enearreeat d'escoltar les explicacians del dit sens-or.
El JutJat de Detona, desentes de l'afer
Ratona s /7. — El jutjat de flaiona ,
que Ira entes fins ara en l'assiunpre
dels Ron, falsos del Credit
'Ira deaents oficialment de tot el
relaeionat amb aquest as s imipte, i ha
paasat al intiat de París , que
el que d'ara endavant ha de realitzar
tot, el, trehalls.

Doclaraclons del Jutge de
DiJon
ltsjint, 17. — Despra, del semi viatge a
Paria, ha tingin interessants comer.
sea ami, el ministre de Justaia, el ¡raer de Diana Rahirt, ha rebut ele seriodi s te,. al, milis ha fet le, segnent, de, l,sracin,rs
(Segueix a la Ag. 7 al peu de la col. 3)

La famosa

reeata

Cniii b.ide

bat Oxford

Londres, rp, — Aquesta tarda s'ha reIchrat la regata anual entre eh equips
de le, Universitats d'Oxfard i Camhridgr. ami, Fextraarelituiria animada de
iempre.
I a recata ha estar giran, asta per l'equin de Cambridee, per quatre liare i
ssn quart,

Gomboes, primer ministre hongarès,
a la sortida de Budapest cap a Roma
Es aporta de remarcar que les ronz serses de Roma han ¿vial ben vistes
per Franca i la Petita Entesa despres
que Mussolini ha declarat que no tendien a formar un bloc de naeions oro,
sal a la Petito Entesa. Es que Itälia den
haz .er rompn.'s que no e ra possible un
arranjament de la dona dannhiana soht men t amb el eoncws de les tr...s
cions signataries del non paite.
Frall‘a i la Pelito Entesa estira distan:a/N a participar, passant doman 1es
aigestions de forma: ra ra ast et aifant que
no poden nmtrar n•tt stenociacions sense
Ist rennneia previa talio i I I onuna

a tata

l

z el eitat

revisionista.

E.rantinant, baldament sigui kr damnar. les conelusions .te In coulereneta
de Ronta, es Pat afirmar que Tentaa t.n
mes valor econUmic que no fas
però
possible que aquesta calesa sid'una de mes vasta i mes :Pie t.
Alemanya, que r ica en perill tota
sera tontica t t .rir r ie r , seqneament no ha
Int111 n *‘7. t de maniobrar, sin per evitar qee
liquirks la qe.sli‘i de la revisizi
(rada ts, sia acripia
CO pr011iisos
l' !,s seins illieriSSOS a Austria i llonnria.
pe r d sembla que les seves gestions
han donat cap fruit, i la invita c id ¡eta 4
l'ambaixador olemany a Roma do ir-guitlasl,ur -s, a Perlin per tal d ' informar , es
molt
(Continua a la Pdgina 7, ce?. 11

Fleta a Berlín

Ningú no pot negar el dret de
repressia, i ädhuc el deure. En aixa
estan conformes totes les teories
politiques. Els mateixos subvertidora
de Vordre hi compten; el que és
que voleo vencer-la, i, al seu torn,
instaurar un nou re gim que reprimiré, Si a mis ve, tot intent subversiu. Tota la literatura sentimental no pot eshortar aquesta veritat
de sentit
Tenen eficacia les repressions? Es
un 'loe comú del segle XIX parlar
de llar ineficacia: eo més: de llers
resultats contraproduents. Per's. mirades les coses de prora. sembla que
no es poden fer afirmacians tan
rotundes. Huxley, parlant del moviment de l'India, observa que les repressions, quan són feres atub tota
energia, de vegades se surten amb
la seva. La Inquisició espanyoia, per
exemple ell—, anorreà tot
moviment protestatari dins la Peninsula. sadhuc el cas que es dóna cona
a ciaasic, el de la propagacia de ia
Fe cristiana a base dels Märtirs, no
sembla tan incontradible ai es te
present que Roma mateixa, el segle II abans de J. C.. reprimí. anorreä, el dionisme a malgrat dels 6.noo
martirs que vessaren la sang en testimoni de ¡lar je dionisiaca. Seria
enes acostat a l'exactitud suposar que
el eristianisrne va vencer perquè tingue una autoritat moral per a estovar la repressió, que no posseia, per
raons llargues d'esbrinar, la doctrina
orgiastica.
Potser la comparació d'aquesta
dos darrers casos ens donaria la
pauta de l'èxit en les repressions.
És una Miestió d'imponderables. d'ami
toritat moral. La força repressiva
aempre acabarla per vencer. llevar
dels casos en que la cauaa perseguida té tina condició moral que detura
o aiebleix el braç executor.
Hi ha un altre factor, indubtab:ement. La histaria ens dia que la
humanitat ha conegut e poques sentimentalment dures i d'alces flonges. Dins les primeres els moviments
mis justos fracassen; dina les segones els Inés arbitraris prosperen i
viven. I pot afegir-se que l'epoca de
flonjor. perrnetent que Farbitrarietat
irriti la convivencia social mena fatalment a una reacció de dureaa,
la qual. al seu torn. arriba un dia
que repugna al sentir moral de 'a
comunitat i provoca una reacció
sentiment a favor d'una tolerancia
que tard o aviar acabara per contaminar-se. I aixi successivamem, per
un moviment de pendol. que corre
al llarg d'altres cicles hiatórica i econinnics.
Ara. passant a l'aspecte moral de
la repressió. ¿fina a quin punt
d'esser contundent? ts hen dar que
cal un tacte especial per a resoldre
segons cada cas que es presenti. Donada la relativitat de ¡es coses humanes, sentare salta de tenle present,
d ' Una part, els mala que rotem evitar: de l'altra. el do‘or que causa
l'operació repressiva. La norma pot
condensar-se en una frase casolana:
que el mal no sigui paajor que la
mala:tia.
I. sobretot. es molt interessant no
perdre de vista que la s'isla dels no
na és cap cami que porti a un-bles
punt d'atur. De manera que voler
cercar soluciona definitire s a res no
ta can sentir real. Fina ara les malares slan guarit a mesura que s'han
produit. i per una temporada. fins
que rebroten i es tornen a remeiar...
temporalment. La sort e3 que la 7ida
de cada ciutadà is prost limitada per
no llover d'assistir mes que 3 duda
o tres calamitata grosses o a vint
o trenta de tusé' petites. Ja :albeen
que una manera aixi ele veure el mOn
despland cenes animes: amigues de
5rettre . 5 eterno-. anona es seit per
Ilur manera miat i ea d'enioaar les
coa es de la rida. Pera per moit que
csis diguin na en, sabriern avenir.
per exemple, a ranear tothom a la
presa perquè no es cometes cap
rabatori: encara nue no duhtem que
seria präctic i eficac.
Que lii hagi repressia quan calarla Peras proporcionada i gente pretenaions. I.a resta é, feix i sme. Un
remel pitjor que la malaltia. encara
que sorint la suprimeix: pera, e5 per
a crear-me de Inés malignes.
Rossend LLATES

Les eleccions argentmes

Es confirma la victò-

ria dels socialistes
Buenos Aires, 17. — Continisest els treballs de la .1unta d'escrutini S'ha irrruhst la a la Secci6 15, amb els sequents
resultats:
Voto

Sacialiste
86.505
Coalició . ..... . .
24070
Radical, de l'Avenida de Mayo
18.063
Radical, de Talcahuano . . • la.730
Salut Pública . . • • • • • iz.ong
Concentraria obrera
11-577
Parta Popular
4.710
A la p a gina 3:
Demacrare, erogreasistes . .
4.302
"LES FALLES DE SANT JOIEP,
Paperetes en Mane
23,8o
El tenor Miguel Fleta en la seva
.4 San Juan ‚'ha donat per acabat l'esA VALENCIA"
arribada a Berlin, on havia de cantar
per E. SOLER 001318 en una feota de l'ambaizada espanyols crutini. Han resultat elegits dos de,mäcrates i en candidat del Bloc.
remar, vencedar ha fet les sis miles 4afl metre, de que cansrava el recorregid, en 15 minnts i 3 r egona, la qual
r as a slipasa re s tabliment d'un non recard

LA

Les Lletres i les Arts
del rus per Andreu Nin. de l'obra sumari: J. V. Foix, "Catalanisnie
arsis caracteristica de Dostaiewski, Occitanisme"; Mn. Bartomeu Barcelé, "Calendal el Perfecte": Roger
-Crin/ i castig-.
Falta saber tan sols coto tranecen- Batthe, "Crida"; Pau Pons. "Escoldeix a les nostres Iletres el contacte tisme'; J. Vas-. "El problema del vi";
ainh aquest geni literari. Nosaltres, Joaquint Granado s , "Macià"; Fea,
que creiem que un dels factors que nat al Gaulhet, "Cap a la concepcia
pot contribuir ines a renlairament de federal": Léon Cardes. "Temps pa,
la costra cit'tura rudimentaria és la sat amb temps d'ara": Marre! CarLa figura de Ra s kolnikov ens ckina convivencia directa amb al tres cultu- rieres. "Elements de literatura occiuna idea aproximada de la immen,a ras superiora, creient també del tot tana"; Carles Camproux. "OccitanisIluita interior, de la sublim tragedia beneficiosa la tasca dels que es dedi- me i Eederalierne" i N'aticiari.
d'aquest borne Unie que. anorreat per quen a fer assequibles al nostre gran
la seca nuNitat cäsmica, cerca ala- pUblic el pensamcnt i robra del,
nyosament la idea d'un Absolut on grane autors universal:. Pero cal
EL CORREU D'AVUI
recolzar tot redifici moral que ell tumbé que la nostra crítica literaria
propugna, convençut que sense agiten, no s'entesti a parlar de "perillosa;
*
"Gracia-Rambles". :etneina"tot és perfiles - , i per tant la idea contacte s " quan amis succeeixi. Per
d'un valor etic resta absent per als a nosaltres, el contacte mes perillas ri d'humorisme. prengué contacte per
primera
segada
amis el públic català. Cal
Tornes. Però on aquest aspecte del ui precisament el contacte ama un esperar que el contingut
intmessain i el
pensament de Dostoewski es revela mateix. cultivador funest de l'isolato inteHigentment divertit de "Graciaarnb mes intensitat es en la seca gran nient esquerp ¡ que ca u eovint en la
aguamar
un acallimen:
Rambles" ii far
obra "Eta germans Karamazov", que buidor me, completa i atualora.
entusiasta per part del públic al qual
Fertan PLANES ¡ VILELLA
ell considera com un Evangeli rasva destinat. Cada :curarla trobaren
turn que deixaria a la humanitat, i en
"Grácia-Rambles" la prosa mis eetimula qual hacia posat les seves mis allant i ele dibujaos mes graciosos. A partes ambicione de noveHista. realitir
d'ara. dance. rodem comptar ama ano
una
llana
de
tat. el tema central és
publicada rurament humorata. al maree
Din i de rant:-Déu. de Déu i del
maldecaps quotidians, rirte ve a lee
dele
(hable. Iluita que ell iela extensiva
mis cnmplexa i matisada
a casera imaginaris, pecó que de fe.1 'A travers les terres et les publiencions catalanes dele nostres dies
la sentia. viva i dolorosa, dintre
mers du monde"
* Si u< direeeu a Tapineria,
mateix. Per a l'autar, tots els quatre
its infnrmaran nie rol el Une
germans — incloent-hi lidiola Smer- dc S. E, Chable (Maison du Livre
de
l'assassiFrançais. Parle)
nie plagui saber cubre Revista de Ca'ndiakov —sän cuinables
hn sntlieiten, , 1ts ;marraran
Teodor
Karamazov.
aimenys
si
j.
heite,
nat de
en el grau de complicitat moral. De
caducat el a la llista de subscriptors.
una
mica
dir
pot
Es
mes a mes, Dostoiewski sentia viure Tremens dels II bree de viatges.
dins seu. en una sintesi unificada, tot: Aquesta literatura. almenys en el ,eu
els impulsos vital, dels tres germana.
sector Inés classic i mes estrictament
Posseia. en efecte, la impetuositat
narratiu, relie una ensopegada gaiapassionada de Dimitri, al costat de
rcbe mortal amb la divulgació del
escéptica
de
i
lúcida
intelligència
la
cinema. El document gràfic abassega
Joan i el ntisticisine seràfic i cristiä
ficilment tot un camp considerable.
d'Aleix — a qui ell. en el prefaci de
Noca forma de coneixença que rela novena. proclama pomposament unia
J0,4 (21, 7,14 sliNVER A LES
cent avantatges: precisin, nete- el seu heroi - -. 1 encara, per a pa. dat, objectivitat. Plaer dels ulls asseGALERIES STRA.
rantir mis aquesta apreciació nostra.
aquella
tothom. Altrament,
Les sales barcelonines han tingut
cal Considerar que Smerdiakor. el quible a
•
origina
nión
total
del
desconeixenea
començament d'any magnilia; s'hi Ilan
bastard idiota, el veritable a‘aassi,
dora d'un interés aferrissat Ira des celebras copiosas exposicmes, el púlala:
sofria periòdics atas epilèptics.
Ara tothom té una idea les na
aparegut.
fer
que
contribuí
tumbé
a
seguirles amb j 'Iteres i els arma
malaltia
de tot el que no
tcurs i coHeccionistes han e g tht sensimis dolorosa la vida d'aquest gran bastant acceptable
i els viat g ers no poden lee desborne. vida que André Levinson. el veu
aoles als oferiments dels nostres aromes
cobriments.
mes significats que han trohat un roer'
rus afrancesat suara traspassat,
En les nostres mans s'agita renyo- rat s
qualificat de "patética".
In gularment propici de la st-va protenme heroics dele
D'altea banda, ;per què aquesta ranca d'aquella
clacció.
Joaquim Sume, ha volgut suviatges. Sorpresa i admirada, tarases
predilecció de Dostoiewski per la nomar-ae
a aquesta unimufutzacum, general
exploradora.
No
paraules dels
les
i
niés
concretament,
vella policiaca,
de les nostres prineres signa tu res, i arria
oblidaré mai la venció castellana del
per la história de crims? z Per qua !libre de viatges d'Urville que
i.ex Oos i om que actuaiment té oberta
'Els gerrnans Karamazov - , que ell
ti-a la nieva infantesa. "Viaje pinto- la Syra ha cdinribuit a l'esplendor d'aconsidera com la seca miller tara, resco alrededor del mundo, publicado questa etapa artística ciutadana que
está basada en sin suposat parridici?
la replica niee eloqüerit ais explc,latIor,
direcció de M. Dumont
A part dels motiu derivats del seu bajo la
- . Interessant interessats de la inametuil. Res tio
temperament literari, que situava ville, capitán de navío
d.Ma
latir la seusaciiii d'una proximitat
anda
mis
una mica esgrogueida,
Dostoiewski dins la mis pura escala edició
inefables a la ploma. amb a reufniria cOneetrva cont a gl iest. APai
realista—a despit de raparença de- gravats
tencia de pintura d'interior que se salle'
arbres de sonani
formadora que adquirien lee seve: indis amb plomes.
poblats efimers bastits anda troncs i lb silenciosament bente ele egtimulg
narracions, conseqüencia de Ilur an
d'una pr o teCein oficial. Per l ' oleervaTasman.
perdurables:
Korns
fulles.
lid psicològic minuciós i profund
Kot- d cz imparcial l'exit de les nosties expocal recordar un dels mis caracterís- Bougainville, Cook, Soperouse.
primera exploradors — sicions particulars éi un sedant que imit'es pensantents que Dostoiewski ha- zehue, Blight,
i perruca —d'uns paisatges ta a tots els optinsisine,,, la uemylositio.
cia expressat: a ;Qui de nosaltres no casaca
més
tard informarien la les preocupacirms greus no s'adluen aun.
que
Ilunyans
mort
ha desitjat rnés d'una cegada la
pintura de Gauguin o la poesia de la COnternplaele i, tle les obies d'art
del seu pare?'' I aquest pensarnent. ramerica
frenen el gasttenir-les a la a ors.
Parnahooth.
cruelment sincer tranacendia en la
Ara, S. E. Lhable, amb el seu llibre
Sunyer lungur a ist tne3 evident
seca principal obra en una forma promes de visions se- lee nimuiforalnl 55 disposicions del pinine
fundament emotiva ¡ dolorosament de viatges, potser
d'indrets diversos motivades susceptaae ml . impressianar-se dasant d'un
gures
humana.
• ••
per convivencies i estudis, ens fa re- cros de pintura de primera guainas. La
adhe- s,va expas:cia atr,o
n'atufes 1 el come,Unes guantes paraules. ara, sobre viure tota l'aventura d'antany
qualsevol d'aquells raums eve- tari, i cesa sempre la pereanalitat
fa situaria de l'obra de Dostoiewski rida a
sorreix
que
no
catinre. Reviviscènca
l'autor polaritza
fit la f:
al mOn i a casa nostra.
de! text del tea llibre —
del ptiblic arn l i una atraCeM irresistible.
S'ha die més d'una vegada que precisament
er,t amh
e
g
exude.
prec
s.
docemental
possino
era
sense conètxer Proust.
Vint-i-cinc Idea formen el conjunt del
un estil d'home d'estudi. sec i segur — catáleg, entre les quals lli ha se t retrats,
ble conèixer tampoc el movituent
les invisibles Ile- diverses c
terari dels nostres dies. No negaren' sinó mis aviar sie
umposicians anib figures ¡ ui:
Mane sobre el baaegó admirable
de qualitats.
pus aquesta aiirmacin tan rotunda: tres escrite vn blanc,
I libre.
del
els
marges
en
blanc,
cellula
que
la
si
que
hi
afegirem
pera
l'er als
Joan TEIXIDOR tica de que no obliden la historia est éprimaria per a comprendre la sima Sunyer, i trinen que rhagi seció literaria davui dia cal cercar-la.
guida pot olitidar-la , la pintura del mesabans que tot. en l'obra de Doss
tre
itget
á té un pum Je desconcertani.
toiewski. Per aisló creiem encertat el
I aquest punt no es altra cosa sino ia
Ha sortit el número 1
pensament dele que creuen que el
mal:tienda de tata els antecedente
triumvirat Dostoiewski-Proust- J oye
iAics de l'autor que avui hilen pel
d'"Oecitania"
és el que presideix. en sintesi, el iluscaordirair-se en ana silurei que chut:tre món literari europeu. Dissortadat at allò que ha estat episadic, acRepetits contactes entre diferente
ment són poques les versions integres
cidental o pon a,ssitnilat , pugui destori fidels que posseina en l'engate; neo- nuclis de joves universitaria deis paubar la condensació de tots aquella eleromäniques, deis autors russos, sin- so; meridionals amb els estudiante
ments que l ' artista (Ten essencials en
gularrnent. de Dostoiewski. La lite- de Catalunya, Valencia i les Baleare
ratura, que en mana de molts editors Iran donat com a primer resultat la seva obra.
Aquesta eliminada és laboriosa , i per
es torna mercenaria, degenera de ve- 'aparició d'"Occitania", revista mengades fina a mutilar i tergiversar el sual, que ve a propugnar Facostament a ter-la mes eficae l'autor redueix el
pensament deis esperits que la creen. deis robles d'afinitat occitana i que tema i concentra el Sta esforç cic
Quant a les facilitats de coneixença será l'òrgan d'un movirrient de su- r u ci o en la figura humana , presa cona
que amb Dostoiewski tenim a casa peració espiritual que, sota el signe a express i ó suprema de la bellcia. La
nostra, no ens podem queixar. Tenim de la llengua i de la confraternitat nc-déstia del terna dricru facilita la intraduides a la nostra llengua verna: occidental. esté disposa t a plantar tensitat, i asan diriern que tot raían).
cla, "La dispesera", "El sornni
cara al; convencionalismes de qual- de Sunyer convergeix a guanyar
ronde", ''Els eterna marits", una sevol con:agració illegitirna per ofi- intensita t tot el que abandona de lirisme
adaptacia escénica. feta per Adriä cial que sigui. Al preu de quince cén - en la composició.
Gual, de "Els germans Karamaaav", titule posat ja a la v enda el P ri
A traes d'aquestes pintures actual;
nnincro, mine conté el eenuent-mer un loni hi sent
i l'excellent versia feta directament
un ec o . hi endevina ele
rastre, de concepcions anterior; de l'artis ta començant pela seus antecedents
nusupre,aicmiiste 5 que surten a la superficie craquestes teles purificats, clarificats
a través de filtres finissims. En ele
retrats aquests antecedents són mes
visibles que enlloe. La navetat en els
acord, rollorietics . la firme de les guilles, les subtils ressonáncies dele grisos
romplexos i deis tons a g uts que es desinaien en traspassos gairehe impalpables
sin el precipitat de les turbulències eral,ocials de la primera epoca. El copie,
la gracia lineal, la simplicitat de la
conmosicin ene recorden l'hora d'aquelles
concepcions arquitectural% en que les
HM/e, rI g ls enssoS anima('
d'una róbustesa virginal, coneordaven
anda les estructures dels arbree i de tote
LITERATURA UNIVERSAL

Consideracions
sobre Dostoiewski

Els llihres nona

Les E

Banquet
Per a un nen sa, les goletas
Chiquilin san un vertedor
banquet. Tenen una seas
vitat, un gust d'ou frisar
i un punt de torrot que
desparten lo gana. Morder
exquisit. Oran °limen,
que nodreix i fo (mix•r.

ChIQUILÍN
MOUIR 14 200 OWAIL, Urea Pelliati

ARTIACif
ses

els elements del paisatge, i en algun,
dele fi-die reepareic mes afinada la miar'
'au n , ‚Iris e s ceearis que en altres temps
havien suggesticnat l'autor.
Ami tot, acunaste fartnrs dnen a fi l mdre's en una comprensió tisis simple, Inés
vital de la naturalesa, tot acceptant sense
que el pintor ni adopta con a instrument
prejudicis les imposicions realitat
expressita sima que ahí inclina amb jals .
aa humilitat.
En els retraes es nn securarnent ele
esforços de superada sintètica són oía
afortunara El pintor els anima d'una
vida interi n r activissima sota unt suavitat d'harrunnies admirable En arinesi
sentit "Prisa:ir-se el guant" e g un ninmete len felie del pintor. En el "Nu dal
mirall" accentua la fincar de l'anilisi qae
ha arlirat a tanta 111, econ han precedit el present en el qual la cagar-i' d

La fl or del I l lrl blano?;

lUITIACH
taller de lee ludeate.

L ' humor
La flor de l'humor?:
"El Il l rl blanc"

PUBLICITAT

* Beach-Rager. — El dissabte
Bosch-Roger inaugurad la
nena
*va termes ha anunciada exposicia a La
Pinacoteca. Ana) aquesta exposició aqueas
artista estimat dels bons colleccionistes
harcelonins, que sera romposta anda els
temes que li san habituals, afirmara una
cegada mas la ju sta anotnenada que fa
ternas gaudeix.

Dittillenga, 18 de iban de Ig34

Revista de Premsa
La vaga dü Llum i Força
LA

H LIMAN 17 .dri

* "Assaigs de /t'en Ceexellv", edi•
taai ver J. Estelrieh i Carlee P:Ses
:4,mm:o:Je gas una vagado mis, e»
en 'libre que tot catala ne l, d, enser sol emitíos gens, es destaco la jerma
chs Praia Aqueq /ohms. prime: cria c posirld de la Generelitai
callecita de tres, el r assaigs nue conté
"Dissurtadament, tots els esforços
fin ultrapassen per la intencia, la cate- realitzat; en el dia d'
ahi r pci cuilseller
arria de °roe:limes. pera ^Irse, per l'au- de Treball jurel) earara
infructuosos
tor. en ele decrece temas dr la seca vida per acanseauir la clesit.Sada aolucia. Els
la no ere!, e+nn tanteas. hl :egoo
obrers vaguistes, persa demostraran púlum e a ntindra ele 1-varales lIC u selig
blicament la seva simpatia per la gestió
i aMra arecedit dun estudi :abre Id l senyor Barrera, el qua( aplataEren
la nrenaració filosófica i la farmacia del a la porta mateixa de la Conselleria de
nensamen : de Juan Crexels. El tercer, i Treball en adreçar-los la paraula
per
darrer volum, sera una tria dels sens ar- cal que dissöl g uesein la manitesfacitli
sietes nerhali s tics. n .-r cura i arnh pre- !Armada. Esperen que, amb la baila veami de Ca r les Riba.
laittat de tots, sigui possible tot seguit
Ana enlució al greu canflicte que per*
eePeslehf Cante t-a
. ba la e ida de CataInnya. El (MS'al/uf/da per 31 final de la setniana eatranf reannsicia del pintor Camps-Ri- itra de la GentralitA u els obrera, esrhan demostrada ja. El curs
J e ta . A f l'I tst r• inI n r nan , tra ies 5,15
annalnIent des de Van y i a de la vaga es pacific i normal. Tot es
Ca d a e xen g iciA dei a ostra uf/ non prn- ilion M'ore la Idlei, grabes a la severa energia del Govern i a l'esperit
eiK, en Im cesa obra.
a-a primara es la nie: nambrosa quant sairpreasni de les masses treballadores
tea obre, ¡ mas inmortarn pinto a la que intervenea en el conflicte.
Melote arriba la soluzió, el noble de
1/1a1/tat de tes e s mentacles tules. rn //erren ernitir n A del pintor el g ftUa con, a Catallnya pot tenir la seisaretat que el
tina leg irgue, mi. , potables de raer Govern de la Ger.eralitat — suprema jec,pil¡ modem itne ami) aquesta casi- rarqtnna c.t. :: de la democracia — vetlia
de j é imedard d • fitiitivament consolidarla. abs se., ¡ateressae i paranteix la seva
i m aiapall . tat. Si 'singa na °Mida els 5ens
* Ilettein Valle i Ouer i»augurarà, delires de j atai:. st Miele no se !oil
a mitian mes 1 nitm r ml, la se.a exposició dni limit de la 1:t. el crat t licte :huirá
ae ¡Mitin es a les Galerita Laietanes.
;i,-osarp ert rápida i micías-a

x

posii cions

el tacte del pintor, han arrihat a unes antb respecte davant dura obra tan
sabtileses extraórdMáries. En eis viipe Ileial arnb la humana espcntaneitat de
en lea iiginse , apareinment inspirades l'autor.
en una anécdota, Sunyer sembla sol-1,laexposicia está formada de figures
catat rer le, preoemparione que ratreien falguns retrats)
u paisaiges, u els paien tun pe r inde anterior. II color és mes
satges estan repartos en dues
anbei, les terrts predominen i l'hartata. En l'una l'autor explica la natomonia general és nlie. densa. "Illgtill"
calesa d'una manera arquitectural i ohés una composicia alegre de 1:Iliee i de jectiva s es el
paisatge interpretat ana
paleta vivificada per innombrables re- mica a l'engròs,
cense sensibles coneesilexos, i en el retrat de la cera filla el s' olas a re 5i isa-1i, peri) on
les ;Mies raespintor, amb una paleta gairehe austera,
tres surten ara!) rara vigoria
troba una intensitat inapresionariti
citat las paleta, respectuosa amb lee
StIner ha tingut stinpre el do d'atintes que ofereix la realitat. descriu
tramo l'Interès, perrme ins port st a la ant
una sativesa una mica rude la n.
superfici ele les seves teles rebulliciai
t ervencia ie la hura. Dirieu que as una
eonstant del seu esperit eina formes exnaturales*
taciturna i greta que a estotrculadanuolt
svinpre Ina
sninriu discretament. En Velera mograt o s'ha proposat al g una cosa panana nes
dalitat, aplicada gairebé a temes urbans.
Asa també . el seu ple t es d ' un a lt stalor
el pintor aren el gri5. tic grie a esSones
horma i plistic. Diriern que busca ia
resplendent, 3 !Ponles un punt eatitic
clau dc culta de la seva obra d'artista.
;er a fer-nos desccasrir la poesia pue se,intesi que condensi tutea les seves
areguen aquells Marees ciutadans.
atentnrc, cii una f,,rinula profundament
en aquest aspecte on trobem mes prohumana, (loe t l a i eSSent d ' Una c:•implifunda 13 sensibilitat de l'artista i mes
i-ació interna In 4 arnhiCi ng a que mai,
l inear tal, arenea de la siinplieitat unió; personal el Ilenguatee del pintor. Can,
totes les coses que el/venta/siamesa surernontania.
ten intenses, aquesta pintura no és fácil
• ••
Manuel Capdevila, ',ata Mida en els de comprensió, pera us deixa un ecn
'Inc us ac o mparn a llanca turnt fi
nostres concursos de pintura, expoea uos
pensar en alió que us ha dit i que no
quants paisatges concebid% dintre
mena de fa u cis me epiderrnic que peentet liaviea sentit un.
Entre les teles de la primera encaladescobrir evidents aptituds de colorista
litat les mes significatives ens semblen
an
Prnaahlement cci fura
eaaaa
el tratar esteta- que ha - Cal Pau Garrafi';', "Cal Ferrer", "
triat per lee la scta primera apariciO; satge de ‘ l ilactrau". de sälida nercatura,
- Lan 13alet"; entre les altres, as,c
la seva facilita : narra! i
cert gust
-La casa de fusta - , "L'euca--nyalem
de precisió se Verdura,/ per altres aarnin,
Meetre , tant anatem "Casa de liptus - , "Torres - , "Les minioses
"Pluja
a les Tres Torres - , "Paisu b urbi". un l'autor encerta mea nata
rosada molt personal, "La ca s a del satge a les Tres Torres - , d'una rara
cami", "Pare de la Ciutadella" i " Pai- iorça evocadora", i "Llum d'hivern a la
satge mallara teles que S ir una penyora tarda", moment de tendra solemnitat.
En les figures Obiols adopta la mad'in] temperament fora interessant.
.1 les mateixes Galerie: Pere A mat teixa ;asida conceptual i n' o b ea la Meexhibe', un, quants trehalle decaratia: teixa intensitat que en els 1.aisatge:.
que denuecien un s haiell i tat formal l,e77 Paleta densa, harmonies greta: d'una
sumptuositat fatigada, solidesa en l'esdiri g ida u una fantasia fértil.
rUCtU r d i una singular palpitació vital.
SALA PARES
Potser no és pintura alegre, pera és
Josee Ohiols dóna una mostra molt d'una • genua severitat adorable. "Noia
completa de la seca producció de pintor. legint", "Anna-Maria" Retrat (6), san
El prestigi de rillustrador i del dibui- els testimonis que ens demostren l'alta
xant eclipsan injustamcnt poseer la aualitat d'Ohiols com a interpret de la
qualitat del pintor que hi ha en l'Obiols: figura humana.
d'ara enclavan( ningú ro pcsdra ignnrar
• ••
aquest valor en la t'os tra pintura, i ele
El pintor Guillem Bergnes ocupa la
que na l'admiraran s'hauran d'inclinar
sala gran ame) una quarantena de teles
que situen l'autor molt a la roca de l'art
del cartel!. Pintura de gratas taques,
l'autor s'abandona als contrastos vius
Ilutninosos. En les fi gures restreny la
paleta fins a la penúria i confia a treta,
pot s er maesa liberale, l'explicada del
inadel. En algunes tele,, con/ les inspirades en temes tortosins, el pintor afina i diversifica la paleta que en les
composicions de platja triaba la màxima

Mustrat amb dibuixos de
Cornet, Opisso, Juneerla,
Castanys, Prat i Mestres

Place fa ACI

ex p osocia DUN
YAC
Del

3

al 23 de mara

Eis telegrames de Madrid donen
dre-ta'
conipte que ahir, a la tarda, al Congres
dels diputats —' Congres dele aiputats de dreta — ui baria una certa alearia perqua va córrer el rumor que a
Catalunya ssi,au ia proclamat restat de
guerra. 1 per qué aquella alegría? Dones

cambio, los periódicos republicanos, que
por encima de toda consideracian episódica quieren permanecer fieles a sus
principios y mantener, en orden al trabajo, una relación cordial con las organizaciones sindicales, sin acudir a la
contratación de obreros no asociados,
se hallaban condenados a set las víctimas principales y, si se nos apura,
únicas del conflicto. En efecto, tal como todos pensaban ha acontecido. Los
periódicos monárquicos. triunfantes, y
durante varios dia. la República sir
prensa verdaderamente republicana. Todo ello es tan incóngruente que no podía acabar sino en el disparate.”
EL LIBERAL
Día que si l'a5rer pecera! no tenia
afina fi galitat <pe fa cre.ipreS3Or an
sentiment de sehdaritat, la vega de
l'Art d'imprimir ha estat an 1.rn:
"Exilo por la extensión que tuvo.
Exito por la admirable disciplina de
las organizacianes sindicales.
Contando los huelguistas del ramo de
lo canstraarión, durante los dias de
huelga da .artes Gráficas, hubo ea Ma.
dad taaano huelguistas. Y no se registrarcai más incidentes, sino menor . que
otro día cualquiera.
Los que denuneiaron en los movimientos obrero, finalidades revelucionarias teadran que conve;ur que hicieron
una denuncia falsa Con el mismo erden que salieren de t os talleres el domingo por la mahana han entrado el
jueves. Y han dado con ello la sensacian de que 511 disciplina es perfecta.
;Disciplina! Mientras no falte la disciplina gozara de plena salut la oaganiracial/ societaria. De haberse desolar.dado les huelguistas, ique situacian seria hoy la de ellos y la de sus organizaciones?
Eso hubieran n uerida las aerechas?
;Por eso ha partirla de ellas el reto.
la provocación, el desafio! Con las espaldas bien cubiertas por un Govierne
que vela por el orden palien y que es
ae: c n a!ición de derechas, éstas ce muestran muy valientes: pero lo cierta es
que al volver al trabajo las obreros
han quedado defrauaadas er, u, me-

Per
s aa(u
que
-le,n coa
ck
fi (d;airalqu un eya:
ja iearaarnava
noentrara
m
l'autaritat militar catalana ens merma
tota la confiança ¡ tot el respecte, per
a ells, el: honres de dreta del Parlament de Madrid, el fet era que el Gosern "deequerres" de la Generalitat la
'navia vist minimitzada :3 seca autora
tat.
Han tingut un goig molt efimer. Val
la pena pern, que tole els catalans s'adonin de la transcendencia que te que
tots assisteixin el Govern de la Generalitat miau les dretes esperen l'estat
de guerra per avanear mmii pas mes, 1 un
pas molt ferm, cap a l'obtenció del Poder que cobegen.
Vol dir que no es poden promoure
conflictes yergue si. ni anunciar vagues
cense solta, ni deixar-s'hi dur irresponisablement. Vol dir ene el que es pctsi en
centra del Govern de Cataliinya i u crei
coniliete,. es posa de iet ul costat de
fadrirl.
:a gcnt de dreta
Vol die encara, que, iugint de denlaengies esterils. ele hornee d'esquerra de
Catalun> a han de pensar que a CataInnya governen les esquerrea, i que han
d'assistir el Govern en roe absolutament en tot. Es el millo, servei que
poden prestar i que han ele prestar a
la República: actuant del ente han d' é sser. de gnvernarnentals."
I.A N.4C10 CATALANA
„
ce,.t que am i , aquest.,
ui t f
learts.
,.ngtlietm hn. vol ms -decae
el ser' re- ranaaa.."
f aronaci3 de! rinim
EL SOCI.4LIST.4
eir t fri eieri ! rille ter4 I m,futtionfa r ó f d'ne
".4
— di,, — per dom.l de la
rmnpiltt
'
1neutra
del,
massa
t
epahlr.
u:
A pm a poc la
patrona
ni
són
própiament
"Peto
cuanao
que no
una Empresa, sir, otra
ribera. gira es ulls envers ele aaradis razón: que le flue d i eta un capricho. prasos dictatnrials i hi eerci esbojarrada- roca tal confli e tc. que lesiora, per conment la %Mudó del, trabe ud mornent secuencia ch él, intereses ajenos a el
una solució precaria 1 estantisea, lb eaas M oP ic ¡ mer e s público — suma inenirainestable de t ete . les solueioni pe, Za- - . ión del gobernante Aerün mis dicen
eco p orn istas sse l patriotismo blen
ser la :TIA!, eillnera.
En una patria Iliure, una posicii dic. retribuido —, ns. encontramn, COn que
tatorialista o feixista la considerarles, no hay adtnridad pari, subordinar el
aerfeztament admissible. No velen, egoísmo privado de la Empresa e las
der P as que nosaltres ene lri surrissim trincenienriae generales de la vide %riarria en nrincini tampoc rc cal recela- cial_ Cójase en ' tndo el volumen e: la/ amar-la refueahle. En una pieria necia. y:miento buelersission del Arte de Inisitiada Cuna Catalunya i en ia situacii erinalr. Descle toda la trascerdencia
en que es troba Catalunys re s peete de: Uf ejem. el berilio ele qi ie ha capital de
pais dominador. cal anar nnit amb la República se encuentre finérfata de
enmare a deiner-st enhuernar pele mi- "rema durante varios dies. Cuando el
rallers dr les eiducima s ie.c' s tee. Al- problema aleanza sil plena n-aenitud. ti,
guns patriotes que se srntrn decantats eii,errador im a arcial mse quisieea saber
cecees aluest ranlí ohliden que la pri- por quji ha silo nosible que tal sure:o
mera victima. i tal veeada vi:- se produ j era y r6enn. una vez p-mhici•
tinta. seria Catalim,a I.a unanimitat do . no fue atajarlo por nuien pudo y
barrido ruandr, luis.-aea le rytel
e s panyola per a realitzar qintsevulga
.l.• t'elfo neric i cimx. hallaeia colar-cae
programa anti-catala seria absoluta.
la
sa ber-Ida de Un ileilnritn a-s i-a•
.:
t
a
:
coto
tuis
sPliuna dictadura, tant mes
da i sericsa fos, oteriria le, mis ans- -salo Une 5e riera a reconocer lot ra'tA !m e a d 'agua-- ' n s cae las delta', E-a -lesas res-etan
.. cti ve s per
tIll
>tnapteu rraspe
irt
ae buen rraan. Pues bien: ese mierra
a bservador camina-do por la sererla del
La vaga de l'art d'imprimir asnmbro
se quedaría lamp ar al enteLI 'z
rarse de eme. en trance tal. el Pnder
Crill que ha estat teN 5erita51, feachs. nablico no ha sabaln haaer ora cesa me
qr ata.:
ri ricu,t;itsnn jrzi,dit,e
e nva r e- a t lanzas y rnnner al servicio
a e la Em a re s a sus medirss eoaarives pa.
VieplIdil tui eahnt
Grtieen .
im a nnislarl. Y ara s e manca d'a.bient. Hl ha terne. per3. ',ir', de mino, ,tutver man-lo le aa
se,deis
—
afepeIr
—
raeritud
landre'.
¡eran ose ese Poal a - ra h lico en la ercialisles Zle/ , lj paellMel repablicana:
aresentación ute ‚ca República ave s e ti"Igualmente. aunque ea diferente me- tula ele trahaildores, y q at los litigandida. ha influido en el 1 CataNO la acti- tes son de una parte. sinnt obreros que
tud, inexplicable, de los socialistas al aVen
nef ^ira s us 'ortos de tracnniundir en idéntica hostilidad huela ba j o. y de otra. un periódic a mana r guistica a todos las periódicos, fueran sulco -que vive de atacar a la 'Re'mm'
de esta o de aquella significación, hu- hbSc y eue, rann alarlidura. tiene •••,1
hieran faltado o no, según su juicio a d enda .ile mme!Ina millones con el r.deterni:aaclas leyes sociales. 'Mediante 'ad° que rracara destruir te fuerra de
sistema tan ilógico. era natural, natura- nroia corresiva y mendaz
lisim o , que el triurdii r o tule - In fuera para los periAdicos de la extrema derecha. Estos reaccionarian contratando

operarios allá donde los encontraran.
sin detenerse a pensar si ceo ello acrecentaban la distancia que les separa de
la Asociación del Arte de Imprimir. En

Avui trobareu

INFORMACIO D'ESPORTS
a la pàgina 10

vibració.

L.4 PINACOTECA

laaquarellista P. Sabater exibeix una
apo teca :, d'abres que c a nhrmen una alEXPOSICIONS D'ART tra cegada el domini tednic del
gil artista que ajusia n otalitats i e S eaGALERIES LAIETANES bleix perspectives d'una gran transparencia. Recorclent: "Carrer tic 'extrem CORTS CATALANES, 613
Sz o oe t ric-renda d'una tmportant partida -Trausparencies - , "El gorg
"
BUTTreR
Pintura
"Pallers", "De la nata - , "taiurana" i
11021EU
ELEUTERI 55-ASCO
"Port de la Selva".
DIburtos
A. 13 ,, SCI4
nnurreiles
ItART01021.1 PUJO
Slluetes en mata/I
B.ARCINO
Fina al te del corrent
Ramo: 1 Bernades, planeé, de l'escoia
LA PINACOTECA olotina, exposa una interessant collecciO
PPSSF I G e l GRACIA, SI
de paisatges de la seva comarca. Si :pi
P. SABATE .111./Pen
Aguaren*.
ha arribat encara a elaborar-se una perSois al 23 de mero
snnalitat. ha conquistat un domini sellie
r l es :le la fórmula que ha mulle SALA BEISQUETS rese
val als inestres que l'han ',osada en curs,
p.stavG DIE cumcia, se
ella sap donar-nos la sensacia
i
amb
Illoblre I nepotes d'ert
AIUIPT RAF01.3
Pintura
d'aquells paisatges d'arestes fines.
JOIIIP M. 111430ORT
bree accentuades i de la Inalaideea
Fina al 20 de maro
l'aire ime Iii circula. En aquas t asatit.
"Sal d'hivern", "Iatt fred". "Prat de
SYRA
DIPUTACJO. 202
Tetefen 18710 la Salut". "Cansí d'Olot" i "Sant
tea. de Be," (buen la fortuna amb eiss
Art t ernementaeld
Joentred Mellan
Pintura
ha assintilat la fórmula actual olosina.
Perettlit caletee/Uta
PERE AMT
Trebele deeoratrue
SAL.4 BUSQUETS
Pino al 23 de mar%
Josep NI. Masrort ta exposada tina
SALA PARES sine d'o li , arnb paisatges d'Empóries.
PETOUTROL,
Tarrnella sie Nlmtgri i l'Estartla pinJ. 428 , 0 5 111
Pintura
t a!' amb discrecia. Recordem "TarGUILLEN IIIERONIII
Pintura
Fina ii U da mere
dor". (pie d'eta la mesura de les Pos`hilitate de l'autor.
SALA GASPAR
Ceda. CAPARVILA
comuna. ot OINT. 2 91 • TM. 12084
Pinturas,
P•r-• Gravite,
Miren.
VICENO nnvAnan
1216W/tos
Fimo el 28 da maro
¿De quin color pollito fa "El H i n)

GALERIFC VA r.F,NCIAN0

Ele obrers de Ilum i farça, que saben
que cl seu dret es emparat i mecetea han d'isser els primers interessats
que aixes siaui d'aquesta manera."
L'OPINIO
Diu gur, mara que en la toga de
111011 i torea es ventilen rez.inditacions
soeials watt fustes, els obrers han de
1,n/ir conque a 110 froduir 1111 alabient
d'alarma que Movoreari els plans de la

blanc"? El Hiel Islam), da blanc.
Aktlees blanquee no ofenen, perb
amoinen

CODORNill

erierffleleleriMir

LA PUBLICITAT

Diumenge, 18 de mare de 1934

.n;ontote,

IE LILIP VI..
Saló Catalunya
Denla, festivitat
de Sant Josep
SOLEMNE
ESTRENA
La més apassionant novella d'amor portada al
llenç

amb
Lewis
Stone

Feu reservar les
vostres localitats
per a aquesta
meravellosa
producció
Film Metro Goldwyn-Mayer

EL CINEM
••••1111

Un film per a senyores

«Quan la

•id

vi

Sovint aquelles obres que neixen
sense la pretensió de demostrar res,
són les que demostren més coses.
Aques t ens sembla que és el cas de
"Quan la vida comença", un film de
la Warner Bross, fet sense pretensions de demostrar res sobre la maternitat i que no gens menys us lii ta
pensar tota una bella estona amb un
se guit de giravolts d'ordre moral i
"Quan comença la vida - és un
film en el qual el protagonista principal és l'ambient. L'aire que es respira en la clínica de parts d'un hospital és tot l'argument. 1 (Entre
aquesta cosa tan senzilla hi ha anotades gairebé totes les reaccions psicológiques possibles de la dona embarassada, un sens fi de conseqüencies
morals de l'amor, una corrua llarga

Tealre Olympia
AVUI I CADA DIA, TARDA I NIT
SESSIO CONTINUA
DEL GRAN ESDEVENIMENT
CINEMATOGRAFIC
Programa monstre
2 grans produccions, 2
La grandi,it nuperji niiiiciú
de gran presentacid

flii1Reina

los esplemites tle Versal les- Las ietrietas :cortesanas
Los amores audaces y los suplicios crueles
Su ven de tema a este magnificc film.

neGur. LA mOvt. 0 OWIAS
./Mill.<00
• 7/11,11,11211114 •...0.7.11A
•

Història
rearandaldis prorAs
en que alhirn Mirabeaux el prejUdj de la Res obiri n ', Fraornsa
Gran creació ti Marcelle ChanZal
i Diana Karenne
La primera gran produceilí argentina, anib els tangos ¡ t'ami:o /as iWs moderns i originals ,
especialment, compostos per a
aquest film

a

comença»

lliçons a aprendre i d'exemples a
meditar.
Antigament aquest film s'hauria fet
d'una abra manera, Haurient vist
borne de la categoria cinematogràfica
deis "antipático", ric i poderós. :pie
ultratjava una nota casada que ja
espera un fill. La noia el mata. i com
que ell era ric i poderós, la liquen a
la presea El film lumi a acabar anant
de la presó a l'hospital a deslliurar el
i amb una escena final de la dona
que torna a casa feliç, de bracet del
marit i amb el fill a coll.
Ara les coses han anat d'una altra
manera molt diferent. La dona no :a
veiem fin; que arr:ba a l'hospital; que
Ira estat a la presó gairebé que només ho endevinem; i la tornada cap
a casa no és pas gens feliç. perque
:a mare ha dorsal conscientment la
seva vida pel 1111, 1 la vida columna
quan n'acaba una al,ra.
D'abra banda, encara que aquesta
sigui l'anécdota central del film, no
n'es la seca essència: ella serve.x només per a plantear uns quants proMentes i per a fer entenedor Eantbient d'una clínica de maternitat amb
¡es angoixes de la primipara. els neguits de la dona envellida, la pocasolta d'una desgraciada. el dolor de
la mare que perd el fill, les follies
d'una histérica i tot un sens. fi de
coses que fan vibrar l'atmosfera d•un
hospital. I tot això dintre un marc
de portes que s'obren i es tanquen,
d'ascensor; que pugen ¡ baixen,
cambies que passen, de Ilits de bates
blanqueo, de guants de goma, servit
tot plegat amb una discreció i un
tacte de primer ordre.
Cap concessiä a la ta:aneria equivoca, cap ganes de fer un film científica cap praija d'instruir divertina
El mecanisme del part, la interven
ció del metge, el goig i el dolor de
la rnaternitat, només bi m'in servits
com a elements per a l'anal:si psicolägiea de l'anima femenina. El qui
vagi a veure aquest film per saber
que dimoni fan c's metges es que•
darà igual que abans. En canvi hl
podra aprendre els neguits que en
certs moments es poden presentar
esmolant la consciencia del metge.
estroncant els desigs d'una mare, per.
torhant les illusions d'un marit.
Cap concessió tarnpor al sentimentalisme que hauria estat tan faci'..
Aquelles senyores que van al cbienta.
i aixi que poden dinen: "Ai, que bufól - , anrb armes , film potscr no So
podran dir cap vegada. Certament
Cric cap a Eacabament s'obriean els
portan:o/mies i hl haura soroll de
mocadors, perä aiaò slaura aconseguit sense voler-ho.
Vet aci un film nue no s altres —
aquesta negarla gairebé forensament
neisaltres— batirles!t de presentar al
públic recomanant-lo especialment a
les mares joves, als martes atraiegats,
a lotes les noies en general i a totes
a rmelles persones que per una banda
o altra estan en relació anilt la medicina i la higiene i la sociologia.
D'altea banda sabem que recomanem una cinta molt ben realitzada,
remarcable per la bellesa de la sena
fotografia i el treball encertat d'una
Loreta Young. que a moments
assoleix una mena de diagonal entre
l'art de Lilian (bah i Eart de Silvia
Sidney. Una noia que si segiteix per
aquest -ami valdrá la pena de pensar-hi una estona.
Jeroni MORAGUES
de

Remolí de passions. michries i
falsos amors, disfressats per LES ESTRENES
rambient del cabaret. Actuad.")
insuperable de
"Madison Square Garden"
PAQUITA OARZON
Conseum
Paramc u nt
fpi e it a rgeid 11 a di.
Orquestra
('ihn hilo Prat per 1'. E, lt alfson i
Roberto FIrpo. - Jazz ()muestra
Allen Ro -hin de l'argument escrq r
Americana "René CospIto"
T11011IS011 Fli,rtis, p,11111CC,.4 Charles RoFILM B. O. K.
gern dirigirla per Harem loe Be -sau i
UN ORAN ESPECTACLE
fotograf inda per Henry Sharp, antl, el
A PREUS ECONOSIICS
SCOiient repartiment:

Eddie Burke, Jaak Oakic; g te., Man'un Nixon; Larley, 'nomas .11eighan;
Slaane, ll'illiant Lloyd; Florrie, losa
Raabe, Len • Lady; Doc
ll'illiant 1 olb, r. i una coila
de eampiotis del teles passat que actuca de timeionaris del Madison, con,
011)ISOlt i
Tour Sharkey, Shyszko,
a'altrrs.

patics, especialmen t una senyora el id o
naria plena d'illusions, normant sempre
el dejad, or e ó sense caure-hi mai.
L'aventura es la d'un conste que es
truba en la miseria a punt de suicidarse i que en un ball de disfresses coneix
la filia d'un anterid, de la qual s'enamora
i lii troba un antic criat seu que
del doble programa Fox
el col/crea de bailad en un cabaret per
a viducs. En ac,uest cabaret c.•ineix una
vidua americana que no sap de que va
i es ia convidar pel perä desper CLARA BOW
prés, enternida per la seca histäria,
compra el castell del cómic, que ‚está subbastant i estä a punt de casars'hi perquè el criat Ii ha fet creure que
ell n'esti enamorat, quan ti telefonen
d'Amena que la sena filia acaba de
MISTERIOSO
fer-la avia. Aleshores renuncia, i el comte, deepres d'una serie d'incidencies, es
per Warner Oland
casará
amb la noia jove.
i Heather Angel
Encara que es costurn que la protagonista sigui la que es casa al final, almetes en els Elan que acaben be, ad
"Noches en Viena"
no So és pas Sari Nlaritza, una :lela
sitió Mars' Boland, una senyoCollseum
Paramcunt deliciosa,
ra crepuscular. L'heroi és 1-letbert
.Marshall, i tornem a trobar-hi Charlic
un corle dc 1. A. R.
adariat per S. K. ¡meren i Ruggles, el gran actor cämic.
lim,miu henr y diriuit per Stuart
"Hoopla"
11..dk,r i nlag ra fi a l per Harry Fischbeck. Música de lohann Strauss (el ne- Galano!
Fox
M'o i /rayamos de ronde, i anib el sererartiment:
Film adaptat de t'obra de Jolut K rComte Franz von Degenthai, Herbert ayan Nicholson "The bar/es'" 11:1 preIlarshall; Leila Fischer, Sori Maritza; poner de tira) i dirigif per Frank
Chadie Ruggles; Jennie Kent, atril, el seukent repartí/ti:mi:
llar' Ailand: Heinrich Fischer,
Los, Clara BOU. ; Niftv, Presto,: FosGeorge Barbier; Otto Vi311e. Bett Roarh: ter; Chris, Richard C;otmcell; Hap.
Mandin: ¡erre'. James (',fraSchtuenk, Luden Liftlefirld; Von
Trask, C (mry Claman!: TivItyrt. .4rnold don: Carric, Mima Gonthell:
Korff; Von Zelling, FreCumn Irood.
Gowdy, Roger Im it e !; Ma Densos, Florence
Una història romàntica com un vals,
per alguna cosa pasea a Viena. pero
moderna, la poesia de l'aristocracia austria.ca ve compensa:la amh el diner america. Sein, dones, els americano els que,
arnh els dólar, a la hutxaca, van a
T.IltD.1 1 NIT
Viena a cercar romanticisine poesia i
darrer dm
sang Haya. I la sang blava, que ami,
els rancio sita trobat sense un clan.
La locura del dolar
explota el rannanticisme i la poesia i
C11 viu. Naturalment en tot això Si inp. • Walter Huston
terfereix lanuor i tot acaba he:.
LA CONSENTIDA
Es un film amable en el qual es pot
dir que no lii ma res que sigui desagrap. I Carole Lombart
dable. amb una noblesa austriaca, poALMA DE CENTAURO
bra, paria plena de dignitat i 1.1115 americans rics, perä correctes, borle i simPol faunis ca:all Rex
Hl( )1)1 c(:115», Col.; Mili:\
Distribució CiFESA

L'esport ha estat, des que el cinema
és cinema, i limare ho sigui una de les
inateries prime, me, apreciades pels
prisluctors. El seu dmornisme sense un
[Inés elida, el mosiment pel moviment,
l'agitació per l'agitaciú, la tremdaciu
per la trepulació, sän, com el ritine
rel done, graus pretextos per I'mport
per la cinernatografia. Després vindraa
eta pretexto, ks iinalitats i els interessos, i algun cop els ideals, l'erä
alisó In set ä de mes a mes, con, a
torna,
E, per aixä ‚Inc hem vist tanto
esporteas i pc1" aiSó qUe agraden tant,
perque comuniquen una gran dosi de
unalitat a ini pnilnlic eännalament asseg ut a les butaques, inés cimaidairient i
tot que el que sen al nonata ilel ring
o del canip d'espora i andi las uritarge
d'assistir al joc a la sida. intima deis
jugadors i dcl mateix joc.
vist m/n d'aquests films, Verb calla encara veureM un que ens do!les la vida del ianiús estadi de Nosa
York, el 31adison Square Garden. 1 el
film que ens la &ata parta el mateix
tito'. Pero no cal pas creme que es
tracti d'un documental fred. Tot al contrari. Es un film d'argunient, esportiti
que no tindria cap necessitat de d'Ir
Oh és l'escenari de l'acciú. Però ho dio
i millor que millor.
La histäria és la de dos ponle:res
manager, un Iluitador de pancrace i un
boxadoe, i un manager sever i que txlia
p ita combinació. Naturalinent. els ponvoten divertir-sc. el manager els
impecleix, i lii ha. con, sempre, una
organitzacid de gent que r.den aproiilar-se de les trampee que fan fer als
esportins. Aixia naturalment, dóna ocaski a niolts moments de torta enloda,
a combate, a intrigues i, naturalment.
cästig deis culpables i al trionti deis
justos, rerä no pas abans d'llaver pa s s at l'espectador per tetes les fases de
la inquietud. Harr loe Bronca porta
el film al mateix ritine que un combai
l emocions
de boxa i es pot dir que co
que agiten l'espectador tienen una gran
semblança ani!, lec que experimenta l'a
iicionat assegut en itna cadira de rio
Perä ad mes variades i més cómoda.
ment assegut.
Ultra els prommonistes, ter/nein'
Iliam Collar pare, que és un excellent
actor; Tom Meiehan. antiga coneixen'
i una colla de ceirbritatc esportives
lire du aficianats . tindran m'a de vi
reveure. ¡'na advertencia : els no afisionats tanibé turbaran de qué satiser-se.
.
•:
:
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Demä, dilluns, al

URSAAL
programa monstre
Simpatia i Halles en un programa doble

.:111-1 el tito' original o almeny ami)
el de l'obra, Miltenmi Sills, el malaguanyat actor, i Doris Kenyan, la seva
hier havien trehallat en temps del cinema mut en un film que no arribaren, a
veure aci. 'Hoopla” és el film del pare
cratraczions ambulant: en el; senan
• : vida aventurera en aquestes grans ce•• ganitzacions que van al, Estats LinitS de
poble en poble portant-iii alguns (lies de
Cesta. L'asentura és la del fill del . director. que ha fugit d'una granja-escola
on el tenia i se li presenta de subte,
desbaratant-li tota la vida, verá fent-lt
sentir intensament els &tires de la paternitat. El noi, que e, un ingenu, s'enamora d'una de les bailarines de barraca que, precisament, el roba conquistar per ajudar l'altra bailarina de la
tropa a venjar-se del pare, que l'ha
abandonada. Perit en veure la bona fe
i el candor del xicot, és ella la que n'enamora; es casen; se'n van del rara, i
ella treballa perqué elt pugut estudiar
la carrera d'advocat.
El minemr del film no es paN, però,
l'aventura. sind els seim, voltants. és a
dir, la vida en el pare d'atrics.ctons, els
sena viatges i les intrigues del, que
trebalien. En aquest sentir pot considerar-se com un bao documental, ni•lt
mogut i interessant, ami, una asenturi
que serveix per donar-li vida actual. 11:
tornem a veure Clara Bona que fma
lempo que haviem perdut de vista, t
Richard Cromwell, un Mgelin inolt bin.
Ben realitzat. rem Frank Lloyd, pan:cularment algunes escames com la batalla en el rccinte del Pare.

duphilk i DE ok
peiPTS472(1)%nrio
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DEM AL

F ntási
filin de la
simpatia

El

I

za

*

Contra els :s etas desigs, a la r..7711.
11crrei"0-Suto
I: és ross:bie
perllongar la sera actuado ai
ram a des Pre s de Setinana Santa. Per
tant, ¡ tal com es digné en un Princtri.
per Pasqua debutará ell aquell teatre
l a companyia de l'actriu mexicana Lupe
Rivas Cacho. Faná la presentació arn5
una cnirMia deis senn ors Lucia i Ca'
pella. Segons ens ha manifestat un actor
d'ainesra c.nnpanyia. la senvora R.1,5
.CaZhc, cornp-a amb la vomed.a de Qa.c.tern i Guillen La margilesona, que cc,
lia estrenar Antimia Herrero, i zara,
nova P roduccid de Minina Seca E: ex,
entre abres obres noves,
* Sia peque du projectes de
presa ri G ibert respecte de l'Apollä

gin les enveges, la simpätica are
Mapy Cortés resta al Cämic.

CO

* Es clowns Rico i Alex—italians
de naixença, peria arnb adreca per:inflen a la nostra Ronda de Sant Pan-'
lebutaren abatts crahir, divend-es a:
Médrano, de Paris.

¡1;;

la s?rie de Charlie Clih!
de Inc nerella d'Earl Der. Riggers.
Chen's Geatct Case", dfrigil per Ilainiltan Macfadden. 'otearafiel per Eraest Palme r i anib frarn,,
Olaud i Heather Arma ea CIS
clin ra t, s.
Warner n'ami rus dóna una abra
as entera del deteetin xines Chau 1ionoMIN=11n11n

TIVOLI
Avui, darrer dia del super film

Una deliciosa
opereta

Barrio chino

* Salvador Font, el nostre caneatriota. ha guanyat el primer premi
nc profmsional. en el campionat de ,1,1.5a que ha tingut bloc darreealnen: a
Paris. Cap discussiä, per dama; 7'M ea
tre eis mernbres del Jurar. Fou . des de:
primer monten:, el grat favoria

217al per terma, sia porqué han desame-

"El cofre misterioso"
Fox
capito

Primera represa a Barcelona de

Altir a la nit debutaren al Romea, entres úniques repeeeelnaelur,, Relard
Dorsay i els seua cadets—la coneguda
orquestra-jazz. Van actuar, i ha faran
tamal anni, tarda i nit, despres de a
inler Ve l aeiii del puema de Demoren
Soler Alas en la aldea.

* Han estat confirmats el; rumars
do la próxima reaparicid de Nitta-Ja
Debutará ei d:a 26 del mes q ue 5051 a
Aquest ames es un horrtr fred. ple Itidis Conzert.
de filosolies i, solvetot. de pniverhis,
* Es troba a la nostra ciutat el iaque amb nou fills a l 'e s/Puma va foil
¡bilis. On podreat
el sea fet ¡ resultan problemes. Aquests m'Os hallan i
p roblemes, perii. resulten de vegades re- aplauihr-lo?
carregats d'accessoris que fan que. pea
Pe / que no sigui Chau o l'autn,. ni/' ria* El programa del Dissabte de Gibal Teatre Gire Barcelonés oferiP
que una novella po*.iciaca, resititi simplement d'aventures. .titb tot , sempre re- com a principal atracciä la molt nos:l i l e artista Luisita Esteso, el millar, pon
sulta graciós el foc de 11:arner Oland Ser, de les raquitiques varietes
moguda daimests L'a- nyoles.
ventura, conm ja e sa; n, complicada, i ,
com taml'e se sap, ¿naba amb el desen* La conmanyia Rivera-De Rosas
briment del criminal, que en antics, film artuncia per a denla al vespre, al Barha comes dos assassinats.
celona, la gran cont:idia de
l'olroce, que la companyia sa
A. FERRAN estrenar ea catala al Romea; la arada....
ció castellana l'ha feta Unta Araqui.4411.444.4.0•444,44444444+4+ taM. El dimecres, una abra novel::
estrena de la comedia .-1.91,:en, de Mol'
par. Aquesta murena serä la darrera
oae la companyia Rivera-De Rosas eas
donara cnt aquesta tenpmrada. "iI Tavarich. la celebre comedia de Deval.:"
—preguntaren.— De Ranas de:xa
ri n-h per a una abra ecasiO; ara 1.0
ecinps d'assajar-la ¡ mumar-la com

si
ti. t9
6n,hu
r1,
aj
\Mentora

pe r MARIE GLORY i ROBERT ARNOUX

T e 1-z_ t r e

Metropol Cima?

* L'empresa ele l'Olympia ..• •
menaat a escripturar eis números ee
dice e,/le hauran de den/llar per nU2ll.1
pista durara la temporada que corne.n.;!.
ti ei Di s,abte de Pacona. Recordern,
Ire els principals: els saltadors a 'a
bascu'a Uhristiani.els trapeziste s Zeinga a
si -no.elscitBvd-Garen,ls
-nesoXgW,latbescr'13te s conto rs iOnistes Darwils, els filiesristes Roseetti i es jengleurs -dannait
li/terno, ja aplaudits a Barcelona. R e
perquè vineual-ved/o.Esfangti
els lilliputencs de Ritter i els eldants
d'Oscar, dues atraccions de primerissiin
ordre.
* La dameta jove Concepció A r
-quinba,oectvlmpaM
catalana Vila -Dan, pasea del ver,
acre Vate. \"a debutar ahir al vespre ,
a segona tiple, al teatre Novetate.

* - Q u é rolen que us
clama, en un interviu, Marcel Farn
J'utor de Topa:e i Maritis—. Hi
bornes que han escrit obres i que
Sbfoc1M, •Nloliere, Mui,t. Qu'a
els rellegeixo, remo que $6C un . pehr.e,
•0444444444444•4+.444444 diable.., Es per modestia, gue faig

Ditunenge, 1B de mare de 1934
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ESTRANGER El del memorándumpublicaalemanyel text
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govern francés

La signatura de l'acord ¡talo-austro-hongarès

Conté tres protocols.
polifier ii dos
econòmics
mana: aeue:ea nit en el mateix tren
per a tornar a llurs resaca:ti/a: paisos;
han
estat acomiadats a l'estada pel cap
brat al Palau de Venecia la firma
del
Govern ¡latía. senyor Mussolini, i
ce l'acord italo-austro-hongarès.
Aquest document conté tres proto- diverses autoritats.
El pablic que alavia congregat
cals: un de polític i dos deconamics.
Las capa dels tres Governs inte- l'estada ha aplauda al/lb entusiasme els
cara
de Govern.
ressats han decidía pel primer, con::er al manteniment de la pau i Comentarla do la premsa
a ei restauraciá económica d'Europa,
t esaectant la independencia i els drets hongaresa
de cada pata.
Budapest. 17 - A propesit de la
A més es comprometen a obrar conferencia tripartita de Roma, la premC'acord en tots els problemes que els sa hongaresa diu que As senyor Gomatarresst particularment i ami
boes ha declarat espontiniament als pete:x en tots aquells dordre mes ge- riodistes hongaresos, en sortir de les
reral que es plantegin.
entrevistes amb Mussolini i Dollfuss,
Els altres dos protocols tendeixen que saravien prolongat durant tres horca.
a establir acords bilateral; entre tots
pásela per al desenrotnament Hem acabat-ha afegit-les nostres ne¿es acords comercials que existei- gociacions politiqueo i e nnn .ratiCi rICS anub
atea estrènyer la intelligéncia entre una perfecta intelligencia. Ara les en' s indústries austriaca i italiana i trevistes seran solament per qüestions dc
a :optar les mesures conduents a la detall.
La premsa hongaresa fa remarcar que
rer. aluei,5 de les dificultats que resulten per a Hongria de la baixa expe- Gomboes per primera regada ha confessal
que a Roma s'havien celebrat negocom
t.:atentada pe: preu del blat. aixi
ai desenrotllament del tràfic en tran- ciacions politiques.
sa a troves dels porasn l'Adriática.
S'invita tots els gove1aas de l'Euro- ¿L'ambaixador d'Alemaea Central a sumar eis Seus esiorços nya cridat a Berlín?
7er a unir-se a aquest protocol. en
Roma. 17. Circula insistentment el ru€: c aal no es fa menea; de cap mena
mor que l'ambaixader d'Alernanja a
S ,'" r e revisa; de les cläusules dels aquesta capital será invitat pel seu GoaCtualo.
vern marxar aviat a Berlin, perquè ineollfuss a Nipols
forrni sobre les converses que salan cea Roma.
A bard d'un trimotor pilotat pel :ebrat aqueas
tras
.eereral Liotta. aquest :atan a . ha
Un comentari del "Paris
'a-st a Näpols el senyor Dollfuss.
Fi: aquell aeropart ha estat retan per rdidi"
a/mlant de camp del princep heParis, 17. - El "Paris alidia en corea totes l COautoritats.
mentar la signatura deis dos protocols
El canceller austriac, que anona que ala d'efectuar aquesta tarda a Roacompanyat del ministre del seu pata
tra, com a resultat de les converses ceo Roma. ha visitat els indrets més
lebrades entre els senyors Mussolini.
eataales daquesta poblada. Despees Dolliuss i Gon'boes, es mostra reservat
tornat a Roma per via aèria.
per desconèixer-se el text dels dits proL'aparell que conduia el canceller tocols, pera expresos l'esperança que
aterrat a l'aeradrom de Centocenuatre ar la tarda. l'aproximada iniciada entre Itälia i
71
Franca, amb ocasió de la Conferanda
Gomtees i Dellfuss de
de Roma, podrá contribuir a una colla:ornada a Ilurs països
horadó mis intensa entre els pasas de
han l'Europa dannbiana.
a:1s sennors Gomboes
(Ve de la te pägina.)
Roma, 17. - A les meso s'ha cele-

Ei primer resultat en leacho C0111,111bla 110
cOm tu n;car ansia
les converses anglo- Po'
franceses

Byrti

:enea York, 17. - La Compaa'ha ock?- nyia Itedio (e-deleite ' ) ha anunciat
1 7. ..j Broad of Tiente tina re- que per primera vegada des de
eels perits fraueeees i an- fa 17 selionnes lata treleit scuse
intervenen en les lis- poder comunicar aint) l'expediciú
anglo- Byrd, a conseqüeneia de les males rondicions alniestermees.
Unirainent se sap que loto pis
elle, de motnent, els
. han pogut arribar 'nombres .le la thla veme:licite eseaeiner resultat definit en tan a eobert, per he que Miel
es refereix als contingents m'entente i la intensilat del terne
• e s per a les mercaderiee peral a la Badil' ' le les peeenee,
emes ¡ a la supressió deis que ha ittut Hit cal l'antena que
-le represàlies per par! s'utilitzara per a lea ennitmicaeions amb Buenos Aires.
_ eterra.
• sap que aquest resulta'
•inicia I. despees ,Ehaver-ee
1: una o dues reunions ple- CONSELL DE MINISTRES
- de les Delegaeions. a les
FRANCES
assistiran ces. minietree
Paris. 17. - Lii el Censen de
'ins.
ministres que e • Ita celebra l
primera de, les diles reaquesta tarda ha estat Ilegirla la
.- se celebrara CO
nota redactada pet Sr. Barthou.
de la set mana Plilrant.
daeord alnet els principis arordet o pe' liuVer11, en respoela
inemorenduni brilettis del 29 .I n
ee ner. el text d e la qual ha obI ingut eaprevació unánime del
Consell.
AL
DE
Despree el seny. r Clioron ht
y savia. 17. - El peribdie 'tonal
cemple de les mesure:
al demóerat a " Gazet a adoptades perque siguin
centra-ka toril inri a la poMienta a Pares els pe-redimen',
de! mariscal Pildsuskv,
incoats en rehice') 't'eh la lo
: arte de leinumeat viate.e
Stavisky. j perque la Iramilaela
aaa del seuyor Barlhou. i dels eementais procedinients
en el curo dels lerrers
asser portada amb teta t'el:e epinid lis canviat reolt vital.
-te a l'eficeeia de la Sedels aeords adopl st s
-le Nacions.
eeix que Europa va lernant Govern es que els minial res neles meterles de política, Illals que anteriorinetil exoreiren
Ja mulera de le inanees es reel motel els pobles han de
uneixin
a 1;1 larda .11110
en ells maleixos i en Iltirs
s torees. aliant-se aquello senyor Germen' alarlin per tul
.
en
l'elaberacie
de
treballa'
Innen interessns identics.
diversos decrels relacionals ame
in visita del senyor Barthnu
- -dia dient - revesteix un les Pronomies que prnirrla In •
'Sutil' p l tee,reen.
en airnbalie.

MENTARIS POLONESOS
VIATGE KIITHOU

LA CRISI MINISTERIAL
BOLIVIANA
La Paz, 17. - Continua sense
r eeoldre's la crisi ministerial. Es
e enfia que ei nou Gabinet
er metituire amb la eollaboracia
dalguns diplomelics que resieeixen a l'estranger.
Ala tràmits de la crisi
La Paz. 17. - Duran' les rte.goriacions encaminados a la sol ució de la crisi ministerial, hu
eslat oferta la cartera de Finalices a l'enginyer S. Albert Dahaca Pando, i hom creu que si
a questa senyor aceepla. el nou
eievern podre quedar constiluit
d'un moment a retire.
El ministre de Bolivia a Rin
Ja neiro, doctor Alvestagui,
des eidit aceepter la cartera do
Rel aciona Exteriors. que li ha
esta?, oferta al Govern del seu
País,

UN ACORD COMERCIAL

FRANCA-PORTUGAL
Lisboa, 17. - El senyor Cairo
Deinata, ministre de Negocio Esti angers de Portugal , litt rebut
els representants de la premaa.
als quals ha Iliural tina nata en
la quid, despees de fer histeria
de les diferencies ecuneiniques
entre França i Portugal, 1111
sal de relleu que les negociae iOns plasmat PH un acord
ealisfactori entre tots dos paises.
El ministre ha fel gratis elogie
de la laeca del president de la
Comissió portuguesa a Pares.
senyor Velera Simoes, i ha rel tu
homenalge al ',debele. de Neeeis Estrangers frunces, Pf. liarthou, que tent s'havia descrdllat
perque les negociacions arribessin a bon terme.

¿Un ultimàtum dels
heimwehren al
gavera Dollfuss?

Roosevelt en confliete En la reposta a Londres, França continua

Viena, 17. - De font autoritzada se
sap que l'Assemblea de caps a heituwehren", que acabà alar, ha insistit noralitem en les seres deliberacions confidencials, en les pendo'', que tenen fete,
leo quals tendeixen a excorio una decisiva influencia en la política del amena
alai com a ocupar importante llocs governamentals per perconcs de confianea
deis heimwehren.
Sala fet oheerrar que recentment han
estat nomenats membres del parta cristia social per a excreto importants earrec, desentenent-se per complet de la
heimwehren.
En efecte, a pesar que el vice-canceIler Fee !lana sollicitat el llar de ministre ee la Guerra.
Aquest arree ha estat confiat amb
manifesta precipitada. al Princep Schoenburg, Hartenstein, poc abans de la 'mesa (le Dollfuss cap a Roma Fit els ceta
eles (solitas sala atribuit excepcional imaortancia a anuest nomenament, donades
les intimes relacions d'amistat que existeixen entre el Princea i el canceller.
Sernbla que una altea de les reivincla
cadera dels heintwehren és la d'una participada/ decisiva en pollina exterior j
nremss. encara que es duhta eme Dolliuss accedrixi a aquestes peticions.

Valer de

Covern txec
proposa a Rüssia
El

un pacte diplomàtic un
comercial

i

tractat

EaCOSlantent s u ss o - ts 'ed:05107:(1C s'havia de prereure con: a fatal, ntalyrat els
malentesos que fina ara hariell ül11011'nt
els dos paises, .11 carda: da, sdn d'un
orinen racial emú.
&mes, ultra el reconeixement
de la U. R. S. S. - que efectuaran tots
els falsos de la I:. 11. S. S. lo setmano que -, propasa acords comercials
basats sobre les tarifes prof crencials.
Encar a que la noticia que trove de
Praga no ho diu, és de ereure ciar la
proposlo de Reiue éa jota aixi nateix
en noto de higos/al-in i de Romania, en
rorreloció antut alp,ines derlararions de
Titulesen que tinqueren tarea rosa a

Earopa.

axil les Banques

l'aviació continua apassionant
l'opinió püldica

Waslt jogions 1 7, - Malgrat les exhartacions de govern, les hanques contara:en e s perant millar, temps per comedir credits a la indústria privada.
Referent a aixe hi ha un desacord lonainental entre les batuques i el govern,
car aquest es de l'opina', que és placa
samen t ha patalea deis credits la que ha
de tornar /a prosperitat. Ami el govern
e, disnosa a pa sar en execució l'amenaça
feta fa temas de substituir-se a les buques falli-les. la "Reconstruction Finance Gora" ha presentat, en l'oficina del
Ganares. utn pra iecte (11.1e considerat
en els medis natales de Washington rcen
a revolucionara Aquest projecte tendeix
a antoritzar la "corparation"
7-A consentir directament credits per
una situada que no ultrapassi de cinc
au art ,
lec emprcses industrial% i comercial: privedes nue empren nu , 5 de (leo
aersones i que altagin adherit a la N.
R. A.
2. - A garantir fin, a concurrencia del
ea rer roo els credits atareats per les
banques a les empreses privades.
3--A consentir directament o per l'intermediar; deis oreanismes existents als
direesas Estatu. pre,tees a lee en-tare:es
oclinade, en el comerç internacional.
Don, declara en el, medis craneana.,
de weeeneten nue els es forços del gn
de l'adveniment al taxlea de-arenut,
Raasevel t ban eeitat una catastrnfe immediata. reta', tute la situarla de la indastria enreda tan perillasa com abans,
p articularment la de la indastria ne s ad a . la nrcalaccla de la qual ha cantinnat
declinare el mes ¿arree.
Les con/ar d es de la indastria ruda/rabia e special/nena han disminuit
p ronorcians c onsiderables. Ya indastria
de in constricció ce-minuta treballant
pas a pac la m'al casa ha estat considerada fono /in Mal semedEls canflictes del trehall, d'altra parts
newlen prendre clava; a demi, un eareten ame.
Entre els altres punts negres a Eh,
raza ecnnennic, cal notar la situacjal
del sud arrícola que no tin sind de suhvencians ravernamentals. Encara els
ara, prapietaris de nlantacions de ccstis
tobar cantan/en heneficiate-se de 1(, Indemnitats atorgades per la reducció de la
aradura:la. La eran massa ile parrers,
la seva maioria negrea que trehallen
les plantaeinns, reten res encara. Fe'leas si na san eenmiadat, n reduits
la miseria en roa mateixa de la disminue/a de la praduccisa
Fas Estats i les nutnicinalitats riel Slirl
Irin reduit eurara lee MMeStes time' que
havien inscrit ale oreesupostne de les desrases sur ia15. de le, abres d'assistencia de

Si Imin relariorla a q uests acords
cinta Pe, Penes onb r ni t rrnia ea
gne. califal o la
del pacte
( ambra greya, Jun vencut el cla r eer eses pot supone quin enorme frogres s'Iza realitzat a l'Ellrorn oriental
Si el roy era tinta e nexecucia el seu
co favor de la pan , fundarla en una ( i r- nrnjertr ele clinreeeir; dels trehalls pa dirut politica i ecnotbmira a prova Mira la miseria :mira en attament al
de rata alteracid.
an el de s contentantellt treballa he

Pra ga, tp. - El ministeri de Negad,
Estrangers de Txecoslovàquia ha proposar al gavera sovietic la celebrada
de negociacions atlas vistes a arribar a
la conclusa.) d'un pacte dialornatic i
consular, alai con" un tractat comercial que contingui la clansula de nada> mis afavorida i fixacia de contingents entre ambd a s paisos. Per a la
sennana entrant s'espera el reenneixement jurídic de la La R. S. S. pea, pa i .
sos de la Petita Entesa. i sadmet
aalhuc coto a probable que el, trrs governs estaran representaln a aloscou
Iren un ministre comú.

DISSOLUCIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE GRATZ
Viena, 1 e. - El Govern d'Esliria ha n Ini . rotal la diSSOluritt
Consell MtiniCipal tIP Grat z.
El Govern de Sal-Miro ha deeidit posar en Ilihertat diverses
persenes que encara estaven detingtules iels recelas successos
.1'. reverter socialista. entre les
quals figuren un 1i1t Itt 1 provini uti \pusOl'Cgi,1"N•

L'afer Stavisky
(Ve de la la tayina.)
-Coucherin i jo hein exposat la maras de l'enquesta al ministre, i com
sabeu. hom segueix el desenvoluparnent
amb una constata menda.. Despees he
vist tres o quatre regarles Lapeyre. Aquestes diverse, entrevistes proven a hastatuent la voluntat del gavera de recencar arnb tina implacable energia els as,assions daalbert Prince.
Les converses ami' Lapeyre s'han referit menys a l'eseleieaid ur que al passat.
Teas deis encarregats d'un mateix afe e .
lreln sobretet con f rontat el, resultar s adnuirits d'una enguesta conduida separadament des de tres setraanes.
Quant a terne una pista serbia, la
pregunta tut un carácter massa aleehe
Diem simplement aixa; atrio tot el que
nraaltres saberla considero que hem de
reeixir a descubrir els culpables. Pera
la nieva oninió CS Otte les recerques seran
bastant la/mire s . Agaeste, recerques es
fan princiaalment a París. Es de París
que ens ita de venir la Ihnn.
La presencia de Ma l o a Dijan nheeix
a liaren -li encarregat descaltar Max
ag aest reare,entant simis que es
trobava a Dilo') el dia de l'assassinat
Prince l'estada del gual baria danat llar
a eerts comentaris.
mesh puosoihie q ue G arfnrkel e s lin'in a renovar les declaracirms fetes dies
enrera als periexlics de Ginebra. Segans
acuestes declaraciones el representant
com pre has la vingut a flijrut ner seguir
rrn nrocas civil en el grial cli era den/andana a'n es - ha declara/ - ni pi
-ml ni ali a t de Gerte" . Garfunkel (le
P-r ís.,i no ha trabe mei Prinre.
De traes mageres, l'AmEencia de Di ion continua l'examen ele les peces del
dossier, sense negligir la mis banal de
les Iletres anónimo,

r,

El contlIcte de l'avlacld
Nora York, 17. - L'opinió era corrent, Mis ara, que Roosevelt havia
tingut, des que és al poder, una gran
,.ca u lotes les iniciatives que ha res
hav:en reetait, i tots els seus gosots,
adliuc algunes regades iliõgtcs, havien
estat acollits ama simpatia. Havia injectat optimisme a la vida americana
i havia guanyat Una confiança gairebe /Ilimitada. Heu-vos ací, però, que
en poca dies sala esvait força aquesta
apoteosi: la sort presidencial ha soiert una empassegada, i per primera
regada les oposicions es veuen iortes.
El fet és el següent: sota la presidencia de Hoover el Govern de
\Vashingtent baria passat contractes
an:b e it cert nombre de coma:my:e,
d'aviaciti que donaren a aquestes l'ex.
;dotaciú comercial de les litats aèries,
encarregant-les. a mis, del transport
de la sorrespondencia. Es a (lir, una
mena de monopoli sota el control del
(aoven/. Si ham oaadona que del l'acine a 1 . .1d:trine i de Cariada a Multe
el sera ei de transpon per l'aire ha
prez. en el enes dels darrers anys un
desenrotIlainnt considerable, i si Imin
sal que l'aviada camercial americana
esta certament a Eavançada (le viat
anys sobre tu tal altra, comprendra la importancia d'aquests aconls
i ,a issatsentre
ir,
l'Estat i les companyies
ades
En el curs d'una (le les nombroses
enquestes a les (raids es Himen certes
comissions senatorials sobre les acta
vitats ele l'alta finança i les eran,
companyies industrials, ha apare:ton
que mona contraetes passats havien
eaat dominats per considerado'', iii/e
110 tenien res a seure amh lamer: palana En restan: hom descohria un trafic (l'influencies, u petit 'dar Stavisky
;un erica.
Pregoaament honest, Franklin Ran.
sevelt d'un cop de ploma - evidentmena massa räpid - antilla tuts els
c o ntractes, fossin els que fossin, tan1
el: 1)011S eran els dolents, tala els
honestos cota els deshonestos.
Per un simple decret, el servei comercia i aeri de lote els Estats lanas era
toral . paralitzat. Malgmt que era inca:turbarle . el President havia perelut la
Sano freda. Cal dir que el mot dictadura fott pronunciat per tots els que esperaren l'ocasió per a criticar l'actuada
del President ?
landbergla apastol ineontestat de l'ariada) i sempre favorit de l' qpini q ptilaica . un dels caps d'una de les compamies iuteressades, escrita al Presidan
una carta pública en la qual vehetnentinent protestara contra una mesura ..2:1
draconiana, insistint eu el fet que croas
contractes passats eren Perfectament
gulars i que mai en un país qualseeol
hom oit feia Pa g ar els errors deis (Inicies
abs bunt.
Alguns dies despris el s ervei del correu arr i evidentment indispensable. era
renliat ti uioulmr uutiiitars. ,e cene...Menda dels temporals de neu, com tatua
hé per 'nula preparada dels aviadoes
Chi la seva novia tasca ran barer-id diversos accidenta.

afiralls fidels de l'opinió pública, els
nleinhres del Cullgrés, fins Ilavurs dl•

culs al President, es declararen en reRoosevelt linfallible haria caigut
del pedestal! Aquest capgirell de l'opinió pública pot tenir sobre la política
americana conaderata, eonseaaeneka
Un refti s de LIndbergh
Nora York, 77, - landbergh ha 'leclinat la invitada que li fea George 11.
Dern, secretar/ de la Guerra, per tal de
fert»ar part d'un comité per a estudiar
les raons de la fallida de I m Army Air
Corps" eut el, serveis de correut aeri.
Quan landbergh va protestar al President contra la cancellacia dels contractes aeris a1111, companyies comercials,
Lindbergh ant criticat.
Ara está en disaosicia d'exposar al
eavern la sera apana d'aquesta posició.
110 fa, tanmateix, en termes Incomprensibles:
Cree-ha dit al secretan (le Guerraque l'as de l'"Anny Air Corps" per
portar la corresponlencia seria era
garantida i contraria als principis americana
Aquesta necia era injusta per a les
linies series, els contractes de la (mal
taren cancellats sense prova. Era initiSta rem al personal de U"Artny Air
Carpo". que no tenia ni l'eclln-n lieCeSS3ri per aquest prapasit ni ternas nece,sari per portar a bon terme el servei.
No cree que pp gui éster dartilitat en
un comite la funda del qual és dassistir l'exercit aeri per a suprimir el servei
aeri particular.

Estónia entre
dues dictadures
Reval. 7. - La petita repablica hältica
d'Estania pas sa una fase de crisi política i constitucional. L'octubre passat un
referandum a donar tun resultat favorable
a una reforma constitucional a canseMuenda del (pral forera atorgats poder,
semialictatorials al President. L'elecció
definitia del President ha de tenir lloc
l'abril i rnentrestant el cap del govern,
Paets ha assumit els poders de presa
dent linera
El partit tic treballa ter la reforma de
la Canstitució es conegut pelo "Alliheradors" i 1,1 notarles afinitats amb els
nazis alemanys. Una seccia d'ells es din
Si esta cit contacte directe amb Alemanya. Aixa és natural i molt possible.
tota ezala que es hen conegut el desig
Ichs nazis de calanitzar eis Estats
tics explatant eis temar: que tenen das ser absarhits per Rassla.
El candidat del, " AlliheradcrS" a la
Presidencia és el general lacha i els
seus aliats avencen una firil viciaria
Parta pera, es tamil candidat i te idees
premies quant a l'èxit (le la see l candidatura. Dimecre, passat. and, l'excosa
que el, ex-soldats de la Quena de la in.
dePenden c ia - seartidars de Lanka taven planejant tin "p utsch " nazi va
p roclamar l'estat cl'excepeie. La premsa
elels ".alliberadars" fou retinruda, llurs
periódico pealabas, l'organització suprimida.
Q u e Enrg ani t zacia dels n'untan, tenia
un carácter militar, no pea chamar-sr./1.
Perii 1, ruris que intentin aixecar-se
onin fe rien Segur eme el s eil I'der serà
elegit. Sembla rossible que Peats valerti
nrendre avantatge, de les armes dictatorial: mur ti. a :ni.

DISCURS DE MUSSOLINI
beeea , 17.
Amh leatiu .10 la
Assemblea quinquennal
ei . gint, el senyor alussalini protui noiarit doma tut discurs al
Tisaire Reja! do l'Opera que ha
desperlat eran l'iteres porque
preeedeix les eleccions de la l'ove
Cambra Corporativa.
Aquest discurs sere relransmes per les diferents emissores
europees adlierides a la Convent e) (le Ginebra.
II

1NSULL VOLIA DESEMBARCAR A BEYROUTH
Iteyreutie 17. --- Id haequer
ainerice smiyor Samuel fusile ha
Iractal lis leseuuutituu'au' a liey
roulli, 1,0111 com que no ¡mese • a
frditei. s, tue, ha pogut
inadat a lernie el sen propesit.
.11i. nes, 17. - lui Capitania del
lime del It irett MI esta l tono-tuuuutu que el "kett "Nlatolis"
sao . ' it ii t u liiesiti Mi d'agiten 'Hall.
A betel de l'esmenlal
a'entl'areara el finaneer amerieil
praihable (ata
aellyor iuuoumll. i
en el viidge l'aconipanyia la
seva espose.

SERAN REPRESES LES
NEGOCIACIONS ANGLOJAPONESES
Londres, 17. - A coaseqüencia
l'entrevista que su acelebrat entre els
senyors Runciman i Matsudaira, s'anuncia en els circols oficials eme les negocia cionS Mi/lit:es a la indústria (lel cota
que venien celebrant-se van a entrar en
una fase nava.
Cian sigui que els representants de las
indústries anglesa i iaP e ne s a quue haut
intervine et fals ara en els eli ges negociacions no has ien pogut arribar a un acorta
decidit que els Governs de Londres
i Toquio intervinguin en l'assumpte pe:
donar-li una solució satisfactòria,

oposant-se al rearmament del Reick

El Quai d'Orsay, contra cl que es
c remo, ha let t'Odie el memorandum que
ha rebut del govern alemany.
Alemanya, en tui to aparentment ronciliador, seyiieix intransiyent en la seva
proposieiö de recluir eis armaments
rancesos i uinlnucumtoe els Srld.
.1 Londres la resposta alemanya
jet impressió desfavorable, i diaria con
ni ",l!oriutuug Por escritten que per
Urano, sobretot despees del discars de
r. , cring,
iultrideur ruta rcducció

d'armaments.
Sr s e la resposta que el Quid d'Orsay ha tramés al Foreign Office en res.
posta a les darreres proPosicions d'Eden. fran‘a remarca la important reduccia que ha jet de ks seres forres
es declara disposada a redir-los mes si se ji donen prou varan.
tres de s'e/lucrar.
Sobre aquest pan, /Inglaterra encara
es masira vacillant, malyrat que el matear "Lhtily Mail" sasti que 'tomes lora
allano defensiva franco-anylesa pot esser una yarantia de pan.
Ens sentida impariant dc fer notar
que per fritnira venado cl lindOCionent
oficial con, el francés es parla del rearmanteas clandesti d'Alrmanya, violant
els tradals de Versalles.
1.3 sort de la Conferéneia del Desarmamcnt, la d'un possible Conycni,
amb tot eattri
possibles, en efecte,
de política del govern

París, 17. - Pel ministeri d'Afers
estrangers ha estat publicat el text del
memorandum que acaba de dirigir AleMarlya al Govern francas respecte a ia
miestia del desannament.
El Reich creu que les patenciea molt
armades no han acceptat fins ara mesures cd desarmarnent prou eficaces Pea
induir a Alemanya a modificar les seres proposicions.
El (donnern alemany accepta un Control internacional d'armaments a conela
ció que s'apliqui sobre la base de parttat total per a tots els Estats. Considera, dones, que aquesta Miestió no representa dificultat seriosa i que la sena
discassi6 hauria : d'ajornar-se fin; a una
altArafirra rtnuonvitant,ent que no ha d'assignar-se carácter militar de cap mena a
les organitzacions palitiques que existeixen a Alemanya.
En materia defectius sollicita que es
tingutin en compte les formes d'ultramar
titeal hn,aentn redbeut ain sit,,rtu,creyi/er;,_
les
E,
ció dels governs britanic i talia, que en
Certa inallera han contribuit a aclara- !a
situada i a aclarir un acord entre el
Reich i França.
La nota francesa a Londres

::

París, 17. - la nota gee el Govern
trances pelusa dirigir al Gabinet brutae
ni i que havia d'ésser aprovada durant
el Consell d'asma es considerara en Pis
circols corn rnolt probable que íos enviada aquesta mateixa tarda al amboiautor de Eranea a Londres perquè a
glal,vegada la cuntuniqués al Govern
Segons el redactor diplomatic de
l'Agencia Fiaras, la reoposta francesa
al memoràndum anales tal hamenatge al fi perseguís pel Govern
Londres, que és el mantel/hatee de
la pau.
Es fa constar en l'esmentat document que des de latir tr)19 Frana
ha redimit en més de la tneitatamb
efectius militars en comparad a
els de Iota, i no es mostea hostil a
un projecte de desartaatnent tués
cm/latea sempre que la sera seguretat no sofreixi pena, pena ja .alemanya está rearma:u- s e, en violada de
l'estipulat al Tractat (le a'ersalles. i
reclama ara el Me/ d'armar-se, en
contradicei6 amb tots els principis
adoptats fin< ara per la Conferencia
del Desarmament.
França s'associa a la proposicia ate
glesa, encaminada a la supressia de
tota aviada militar en el man, per(/'
la seguretat d'Europa haurä dorganitzar-se amb la missia de prevenir
tota infraccia del Conveni de DesarManient i reprinne qualsevulla agresaa•
1.a proposició britànica sobre una
consulta entre els firmants del Convena en vas de la seva violada, es
desgraciadament insuficient, en retaeim amb les estipulacions del Pacte
de la Societat tic Nacions.
En definitiva, la Societat de Nacaons sentida essent l'ante organisme
capae dassumir la tasca del ruanteniment (le la pata
Si .alemanya tornara al sen lloc de
Ginebra, (amarra una prora de la sera
huta ie, i la discussió sobre el desannament podria prossegttir-se atil"1.:"flat. resum, Erança no podría acceptan un projecte en el /mal s'a/Ir/ten al
reannament d'Alemanya, que esta en
contradicció ami' el Tractat de Versanes, i els limito incontrolables miel
<mal tindrien dramas per conseqüenda un limit dels armantents de Eranç a en conclicions que la seva seguretat o estaria garantisla ja.
La premsa alemanya
tfrraancleasa"

con-

aquests drets que Ii han estat retoneguts per tot el min.
El rei;s persistent de França prova
a bastament que ella no vol cap convenció; sembla disposada a assumir
responsabilitat del iracás buscarla pera de passar-lo a un altre. Les exigències d'Alemanya-acaba el periodic -no poden ja ésser descartarles
recorrent a una diplomacia súbtil.
Comentarl a anales°,
Londres, 17.-Una part de la
pretina británica torna a parlar acules:
mati del debut que va tenir lloc
mecres a la Cambra deis Comuna sobre I aqiiestió del desannament.
Havent redInt les forces de la seoa
nació d'una manera partid/fan/11M perillosa- escriu el "Morming Post" MacDonald ha imposat a Eden la
tasca d'iniciar les altres nacions-pa:Ccularment França- de ice igual.
Ara(/' fa pensar en els consells que
donava la gu:neu als seas companys
que l'escoltaven, pera no consentiren
a posar-se al seu costat. També Franca cornetria un veritable suïcidi si després de la manera com a parlat
Goering -reduia els armarnents al
ojeen indicar ner afacDonald.
El "Daily Mail", les idees del qual
s'assemblen força a les del "1f orning
Post", continua preconitzant la conclusie immediata duna aliança defensiva franco-britànica ene hauria de
substituir el Pacte de Locarno, i destinada a assegurar la pau d'Europa i
la se g uretat d'Anglaterra.
Al contrari, el liberal "News Ghronicle" creu que és essencial que Franca consenti a desarmar.
'Els nostres experts-diu-continuen discutint fins a quin punt el Gavern britänic podria decidir Franea
a acceptar una convencia del deseetila/nena Nornés hi ha una resposta
a aquesta pregunta; Eopinió pública
acceptarà qualserol cornpromis que
dissipi la por d'una nona cursa de's
annaments i que fati desaparèixer el
problema de la seguretat de l'arena
politica. Si el Gomero hritanic fa pe-va de coratge pot salvar encara la
Conferencia del Desarmament'

El culte de Cäsar

en la Itàlia
feixista
Reme, 17. - La data de les idaa
de mana que recorda el dia fatal de

l'assaasmat de Juli Cesar, ha estat
cnnimeniorada aunub numbroses mane
'estaciona.
El governador de la ciutat ha fet
dipositar al slicol de l'estatua del dictador, que iou aixecada Eany passat
a la Via del !tripero, una corona amb
la inscripció: "Roma al fundador de
Eis voluntaria de la guerra i eis
escolar, de la ciutat haut desfilat davant del monument.
Eet poc conegut: el mateix duce,
el t5 de mare del primer any feixista,
va anar al Forum a dipositar. sobre
els vestigis de l'altar on iou cremat
el cos de Cesar, una corona de llorers. Es, doncs, el cap del Govern
que, el primer, ha volgut que la memada del gran capita fos restituida
al culte dels italiano de l'era feixista.
Entre les altres manifestacions sosenyalem la que sha descabdellat al
cercle de la premsa, en davant de tolo
els periodistes italians presents a Roma el director de "La Tribuna", senyor Eorgea Davanzati, ha diaoaitat
sobre el hust de Cesar una gran corona de llorers mentre tota Eassistanda, dreta, saludara a la romana.
A Riman. on Cesar va prendre
re,nluei q de passar el Rubicar el ministre de Justieia. de Francisi, ha parlat de l'epepeia cesarista.
A Roma, en fi, el president del Senat ha evocat la atarla del fundador
de eimperi davant una gran assemMea en la qual partieipaven nomhrosos senadors, diputats i alts fundonaris de l'Estat.
La Falla feixista - ha declarat reconeix en el m'un de Juli César el
simhol mtes grati de la glaria nacional
i de la fe en l'esdevenislor de la
grandesa romana.
1.a prentsa desenrotlla aquest rus.
ti el tema que si Itälia celebra la
alada de Cesar és perqué sent rey :tire l'esperit i aasisteix a la represa
de la seca gran obra interrampuda.
Tot autoritza un parallel entre els
dos dinadors que ami) 2.w° anys
d'interval 1/an reeixit a redreçar
Italia.

La panda secreta a
les ordres de Goering
Berlín, 17. - D'acord amb una;
ordena/lea del general Goering,
ministre president de Priissia,
polieia seereta de l'Estat no dependrA d'ara endavant del minis,
ter' prussili de l'Interior i es
,.onvertirá en una institucie a leg
entres direetes del general Goaviluz, el qual nomenarh personal _ .
ineut els funcionaris superiors de
la entice' secreta i de la [' M iri
oritninal.

lierlía, 17. - Abans que la resposta
iranceaa hagi estat comunicada a Londres, la pretnsa alemanya eatandarchtcada s'empleia amb gnan zel a demostrar que els esioraos per agrupar les
potencies en una conferencia del desarmament havien de iracassar, i cas
de fracassar, es deuria a França
la tesi alemanya troba, en efect e.
diversos punts de contacte en els
plans publicats a Roma i a Londres
per a la limitada dels armaments.
Sernos la "Frankfurter Zeitung", el EL NOU CONSOL
Goveru francas es dana periectament
eampte del seu isolatnent en Inig de ESTATS UNITS A BAR,
les gratis potencies, isolament que ell
deu a les meres exigencies. Ell no pot
CELONA
complar sinó amb la Petita Futesa.
Ni Anglaterra ni Italia no volen
Washington, 17. - El senyor
aquest desacord entre França i Ale- 'nomas
Horn, censo i i set-retan t
manea i, sota la reconeixença dels
p rincipis de la igualtat de drets d'Ale- de Legació al Paraguai, tuk estat
manys, busquen per quin mitjä portar nomenat eensel .404 Egtetä 111413
Barelo int,
França • reconeixer a Alemanya
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ErÄ RCELO A AL DIA
Pels Centres Oficials

L'activitat política

da per a Eaparianient dele quita metres 1 a 1 . 11 del ami vetnal
Oenselleria de Governaoló. — d i Ampoeta, pels cacerina. a la
Ahir al mal' visita el senyor Set- carretera de a- Mach a L'Hoatal
ves el Consell d'Administra ció de Non.
la Companyia Manresana a i ElecReo/aplaca() de Contribuciona de
aricitat.
Barcelona: Edle te del recaptadar
execuliu
(le la zuna de Vilanova
Visites al conseller de Cultura.
El coneeller de Cultura, senyor i tui Gellrú.
Gaseo!, rebre unir una nomRecaplac ió de Contrilancions
broa representad() dele niestree Tarragona: Edicte de Virgen( exeque segueixen a l'Escota Normal cut iu de la zorm de lairragona.
ele cursets de perfecciumunent,
Adininietraetó de 'leudes paels quals han valgut agrair-li la /diques de Barcelona: Col/tribu_
iniciativa d'aqueete CUraLl S qué ció general ehre la Honda.
perineten un Stitereanea, eficaciaSeeciú Administrativa sie Pribino d'idees entre ele mestres
mer Etlnellyanlopl, de Tarragona:
Barcelona
els forans, amb
Anund.
guany evident de preparaciú per
AchninietracuS de Correas de
a tol s .
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Tarragona: Ampliada d'aunad.

rebre lambe la Comisen)
Dielriele Miuer de Barcelona:
pro monument a Josep Moragues,
formada pele senyors Daniel Lo- Explosius: Armad.
Seeeid Agronamica de 'farrapea, del P. N. C.; aillvador Montos
Satallaseera, de lee Jovirtute goma—Plagues del Caray.,
d'A. C. II.; Miguel Cabrer, de lee
Dietricte forestal de TarragoJoventuts addietes a Lliga Cata- na-Castellú: (Servei Piecieula
lana, i Josep Castanyer I Pral, Tarragona).
en nom de lee Joventuts d'EsDelegad() dels Serveis Iiidrazi_
guerra Estat Catalä.
tics del Pirenen Oriental: AnunHa n comunicat al cuna•eller el cia.
seu projecle de celebrar una reaDelegadó dels Serveis Hidrata.
ta pública el diumenge e inent,
lics de l i Ebre: Anunci.
dia 25, a Jis Plaga de Catalunya, i
Delegaciú Marítima de Girona
han sollicitat del ecu DepartaEile te.
raen( tole aquella ele heut que
Juntes municipals del Cens
poguessin aportar la sevu collaborada a aquest aele. Ventura electoral de Catalunva: Relaeiö
GasSol els digné que eslava loen dele cintadans que .conslituiran
les Juntes munieipale del Cene
IDO al eeu costal per a portar a
electoral de Catalunya durant el
terme la Iniciativa.
ConflIcta soluclonat.—Ens comunica el conseller Tedian,
senyor Mart1 Barrera, que despres de les gestione portades
Cap, ha quedat resolt el conflicte
de la fabrica Asland, de Mulacada, que el treball sera repree
el dimarts vinent.
El ButIleti Oficial de la Generalitat. — En el düli /1úillerv
d'urg ir publica el segtietit suMari:
Presidencia: Decret posant en
vigor ele acorde de la Cuulissiu
Mixta per a la implantad() de
l'Ea la t UI de Catalunya adaptant
a la Generalitat ele sereeie re'ataos ale Tribunale galletera de

Menors.
Deeret posant en vigor ela
acords de la Comissió Mixta per
a la implantació de l'Estrilar de
Catalunya adaptant a la Genera:lila( els serveis retarais al Patronat de Protecca, a la Doto,
Governació: Ordre deixani
cense efecte la d'irgues!. Departament del 20 de febrer proppassat, en la qual era dispoeadv
la provisiö, per eleeeiö popular,
dele càrrecs de jutge j Ducal municipals i Hura supletnents respectius del alunidpi ð Montgat.
Lconornia i Agricultura: Ordre
cionard publicitat al Reglanieril
de retall e preciamos aprovat l'el
decret del Govern de la República dül 29 de gener d'enguany.
Departament de Treball i Obres
Públiques.—Jurat Mixt de Treball de Banca, Aesegurabees i
Oficines: Bases de treball de ra
Secció d'Assegurances.
Edicte s de Jurat Mixtos de

bienn¡ 1934-1935.
Adinittietració Municipal. —
Edetes, aubliaelas ¡ concursos
d'Ajunt a menl s de Ca la lunya.
Administrado de Justicia. —
:Sentencies ¡ edictes.

AJUNTAMENT
Els cupons del Deute. — Es fa
staineed st:a que tinguin ;Alicatada l'agregada de tulle de crtpone als Mole del Deute
(triasen) del prtmer de
de 1921. spie estatt Ilusles
factures; finas al PUM. 1.001),
i.

per lana poden pausar per lit

laipoeitaria Municipal tate els
di g a feiiiers, , excrete els ilesa/II/lee, de 1111illre a eis de la tarda
, Irt ele araran 11i/trate, ltuljiutçittmt
la presentarla, del earrespanent
i ea gua t .1.

Mal

argument
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militara 1 naval. electrotécniques que
a hores d'ara no ens trobem dins una

Un bust de Uds Companya
laescultor senyor Tarrac este en!testan els trebalis del bust de Luis
Conipany-5 que les entitats d'Esquerva Republicana de Catalunya i altres
simpatitzants ()frenaran en data aróalma a l'honoralile senyor President
de la Generalitat. La idea d'aquesta
<sirena, que han tingut aimultaniament diversos elements del partir, es
portará a terme sota la (lit-ceda del
Casal Nacionalista del districte IV
IRan de Sant Pere, 351, si be aota
el patronatge de les personalitats
mes aobreaortints d'Esquerra. No
cal dir que totes les entitats i perconsular, riel
del partit han respost
una:limes a la crida que aels ha
dirigit 1 que l'axil de l'homenatkat
estä aasegurat.

tenebra espessa i dins una immobilitat incbmoda. No ho negarem pas.
Aquestes (orces depenen de l'Estat
central. Tampoc no ho negarem.
Però, ¡que té a veure Eli g e) amb
l'autonomia o amb rantiautonomismet
Crec que no hi te res a veure. Des
del punt i hora que en la distribució
de poders i d'atribucions que s'ha fet
entre l'Estat autònom i l'Estat central ha restat per a aquest l'Euercit
la Marina, no hi ha manera de prendre els serveis que presten aqueas
elements com un argument en favor
ni en contra de l'autonomia. Cal
agrair-los; cal apreciar-loc. Pera el
fet en ell mateix no presuposa Bacas ni triomf per a ningú. Hi ha un
cordlicte de vastes proporcions i que
afecta òrgans capdals de la vida col.
lectiva. De la mateixa manera que
aquests elements tecnico-militars ant.
den a resoldre les dificultats madrilenyes en un cas sembiant, han vingut a Barcelona, perque era a Barcelona el conflicte.
Subratllar aquest auxili i, sobretot,
conferir-li una significació política, no
perjudica pas l'autonomia, corn suposen eta que l'egrimeixen a hores d'ara
amb una satisfacció maligna, sinó el
vincle federatiu. Per que? Molt senzill: perquè aquesta teoria ve a supesar que les forces i atribucions que
es reserva l'Estar central no són, corn
cal en bona doctrina, al servei de tot
Espanya, sense distincions ni diferirla
cíes, sinó que esdevenen un instru.
ment de mediatització, un atot politic i, per tant, anticonstitucional.
Una mica de compte i de delicade.
sa, senyora anttestatutisten. Tot nolent-vos senyor un traureu eis ulls.
Caries SOLDEVILA

ANALISIS

Can i t i s luan llano; l jutjat número nuu
ei da:tarara tis el n 1 imal valoren els per1 aducir catitals amb motiu de lancen/1i

Seguint la tasca cultural que
aquesta Joventut alta milpees, diwatts, dia ;o, contenearà un curses
sl'ortografia práctica catalana, que
areira a carne del cornpetent arfe°,
cat J. Boronat i Recasens.
Es prega als socia i no socas que
sIn vulguin inscriure que ho jachi
ben aviat, car el curset ee de places
!imitarles.
Reunió de la minoria d'Esquerra
a les Corts de la República

APir al migdia a la Presidacia
de la lieneralitat van reunir-se els
diputats d'Esquerra a les Corta de
la República. Diquesta reunió, que,
cota es recordara, bou sollicitada ara
fa vuit dies pels propia diputats, no
ae ntta facilitat referencia de cap
Incita a la premsa.
Protesta d'un caricaturista
El dibuixant Antoni Roca ens demana la pnblicació de la segrient
nota:
"En el flamero corresponent a la

present setmana del periadic "La
Necia. Catalana" apareix nur dibuix
meti amb epigraf del qual siie
t a talment alie, i manteressa fer constar la nieva protesta pel seu sentit.a

de la tornaa del tenyor alada. Segons
aquebe disiannas, ela perjudicis causal)
per la debtruactés de les corones, ela suports de nstz, i harrencament de pedres
pasen la quantitat de a ou pessetes. AfeRA'23 5
geixen que s'In trabaren uns sidres (late
correeeniea a ampallca pera (1/1C el
quid que contenien, el (mal re suPeaa
que
inflamable, a'havia vo/atilitzat i que,
Llegiu LA PUBLICITAT era
Inc tant, no l'odien determinar de quina
mu na de liquid es tractava.
Propagueu-la!
* Alar al matí va declarar al Jett•
jan Manero sis, ell ti sinnan gin s'esta
d' afron te a consequancia ile reacoraitil
practica( al local sle 'Alga Catalana el
dia m'am, de les eleecions de Mamut, a
Corra e; d i putat äenyar liasaba La seva
* A la Secció Tercera zompare- declaras:la va coincidir amb len dels teatimonis anteriors. El sumare ha tala t traalee Francesca Lutiana, !a qual fau
mV, a la Seccia Primera de TaudienP r esa i detingutia
an establiment
la lilao .le Catalunya In el li 1111(11 ia Per 5 0 Seta iWpeccid.
que s'apoderava d'una peça de tela. El
fiscal deniana que ii tat atracada :a acaa
Jt das neesus de reclusa),
* A la Seccia Quarta es eaia
juchei contra Antoni Campana pe! leLa Unta 1 Defensa de Geno-lanla:te de tesinas per imprudencia a cun- da
ls ilis Ce la m'ya. urgauisine
seqüencia d'haver atrapellat un vianstit
a lit plaga de la Guisersitat, al sitial balcratila ainb donticili al r ir-ter
produi lesians creas la ton aplicada la TittVet‘:,eta. 18, pr:iner. segaita,
peea de tres mesos darrest i i ‚rd pss- (*t e le/trae a Junta goneera I reglamentaria el dia 25 del eorrent.
seres dandeinniizacia.
a les niel' diel 1151 l. a Fea/al:se
ile latli e ni e n
lapialie Popular.
laarnie.lii la qua' cosa fa achTRIBUNAL D'URGENCIA
Huid a les entitate de 1,1 dila
judici que se celebra en amical l'HM per tal (pie Ca donin per
Tribunal ton catura Salvador Moreno i rund siles,
Zamora. acunar daiaver posseir una pistola sense tenle el eorresponent
i:i (limarle vinenl_ a les vnit
d'arma (le fe Desaran de les proves, el
del vesitre, se celebrara al sala
.rribunal va absoldre el Processat
de teclea /Id Club Ali e rnany (enerer de Llalla. 2N),
aeneral reglainentitria til CaVARIA
inita Ilispana-.11eniany de llar-ealona. 11¡ harma una contarenAlar al mati a prendre possessiú
seu m' u carrec de cotuisaari de la Cia- da de la dador liertrtal
iteralita t i d'inspector deis Tributials el ,nn inee e. SeliltnireS de la val•ilt al
ntagistrat senyar I g ual (le Lecea.
die Natienburao (itinb proas:tetona .
* Ahir lau denuncias el seunanart laude sera públic.
a l-a Batalla" per la publicada d'un artale que tun canaisJeral injurias per a les
La unlA .‘fedieo-Farniac.,tilica
autoritats,
Catalinlya, ...cirial de savore
r
J .an Mal:deja . el qual a primera mutua entre niel ges, farnmean*
del mea de !Juvenil/re passat lun acre lit 1 bav . ialonEalege, volerisuris
per una indisidus a la pla.a del (jet lile/ami1s en ("laudes
Eisiquee
dibparant-li un tret, a c onsemi ,awia del
Dialsagittnea eelequal rebalsa lernt greument, i bin hasbrara
runIrt
general ardilla:a/1 el
pitalitzat durant bis mesas a l'Hospital,
va denunciar ahir ;s1 _bajar de guarda, ,linuitila vinent, dia 2, a dos
d p ia rls de
sil,
ji l'estalge
que els .tteasos individua que Fagreiiren alesila rea, entre ella una M e na, el Collegi (le Me17,esi.
fan objecte ara de tota mena d'amenaces.
La vrIllada neerológien que el
* Vn rin eptinec del carrer de Pe- Celare Comarcal Lleidala
tritxol, prepietat de Francesc Huesca. de celebrar el vineld die a-) a
fau detingut lili naieídu ~ame nas Jada temar del qui foil el aen urea/atad
'lemanita; en el marinan que anava a !amorata_ el armase Era m'eme
a/matear-se d'unes jales.
Mutila, ha asitul eta/amada, aleaea
* F.I; pernt en ginyerS scnvors A/1 len adusta deennistrinries. per
toni alartinez i XIII i Juli Morera i al dla 7 d'abril vinela.

MEDICAMENTS PUPS.
FARMACIA VOA DE

(non

Trikunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
_—
A la Secció llamen, es vele Ulla
contra Frupeit Pérez, Juba Ola
van , EduatiVAlaordo i Frantesc
acuaats clataier practico to at eitals e'.
CaUSS

tin a di l a e , Curistructlis del carril Non
'ir ia Rateliat, ame, motea hl e
yaga
del tries d ' abril de I aii) passat p's
ser cundan. uns cbrers que in, en derinaurs a la Comissaria, uns de-cam-

ama imentaren alliberar-laa disparata
tres ['cintra els guardieb. El fiscal,
considerant que el delicte (me can c.-Catalunya.
Con-desuda delegada a 'Tarra- aterre els detinguts era anicanient e:
gona: Anunci, ala efectes de re- de coaccinne . demaná a la Sala que fos sir, ean cleninats a la Pena n te nius
claniaciú, del retan' da la fianga
i Un dia de presh eadaseun d'ells.
constituida pel contractista
* A la Seco, Segona nu se celeproveiment de pedra
brareis viles.

ATENCIO!

50.000 Ptes
en articles variats i de gran utilitat, deatinata a OBSEQUIAR ELS COMPRADORS
des de dernit a

El Barato
Es regalaran tovalloles i capses de mocadors
Es regalaran jaca de taula i peces d'òpal
Es regalaran drago i davantals de cuina
Es regalaran cobrellits i quadrants
Es regalaran edredons i jota de l'a
Sem da articles que serviren d'adorna»
ment durant l'exposici6 de la Quinzena
Blanca d'aquests Magatzems.

FUNDACIO CAMBO
A LA

Evidentment es grades a les forces
JOVENTUT

"Estat actual del psicoanälisi", pe/
doctor Emili Mira (director de Una.

FULL DE DIETARI Cursos Conferéneies

VIDA CORPORATIVA

Concepto tisiCo-quirnic de materia
i energia", pel doctor Antoni Oriol ¡
cultarica li ha donat gran fama, exe- Anguera (professor de l'Escota Supe.
ntada per Pere Joan.
rior d'Agricultura).
Després els diputats volgueren
"La vbla i la mort. La callulaa,
tlellir l'interior. En 424 el pati fou senyor Fernandez Galiano (de la
Fareiormat pel mateix Cafont. El quart cultat de Ciancies).
costat es interessant per la gosadia
*Eta corrents de la biologia coa.
l'elegancia, sostenint la galeria da- temporänia", pel doctor August Pi ¡
munt les cameoles, obligades aOl, Poc Sunyer (de la Facultat de Medicina).
mes tard, el mateix famas construc.
- Herencia i genetica a, per Marga.
tor edifica la Capella de Sant Jordi, rida Comes 1 de l'Escola Normal de
itera una influencia castellana rebuda la GeneralitalL
recentment robrecarrega l'esta. La
"Idees actuals sobre els problemeo
Generalitat encarrega també a Ca- de la nutrici6", pel doctor Pi i as:rona en 148, la construcció de la ayer (de la Facultar de afedicinal.
Casa que posseia a Perpinyä; aquesta
"Estat actual de l'enclocrinologiaa
és en estil purament català gane.
pel doctor Leanare Cervera (de Is
El cos d'edifici formar per Eantiga Facultat de Medicina).
casa particular esdevin g uda d e l a Ge•
"Les teories actuals de revolticie,
neralitat fou engrandit mes tard en pel doctor Font i Puig (de la Faculdos sentits. Pel costat de tramuntana, tar de Medicina).
entre 1526 i lato, es conatruiren
"Idee. actuals sobre higiene", pa
edilicia que volten el pati deis taron- doctor Pere Domingo (de la Faculta!
gens; per costal ne migdia. Pere Blai, de Medicina).
seguint un pla unificas, edifica la part
"Els cierres avencos de l'Airrofique dana a la plaça de Sant Jaume. sica". per Comes i Soll (director de
En laal, calumnia la Carnbra daurada TObservatori Fahra).
anexa a Vantiga Sala del Consell, rica
La inaugurada, daquests curses,
;,-,arctot pel platea. Aleló és la intro- que. con/ diem inds a p iana tindrä
aucció del Renaixement a l'edifica el disiabte dia 24 del corrent. a de,
Es cert, pera, que la [mea tendencia quarts de non del vespre, al salo
entra molt paulatinatileat. per la ma d'acres de 1 • Atenes, anirà a carree del
d'artistes estrangers a la terra. Gata- -tu president honorari, senyor Jaume
tante a e5 trobava en decadencia polí- aerra-Hunter.
tica. arti s tica i econhinica. Lea guerCadaseun d iaquests curses radiares, el desplaçament del tornera ca; ra de dues conferencies crexposic.a
a hAtlantic i Castella preponderant, una Scesó dedicada a preguntes 1 reo.
tot ana contra Tantiga civilitzacia postes. Per asalatir-hi, cal instriuris
nostra.
anticipadament a la secretaria de l'A.
Pel costat ilel migdia la façana in teneu.
col/lechada per la tendencia cap a la
simplicita t neo-clássica dominadora
te l'apoca. L'obra de Blal, per tant, in
CONFERENCIA CLUB
obra de simpàtic italianisme, i la facana presenta una finor de perfils ben
allunyat; de l'austeritat castellana Conferencia del doctor Curt
Sechs
dels Herrera a l'Escorial.
La confercacia que TernMent Trae
ricaleg doctor Curt Sachs, ex -cateUNIVERSITAT AUTÓNOMA
dralle de la lanivers.tat sie tech,.
donará a Conferencia Club consiatira
Conferencia del Dr, Carlos Merk
en una dissertació sobre el terna "Mo.1 la Catedra de Quitnica experi- tas et gyntboles de la Daztse -. Lacar
menta% davant rmrr auditori nom b ro tindrä lloc a l'Hotel Rita, dimeérei.
sissim. va dona y la sera anunciarla dia 21, a les set en punt de la tarda.
caldera-aria el Dr. Carles Merk, qui La conierencia serà Mascada ama
diasertá sobre el tema Investigacia nombrases projeccions.
científica i experianciee mobre A l eaPides
Va fer la presentadó del conferenATENEU POLYTECHNICUM
ciant el Dr. Antoni Garcia Banús, qui
El dia 26 del correna organitaat
dedica frases de terreras elogi per
al Dr. Me7k. A continuaciú el docto: per la Secció de Literatura i d'AH
Hartas recorda els origens de la casa de EAteneu Polytechniculis, con-te:tea
Merk. Recordé que es treballs d'in- un curses d'Iniciació Literaria. caevertigacié, d'aquest important Cabo- rec del Sr. Caries Soldevila.
ratori van tetar cota a resultar la des. curset, que constara de quatre Pigcas
coberta de productes tala con/ la mor- sera donar el daba], de cada setmana,
fina quinina, santonina, etc., d'un de vult a nou del veipre. Per t devalor farmacolagic incalculable. El talla ¡ inscrecions, a is secretaria at
Dr. Ranas acabä cxpressant el seu l'Atenta. Alt de Sain Pene. 27. pral..
agraiment en nom de la Universitat a de set a nou de: ces,re Teldcrr 2331,
deseendent dels Merk, qui de
pas per Barcelona sita dignat honorar una de les nostres catedres.
AMICS DE LA POESIA
Seguidament el Dr. Carles Merls
aarai les eloqiients frases que ii IrinLa pOcsis gallega
nie dirigit el Dr. Banús. i nosä de
i Maria de la Llum 'Morales
manifest la seva intenció d'exposar
la labor científica portada a ternie
L'aasociaesi Arme, de la /asas
pele Laboratoris Merk.
organitza per a una nte)b10 pro2eta
coutinnació explicis que d'encii una lectura euiii g niada de puebles drque el fundador de la caco Merk pu-4 gudes als malora pactes Moderas de
eta ,etts entusaaatnes Cmi l ' estridi des Galicia. La comanda eacriptura
alaaloldea fin; als nostrce dice, no ha da de la Llum Mondes comentara
errar poesible de posar en ciar ni la els noua puetes gallees. No cal dir,
naturalesa ni la formació dels alca - dones, que. talment n orr les seSsiOrt
toldes a l'interior del vegetal. Han, anteriors. aquesta noca seseiei
supaaa per mia banda qtte sam pro- Amics de la l'oesia esdesindra
duete, originaria de secrecions inter- exit remart-ablc.
Iles o ile resultats de proceatioa,

Conferéncies d'Art candi' a la Uni.
versitat de Paria
Coi/1 ja iliquirem, han estas represes con/ d'habitad, durant el pecaren
semestre. les Conferencies anual; (ledinades a EArt i a l'Arqueología ca•
talanes, patrocinades per la Fundada
Cambia' , a la Sorbona de París. L'ass umare escollit ha estar el de 'L'arquitectura civil a Catalunya durant
Eépoca gatica". Els asslstents. en part
renovats i en part consuetudinaria,
han echan, com en altres periodes,
hastant mimbrosos, i no hi han maneas les personalitats conegudes que
c e le l l homenatge a la cultura catalana en totes les seves lormeb.
.\doif Horenga, professor a l'Es.
cola de Barcelona, ha estar encartegat d'eatudiar i eapoaar go que és el
Palea de la Generalitat i el de la
Caba de la Ciutat barcelonina.
Digue que la Casa de la Cititat es
un a creada de EOccident europea slurala el periode Tenriquanent (le les
cintas, ter obra de Ilur aran/teas comercial. Corri totes les germaaes (le
Ice ciutats europees, conté per a la
seva fundió: la sala per a reunió del
Consell, el partir que serveix de contacte del poble amb el govern i també
sereeix de merma la torre per a les
campales, simbol de caniandament
(le Ilibertat municipal, i la fine a tra o
aalea, per a la promulgacia de decreta
i allocuelona. La de 13arcelana no ei
presenta pas amb la perfeccia primitiva cona la de Como a Italia, exentalar acmplet ediiicat anteriorment,
en 1215.
La Palieria de Lleisla, románica,
Inés amiga que la de Barcelona, es
exemplar de gran linor i conservat
en bona pare. La Casa de Barcelona,
edificada en 13a8, esdeve propietat
del Cansen Municipal; abans de Vol-ganancias mullid/tal exiatea, pera, no
en casa prapla, i deapres shattuesta
data ela consellers segueixen encara
reunint-se en el Convela deis Dornineaans. 1.'i e erncmtts exiatien des de
temps aaties, pera espargits en eMacis particular, Els des/tamos d'adininiatraciú eren installats encara en
algunes casetes del carrer d'En Regoinir.
En ira sailaugurieva el Salé de
Cent, excellent e:ceta/dar el'arquitettara gatiga, primitivament es tres
traen, eia ectasia próxima a l'entrada. FOU a les darreries del regle XIV
que lis magnifica Mamas gatiga toa
construida, encara conservada, amb
les seves eaculturea i conspotacia
partants. El pati central i Eeacala és
sle tasa i encara (reata niodificata per alteracions poateriors anas
fragmenta conaervats intactas.
Els !siembres del Cotaiell tren reparta, en quatre parta, una per tris
tre. Arttle,ta part temporal de
Conaell era la (le la "Trentena a , ao
que dona. 1101/1 a lee sales de: Trenrenari. sobrevivint flamea que la porta
principal, la qual encara avui Mina
etitrada al Salsa de Cent, i u p a bella
licaja de forme a platereaquee cona!rinda si segle XVI, que comunicava
.1 Pati del. Tarongers existent Basara. Actualment ea el pata un d u ra
l'ese:ala d'honor moderna.
A la Casa primitiva la havia Capella prop de la Sala dels Treuaa,
la (mal anicament reata una porta petisa amb 14 inacripciú de Jcsús i
magnific. retaule de Dalinau, tan coas-atas, i sine marca un niontent entede•Cuneguts.
reabant (le l'evolució de la pietura
lae s tudi deis: alcaloides, continua el
sera Vorientació flantema.
Merk,
presenta tres etapes ben
rettiti
let
rettnians
es
tuneen
al
A
lu ir pertionat tlels tarongers. i els direrenciades: la primera, recollida
banca crea prusegita pela eaplendo- staceció de vegetals; la segona.
quimica dels seas extractes, i la
roaas sapiaaos de Flanilti, lind decoranett el hl ú tic Ces». Aquests ta- tercera, aplicacions dels alcaloides aceaittos (oren eatialmta i apresos a Bar- parais en la medicina. I.es condiciona
celona, reptoduntt-se despres la tabri- econianiquea impelas:u una altea etau:tejó a imita.," dele origivals. ense- pa en la fabricada dels alcaloides.
ttaarla ver lciaidor t inestres d•Arrai, ea la seta sintesi industrial alló ist
deniatialt veis culisellers de lit Ciutat. te majar importancia en els 1/asura
1. • editicaciO en 1347 de la facana alca.
Digné a continuacki que l'Etedri
uf:sala-a deati n la Trentena, la Capdla, talla una part del pati I mutila na, descoberta rally 1867 per oil j aponés.
es un alcaloide procedtmt d'un
part de la IkKatut gótica. La restanr,:ció de 1888 les reeents han posat vegetal que es constunia a Siria, Araen %Mor les grane peces histOriquee b i a i sobretot a Xina. Pero hEtedrina
no bou °Mitigada sinteticament
salvadea tle les destruccions.
watts anys despres, i (oren obsinauis
seouit paria a estudiar redifici aeguidament una a-Che de comaostas,
it, la ttelleralitat, el imal digne que
CO cosa molt notable, segarla el contalaste mes/catos iniCie, heiliiici
ebsnentat de la Ciutat. El Parlament ferenciara, l'Efetonal, sle propietats
emula comença a funcionar &nata el mear diferents a l'Efedrina, degilt
rtiguat (te imane 1, i eu 12.a8 apareja que aquesta no té ela grupa exlvdre•
li ca que poaseeix rEietonal en el !tu
;i1 ductsio en tia tres eatamenta celeliii fiche.
s:a:die, militar O mlnitle i el popular.
El Dr, Merk, despees d'atialitzar
Quan el Parlament itu era renn:t, una
Lidnishio rl, inetubres representants els morfològics ¡ taxilógies de la
morfina ¡ la cocaina, pas:.4 a observar
perpetua de lea Carta era el trae conS- cotn restad/ ens ha portas la deseotitina el poder executtu. Aqueas:a di'erta dels acabildes nous cors la Noputada, es reunid al (ameras de Sant voeocaina i la Psicaina.
Francesa:, i a l'epoca de la color tue
Una prolongada ovac,a, acollt les
priltia de la Casa de la Cimas es
dan-erra paraules del Dr. Merla i
construí sanase propia la de la Dipu- Vil-lustre
c onierenciunt va eaaer molt
tacia general.
¡clam ar Per la docta concurrencia
A collientaillent del sestee X aa quan
de•aparelata el Call dels Jura., e,
compra Una niagnitna c a s a. aonser• TASCA CULTURAL DE L'ATEvadt ein:ara quaat intacta, que és e; NEU ENCICLOPEDIC POPULAR
le:“ a a c t u al t el primer pis del cant.".
L'Ateneu Enciclopedia Prepular
de Sant lionorat. Era 1,114 cata tipica inaugurará el
(lel aegle com abres models quarts tic mardisaabre die 2 4 , a dos
del vespre. un (Irle
existents a Harceloila i e nl viles on de deu cuneta cientiiies
ama> els sela pedra era abuntlant e rica.
giients tenies:
Al primer pie. hi havia slues sales
hileCres de tipos cata!a. al darcera el, arxins i eis despatsm. i la
inri' al I Inc on potteriorment s'edif i ca la Capella de Sant
Per a /Ilustrar la impertánria
Eedifiei inlIne ela diptitats feren con:D'interis per
fruir la façana en 1.411, al carrer del
Bebe, per Mare (afama ha part es-
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situt Psicoteenic).

CONFERENCIA CIENTIFICA
A L'ATENEU BARCELONES
El elltuartn
me to. dia .20 . a das
murta de van del vespre, a la trIuns
de VAteneu Barcelona,, el sentar
Herr Sterinalin, especialista alernany
dr nervia inorgitnica, M 'adra, una con1" CfélICIA ea:medica popular de gran inten:,

'em

a Lt Itunianitat, .sulire el

Annesta cOnleriineia sena pabiica, i
tema: " l'atines i etlrat i in del tarnIn° es Fee0111:11M SlOaltlent 4!)

' nata, mine a totliinn en genera:.

tarta-

CURSETS DE T1SIOLOGIA
I D'HIGIENE
El Colleg: Oficial ite Practicants el
Medicina i Cirurgia de Cataluaya
inaugurará el vinem das in (Fabril un
curar( d ' especialitzaraii
Tisiologis
i altre d'Higiene general. Queda
<I beria des das Ui la matricula a !a
secretaria del CoNegi, Unio, 8, principal, on s'inforritarä drgudament a
tots els collegiats ele diilunr. CHICeres i divendrea habila, de set a de,
Innlart5 il nou de la tarda

=Totes les notes pregadu
han d'ésser trameses en
catalit i ahans de les nau
del vespre, a la nedarrie:
Corts Catalanes, 589. 1.n
Les d'esports, a Barbara, 11

als Herniats

EL GABINET ORTOPEDIC
"HERNIUS"

s'ra tr ,onsiet ale non:
snuati s la Ritmo da Ctitalusys, un.
mees U, be., en atendrá (les trova' la scia aloanetaa e
maneletCentu:tes arios de i1 a 1 n de 1 a

FI NNIBLA DE CATALIYA

al.

Mía:Losa

I er, loctore 143 4 a

•

Diumenge, 18 de mar(' de 1934

LA

PUBLIOITAT

BARCELONA AL DIA
Butlletí Peclaeltic
UNIVERSITAT AUTONOMA

vacances a:5 centres docents dependents dei Rectorat.
Les vacances de primavera comencaran el dia 25 del mes que som
i duraran fins el dia 2 del vinent mes
d'abril, ambdas Melosos.

Aeròdrom de l'AeroniutIca Naval. — Procedent d'Estutgrad,
amb escales a Ginebra i Marsella,
a les 1815 arribà l'avió "ROHRBACH D-1727" amb correa, mercaderies j 5 passatgers.
L'avió procedent de Madrid
s' Iba vist obligat a tornar al sea
lloc de partida degut al mal
temps que fa.

Servei

Meteorològic

de Catalunya
EITUACIO OE AAAAA ATA109FERICA
D'EUROPA A LEE SET OIL DIA
19 DE MARÇ DE 1934

Laical, 101, prenent-hi part les
robles Barcelona Albert Martí i
Calalónia.
— L'Esbart Danseires Sarrianene, Placa Sarria, 6, el dia

d'abril, luida de Sitia Jordi.
tres extraordinäries audicions
sardanes, mali, larda u nil, a cal-red de la cobla La Principal de

22

Els Fets Diversos
Al domicili d'Isidre Peñasco, de la
Rambla de Catalunya, mentre aquest
donnia, entraren uns Iladres, els quals
s'apoderaren de la quantitat de 2.600
pessetes en diners que aquell tenia guardades en una caixeta de ferro.
— La presencia d'uns guàrdies
d'assalt a la casa número 74, bis, del
carrer de Sant Pau motiva ahir al mati
una regular alarma entre el vernal.
Esbrinat l'obj ec te de la presencia dels
agents de l'autoritat, va resultar que
aquests havien estat requerits per la
llogatera d'un dels pisos per tal de procedir a la detenció d'un rellogat el qual
aquella acusa d'haver-la fea víctima
d'un robatori.
— En intentar pujar en el tramvia,
va caure Joan Blanc i Lluch, de disset
anys, amb domicili al carrer de Cclius,
ro, primer, i es causa la fractura del
cúbit i radi ‚Met, de pronòstic reservat.
El paciera, després d'auxiliat al dispensad d'Hostafrancs, ingressa a l'Hospital Clinic.
— Teresa Febrer i Isern, de 66
anys, amb domicili al cartee de arelar de Palau, r3, bajaos, va sofrir una
caiguda casual, i es causa una ferida
contusa al front i luxació escapuiar, de
proniatic reservat.
Ingressà a l'Hospital Carie, després

d'haver estat assistida de primera ¡aterida al dispensara d'Hostairancs.
— Manuel Morales i Soler, de catorze anys, ahir a la tarda, a l'estada)
de bans, es llanca d'un tren en marxa,
i resulta amb ferales greus. Manifestà
que havia pujat al baixador del l'asseig de Gracia, i havia pres bitllet fins
a Festació de Sans, on volgue baixar
en veme que el tren no hi parava. En
greu estat, fou traslladat a l'Hospital
Clinic.
— Al carrer de Sans, cantonada
amb el de Jaume Roig, un tramvia atropella Joan Carreño, de 20 anys, i
ocasiona ferides al cap i a la regió glútea, commoció cerebral i la fractura de
diverses costelles. Passä a l'Hospital
Clinic.
— Per harte pronunciat amenaces
contra un guardia de la brigada de
TraÍic, fan detingut a la Plaça de l'Angel el conductor d'autobmnibua Senil
Pedro i Aixelä, de 28 anys.
— L'obrer Francesa Grau, de 28
anys, treballant al dic Botana sofri feriales contases a la regier parietal dreta,
amb probable fractura d'aquesta i centinodia cerebral, de pronastic reservat.
Despees d'assistit al dispensari de la
Barceloneta, fou traslladat a l'Hospital
de Sant Pau.
— Allir posa fi a la sena vida Hancant-se des del tercer pis al carnet. de
la casa número tz. del carrer de %Viired, Júlia Fati Burete, de 52 anys, la
qual patia una malaltia crónica i queja
havia intentar suicidar-se fa uns quants
mesos. El cadàver va ésser trasllarlat a
l'Hospital Clinic, per ordre del jutge
de guardia.

La conferencia del doctor Caries
Merk.— A la a:ätedra de Quincca
Pereletels o Un. ele pollos occlExperimental, va donar la seva anuadontale d'Europa el réglm de forte
dada conferencia el doctor Caries
Banyoles.
temporal m do ponent que produ•Men
Merk, el qual va dissertar sobre el
A les 8 sorti "JUNKERS
mar gro... • loe costeo allentleues,
tema "Investigacia cientriica i capei plou • gran part de la PonInsule
:aencies sobre alcaloides. Va irr la ENSENYAMENT SECUNDARI D-1089" cap a Estutgard, ami)
lberIca, Frene. i Illes Dritinlquee.
escales a Marsella i Ginebra,
Les activitats de la Societat
presentada del conferenciant el doctor
El centre de balee, pseudo) •etb el•atoni Garcia i Sanas, el qual va
Reunió de professors encarregats amb corren, inereaderies t sense
d'Atracció de Forasters
tuot
•
Escdcla
I
tendelet
•
desplegarsaal.a ar frases de fervorós elogi per al de curs.— Demä , cilumenge, a les pass al gers.
e.) cap a I. mar Báltica I Eecandini•
Merk. Va recordar que el$ tre- once del mata es reuniran a una aula
FOK930
sortí
l'avió
A
les
via.
azals d'investigada d'aquest imporde la Universitat (Fati de Drei) els KER 8 EC-Alili." cap a Madrid,
En la (Muera sessiä linguda
Lee elle. preselens • 'estimen des
l aa Laboratori van tenir cont a re- professors encarregats del curo de
per la Junta directiva de la Sode In Azor n fine al ?Sarros occidencorrea,
omb
mercaderies
6
pas1
el descobr:ment de productes segona ensenyança amb destinada a
ricial d'Atraed() de Forasters
tal, u determinen lempo goneralment
ras eom la mortana, quinina, santo- Catalunya, per tal de tractar d'afers sal gris.
d'aquesta ciutat, sota la preSibo, amb v•nte Ruines, pese amb col
aau. etc., d'un valor farmacològic in- matessionals. Hom prega l'assistencia
nuvoles I tomperatures umus.
deuda del senyor .Mariä Rubid
Base aeronaval.—A les 7 sortí
El doctor Barras va acabar puntual de :ces eIs professors, enBellver, el senyor president va
AAAAA DEL TEMPI
•exaressant el seu agrannent en non] cara que no bagaren rebut convoca- fludroaviO italià 1 -RUDO" cap
donar possessió del carreta de
A CATALUNYA, A LES VUIT
a Marsella, tienova i Roma amb
‘k Universitat a l'illustre deseen- tara exprcssa.
vocal al senyor Hilari Salvador,
cara: dels Merk, que, de pas per BarDomina lampe variable I rauvolrm, I
Festival de l'Institut Salmeron. — corren, mercaderies i assaldaaa.a. raha dignar honorar una de les
conseller representan i d l'excel_
plou a Lleida, a Tarragona I a TorDenlà, dAluns, dia la. a les del, del ger s.
• st,es eätedres. El doctor Caries mati, tinara lloc al camp despeno
lentissint Ajantament de la cinlosa. Ele vente $65 moderate o Torta
Crida a uns clutadans. —
alera: va agrair les eloqiients frases
quadrant.
del
tercer
ta( al Si de la tnalei g a Junta,
(Cama d'En Per aquea la Deleg.mcir) Maríque ii hada dirigir el doctor Banús del Catalunya S. C.deducacie
d'ale', a Tormaaima
Temperatura
iisica
adreçant-li una salulaen) afecun
festival
i va posar de manifest la seca loten- Galvami,
tosa 17 graus; mlnlma d'avui . • Mel'Asso- tima S ' 1/11FITSSa la presentació
de
organitzat
ver
la
Direcció
tuosa en nona dels reunits, que
ca d'exposar la labor cientifica por- ciacia d'Alumnes i ex-alunines de dels senyors Josep Cano Lemez,
rla, 7 graue sota Seso, on luisteis
bou aniablement rorresposta per
tada a cap pels laboratoris Merk. Va
un estila de neu de 62 contImetroe.
Antoni
Font,
Joan
Baños,
Pere
1nstaut
Salmeron.
Ultra
les
diverses
l'expressat senyor.
explicar que des que el fundador de la 1 que aniran a carrec Conesa, Didac Sanchez, Tomas
(noves
atletiques
observadons
det
ternos
a
( L es
,:asa Merk va posar els seus entusias- dels alumnes integraran el programa
Desprds ei mateix senyor prela
capPelillo,
per
a
,
van
a
Barcelona,
a
les
set
Arpiñän
i
Francesc
raes en l'estudi deis alcaloides uns els uns conjunts corals executats tarnlié
sident va demanar que constds
gatera de ta primera mana.)
que
els
lliurar-los
documents
possible
poy
no
ha
esta
irres
dies,
:a
que reen acta la eali.sfacciú de la Junta
en clar ni la naturalesa ni la Orts escolars. L'alumne-atleta
in t eressen.
e:
per poder complar ami) tan vaDivulgació sanitària
::nació dels alcaloides en l'interior sultara millor puntual guanyarà
una
en
consistent
luös element, acordant-se de
¿el vegetal. Se suposa, per una ban- trotes de l'Institut.
de Medicina
l'Acadèmia
de
senyor
Diorector.
donada
el
conformitat, prenent-se a conaa aguin productes originaris de se- copa
de Barcelona
c'eC'.011.5 internes o be resultat de protintmeiú els acords següents:
desconeguts. El, es ,Fer constar t'II acta la satisENSENYAMENT PRIMAR!
fels continua el docfacció de la Junta per haver enLA RABIA
alerk, presenten tres etapes ben
trat,
en el periode de franca conRestabliment de cursets.— ha esA proposta de la Comissió de Fo- de l'actual facin arribar a la dita Seca valescencia
- aciades: la primera, recollida
In ha sempre una
.A
Catalunya
el
vice-president pride vegetals: la segona, anä- tat dictat un decret pel nual sau' ment. el Cansen Direatiu de la Protec- ció Ilur oferiment i programa, per tal
fàcilment
Notes de la Federació
aiírnie deis seus extractes. i la bela el ministre d'Instruccia Pú- tora de l'Ensetiyanca Catalana s'ha adre ne abans del dia 31 la dita secció pugui mer, senyur Puig i Alfonso, que endemia de rabia, que
de Turisme
aplicacions deis alcaloides se- blica parque restableixi els cursets çat al digne baffle de Barcelona dema- fer arribar la seva resposta als que ha - ha hagut de sofrir una operad() prett els caràcters d'epidemia,
quirúrgica; procedir d'acord amb (m/n passa actualment. En el
nant la seca intervencia perquè sigui Gin estat escellits.
' • en la medicina. Les condicions dintre de les Incalitats. i licuara
per
orares
successives
aviar un fet la retolaci& catalana dels
1 - oficina de Turisme de Calalu- nostre benemèrit Laboratori Mu: riques dels alcaloides, i és la trodueixi
S'ha constituat a Manresa el
Per tal de donar lloc a la clausura nya i del Patronal Nacional del nicipal es donen diäriament, se- Fumen de Turisme de Manresa
antes: industria: aquell de rna- simultànies, les nmaiiicacions que carrers de la ciutat.
oficial de Vena:aleló d'obres en ferro
:aportarte:a en els nostres dies. juljara pertinents en relacia amb els
150
gons les ('poques, ile 46 a
i les comarques de Bages . Bernarmes de provsi,;
forjat i repujat cale l'artista catall En- Turisme a una gran tirada de
que l'efredina, descoberta en diversos torno
BEVEU AIGUA IMPERIAL ric afuñoz i Mural a exhibeix al Saló fascicles illustrats de la ciulat mjeccions antiräbiques a perso- gada i Solsonès. Lacte de cons7r un japonés. és un alcaloide d'Escoles nacionals rle Primera Enfolls
per
guasos
mossegades
tituein, que revestí extraordinad(artes le l'Associació d'Arquitectes de en cinc Ilengües, i nomenar el nes
e ni d'un vegetal que es cense- senvanaa assenvalades.
Dinia r ts, a les deu en nuat de la y er- Catalunya, es prorroga la visita tots els vocal secretari senyor Manuel o sospitosos d'esser-ho. Aquestes ria soleumitat, tingué lloc a la
a Siria. Arabia i, sobretot. a Nina.
Concert al grup E. Baixeres. — ba, tindrà lloc. a l'estala! social del matins (dies feiners) fins dimecres.
graposen
en
evidencia
la
xitrea
Ribá
Casa de la Ciutal, i fou presidit
i el vocal Jacint 'älontllor
l'eirerina no va ésser obtinguda Ara. dlurnen g e, dia la. a das quart;
assistir eh representad() velat del mal, i fan que l'Intime per l'alcalde, senyor Franceso
a:antent fins 1924, i van ésser de os de la tarda. salara 1101 al Una, rartit Nacionalista Caaaa, la seanna
Per
a
auts seguidament una serie de Escolar Baixeres rin gran conecrt, sessia del curset d'ea s emarrant araziic
de l'entitat a l'Assemblea de la inds estoic digui anda tota ener- Ala red; el diputat a Corts senyor
i és malt notable, segons especialm e n t dedirat als alumnes i a ic fotagrafia, ore ina.rat per hl ticerier,
Federad() Espanyola de Sindical; gia: "Això es massa; no ha de Francesc Senyal, el senyor Mai
Islografica
del
dit
que
ca
-nierenciant. refetonal, de pro- Ibas fanalies, organirant n n." l'Assopresident de la Fed'Iniciativa i l'urisIne, a la m'al durar", Iraelant-se, com es trae- tute l
del
fotagrai
S:.
Narria
"ara.al
C.trreC
a
Fefredina,
molt
dJerents
8a•
•
eiaeló "Amica del Grua Eur.Yar
pertany la Societat, que tindrä la. d'una malaltia perfeetament derad() de Turisme de Catalunya
En apuesta Seeeió es Ira :15.1 asas di- •
a a que aquesta no té els grups aeres".
Hoe a Saragossa els dies 17, 18. ovil abl e.
ELS OBRERS
i Baleare, ¡ Jatune Marill i Jauversos procediments aa renta' lebaique posseeix Fefetonal en
1 - ii prendran part els artistes de:
En la "Gaceta de Madrid" del me Gras, del Patronal de Turina sea noch clínic. Va analitzar els Gran Teatre Urea. Jrana Mas. xat de alinea Ei als oni trae r esCanvi d'estatge. — El Sindical 19 i 20 del mes que som; donarassístir
a,
presea,
carset,
cam
s'ins•
passat
dia 3 d'octubre de rally
hie de Calalunya.
morfològics i toxológics de la morfina soprans Peu g era: Antas; Marqués sr
dindústries Grafiques 1 Similars se per assabentada d'haver coAssistiren a la reunid repre; la cocaina i va passar a observar tenor, i Ricard Fuster , barítan. arom- criguin a la Secretaaa de la S. la del fa avinent rls seas associats quo mentol tramesa dels nous fas- es marquen les disposicions per
7. p al.)
P
X
C.
(Pi.
malaltia,
tan
terrible
l'estudi
ha
portat
amh
ell
el
descombatre
a
sentacions dels Ajuntaments 1 de
20111
cicles
francesos;
correspondre
a
rianci tel concertista seal
nanyats
ha
traslladal
l'esta
tg
e social al
Iluc, eorn a les entitats econòmiques, espor•obriment d'alcal arlas nous. corn la ave: Frances a Figurera
earrer i le' Josep Anselm Glaser, 9, 1;1 consulta lela per la Junla del posa d t. en primer
aovocecaina i psicaina. La nornbrosa
Port respecte a la installaciú mesura preventiva. la vacunad() lives, politiques u culturals de
Denla, a les cinc
Escolar.—
Festa
prioripal.
primera.
Les
liares
va
acudir
a
sentir
--a:an-rencia mir
GENER „oeretar¡a sAl i
del ter- les comarques esmenlades.
una festa TAIMS
de set a vuit del d'una caseta per al servei i cus- obligaleria dels gossos
-,ressant dissertacia del savi pro- de la tarda, se celebrara
capses de les vespre els
me o termes que hagin estat deDesprés dels discursos dels
-, va premiar el treball del ron - escotar organitzada per FAssociació Rebudes esplèndides
dies feiners, 1 d'onze tedia de maletes i altres objectes
HOYO DF MONTERREY. o una del
iunt a les escales de la Porta de clarats infectats (art. 218). En seuyors Senyal, Mturlll, Riber i
rar amb fervorosos aplauda Gutural Cana:asna a l'Escila Nacional marques
migdia
els
dies
fesESCEPCIÓN
i
EL
VINYET
LA
de nois del Passeig ile Sant
la Pea, en el sentit que cal una reunió tinguda pels veteri- 31arcet, i d'aprovar el Reglament
tius.
----núm. 170. dirigida pel senyor Josep
deixar expedit al públic un llor naris de Catalunya, aixi lambe es pea qual s'II:llar:a de regir la nava
Relució dels ehie. tes 'roba', a la vio
calendari escolar.— Segons s'es- Eieuerola.
Conterénola regional nieta tan
entital, foren elegits per a forconcorregut, fent-se la ins- va acceptar no fa gaire.
Hi arenaran part uns quanta alum- Pú bli ca i dinositat s a la ataiardorma Gràfiques. — 1..ne 4 , ntitats Unió
rs a: calendari escolar que regelx
Na tots els països admeten
mar la Junta directiva, eis sepresent cure acaaénac i que mas de l'Escala, la cantatriu Teresa atunicipal, a dispoaai de lee earinnes Obrera le l'Art d'Imprimir, Sin- tallarid en un al Ire lloc co no
(huera
que
vaeuna
obligateria,
car
senyors:
a, ar aprovat per la Junta de gu- Busquets i el Trio Simfanic integra/ que acreditin que el; ',Culi:Ven' una pla- 'tat d'Indústries Oräfiques ¡ obstaculilzi la via pública; agrair
Franicesr Marcel, president ho
a:, de la Universitat, denla. dilluas ae- l a senvareta Concencia Jet i els ca cie venal anibm . nr; un encrimeat a
al delegat general a Mexic, se- /Chi ha prou anal) fer complir
Similars
i
Societat
d'Obrers
Imnran
•
'Art(0i
Ver.1,g3;
pnrrarronelc:
1
un
Lilas
i
Joan
Chalana,
disposicions
sanitäries
asseles
eermans
norari; Vicente Pral, president;
sstaatat de Sant Josra. sera dia de
ny n o- hliqiiel Bertran de
de peil anlb Int1a14 + C: unes talleres amb pressors, convoquen a una ronnyalades com a meSures preven- Jaume Pallare. viee-president;
unortnro imitaci6 coraza; im clarrer amb l'enhiela regional d'arls gran- tia la trarnesa de nombroses
tives; per() en el nostre país. [s.-idee Vives, seeretari; Josep
raratre data: un decir, de la rifa nacio- pies, que se ielebrarä. a la nos- oions de socis cooperadors i recuco -secrelari: Josep Por
nal del sinaeig del 12 de atare: una ma- Ira ( • iulal els dies 1 i 2 d'abril sidents a aquella Repúbliea, fa- enemir de bala tutela, es indispensable. Tolhom sala els terri- tablella, tresorer; Lluis
leta enntenint un ve , tit i etm dee n ravorables
a
l'actuada
(le
la
Socieno; pmtamonedes de pell «Interim %JIMIA. en la elnal seran trarlats eietat; interessar-se davant del bles efeetes de la ràbia; j'oró ds l'O n apla t ior; Lluis Roviralta, vOa
ele 1emes: Estatut naelonal
p eral i passatge, cap a Algeciras cta., una pinta, un ruirallet, un nuca salaris /11fIliMS: fórmula per a senyor ronseller regidor de la suficient que passi per un Hoe ea I.
SEMAFOR DE MONTJUIC
carretú de reeollir gossos
—o—
escales, del senyor Fill de Ba- lar i una cabila a rum de Celinia Tem- In seva estricla apheacid. Atur Coniissid de govern munieipal,
perqua tols els vianants, a l'una.
La Federad() de Turisme de
rrio], A. liamos; "Antpurdati", nrano; una cadena ama tina medalla amh foreds
i reslrioció dels dies I le Seoció dlarbanilzació i FiXaln- els einpailin per tal de fer-los Calalnoya i Baleiars ha designat Observacions meteorolbgiques:
inicials
i
data;
un
clan,
amb
quatre
aria; càrrega general. cap a Palreball i forma de con(rares- pla, senyor Duran ¡ Reynals, per fugir.
i g ent, N - eut al a. U. InialL landas i Rose;, .le la senyora rana.
cl seu presitlent, senyor Manuel
lar-lo.
tal que es remoguin els obstaeles
• cercle cobert; al migdia
Aixb quan no apedreguen o lidien-, per tal que la representa
de C. Mart./en: •-laet¡s",
Vídua
que
s'oposen a la completa ur- mallineten els empleats munidU. dur i alegues. cel co- amb carrega general. eap a Val'Assemblea que la Federació
liallitlaCió de la Placa de Cata- pals. Posats en aquest pla, par• i horitzons boirosos, i
Espanyola de Sindicats
escales,
de
la Mrla. Sera.
lencia
i
lunya
i
del
earrer
de
Pelayo,
que
;• . - , nent N. O. molt frese, mar
lar de mesures de policia saniy a ¡ Turismo celebra a Sarade P, Garcias Seguí; el pesquer
son aviii els Unes mes eentrios taria ds parlar de quelcom in- tugossa.
Rambla de les Flors, 16
jada den S. 0. i el cerda
espanyol "Santa Cristina", arnb
de
Ba/Telffita,
aiXi
r.'0/11
porque
. amb cúmulos.
Telefon 18726
útil.
—o—
seu equip; cap a la mar, del
AUDICIONS PER A AVUI
s'estableixi al port un servei te— Terme, el
:i . briadre,
Aquesles mesures lan prendes
L'esmentada Federad() s'ha
senyor Pan Cateara; Halla
A
les
lefònic
ben
complet.
perunze
del
maní
a
ron)
li
la
Plireit
5
d'abril
El
ella
vinent,
a
les
non
del
• :e, 11.
"Paganini", amb rOrrega general rnata seran venias en pública subhasta. de la Virreina (Sara Joan), ora toca per la seva importancia, I en rerts paisos sem:comprov¡ pe- ailberit a la campanya iniciada a
1.—Aixt que es
l'llluutle .Mallorea contra les disMoviment de vaixells a posta 1 5 passatgers de trànsit, cap a al alont de Fletan de la Mare de Deu ganitzada pels Amics de la Sar- eongratular-se que la Compade scl. — Demoren a l'E. dos Germen. del senyor Einili Caran- de l'Esperança, nrganisme de la Caixa dana de Gracia. Cobla La Prin- nyia del Camins de Eerro del g iSlenria Innl ras i le rabia es posicions (idoplaeles pel Govern
on
infootaila
la
regle)
declarara
de la República que -ifeeten els
• o a ls de dos pals a motor dini; el !tornee "Dabljorg", amb de Pensians per a la Vellesa i d'Estal- cipal Barcelonina.
Nord tingui en estudi festablilingui Hoe, i s'obligara a dur estrangers que visnlen les Bavenen al port; pel S. un ber earrega general, cap a Valencia, vis. el, empenvaraments d'objectes j ro—
A
dos
quarls ele dulce. al ment del billiet d'aliada 1 lorna- !manió o a ésser portal amb
bes,
g
del
vencuts
ahan
pie lao grenis perjudicis
dia ter de gener
goleta de tras pals orre-í del senyor Tomas Mallol ¡Bosch;
carrer d'Entenca, g ainfra a l'A- da ;1 Paris per Puigeorda, que la eadena tot gos que eireuli. En lears i
Ir 1934: rentrada a la sala de sabiasaratsionen al turisme d'aquelles
--a a Ilevant. i al S. 0. dos falernany "Altona", amb carrega les
numenai.
%anguila
Mistral.
Junta
Ii
liavia
dernanal;
Cobla
La
Nova
é s per la placa de Jonqueres, 2, encas d'incompliment, es reeollirä illes.
--bots a motor que venen
te Bareelona, iarganitzada pel delegat general a la provincia de II es matará, el gos l'amo del
general i tränsit. cap a Hain- tresol.
Eme/U de la Sardana de Barce- Murcia imita residencia a la ca- qual no alengui l'ardre.
burg, del senyor Ricard T on ee emar-,
pital , el senyor Josep Ferniindez
; l'espanyol "Ni girals
ELS VETERINAR1S
2.—Al t'ami) es tindran fer;imb •ärrega general, cap a Ga- Abrics i vestits
-- A dos quarts do sis de la i Tontas, i facilitar uns positius inals els gossos, i els agents
queden "Ia•
MUNICIPALS
nava , del senyor Fill de Iharnul tic a n :•• LA REFORMADORA tarda, a l'estalge del Foinent de ami) vistes de Barcelona, per a l'auloritat (act bannen d'esser
MOVIMENT DEL PORT
-Bosch.
Trafalgar, 9,
- Tel. 15809 la :Sardana de Barcelona, Pi, 11, illustrar unes conferencies des- ginOrdies
niOSSOS d'ES(111:1
eirpiptives de la ciutat al pro- (Ira, guardes rurals, etc.) mata- Serveis prestats durant el mes
De (animan.
Vaixells entrate.—
a canee de la cobla
de febrer
el voixell correo Halla "Franca
anib la collaboracia Je l'Esbart fessor (le París senyor (larda ran a trets tot gris que es trobi
l.a Delegara', d'Hisenda ha assenyalat
Larroa, i agrair al delepal de la [Hure per ramos ¡ hoscos.
fassio", amb rarrega general
Rendimenl del pes en ea IM
MOVIMENT D'AVIONS
Per a demà els segrients pagarnents: Ins- infantil La Falç.
11 passatgers, dei senyor Tomas
— 'f arda ¡ nit, Agrupaeid Sadetal, senyor Ronald Falconer,
• I besliar saerifical: bavi inse
tala Industrial Terrassa, 74025 pessetes;
3.—Tot amo de gos pagara n k
Mallo! Bosch: de PUBIla,
Antani Andreu, 370'13: August M. Ar- Sardanista (lo Boreelona. Eran- residen'. a Hamburg, la gest ha_
ji, r, 3 2 1.1 68 quilos; bovj ~flap.
AHIR
'ti/non, 325'7r : Joan Baptista Beraer, resc Lairet, I 01. Cobla Barcelo- nada publicació de folograties una contribueió anual, per pe- 883.517; llames i calad. 581.208;
Torren, mereaderies i 116 pasMaria Brujas, fla g '30; Eduard
813.618; solipeds, 52.0 04
bareelonines en la impon-tala re- lila que sigui, tan t a la capital
na Albert Martí.
salgers, el motor corren -Ciudad
Aeròdrom de l'Alr-France. —
con) al cantp. Es rúnica manera
de Patina", de la Cia, Transme- Proceden( de Tolosa, ii r:. 8'10 rarli' 5• 49 1 '5 0 : leaquito Carreres. 0g7:
— A les deu de la nit, al vi sda que publica la Companyia sle fer de ' ui els amos lia_ vedella fitrana. 7.4001 bratis de
Salvador
Casual&
31oaa
:
Rosa
Comes.
lidia. 2.631; total. 2.659.637 quiiliterrania; de Batan) i escales. arriba fallo amb corren, mes_ 740 . 25 joen Forcadell. 148'05; afiriel carrer de Itogiod, 81 (C101), or- Hamburguesa Sud-Americana de
martinis de gossos inig perdida.
"rtruh gasolina, el vaixell petroler p aderies i 1 passatger.
;ri hell aso'25: Antoni Navarra, 340'52; groutzalla pel Emiten Sardanisla Vapors, i enviar una representa- Aquesta mesura es indispensa- IOS. Deconnissals: vaques, 19:
vedelles, tol al bestiar bovi, 23.
Cobla Cabila/aya.
d/1 a la Comissi() preparaläria
folona", de la C. A. M. P.
Procedent (le Marsella, a les (610, i Pedro!. re; Teresa Ranion.
Fi' a la fundariú a Cal:diluya de ble; acose ella no es pot fer Montó. 1; (avenes, 22; xais, 23;
de la mar. els destructors 814 arriba l'avió ami) corren, 61'69: Pere Rabel, , 320 . 78: Jaume SasAUDICIONS PER A DEMA,
sense tolal bestial. llaner, 45. Gresla
rabia,
desaparèixer
la Diada de l'Art.
anerra esparryols "Almirante
• re, 31148o; Francesc Seguí. 266'11):
DILLUNS
romplar que la llanta contra la lats. 21 cabros, 18; cabras, 21:
¡'ere Tobella, 74n .25: AdministraciA
iaaliano" "Churruca"; de 'Tara inercaderies i 2 passatgers.
Per la Secretaria general tau
A la tarda
ràbia es rara i SIbil els ;unos dels
de
Casablanca.
a
les
Josep
Procedent
f.ote..ieo
m'unen,
35,
¡
m
ono:
Mar
rag ana, en Hast, el vaixell "Landdoma comple del moviment tu- gossos els que han de pagar-la. total bestiar capri, 21. Porcs, 9;
l
les
cine,
(lavan
el
local
soA
-tíCresio,623'71Manul?.frdez
solípeds, 1. Baixes en el mercal.
furia . del senyor Fill d'Emili Da- 11'55 arriba l'avió anit) correa,
hagut a
durant el
(mil
d'Auca()
Catalana
de
la
Bar173'92
4.—En ras d'epidemia es de- ,le Itaner, 2; capri, 1,
ancorat a la bocana del inereaderies i 5 pessatgers.
finit mes dr lebrer, de les romiiceloneta,
Sant
Mirilla',
3.
Calda
clarara el segrest,iment deis Total de decomissats, 123 caps,
A les 1318 sorti l'avió cap a
nicarions rehundes deis delegats
Banyeres lavabos, Barcelona Albea alarli.
gossos por mig any, no permeServei dels Mercats públics do
Tolosa amb corren, niercaderies
etcètera — tiedieada als mestres de l'Orfeó Aranjuez, älexic ¡ Tivaoane (SeYEROIGIEll
letal el tränsit pel rarrer per cap Provenneuls: Decomissos: caras
Al dic. — El pesquer "Pedro", i 6 passatgers.
Rda. Universitat, 9 Llevant i llavines d'Aer,i(1,
negal).
molla.
senyor R. Freixes.
n licuases, 4 quilos; peix, 19.215;
A les 1315 senil l'in cap a
Per till ini va nrordar haver
— A les cine, andirió orgaAmb la proximital de la pri356; frailes i verduT., Sea-cid Permanent de Prspacanda
anib correa, merca d e!atizada per la Seeriú Permanent vist ami) satisfacen') la rampa- mavera, els casos ele rabia ean li';pulles,
De guerra: El canoner "Xauen" Marsella
Centre .autonotni s ta de Dependents
del
ros, 13.320; ous, 1.575 unitats;
ai s destroctors "Almirante Ga- ries i 2 passalgers.
del Comete i de la Indústria recrada a de Propaganda del C. A. 0. C. 1., lira que realitza l'Aulioneibil Club augmentant. Al Laboratori
7 unitats. Control. do
;111.
lrairi,
A les 824 sor,' l'avió cap a Pus aquel! cnrs que pensar visitar l'es- a chuco dr la robla Barcelona (I se Catalunya, endiminada a oh- nieipal de 10 injeroions anti"'"d , " 'Chut rara".
r
.0retl
re-,
Cenit
llet: Al älereat Central
casablanea amb corren, merca - tarar del Centre la pronera nit de Cara- (U. de la (3 .).
tenle 1;1 supressió deis passos a rättiques que es donaven
oollides per a la sine analist
ixcIJs despatxats. — Distan- deries 1 sonse passatgers.
melles, que cal que ahans del dia
— A dos quarts de sis, al nivel?, que sdn titi perill constan( ment han pnjat en poro dies '307 mostres de Ilet, de les quals
zwammak earrer de Pujades, 176 i 178. Je,- per als autornbbilistes ¡ filtres
Sta navegada deis vaixells que
wn,alnIN
a 60. Aquest ne el moment pre- resultaren antireglamentäries, 8,
han sortit: lora d'horitzó es troventut Saialanista del Centre älo- ()capillita dc vehieles de tracen) ris d'intensificar les preeau- i es decomissaren 36 gerrog
Acumulodors
ben els correas espanyols
ral del Polde Nou. Cobla La Mo- meranica i de sang i un obslaele dona.
buits i 50 litres de llet. A les
de Madrid", anda (-anega general
derna del Valles.
que s'opOsa al desenrolllament
Cal que tothoun ajudi les lleteries foren recollides per a
Passatge, cap a Las Palmas i
del turismo per earrelera, avui aut(aritals, romplint les ordres la seva anälisi 625 mostres de
PROPERES
AUDICIONS
e scales; "Plus Ultra", amb cOrd'elles emanades. Pensin tots en I lot i en resultaren antireglaPer al dia 23 a la nit l'Agru- fan florei g enl arrea del min.
r ega general ¡ passalge, cap a
les angúnies que es passen si un nientäries 118. Registre nosopació Sardanista de Barcelona
S anta Isabel i esc ales; "Ciudad
familiar es mossegat per un gos grabe: Acusa les següents belha erganitzat un egtraordinari
Wo os un eneels n 30 soy. d'aepenoneis
d e Palma", amb ( . arrega general
featival a homenalge del mestre Llegiu LA PUBLICITAT rabiens, i tun cal ponderar l'hor- sea: ases, 8; bestial- boví, 76;
acreditan seo moler rendimos, I durocié
i p assatge. cap a Palma. tots tres
ror d'una mort causada per la enpri, 25; llaner, 226; porqul, 96,
Josep Tajas. Aquesta testa linde la Cia. Transmediterrania;
Total, 540 caps,
räbia.
Propagueu-la!
AcumutodoreS Eléctricos. $ A. • comía/. 140,C0i0A01
drä lloc al seu estalge, Francesc
`Ri cardo R.", iimb carrega ge-
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que sin perfectament transpan a
les radiarions ultravioleta de relatetea. la longitud d'Ona del cpser-ds
rnolt mi; cursa que les de les radiara , s , '•' ga ta direndres, n5 de mo r ‘ 1o34,
cions visibles, s'observen una serie
Tarda. - Quiniela: Abadiano, Sir•
de detalls que restarien completarnent
flresindia, Angel. Pérez, rujaaa Gua
inaccesibles als mitjans ordinaris
eade r. Pérez: col-locar. Pujana.
als Banc e es pnisycds . segiteril e I
denvestigacid.
Partit: Abadiano- Pérez, ao, contra
Aixi és tom e) cinema ha peale
de Inee ä ttlei s /g is éstiongers
earrionai n di a - Pujgna , so.
revelar, per exemple, totes lea fases
•
costura:
Segon n quiniela: Inza, Fernandes.
la curiosa posta (Vous de la plica
de
BUI1C Espanyoi de Greda, Maçnru I. Villano. Quintana III. Guad'aigua dolca i d'altre* insectes midrid.
yad. Inca: cellocat, Fetnändea
croscópics per l'estil, L'ultracineme,
Banc 1.:tqrajd, Madrid.
Segen partit: Narru I-Narru 11. 48.
combinas amb la niicrofotegrafia, perBre5 1.311 existeix actualment una sor , disposa d'una installacie reir:Bane de Bisraia, Madrid.
nora Fernandez-Villaro, :e.
met també controlar amb moviment
- Partit Amorehieta
S. A. At ntie-üttri , Barcelona de les mee grane emiseores del min, gerant amb la torre corresponent.
ralentit les modificacions que les eilmuno. 35. contra Quintana IV-Purei el primer que crida l'atenció es el bombes d'aigua relente 1 Necia. ser- tules experimenten per 1 aten dels
Nene de Blecara. Rano.
5eL aspecte exterior, completament pentins. etc. L'aigua hieda es Te:"
j ai, 45.
diversos reactius química o físics, com
Madrid.
15
de
ma
rt
111,11.de
d'un
pea
i
no
es
porta
directament
e
original de la torre porta-antena.
Quiniela: Rubio, Gavina, Azpiolea,
duceió de blat et 'cifra a :c diernt- Ei eeerelari del Cc.neell d'Adini- formada per un suport de fusta entre- les vélvules emissores, perquè llamees el grau d'acidesa. o el contacte d'una
Urquidi. Semorrostro. Guanyador, Ureiec•
carbe
el
csnvi
a
del
l i uda a 5 la
nietrat fe:, Miguel Vidal 1 Guat.. creuada. detatle de perfecta estabili- hi podria produir incrustacions calis- agalla d'acer, que determinen Ilur
seifli; colleicat, Rubio.
FUNCIO DE LA MONEDA
del protease en sen:it comal a periodo d'ola,
tat i I altura de la qua: és de 144 nie• sen. Les välvules de gran temperatura mert sobtada per explosió
MONEDA METAL LICA
Segon partir: Azpiolea-ler q Uid1. 40.
substancia interna que les
normal
tres situada a distincia bestant con- estan voltades generalment atr.b nigua toplasma o
Gaviria-S,amorrostro. 24.
MONEDA REPRESENTATIVA
céltica
contenen.
Per cada melar de Mat e, danesa
siderable de l'edifici oit ea troba ins- destilada que es refreda per un refri80CIETAT ANONIMA
La medicina també troba en el ciL'inconven i en: gres de la manca ara, mate un .lat de costee
tallada restacie einisnora priapiament gerador de retrocés, per maje d'aigua
" ELECTRICA DEL JALLAS "
de moneda consistia:
de moviments ultraI per l c de b:iit lea ,; de ca:MO
Excursionism
en completa in- del pos, que circula en sentir con- nema cientifie
i
aparentment
dita,
aug•
la
morera
Primer: Er. a: fet que no era pos.
r,
Aixi tambe.qr
La calor absorbida per l'aigua del repids un poder6s auxiliar: el doctor
sible poder establir vid) justesa els menta. cal donar una eitant i tat cupe
Els se0 - o: o accionistes d'a- dependencia d'ella La gegantina trate.
Carrel
se'n
eerveix
per a observar e;
torre de fusta alletia en el seu inte- pou es perd dt la torre de refrigeraOMIT E CATALA DE REFUGIS preus de rencli. d'unes mercaderies ¡que de moneda per la mateixa guata- quesla Secietal són eunvocals
rina. :a veritable antena. de nou tipus, cid, on letigua Cau Iliurement. fina- processos de proliferaci6 dels teixits
demite Catali de Refugis va arnb les altres.
les
altres
zotitat de inercaderies. 41
la Junta general ordinärni pre- a la qual. fundent-se en ele estudia mena dividida en contacte de l'aire rnItivats artificialment; el doctor Paa la Federació d'Emitas,
Segon: En el iet que hi ha molts see reaten igual.
visla en els arlIcles 11 i deis empreees pa! I)/ ROlini. nC li ha do- ambient. La despesa d'aistua durant lea, per controlar les pulsacions duna
E.: ,onistes de Catalunya. el di- anides de tonsura indispensable. que
Si per cada quatre pans hi ha en EstalutS soc.ials, que lindrn 11,,e nat una forma extraordinàriament el servei normal de l'emissora és arteriola sobre la retina; el doctor
Delherm aplica el cinema ultra:ir:id
vrii es 23 de febrer l'assemblea no poden ésser divid ta. a inenys que circuiació 4 pessetes per a :omprarsenzilla i completament original. que d'uns 2n rnetres dahirs.
II aluesta eintai. earror de Maen la qual informa als repre- malla la divisió perdiu la seaa valor lois. un pa valdria t pesseta
a la investigad.") de les imatges dele
Les
velcules
transmissores,
a
caunotables
avantatges,
car
1_
ei
0
presenta
eee
enue,
.
ro
g
ildtigiu.
nútin
per tart Ilur
Pere l'anormalitat ene porta al
sentant¡ dels Clubs sobre les seves
de camp consi- sa de ha tense; elevada de tz.000 volts llenos radioscenpics deis aparells
La base fonafnental. doncs. de la cami d'alimentar Mis a 3 peasetes dia 1' buril vinent, a les Otter produeix inten s itats
iCtivitats.
me; elevades que qual- a que es troben Ilurs plagues. deuen de raigs X, 1 ala: pot observar al raEs rentarza en un principi la cele- moneda ha esta: ia de reao:dre els els indiana de eompra, i la preduccie del per a raprovaeló del derablement
amb tot e: tempi necessari, els
sevol de les altres formes d'antena ente, tnolt ben isolades en reacio lentit,
de pa continua easent de quatre, con l Balara: i 31enraria (le Eexercici esiecutarles fins al present.
bracie de neu exposicions. figurant-lb esmentats inconeenieMs•
amb la terra , i per aixO les tuberies moviments del, irgan, interne En
biologia. Lultraeinema ha permès seDamunt d'emitiste base l'heme, pe- en temps normal, 61.1Cre',Tä que per de 1933.
Iota ia. documentazid del futur refugi
1:11 altre dels avantatges que pro. d'aigua irefla qu e l e s refrigeren e,
de
lit:re de la Vall Ferrera. plans de :id, ira hagut de cerca r la eolucid de; cada pa lb haare en (lidieis z pesEls senyors accionistes podran porc:ona el nou tipus d'aatena és el fan tot el més [largues possible i es guir amb tota conioditat l'evoluciódes
ccrietruccid, maqueta. estadist¡ques problema:
set:s.
disposen a l'enrorn de les calcules Pon d'algunes especies de peixos ,
al
domjla
zona
próxima
de
fa.
dipositar
llurs
accions
d'allunt
an
. etc.
zQuina quantitat de moneda he de
Conseqüenciat Tot quant la moties crac:efe, empiacatner
ding, de manera que al voltant del donant n,oltes volte s. cena si fosen de la fecundació fine a la tranefoor.amateix temps que es teten aques- donar per a fer-me en pr o p ie t a t d'uno :tela angulema gle quantitat he gua- eili social. .n latneds de Itecalde. transmissor es produeix una zona de unce bobines. L'energia oscillant pro- cid en animal complet, i tumbé la
número 17, Bilbao , o a la S0reproducen de!, "fricas'', que sin
exposicions. el Comité dona con- quant . tat determinada de cadascuna tea la mercaderia pa.
recepció molt mes amplia per a l'ona duida en el darrer pas sir l'emissora
acer- de' les diverses tnercaderies que Jo
La moneda ha auginentat el doble, nifiltli ESpattsula de Carburs Me- directa i precticament llore del fe- de Breslau pos també treballar sobre unes plantes marines extraordineriaferen cies de divulgad& 1 per
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al
!m'u
consum?
ics. cartee de Mallorca, ni/- nenten de debilitament. L'antena prä- una antena artificial and, resistenctea
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e mejor resultas di,- necessito per
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Amb ta moneda ella crea; la imi- valia i pesseta, ara en val 1, i els mero 232, d'aqueela piament dita consta senzillament d'un refredades amb aigua per a/3 casos senta una gran semblanea amb certes
especies animals.
Vall Ferrera i miantanyes de les valls ta: de mesura de valor de tetes les guiare pans es donaran Unicament einlal.
conductor vertical. que segneix reie denvestigacid. Un cable e-pedal de
Prescindint le 1e5 aplicacions del
reines. com Certescans. Auzat i An - altres coses. 1 tetes les altres coses per les 8 'esteres.
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Es féu present que enguany prosse- minador comí, que. les fa compara- política dinilacii:
l'Oficina teleienica i el tranernissor, aplicacions en l'eneenrament, que ru,
d'Admittieleircien, Víctor Riu Ri- pacitas formada inr una anerga
sen menyis importants. Fin : fa poc
gairà la tasca de divulgacii perque bles.
Que la moneda és menys cara a bera.
bronee de m'O metres de dianietre i i contlr quatre parells de mig mililt- temps, els films mes interessants de;
:ots ele muntanyenca catalans ceneGrades a la moneda. tota produc- rue,ura que augmenta la seca guaula part superior de la inetre cada un, dos dels erial; estan diquest punt de vista estaven limicobreix
que
gai l'obra del Conté, que és la su- cid econärnis-a de tiene es transforma titat. La moneda jupa un paper tan
torre, iormant cona una corona. El trenats fortnant un cable cuádruple i tats a la cirurgia. ¡ en ella es podien
fra d'esioreos i Fabel de l'excurito- en un equivalent monetari.
important en rordre administratiu dels
conductor vertical no es fa oscillar, compensase convenientrnent per a eli- contemplar. amb teta perfeccie, ee
En altres termes: la moneda és paises i en el mi , n semen, que la unen
eisme.
com generalment en 1/4 d'ona, sind minar tota mena de distornions per
rls repre5entants s'assabentaren de raliment que es transforma en sang petita variació en el set: runc¡onament
o p eratoris deis rnes famosos
que cl corrent es distribueix ile mna- miele de dispositius especials í mo- métodes
doctore. Fui també es presta el cimarxa ferma que segueix el Cova a nodrir l'Organ del cos econò- deixa sentir els sena eiectes.
nera que es forma Un nus de corrent dernissims.
si ::: una marxa lenta en la recapta- mic.
iquestes siStit les caracteristiques nema cientific per a projectar els exUnes vegades ea sentit favorable,
entre la base i la part mitjana de l'ansie. però de resultats falaguers. La
Una funci6 practica de la moneda quan aquel: fa variaclO la motiva una
Acaba la stitinana aquest mer- tena. Aquesta va unida al transmis- mes notables de Eestacie de Reclio de perimenti de fisica i de clu ien iee , fent
:aja& del Comité té recoir des mes és 15 de servir de pastee regulador.
Breslau,
que avui es pot considerar desfilar datant dels ulls dels alunines
politice de manejament.
cal atub regular assisti2tteiti de sor, per !unja de bobines d'acoblauna serie d'operacions de laboratori
te les quatre mil pessetes deis subsObsercee que quan un hom fa un
1 les mea de les vegades er sentit
ment. a través d'un conductor de 273 com a una de les Inés modernes i mes que no sempre estan a l'aeast de
triptore volüntaris, que tan de sinte- prkstec exigeix el seu pagament en perjudicial, quan es fa un aliñe de eonctirrents i transaceions poe tnetres de longitud, compost de dos potents del mein.
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restadament ontribueixen en pro de moneda i no en mercader:a.
KL/NGSOR qualsevol escola profes s ional. A mis.
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modernes investigacions i experienEn un pròxim article seguirem les.
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Quant a la fisica 1 ciències derivacobrament alguns milers de pee- mercials apareixen duea clames
tella. e 32 pessetes, ¡ civada d • Ex- i es transforma per mitja d'un recti- Concert Pasdeloup.
des. el film. molt millor que ei ma!eses de l'any passat. i per tant, tot moneda:
COLA-ECU OFICIAL DE NIETGE8 freno:id:ira, elasse vella, tarifa ficador de vapor de rnercuri en cor2000.
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ira no retardar més temps Vexecucie
La ntamerla ;e paper és una moEn c , iiiiplim p ifi rilo irC'Iea 26
Moresc: Cada (tia velera a ter- l CO välvules grosses, mentre que la
20'10.-Poste Parisien, 313 III. inercia . del moles-lela uniforme. de
del refugi.
neda representativa.
i 28 del eleelani e nt vigent d'a- niar-ati Ills; A el N'el! (ragua l gra caletaeció de totes elles s•aconsegueis
Facee l eracin, la iormacid de diagraLa Directiva del Comite exposa
Dit en terme: general: moneda
per mitjà de ronvertidors especials -A-ete do tour, contedie le 31a 1 - irles de tensions de vapor. i toses les
outil inai hora no haxia oid ir
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die que senil en norabre rnolt li- de/ tranemissor es troba installada en
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rl pressupost necessari.
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tingue non al Club F-xcur'•
de Gracia la inaugurad/S de
•, icsions de cinema amateur, que
duran: el present cura utganitea
aqueit cercle gracienc en collabora,
^in amb els primers clientes ca litA.1:7

.4/15.
-l a

seesii primera ami a cerrec del
:eral cineista Jusep Fontanet, de
14 5sociacie: dc Cinema Amateur de
Ca talunya, guanyador en divereos
co ncursos un sia presrstat.
El Programa ¡mistas tau tot ell dozu mental, conteiaeant per Barcelona
Ven ciutat, Puigcerila a l'hivern, el
niercat dOlot, Montscrrat vist pela
e a r ursionistes, Els pescadora de la
vt!a te Roses, j Una excursid a la
ni/ de Nüria. Totes aquestes Pe!'
Hules,' que ea proeeetaren. foren
Pre miades en el primer i irgan
co ncursos celebrase riel Centre Ex•
curs ionista de Catalunya.
En iinalitaar la projecció bou caloro sament aplaudit el senyor Foset nnet pel treball i entusiasme que
Pas a dins el conreu laqueas aspecte
nou a Catalunea coto és el cinema
Ifhttent.

CERIALS, MINES I DE8PULIIIIII
111.AT3
14914.4...
Reeests

LUOU148, PAIRRATGES I ALMA

Ii

MINO

44 a 47
su o •
44 n 17

cas a la

.

PueJes ••••.18 •
Pres.. e. pon.. ols
Jee

q

ras

bk1P141.15
Ilimsro • . .
hieseee •

28 4 93
si 4 te

al a en

ten.

70 a St
te u 90

. •

(erg. . .1.
5, Ruda& oía ut 1.
ovule urea, NI« Ir ni I

17 a le
14 .1 ties
37'5 a 1P

• e er

.l.

terne
•.
tobo laereß . . .

mt a 15U

na 1 ea
is a 51
5/ e f
30 a 13
1a a 10
40 a le
43 • 45

Sopo.

11•••• 1 reo

IR

.

Seleeol

a

II

11046IM

tapo alma
mge. dame

hallada

210

3ala MI*

a 11 a 114
.

..
.

40 a 41

le

.

..
Aldo «pa.
pao (G•re .

510 5

Soße

47 5 III
41 5 1141

eh 41,
N.O
quilo.
.ee fanoß1
ßero feße..10o.1

1411041
Nadara

fneee o. elle fraftd.

da yo hm.
»re lisaca j

ca • 155
.

.

Allole

le a sea
II a 11'3

70 ß 73

Nalhea.

fM•141011041
. •
.
Gatd18 4011411.
leineaum 1.161011a dala.

I/J

. .

Aneo 111... •
11.E.Caeleilf
tole

folini. nro. alome
14011 a

.

ballIC01)

15 a 10

DO n @A

62

.
ela
IP
tos. ¡ud. omb t. da
▪
/1.11. 5...41.•4)

a; a 31'5

sts Ce

•nn v

Maneo ogoo.

Paveo .

75 a 77

70 a lt
n
nO a ele

31!

un a 75

.....
f.nobut.,. oweed
.

•

4.4.1.. se 5, ,

.
u..

Lutona mi

pensable a tota escota modelna,
Irg an Painleve, tal de l'illtietre matemetie del mateis nuni, junt anal) un
gran nombre d'investigadurs, han ti/si no', a Franga una vetitalee creuada
.5 Sa y os del cinema, Ton' a i1151111111e111

Dia 16 de març de 1931
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i densetiyatnent CCII'
tille.
Els rerents pu-turrases de les enrié
viola sensibles, aixl con' les grano
e/esteres rel e es ptelen donar als
objedius modernii, perineten d'obtenir filma &tul. un nombre dintatges
per segon veritablement foriniilable.
Segons que ts tracti de film, illimitats o liniitats, poden impressionar-se
perfectainent ele /1/.0110 ä 120.000 Musti es - P er Segedi e01111; aixi s'ha
seguit recentment a Anglaterra. Es
compren tecilment que anib aquestes
trequencies veritabiement extracirdi.
llenen sigui possible d'analiizer
tos: precisió una serie de fentimens
rtur d'altra manera serien corono:desamen t inobservables; per exemele, lea
succesSicee iuu es de le ruptura d'une
bornbolla de sabe. el Moviment crut
obin durant :a seva trageetörta, u. no
sol; el moviment de conjunt, snao
finn una serie de mociments pa räsits
prtalliitS en virtut de l'efecte girosd ' investigaciú

Restaurant I IJIHI tfI 1l hI jfHJ
c As A JOAN
Faella valenciana
espec:alitat de la casa

Coberts especials per a re; festes
de 5 A

JOSEP

Rambla Sta. Mònica, 21 i 23

Telèfon 11682

1,9977(
la

LA PUBLICITAT

Diumenge, 18 de març de 194
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Tea 1 res
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ROMEA. — « ALAS EN LA ALDEA"

ROLAND DORSAY LT SES CADETS

TEATRE ROMEA
Telafen 19601
A les 330: LA PASION Y MUERTE DE
N. S. JESUCRISTO. A les 6 1 a les 1 MI 5

ALAS EN LA ALDEA, obra aun de Ramomeu Soler, I fl da fest• per la SCl/Sdelan,11
atraerte. ROLAN° DORSAY ET SEA
CADETE. Dema, a /es 331 1 : LA pastora;
a les 6 I a les 1 01 5: ALAS EN LA ALDEA.

Maltnal 10311; tarda, 1 . orosid 310

lvul I dema. minios. 'mutual, a les
011Ze. 31 prell Unte de 2 Te te s.; larda,
primera sassii5 a les 330; a les sls,
especial numerada. NII, a les 10:

ONDAS MUSICALES
ADIOS A LAS ARMAS

Orandlde kit de

espanyol. per Ilelen M'Y es 1 Gary amper. Es desmexil a 1;1 taquilla
Ir a la SeSSId 11/1111erada d'aVIII I de-

Honduras de infierno

nla , tarda, a les n nema, 111111n,,,
EL PRIMER DERECHO DE UN HIJO
UNIDOS EN LA VENGANZA

per Robert alont g oinary, aladar:
Walter 11 0010n, Rober t Young.
Produeetó Metro Goliinxn Masar
Es despatzen imantara amb tres dies
d'antieiparló
a:0ms,

ROLAND DORSAY LT SES CADETS

TEATRE NOVETATS

!
1

TANA FEDEROVA

•

Murallas de oro

MARCOS REDONDO
Antonl Palacio* - Valeria Rulo Parla i
DaeOrat non de Viilara Canipsauline!. Grandiosa presentl,esó. Dorna.
larda i lIlI, organitzada prl Foment
Industrial I nonio da l'Art de la !
Fusta de Catalunya, amb el g randlós ä
exit

I DIOUIXOS

289-291

Valencia,

-

Telefon 72930

‚Ovid, dloro n nae ta r da. a les 415 . 5eS51O
u/nCa numerada. I oil a dos quarts de 10:

Matinal, a les II 1 pta.. tarda, 330. I c.
numerada, 220 011:1)111:110,1. euniostTATS MUNDIALS. MELODIA DEL MAUIMENT. NOTICIARI FOX SONOR,
,r1.,spall,1 1 mliiimarionah. LA MUNTANYA DEL KAISER 1 6. 0. 8. ICEBERG,
oil. de 530 a I maIlltada, sessió cOnlinila,

EL

ECLAIR JOURNAL
FALDON DE LA CAMISA

Potser Voste es posseidor d'un aparell de dues
corrents, del que no n'estä satisfet, o tal volta te
arreconat aquest artefacte per tindrel fet malbé
o perque les vàlvules estiguin foses.
Tant s'hi val, entregui'l a qualsevol de les Representacions Oficials Philips i 1 l abonarán per ell
100 pessetes, donant-li a canvi un receptor Philips
a Superinductancia tipus 834, per a ones curtes i
Ilargues, garantizant-li el seu funcionament podent
abonar fàcilment la diferencia de preu a petits
terminis.
Demani una demostració al seu propi estatge amb
el receptor Philips 834, comparil amb el receptor
de dues corrents, escolti l'un l'altre i apreciará la
justificada superioritat anomenada dels receptors
Philips a Superinductancia.

dilmixos sonors

ARSENIO LUPIN
per

John 1 L1oriel Barrymore,

AUDIENCIA IMPERIAL

pesseta.

delielosa romailia musical, magna (-remira
de la gentil estrella alarta Va gerlh. 31051ca de Johan Strauss
I taus: sesee atOl 1 n 111nPrada, O pler.,
O5 pecie, 0,40 pie,. 1 mi-farero-la, I
prissata, ruana. (Patios Irrt:) Ist de Stil

TANA FEDEROWA
Desames a

zri.ep:

ENEMIGOS INSEPARABLES Per
ponlo:- trocees 1 Marino Nimm. i CRE- R OJO, per nudolf Foslor

romptadorla

PÜSCW 0

ROMEA. — "ALAS EN LA ALDEA" I
ROLAND DORSAY ET BES CADETS

TEATRE POLIORAMA
Companyla d'alta oomedia Herrero-Soto
Ovni, tarda. 2/4 de -1: JUANITO ARROait.
YO SE CASA. A IN A. Npe.,11.
1 , 4 d'U: LOS NIÑOS SEVILLANOS, inlob. tarda. 2 I de 4: LOS NIÑOS SEVILLANOS. A loe , gliarls d e 3. 1 ritt. 1 i
rEl 1: LA NOCHE DEL SOBADO. Dimus.
ni,. bel-terna d'Antbnia Herrero:
tírda
LAS FLORES.

I
ROLAND DORSAY ET SES CADETS

ROMEA. — "ALAS EN LA ALDEA"

TEATRE BARCELONA I
Companyla de comedia
avui. dluman g e, larda a un guiri 1
I de SIS: sessió única; nit a un e
quart d'once: la maravillosa comba!, !
de ¡arquea Deval

MADEMOISELLE I

(SENYORETA)
i
larda: ¿CUAL ES
i Der11111s.
s2i0.
DEBIL? NI; reposte.) de

EL

Consall de Cent. 317 - Talefen 30615
%%1/1. I.Jrtla, se mi' nrOldilini. de 31:1 a e ,

ier dla deis grainlii,o,

diumenge. larda, 330, S e ,.iOd 1
s ramaniar, a laceras p o p ulars; a les 6, j
SeSsid 1-7,nina. I nit, a les lo:
!
A y o!

VIVAMOS HOY
un

Un hijo en América
I Albor! Prejean

eapanyol, per Joan alai, lord 1 ("mí
Couper

LADY LOU
(Nacida para pecar)
per al., SS' '1:','
DIBUIXOS SONORO
Oil,
Nir, a 11103: UNA NOCHE EN EL PARAISO, per Al.ity (Mara. D'Huna, tlueS 0,111peadei

a

prr

Mdr!, EgZeilh 1

per líenme

¿CHICO O CHICA?

Médico improvisado
IlayeS, en

espartyin. iSess31 cola intia

Concerts

7,1. o lee I n • 15, LA CAMISA DE LA Post-

PADOUR / Selecta FI de Fasta per Slmone

•t Cardona, Juanita Barcele 1 Olga Arenas.
LC/77a, larda 1 OIL: PA mareixos progr unes
das UI

TEATRE NOU
Ovni. tarda. l'afi. lainamias a 1 pie s : LAS
CORSARIAS, LA CANCION DEL OLVIDO I
recuas EL AMO DEL LAGAR, le: pum
MartIn. N1t, a les I O. 11111,11or s 3 1 jr,s•
sales: LA CARA DEL MINISTRO I EL AMO
DEL LAGAR

SA LONS CINAES
TIVOLI
II mal!, duea sessloria 310 1 O larda. I
1 Oral: "Ei hombre inv1slhie a L'ande
RaDis 1 Gloria atoara COnera I /revista.
Denla; "Esearvialo en Budapest".

CATALUNYA

EL DIVINO IMPACIENTE
aconseguit loas de (Mes-celdas
reprasentaelons a Madrid i mes de cent
set:tanta a Barcelona. amb un exe
extraordinarl

obra que ha

HorimoL — "ALAS EN LA ALDEA" I
ROLAND POSEAN' ET SES CADETS

TEATRE

STUDIUM

Companyia
Avul, tarda. A Ire 5: el drama rellanas
en 3 acres I 4 (madres, de 1.131.3 afasriera,

DIA
Si/Mires a

SANT
500 1 a 3 pessele;

•-• "ALAS EN LA ALDEA" I
ROLAND DORSAY ET SES C A DETS

ROMEA.

Cintmes

Colo [m'A
AVII l . tarda dues 5e4..lopg , -1. 3.p0
1 a les 6; mi a les 10:
REVISTA

I

AAAAA OUNT. MADISON

SQUANE CARDEN, per Jack (lakle 1
Marlan Nixon (a les 5 • 32 larda 1 a
les 1416 nli). NOCHES EN VENTA,
per Barbar( Marshall I Sarl Maritza
g ón filma Paramonnt

ROMEA. — "ALAS EN LA ALOSA"
ROLAND DORSAY ET 8E11 CACETS

Fri44454ie
Avut, InatInal. a lea II (Imanad única
pies.); larda. de 230 a 345; a ies 6
ntrmarada; rdt, a les DI:
Darrer dla Ile la superprodurrló Fox

>01i-tr•rneStre lauls Milla/. Audioló única.
Lacho...ir:mera per als ,oris ti.i I..11Cla110. 40. 5 3. a •. P.C.fon talOS
C;1111111 • !ip . , ,11.1
deil ni/
PALAU MUSICA CATALANA

El Ornad

lA r lo- 1, morid

Associació de Cultura
Músical

mar "La hermana blanca"

(violinista)

KURSAAL

MERCE PLANTADA

g essld Mica 4 larda, I 930 tritr "31e!o•
d'a en ojal" inutramenr tarda). "En disparo al amanecer". "El húsar negro".

JOAQUIM NIN

corirad Vaidt 1 Mady Chrisnans. Dilluns:
-La sonora no quiere hijos" 1 -liaeis•
Montecarlo".

PATHE •ALACE
II mall 1 continua 3'30 larda: "1100 M'eliOS carnararla0- 1 -El manreto de Delira".

ruAans:

EXCELSIOR

arnaradas"

MIRtA
continua 330 tat • da: "Hotel de esturilan•
"Cramisculo rolo", Iludolf
Nit• " s inth."MI de/Animo'

GRAN TEATRE COMTAL
1 1 inati I ,finlin,la 3'30 larla: "Anny y

- Creplisrldo 1(o",
Foster. NII: "Simba". DIlluns:
"311 debilidad"

lea carteros".

I1354040S".
-De cara al cielo", Cultura!,
-E! l'anido de Itotna'' I -Canelón de

Amoórielció 1,„.
.—

T y lf, ¡0300

Es po rts
FUTBOL A LES CORTS
Avul, 18 de marc, a les 4 de la tarda:
IGran parte de caropionat d'Eepanya

I

1 F. C. CONSTANCIA I
Can/Me. de &l'ara

!

I

Entrada, 2 ates ; mis 1 'atarais, una
paseata, mes el 10 per cent

"El beso aula el espejo"

1

BA-TA-CLAN
88, F. Lairet, SO - Tetf. 31374
Tarda, 333; nit. 030
80 ARTISTES, 90 - Estrelles: GARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
DacIng d'11 a 4 de la matInada
1 un ALEGRE VODEVIL.

continua 330 larda: - 1Ia mtl.OIallii toI nera fo". "La vida peleada do E/10(pH'. VIII" r .e
.. spati n Ol, Charles laughlon.
COn ilra.
-.l'a es BroadwayDIANA
C.ontlinia 3311 tarda: -David el apurado".
"lioncean partleular". "Mujer Darse:riada - , ell espanynl. 11111on s .
de solteros". -Hay qiae -asar al prIncipe"
IDEAL
:o p tima 330 tarda: ..rinthircloo".
has felices". "El tonel". 11111110s, I.EI
de la plSta • '. -su Antro parado"
ALIANZA
imnlinua 3'30 tarda: -El ray rle los Ida
foros". "311 debilidad". COmlea, Tribulvos
I Califa". D'Huna: "El rapirlo de Roma'
SALO COMTAL
Continua 3'30 larda:
roy do In, Diforos". "El illnorn inglrillo". -Infierno en
vida". DIlluns: "Alias Terrenrolo".

"Danlon"

RECREO
e,onlInua 330 larda: "Criarles". "Tandoro y Cia.", Menor. Dibulaos I Noticiara
inlions: "El dinero maldito". "Infierno
en vida"

1.1quidarlel ruinosa

grm.treas.cej,inigeli
mames

recta. No
noau

lla moteo-

Venus Sport Palace Ball
Rda, Sant Antonl, 52 I 134 - Tigre, 27
ti p a dolllo • lige, ball de aortetal. !ella
I

1111.

Ea FRENES

"Verbenero"

"S'Indino"

............ Paa doble
Poricon

Dema Miluna, ball romos a la tarda

RESTAURANT DEL PARC
.15111, dIuI:ie :0''

1 denla, in ola
rif• r, a s larda:

de batir

TE SELECTE
SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
larda

i obrnä, re ,,thrlal do al, /ose.

Te dansant familiar
que allienlIZark
RASASEN ORCHESTRA I ELS

SEUS

00 II

dalo

10 CRAZY BOYS

alartin.
Starnbul. — Gran ave
Caminen Wellein.

DIVERSOS
Maison Doréa, — ()muestra excantrICa
.111111

«tranja Boyal). — "'llenara/
I i3irry" lehalts011nierS1.

Sale Doró

dOiar",

MaleeriC — "I.a isla ele las almas prrillMi- •
"Iformittrur 3 11a padre".
Marina. -frsirenal,
lrtetropol. — -Murallas da oro-.
— "Ilotot eil estrollantoe", "1•1111.
Ir:,''1 ''CrepliseNlo rojo".
atahniudam„anoal. ..- , - p risionero
ml corazón". -Humanidad" I -arolodla proba

.

Mundial.
SII
pealan", "Amerirata bluf!'" I "El hijo del alabe''.
Nolu.„61,1,Ti to.rla I MI: "Casada por aalr

11111 . d e ltion en ;la TES I SORTIDA DE
. De 10 d
SEXTET TOLDRA. Aval, tarda; TE EXTRAORDINARI

Hotel Bit:. — 'atole,d1
sao/.

dir, TIC dan-

Solomen

NovE -T-AiENSACIONAL

1

Megni cronämetre SUI

de butxaca sense CSISTGI.
ni 1161MS Execre FINAN' ,!

SOLID. Com p rzpele7i
,
da l'enviern e lo(
/
erre
contre reembors
,
Ines 15 - De DOLUDA
preciós mcdel Dres25;

/A

e

o

Tremole ip sev,s
rot >I y..r

o9ra.r.; /o

CAPSES DE LUXE
per a casaments
a mida

BARGUES
Sant Pau, 38. - lid. 20274

IST E NC

Evita i cura
APOPLEXIA

10!

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absolu t a de In trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
ee l'esquena
Més de50 anys de pràctica slmla millor garantia
Caza fundada en Tan

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URIN ARIES

„. 44 . 1. ,
•

-1 '

Proa le aofrir
Me., gracia. al

frt iume l l i

ART PARALC.51
R
C

IC,SCURCSI Eta

E

Vies urinàries

llr. ÇOIVt.!

13, :enorripla

(purgaons.
en tOlee les
t.: patri:N, bramase,
etr., de (liorna,
I vulvitis, vaginais. matreta, (matrera, alan.
UU., aporltis, flotar», etc., de la dona, per
rrOnique3 1 TKIPIN que si g nan, es guareileo 00.11 1 railleahnent amh ala Caseta del doctor Solaré. Ela niallits es xararelzen per ells sois, sense In/ter/m.5,
ial rentsts, ni apliraelonS de solules 1 huatas, etc., tan perillós sempre I que
necessIten la P r,SPrC i 3 Te/ 150 (Kit I ningti 110 S'aSSäbenta da ro nos: ro rnalartia.
Venda: 660 pamela' capa'.

. ittf,
Onll

Impureses la sang

ciatilla, gota mIllt -r,

Sidlia (avariosis). eczema*, herpes, Oteares rarocoses (nulo . , ae les cunee:.
«4:rotulase., eritema', acné, Urticaria, etc., 'm'antes que ,e ten per causa nultlerS,
vtrls o ltdrecious de la sane. . per er,adoiles I rebels que s1401111. es gnarellen
04111 arrib les Plndolee deouratIvee del Dr. Solaré, dile 34,1 la FirealicaCid d e purativa, ideal a perfacta, pesque actuen regenerant la sa.g. le remar-in. aug•
menten unes leo enerelea de l'or g anism e 1 fomenten la salut, reaolent en
poe trepa totes les tilrereS. IlaglieS, graos, forúnculo. supuracld de tes
mucoses, ~ida del caben, Infiarnacions en general. ele , quedant la Pell
OCIO I reg a narala, e l rabel/ brillare I eSpes, I no deixa ea Por g anlame y e00:115 dei passa:. Venda, 6E0 peasete. fimo°.
enci• .11,c139 de visor Ses11111 potrueton s,
P 't
espermatorrea
(perdues . sea:mala,.
Canearnent mental, pardu• de memoria. matdocap, verugena, debilita: muscular, trullga corporal, tremolare, palpitaCtons, trastorno nerviosos de la dora
1 toles les manneatachina de la Neurastänla O r • gzdailieol hervida, per trames : re/. :4 que -orion es guarelnen avlat 1 railtraMent amb ela Papabanal.
Gel Dr, Solaré. Mes que un medirme/ .l si'a un allnierd
essenclal il ,reiveil, ~tuna a trio el Sistema nervids. IndlCalS eSPeClalmenl
als asgo al, de la Mventut P e r tota Mena creaceaSos (vello fíense 00701
per raem-ernr Iniegrament torea lea fuman. 1 conaerv r:r fIns a l'extrema
vellesa amase vtirleurar Ear g itnistne. el elgor setos' DrOp l de P ‚dat Venal,
6E0 pulseta* Placed.
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPANYA. PORTUGAL
: AMERlCA
A y I e . - TO13 rts pacients de 1e, vt e , nrInArtel 0 deb111141 ner •mosa. adrefial.l . se 1 t'alfilere/a O 10 pe 50 e 1 e5 eri sewells per st franquel . a
`ricino" Laboratorl Bocatero, narrar Tse, 18, telefon 80791, rebran
*ta p a II I I llibre otp , Irall. acole l'otnten, desmrottlametta tracia
mor 1 Ruarauelu Maqueare. tnalaltles,

trupcions

2c t u rna,

pmenrinia

g

0444444444+H44++.44.44.4444444444+4e4.44444444+*44+N
iiiiii11111111111iiii[11111111111111lliiiiiiiNgliglinnilliegINEEN11131111IMMINNIIiiile

ES VEN TERRENY
I Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.

rmuleaIeS" I "Aditis
ptes. pam.
Pathé Palaie;
..f)ntt Imano? camaradas'o'
I -El atirahn de /m'Ira".
padro.
entrado un "tMrrarn- 1 le... A(7,us .ri 13(:)
j
" InvIda privada
da Enriqua V111".
Publi Cinema. — "DI
del Sal

1 FITXES -FITXER
c"'""

1

Inetilmen% d'aqueatee malalmers•eliO, clescobrIment data

(fi. ridura)

Parle. — "Ondas

Fig; n 1 - A 10113

earcassona

TALLER l DESPATX
ESCUDELLF.RS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916

Debilitat nerviosa

(ASA GINiBRA :5N4''STEZZS- TTArl

Capses

Moderna"

s .l...niam re s umo:OS:

Olymp la. — "Dancing' . I "El collar de la

Br;B"C. 115111.

Ni de B.

Triana. —
caía flamenc. diri g e Pe;
Pero /1///13110.
Casa Llibre. — Ovil 1 cada ala, The dan.

"Trata da Maneas".

Diana. — continua .3 • 30 lara
d: u l.vid el
:g. ' V ado". "La tioneelta partlettlar•'
- 1 o 1 in
m-si-anida".
llenoDiorama. — -La gran duquesa". "El amor
y la SII0110" 1 "N ne g
amores".
mores".'.
Etnia'. —
sunrir Ir 11elly", -.1tidlen•
r la Imperi.d",
lo e lalca?"
-La
01:1 de las almas pordidas".
Entenea. — -Esposas mal eiimprenindas",
diurres que 1,1-11:11,'
-Grau Hotel"
Eacetstor. _ Itt,
ealtIlta l las" 1
"El mancebo de bol .ca".
Fantaslo. — -Poder
gloriii"•
Famina. — "1M Mío on Ainerica".
Fragoli. — "Yo. fu y ella", -Odio" I "Pa.
la el anear",
tres en espauVol.
Co ya. — ",bin::, de centauro". -La ton.
s entida" 1 "La loanda del
Ideal. -_ r indlnua 330 larda:
' 1.1 tonel" 1 -l'os (lila felices".
Intim Cinema. —
pobre Tenorio" 1
'Mg
in, el cateprOn-.
Irla Paró. — "El gran domad or". "Pa1
"En
ladrón
en
la alroba"
E rial"
Kursaal. —
en azul". -Po dls.
ro i:iiar
ati ›.i in
no r n., iatirc er" I "El húsar !le gro "
Enlatarla . -- -E" 1/111,i1d0 Ziirla" I

‘'Orta)ipildia

113101 WIlson I

N tirr.lina.;
,. NI/1 "Heme o roharda" I "El
001rosarld

SOY'

GRANJA ROYAL
Cada Ala g.()

‚luna del 13"

Collseum. — -Norhos en venta".
Colom. — -Por rin solo desliz", "No deje- la Irla abierta", ".11.-ohol m'oh,
bido" i -F e tal] . Journal".
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