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Foques setmanes abans d'esclatar la
guerra aren ben poques les persones
de bona fe que la creguessin imminent;
Mas en els medis diplomätics costara
c'admetre la sinistra realitat que es
F rojectava damunt d'Europa. Feia
anys que sa lta parlava. i en algunas
ocasiona a les cancelleries slavia produit una esgarrifanca de terror; paró
passava l'esglai, tornara a restablir-se
• normalitat diplomätica, i la gent i
c:s diaria continuaren parlant de la
guerra cont d'una aventura temible,
pena remota i poc probable. Tot plegar feia l'afecte d'un joc d'especulaslors que s'entretenien a estemordir
els pobles amb un panorama de mal5 estar; que ni ells rnateixos creien que
arribés a complir-se mai. No obstant, un cop desfermada, la guerra ara
mes iluny de totes les previsions; per
una reacció d'horror ben natural, els
mateixos que l'havien anunciada, com
se sol vaticinar que tal poble, per unes
determinada: mona geolagiquee,
dia o altre desapareixerà, s'esioreaven
a demostrar que aquell cataclisme no
podia durar més de quatre mesos, i
donaven raons económiqucs, polítiques i aritmètiques per tranquillitzar
tants milions d'homes alluzinats per
la catástrofe que es presentara intponent. Tots s'encanyaren. Si/savia
calcular tot; ningú. pena. no tenia idea
de les fabulosas reserves de ferocitat
que jeien en el fons de la naturalesa
humana, i això va esguerrar els
compte5. Havien calcular cona si es
tractés d'una eclipsi, pera no havien
previst que seria la consciència. l'instint fraternal deis bornes, alba que
5'e:lipsaria.
La guerra venia quan més lluny la
creia tothora. Els uns Id ataren reque seria joc de poques taules i
e:s altres velen arrossegats mes
çer l'esperança d'acabar-la de pressa
aue per l'aiany cruel de prolongar-la.
1. malgrat tot , va durar quatre anys
n:ortals. Tothom s'haria equivocat en
tot. De l'any divuit ençà l'horitzó psicològic europeu ha canviat ben bé. Fa
catorze anys que es parla de guerra:
tothom viu anab l'esglai al cor, les
:rnag inacions s'emmalalteixen de les
.matges ate malvestats que les habiten.
.2epectee de la guerra polaritza les
i els afanys de la majoria dele
• ...es europeas; alba que ara fa viraanys era un mire que saltunvava
com un miratge, sltia
• ',rnat un altre mite que segueix els
..ornes com una ombra ti-agita; els po:es d'Europa van pel món girant-se
• cada pas, i sempre troben la diaombra que els estalona. El
mea errant s'ha creat un turment
ami; la hurnanitat corre, es precipita
,.-fereida pel inc que ella mateixa
calar a la cua. La guerra, pero, no
s'afigura per enlloc i potser passaran
molts anys cense que fati la sera aparició destructora.
Els pobles, però, en parlen i
obsessionen; tots invoquen el dret a
defensar-se com si tinguessin l'enemic a guarra passes. Aquests recela i
kquests neguits són l'expressió d'un
csperit nacionalista portar al deliri.
a in nacionalistas frenétics, falo:ates,
aazis, el que vulgueu, per esperit dediuen; pena per a mantenir
• uesta hiperestessia defensiva naces-.ten la droga del perill immiment
:a guerra perquè sense l'estimul d 'aquest Bagan no podrien mantenir la
-ernperatura que han provocar entre
els seu s nacionals. Algú havia prole-itzat que per arribar a la veritable
'raternitat universal, caldria pasear
: , er una crisi de nacionalismes aguts,
an "delirium tremens" de les persona1 tats collectives. Potser la profecia és
Terta, i abre> que avui ens sembla tan
desconfiança furio s a en :re els pobles justament quan noma
r:isposa de més mitjans de comunicarle> i de convivencia que mai—és una
r osa natural per 311é5 que ens desconerti i ens torturi. El fet és que sen-e la pressió i la urgència dala proYemas internacionals, els interns perc ien qualitat
qualitat i consistencia a molts
paisos. Un francéa, un alemany, un analés o un balcänic, no pot deixar de
relacionar les vicissituds internes de la
seva patria amb les oscinacions de la
política exterior. parqué la preocupa• més profunda de qualsevol d'a-uests paisos no és altra sind la prennderáncia de la sera personalitat
allectiva en tant que personatges de
l'escena internacional.
Si algun país d • Europa m troba fora
de l'atracció d'aquest remolí és Espa,ya. La noció agegantada d'una de:enea peremptòria dificilment produirà
'ap paroxisme pràctic. Per als es:anyols, per als catalans particularment, Vespectre de la guerra no pot
rendir un interés crescut d'horror,
-,reque molla gent evoca aquell catalsme amb intima complaença; mentre al món la gent es degollara amb
n entusiasme que gelava la sang, els
negocia marxaven té; si alió hagués
durat una mica més... ne diran amb un
t al d'enyorament. Tot ti la seca cont ra; si la guerra ens va estalviar, ara
disposem de jerarquia internacional
/en a refiar-nos deis seas estimula

pieles

som

No bé si l'absència de greus preocupacions internacionals és un bé o un
mal; el que sé del cert és que, ara
com ara, ens harem de resignar a no
sentir-les. Caldria demostrar, però,
qui és mes a la ro rs de la felicitar:
ells o nosaltres; potser és més a la
vora nostra que d'ella i no ens en saben adonar, avergonyits de la modestia que ens ha reservat la història.
Aquesta modèstia, pera', ens permetria fer moltes coses profitoses si no
la volguéssim deformar amb inquietada inoportunas que molt sovint no
tenen altre origen que el tedi. El veritable patriotisme, per als catalana,
hauria d'ésser conformar-nos amb la
nostra mòdica representació com a
poble, tot esforçant-nos a fer-nos superiora per altres camino i a crear un
nueras superior corma sense tajut
d'espectres ni espantan; que ens donen una idea més trista de nosaltres
rnateixos de la que en realitat ens mereixem. Si no podem ésser molt gloriosos tampoc tenim motius per creoretis massa desventurats.
Carlea CAPDEVILA
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tramvies
manya 1 solilicita la
tornada a Ginebra entre Stavisky i
Jean ealmot
El covern trances, desPres d'havcr
rencut algunts objeccions de l'angliis,
ha fet pliblie el memorándum trants al
Foreiqii Office en restosta a les darren': proposicions britaniques fríes per
Eden en el sea darrer s.Mige pez tes
capita/0 curopees.
Aquesi mcmorandum esta redacta en
forma clara i ferma, pera que demostra
que Franca no ha cusir lot la sera adié

conforme als acorde del 14 d'octubre
presos pels tres gavera i que esta disposada a arribar a una conclusici ekeliva en mattlria de desarenament. Pera
naturalmcnt, com ja abs dit, la ¡triturara cosa que cal resoldre is la qüestió de
la seouretat.

Ha complimentat el President de la República i ha
conferenciat amb el ministre de Finances
Madrid, 24. — El conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya, senyor Martí Estere, ha estat
aquest mati al Pala y Nacional per tal
de complimentar S. E. e! President
de la República, i al mateix ternos
donar-ii les grades per haver-se interessat per la sera salut, en ocasió
de la malaltia que patí recentment. El
senyor Alcalá Zamora, segons ens ha
manifestar el senyor Martí Estere,
Iba rebut amb ramabilitat en ell caracteristica, i ha mostrar gran interés per coneixer el descabdellament
dels treballs de la Comissió Mixta
de Traspassos i de les coses de Catalunya en general.
A la tarda, el senyor Martí Estere
ha conferenciar amb el ministre de
Finances, senyor Marraco, i ha assistit a l'entrevista, en qualitat de president de la representació catalana a
la Comissió Mixta, l'ex-ministre de
la República, senyor Nicolau d'Olsrer.
En aquesta entrevista han quedar esvaits tots el; dubtes que sobre la
valoració de la contribució territorial
Ira volgut aclarir el senyor afarraco.
En el proper Consell de Ministres
continuará l'examen, per part
quest, d'aquesta important qüestia.
ELS MEMBRES CATALANS DE
LA COMISSIO MIXTA CAP A
BARCELONA
Els membres catalana de la Comissid Mixta de Traspás de Serveis han
sortit cap a Barcelona. Resta només
a Madrid el senyor Nicolau d'Olwer,
per considerar-se necessària la seva
presencia per tal d'aclarir qualsevol
detall que l'estudi per part del Govern dels acords de la Comissiú Mixta pogués suscitar. Llevat d'un cas
d'urgancia, la Comissió Mixta no es
reunirá novament fins a primera d'abril. Aquesta reunió se celebrara a
Barcelona.
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Aliir, a les set del mati, per indicadons del secretar; general de la Comissaria General d'Ordre Públic, fou muntat un servei de vigilancia, el qual va
anar a carrec del grup cragents de l'Hospitalet, agregat a la brigada social, senyors Cle, Santuri, Renom, Puyo i Cle
lilI, essent-hi present el cap de la Brigada social, senyor Tarragona. Des d'ales
Mes
de
la
S'han trobat
quella hora fins prop de les dotze del
migdia vigilaren una casa-torre que hi
banda a Londres
ha als atores de Sant ßfarti, darrera
París, 24. --140111 sap que una de mateix de la fábrica Girona, al carrer
les primeres estalades de Stavisky ha- de Provençals. Porta la lletra P. En
cia estat descoberta per la queixa aquella hora rodeiaren la casa ir dos
d'un agent de canvi parisenc. En
aquella època, 1926, Galmot j a pertanyia al "grup" Stavislcy.
En el moment que el comissari Pachot anava a obtenir de Decante, jutg e crinstrucció, una ordre de detenció
l'advocat Gaulier, gracias a un subterfugi, pogué ter sortir l'estafador
del gabinet del jutge i Stavisky fou
introbable durant molts !tiesos.

el
armes el

El martiri horrible de Josep Moragues no ha fet molla sort entre els
historiadors. Fins ara can escriptor no
ha parlar d'ell. 1 tanmateix el seu martini és commoverlor i revoltant can el
qui mis. Gujmera, poeta. ha copsat l'esgarrifanca, la tragica impressió dtma
testa humana elegotant encara sang, que
d'ells la policia el trobi amagat sota és engabiada per uns bornes i penjada eta
el hit d'un fill seu de pocs anys. La un portal de la ciutat, perquè el tenme
casa estava llogada a nom de Llorenç la rnossegui i els ocells la picotegin.
Lecha, el qual fou detingut dies enrera
en una razzia practicada per la policia
La baca sense ((avis,
Que fou efectuada dies enrera, essent
los un: des esboroncs,
reconegut com a un dels individus que
d,:cegcraebiae ts.roios
esilsoz arraPals:
isd:po
han coHocat una bomba al forn de pa
tdm„er
an
contras
de
front i cenes,
del carrer de la Diputació.
Sembla que en les declaracions de Lecha parla dels germans Soto, paró senI aquesta testa en i g nominia. no h
se donar l'adreça de la casa.
Manuel Soto és fill de La Unión, té pus la d'un criminal indigne de la vida,
39 anys ¡ ha estat diverses negadas de- sind que és la d'un hatte que ha ¿cientingut per Miestions socials. En abril de sal uns ideals, la llibertat i una pätfia.
j r secnpnt:srfa una ticrtimhome
de lliuis t ao
rHa.raiiafetAecilm

Ele 400.000 franca del
vlatge a la Oualana

Les gestions
del Sr. Martí
Esteve a
Madrid

Barthou, ministre d'Aleta estrangers
de França
Pena les qiicstions tecniques, peque, a
alai
) C3 redueix l'estabilitraria de la xifra dels ef cetina i la quantiiat eorresponene de material bMic, depenen d'una
soluciti dels problentes poli tics i de les
modalitats d'aplicada del conveni que
es pugui establir, En la mota del Quai
d'Orsay s'observa que la base essencial
per a arribar a un acord do (entena dc
Franca i Anglaterra, que, perseguint el
matriz objectiu, des/'rés del 14 d'octubre s'han trobat en dcsacord a censegü.loicia de la retirada d'ellentanya de la
S. de les N., rosa que, com remarca la
nota francesa, sernhla haver-li clonat alguno drets que chau: no li eran recencguts. Aquí apareix miden, l'error de
la politica de 31acDonald i de Simon,
als quals . Iné s que a Norman Dans,
s'ha d'atribuir que no s'Itagin realilzat
els acorde del 14 d'octubre.
La nota de Franita, enume ran' leo
dinglicions necessaries per a resoldre el
problema del desarmainceit, ha critiat
l'atenció de Londres sobre les sancions
a aplicar a la nada que violes els compromisos contrets en el cm:v(1U. Aquestcs sancions, d'anturi, no. foren adeptaAm7latereom el control L(ics
ra; elcstri‘s J'oren ,,clme Ses " conditione", Ara atinen haver eanviat les
coses, si el Eoreign Office ha prcral
al gozara !rancios que donis amPliaciOnS.
Aquestes no lhan fet esperar, i, SegOlIS
el *Daily TelepraPh", el girara ¡rancia les ha especificades
,4,1:71iment atniStÓs.

Perseguit, tingake allavors la idea
d'anar a la Guaiana, sabent que Galmot n'era, per dir-ho abrí, ramo.
Allavors va demanar el concurs a J. G.
cont l'anomenava.
El rei del Rom no pegué, refusar-li
la seva ajada, car estava lligat a l'estafador per un deute important. Perb
Galmot, gelós de Stavisky (car estimara Arlette Simon, tal corn dèiem
ahir), el denuncia a la policía. Fou
allavors la detencid. No obstant, els¡
policies que havien renal la villa de
Marly-le-Roi, remarcaren que havieu
trobat dos persones nienys que no hi
baria coberts a tarda. Aquests dos
personatges aren Galmor i Romagnine.
Aquest banquet hacia de presidir
la manea de Stavisky cap a América i
Romagnino era portador dels fons recollits per al viatge a la Guaiana,
sigui, 400.000 franca. Tement que horn
vingués a req uissar a casa d'el' va
confiar la suma a Galmot, que va
desap aréixer anda el diner.
La gelosia amorosa i el re s eentiment són versemblantment l'origen
de l'odi d'Alex-andre al rei del rom.
Sellan mortl

Moro assaesinat pel s ricas anemias
política hauria declarat Galmot abans
d'expirar.
Rostaing. que va assegurar darant
molts anys les expedicions de rom
i fustes preciosas a Guadeupe, pel
camote del gran financer que coste nia Galmot, ens Ira declarat respecte
d'aireó:
Aquesres no són les p araules de
Galmo• rae afirmar que ha (Ea Ah
el: porcs. m'han imort!
Galnint, de . que baria estat derrotat a les eleccions tenia por. Paró la
sera poténcia no s'havia afeblit per
anuest iracas. Es va agitar, intrlgó
va esdevenlr molestds.
La revolució guatanesa
Rostaing continua:
He conegut llana terups a Gahnot
Durant dos ari a s habita a la meas
casa quan jo era a Curiana. Sóc joc
‚inc m'he ocu p at de les seves aleccione.
Sóc jo que he anat a trobar el governador per tal que ando a trobar
Gabt per impedir que "ies la revolucid". Car és exacta que Galmot tingué aquesta intencid. Jo mateix he
3. Represa/irs econòmiques i firm- assistit al desembarcament de nonaares.
broces armes automátiques de fabri4. RuPtura de reladons diflotnati- nació espanyola que ell liarla de reques, seguida, si cal, de boicot i bloqueig aartir entre els sublevara. Però Galde les costes.
inot va dubtar i després abandona
5, .4ccia militar conectiva.
4 sera idea de crear un Estar inde(Segueix a la pagina 7, col. 6)
Mendent sostingut pels Estats Units.
D'on venien les armes? Setas dubte
de la banda Stavisky. Es coneixien,
crec jo, des de l'any 1923. Jo crec
que la rivalitat amorosa oposi els dos
bornes, i Arlette Simon segurament
ha estat la causa de la denúncia de
af ayly-le-Roi.
Rostaing acaba assegurant que Sta_
viskv no conegué Arlette en un taller de modistas on feia de maniqui,
sinó als cafés de afontmartre, on ella
venia un peribdic que predicara la
bondat envers els animals.
(Segueix a la pàgina 7, col. 1)
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Les armes i explosius trobats al dipòsit descobert per la policia
vestits com a obrers, trucaren i
dignaren al que els obri la porta que
venien a recollir armes i liquid inflamable Per a -operar - en els tramvies'
Un cop dins. entraren els altres agents
i detingueren els germans Manuel i
Angel Soto Efectuaren una inspecció
m inu ci osa per les habitacicns de la casa,
i en una d'elles descobriren una laboratori químic mantas expressament per
a la cnnfecció de bombes 1 la preparara-,
de list e is inflamables.
Ei material ocupat i els retinguts.
aquests rigornsament incomunicats, passaren a la Comissaria general d'Ordrc
públic.
La casa on la policia va descobrir
aquest laboratori está situada ¿artera la
fabrica Girona, com hem dit ahans, 1
está enclavada al mig del cama Té
l'aire d'una casa de pagès. L'habitació
on eslava instaHat el laboratori per a
la fabricació d'art.:lactes estä separada
de les altres i mancada realment en forma de laboratori, baria una gran
quantitat de rccipients destinara a ier
trehalls cle reacció química, en yetes, eta
Una de les bombes que hi foren trob3des a mig construir ho era amh l in
pot de llattna dels que soles ésser utilitzats per al transpon de Ilet, i la t apadoraestá tancada aria) cadenis A :a
tapadara hi ha un forat pel qual !tarja
d'ésser collocada la metxa. Es igual que
la que dies m'era va esclatar a la
cloaca que passa per desota de les cot'
veres dels trarnvies de Sant Andreu. Hi
trobaren un 'libre, ami) notes manuscrites escampadas pel mig de les paginas,
que [ruta de les reaCcions quimiquzs
i de la confecció d'artefactes explosius.
Figuren en un altre 'libre les quantitats
rebudes de diversos comités de la C. N.
T. 1 les ¿espeses per la compra de material destinas a la iabricaciú d'explosius.
ANTECEDENTS DE NI. SOTO
Sembla que aquesta casa era el niu deis
sabotejadors de trainvies i el !loe on
aliaren a reeollir les armes i el liquid
inflamable els individus que es dedicaren a la realització dels acres terraristes
i que després Ii ho tornaren. Els dos
germans no oposaren cap mena de re
A un-sitèncaeérdgus.
mas,

r919 ion detingut per l'autoritat militar
per excitada a la sedició; posar en llibertat provisional, s'escapa, varó pogué
isser hagut el novembre del mateix any.
En /920 loo detingut ducs regadas, una
per reunia clandestina i una altra per
ocupar-se-li una arma. Autor d'un robatori comas a Murcia, fou empresonat
en 1921, i com a sospitós d'un atracament, torna a ässer agafat en 1923.
El sen germä Angel te 22 anys i no
té antecedents.
INVENTARI DEL MATERIAL
A continuació transcririm el detall
dels artefactes trobats a la torre de Saat
alarti;
so° gramo de clorat de potassa, roo
grams de serraduras, 200 era de soire,
/.000 grs. de barreges de diferente explosius, so gro. de colofonia, 50 ans.
parafina, tono ges. ij cuba en pols,
30 gro. de mercuri, 1.000 gro. d'acid nitric, aoo grs d'acid sulfúric, 400 ges. dc
glicerina, 150 gro. d'alcohol etilic, inc
status de patasca cäustica. un recipient
de porcellana amb un pinzell impregnar
de parafina, una balanfia de precisia,
un etnbut de 7o0 gro. amb clau, diversos
flascons amb mesures i uterisilis per a
pesar, un sedas parir, un morter, tres
en yetes graduados, t triturador meaänic, 6 probetas graduadas, os tub de
goma, 15 ampolles buides, 6 cuvetes de
Pisa una, / litre de Equid inflamable,
300 ges. de pólvora negra, i serra d'acer, 12 tuba dassaig, un termiumetre,
un tub de ferro corbat de /S cm. de diamatra, un bidó buit, 8o cartutxos de
dinamita de I5 0 grs., 4 litres de gasolina. 309 detonadors, 2 bombea esfèriques carregades, amb la corresponern
metxa, b plstoles, i revòlver, 20 carregadors carregats, 26 quilos de bales
blindadas per a arma Ilarga, 203 càpsules per a arma curta, tto marres .1e
inetxa, 1 capsa de cota hidrdfol, diferents atuells de manyaneria, un tractat
de química de laboratori, un Vibre de
fiirmules d'explosius, una llibreta de
despeses i entradas arnb el cost de les
bombea explosius, etc.
Com es pot veure. el servei prestat
per la policia és molt important i podria molt ben ésser que tingues derivacions.

t'Institut de Sant Isidre
contra les Ileis del
Parlament catalit
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Madrid, 24.
Es troba a Madrid el Sr. Josen Cirera
i Boltä, un dele dirigents de l'Institut
Agrícola de Sant 'sidra. Vé per fer diversas gestiona relacionadas amb ej mnjecte d'arrendaments rústics que praxis
mament ha de discutir el Parlament espanyol.
El Sr. Cirera i Boltä ha manifestat
que é g desig unánime de la propietat
Catalunya que la Pi d'arrendaments
que aprovin les Corts es panyoles sigyi
aplicable també a la regid catalana. Es
cla r que això ha de comptar amh la
decidida oposició de l'Esquerra Catalana, que vol impedir a tota costa ranlicacier a Catalunya d'una hei d'arrendaCONTE VELL
menta de tinta conservador. Segovia diu
el senyor Cirera 1 Bolta, aquesta actitud La muller que fou llançada al pou perquè el mide no es volia Iban& dir
"pollea"
es una clarissima maniobra politica.

la Ilibertat que defensava de la dels seas
conciatadans , i la nátria que rolia
és la nnstra. Catalunya.
Molt poc sabem de la sera vida. El raneixern de Governador de La Sen d'Urgell en la cuerna contra Felip V. Ell
mateix signa la capitulació de la vila.
Mis tara interne en la capitula ria de
Cardona. rin sala distingit com un ferotge
capdavanter de la Iluita. Es conde/mica
a mort i indultat tempnralment. Perd
ene-ruja encara a Barcelona. I després
de la rendició de la nostra cintat. ha de
suportar un reconefxement diari de la
forra militar.
afaragues no pena l'esperança d'una
revolta. Hi ha certs indicis que fan
creare que la preparara. i per això es
ven obligas a na e sar a Mallorca. La sera
evasid da descaberta catan intentara ennharcar-ae. 1 la mar tarnhé Ii fau adyerra. Una temnestat el terca a la costa.
S'amaga per les enves ele afontjtdc, fina
ante un canfident el 'lima a la forro
de Felip V. Amb ell són "fe5nc
compan ys — Jame Roca, Poi, Ma“;,,
i D. Fi:u/cese ("afilar. Aquest darrer F.;
detin gut rom o encobridnr, i és ararra_
tat el dia R d'abril.
%m'anuas i els setos dOS cormanys sdn
condemnats a 3111,11 i errecutats el dia
za de rnarc de l'anv ths tc. L'historiadnr
Sanmer cita unes /Anules d'un -Crorirón - . que concisament explico lat,resta
tirinica digna 170Int'S d'un Borbd!:
"Ma raguea és pnrtat com a harne nrdinsri i anat) los denles, ab gran aparato
er scgaelsn.t abdecanaTim
se sd e i pes'n itdeandt e.sala fin n r.
manat sena les honors (era general\ sinó
sols Josep Moragues, foren aportats los
nuartots de snn ces a Trinitat, lloc arastamal, i lo cap ah una gabia en lo Portal de alar. ab la inscripcid següent:
"Joseplitts Moraguts ch Derpetratum iterata rehellicnis scelus. bis Re2i5 clamarletiam abusuc. tertio tamicen iustitiam rericitatus. et ex pertus. - (Traduit, diu:
-Tosen Moragues. (leves d'hacer eomis reiteradament el crim (le rehelhiel, i
¿'hacer abusat per segona regada de la
clemencia reial la tercera per fi és nceit prr la jn sticia. i escarmentara Els
costos del; alares dos catalars mdrtirs
taren «,tr erats integres a la Trinitat La
testa de :Tasen Merares resti penjada
dins d'una gäbia. con/ una befa a la nen.
Sra di gnitat d'hornes. durant 12 211,3.
Fine al mire de tra7 ne fru Iliurada. a
l'esposa . la onal mai no deiicava de de.
manar per enterrar la testa sacrosanta
del mar-ti:a L'ainor pel seu manis ro
ei deixava catnprendre que aquella testa
enlaire, negrosa vent i de la pluja,
era el s igne de la revelta santa i de la
reivindicaciä jets /l astres drets d'hornrs
que els Bonbons sellaren. Era el signe de
la dignitat d'un noble (des en el martiri
del seu fill; era el cnronament — una
eabia, quina corona! — de tota la nnstra amar Per la Ilibertat: era la demostració de la virilitat del naatre pnble (me 131113 no fn venctiela". Si ho
hagués contaras haaria desitiat e!ne en
lloc de soterrar-la pagas cel arruina fins
on mana humane, na abasteasin i fos la
costra han lera. !a bandera deis conjurata per salvar la Patria.
Aquesta gesta dels Barbons es quelcoM
mis cine una iniúria a Catalunyar és
la rialla sarcdtica d'un honre vencedor
d'un altre honre; is una cavardia del
' enceitear de una salvatiada prapia d'un
ene rabias. Calarla estudiar la dinastia
borbónica pels graus d'alienació mental
taue caracteritza cada individu d'aquesta
familia. I es ver aix n que la tragedia
de Moragttes la sentim mis al iors de
la /matra anima cnm a catalana i com a
?tomes. ¡Es que hnm no sent esgarrifanca tan sols en imaginar la malienitat
sädica del criminal que asaassinä Moramies ? devien passar P!, C2talans pel Portal de Mar durant rls 12
nov .; que toa engabitda la testa? Les
corteses ja huidas del mártir ¿avíen fitar l'anima acnvardida dele catalana. que
tenien lligada a la tarda la ganiveta del
NI 1 la sang que Irvin tacat el portal
i els farra. n lis la Rabia era tina fuetada per ala catalans que encara vivien.
Jo érec — ji histeria ens ho fa crenre —
que cada segada que un ratalä nassara
nel Portal de Mar projectava plans de
revenja.
I aquesta forra eserntadora de les
ronques huidas de Mang ues encara seg .-en avui: valen infondre'ns coratge.
1 nnsaltres hem rl'anar «mi a una nova
— la relieia dels eleniarrotea
e iberals — a nregar al märtir ;Ilustre
neranA nueuent fer fr,rnr als bn N-r¡ar ismes declarat. ¡ als feixismes vergani-anta.
Manuel CRUELLS

A la página 3:
LES PESTES D'AVUI. L'NOMENATOE A LA MEMORIA DE
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Les

Lletres i les

COMENÇAMENT DE L'HUMA- l'escepticisme del primer - "eo que
reo nona
veig cree, e del pus no eur" - oposa
MIME A CATALUNYA
els parlamenta del conste-rei amb "el
príncep dets mala eeperita", no Es
"Records 1 belleses
més que un ressò molt natural i explicable del medievalisme, del 'qual
de Catalunya"
no es pot deseixir. Amb "Lo Somni"
11398) es clou le producció de Bernat per Pau Piferrer (Collecctó Popular
Metge, et primer hutdanista catará Barcino, Voliun C. Barcelona, 1134)
situat completa:nena quant a la produccia literaria, en el (anión "IreLa benemérita C. P. B., ande aquesrento",
L'humanisme del tres-eents, nasta versió deis fra g mente dedicata a
se.
cut a Italia. entra a Catalunya d'una
Catalunya de l'obra de Pau Zferrer
manera mole poc sorollosa i aparentEl Predicador fra Antoni Canals , "Recuerdos y bellezas de Espa.aa",
amos dintre el medievalisme de la per la eleva banda, evoluciona vera ha arribas al 'voluisa número cent de
riostra literatura. Considerem els dos l'humanisme per astes camine, el sets les seves publicacioas. Potser caldea
primera humanistes catalana: Bernat zel apost ‘Iil:c Ilsi porta. En 1395 tra- aturar-nos una mica per a remarcar,
Metge i Antoni Canals.
ducía els "Fets memorables . ' de Va- COM éa de justicia, redore tocrnida•
L'evolució intellectual de Bernat leri Maxuis, admiras que els romana, ble dele editora d'aquesta Colleccie,
Ifetge es molt clara i repon a fets acuse la coneixença de Crist, sena: que ene ha donas obres tan ¡aterreevidents. De primer escriu el "Libre sageaments, sense profetes ni apòs- santa com els "Viatges d'Alfde Fortuna e Prudencia" (1381), poe- tols. realitzessin artes tan "profita- Bei", edicions per a gran pablic de
ma en noves rimades inspiras en bles a la ánima e al ros e al regiment les Crbniques de Jaume I i de Muni manuals tan extraordinaria
Boeci, Alain de Lille, la segona pare de la cosa pública e familiar - . Al prodel "Roman de la Rase" semblant leg es tnaniiesta un gran admirador com aqueas memorable "Resuns de
literatura
catalana". de Nicolau d'O Ide
"Remede
el
a tants d'altres com
de Roma, entre altres coses, quan
Fortuna" de Guillaume de Machaut, din: "On ht.n tan diligent servi- es-er, obra Jeme preu, perfecta en tots
els
sentits.
Cuneadó amb una caceoel "Liber Fortunm'a "Elegia de diste, tud feta a Déu com era la del% rositate Fortunae et Philosophiae a , etOn é5 hui tanta veritat com seria de continuitat que dificilment
cetem; medievalisme. dones, en ¡ar- era en los temps del remanso?", etc. poden Huir les coses del nostre país,
ma i en tons. Desates el3881 ve a les I desitja que amb l'exemple dele fets acostumat a criatallitzacions eilmeres
seres mans el "Griseldis". de Petrar- gloriosas ptiguin C:3 infanta catalana amb dimensió d'anee:Iota.
Poca Ilibres tan escaients
ca- autor que ja coneixia ¡ que ad- ter major llur virtut i donar mis esmiras-a, i el tradueix tot confessant plendor a Catalunya. Despees. veient aquesta mena de conmemorad& que
que está la sera versió molt Iluny de aue els seglars es clamen de la pro- implica la fita assolida per la C. P. fi
l'elegancia del "Batí en que Petrarca videncia divina i Ii presentan dificul- com aquesta versió catalanesca de
la posa"; l'assumpte del "Vahee e tats que no sap resoldre i que no els Jaume dels Domenys de "Records i
Griselda", pera, eas de pura tradicio edifica la lectura deis !libres sana, belleses de Catalunya". Anostrament
medieval; així detall, representa un tradueix "De Providentia", de Sine- del que ja Es nostre, i continuació
avanç respecte al -Labre de Fortuna ea, anna que eres incontestable i de dels "Records i belleses de Baree Prudencia" quant a la forma. A segur èxit, car els diu a la introduc- lona". Exaltació de la pàtria amb
continuada fa una vertió del que ell ci6: "-No em direu que el dit Se- bell to elegíac i sense que l'elegía es
creía Ovidi, del poema pseudo- neca aquí parla figurativament, ans lo converteixi mai en larnentacions de
classic "De Vitula": classicisme en trobarets tot filòsof que funda tot ploramiques. El temps marca delirioforma en fons, i escriu el "Sermó" son tes en jui e en rió natural". Quan sament l'esta i el lo del llibre. Runes,
de la mes profunda tradició catalana hi troba coses oposades al Cristia- arqueologia i la natura sempre massa
- compareu-lo amb el "Serme, del nisme - suicidi, etc.- adverteix que salvatge, llòbrega i imponent, com és
bisbetó", "Bons amonestaments". de en alld els romans cataren errata, de ritual en tota la natura de la priTurmeda, 'Libre de tres", etc. D'ara per() no gola treure-les del text o mera meitat del segle dinou. Pala una
endavant les obres de Bernal Metge adulterar-les com (cien els traductor, nuca deaolat amb un imperi de Petenen un aspecte molt mes personal, medievals. (Aquí el mot "medievals" dro. Girona, Sant Cugat del Valles.
ma:grat els plagia Un tet de caràcter en oposició a "humanistes".) La Tarragona romana, Santa Maria de;
polític, o religiós si es vol, arrodo- culminació del classicisme en Antoni Poblet, La Seu vella de Lleida, Cerneix la cultura de Bernat Metge i Canals és el "Parlament entre Esci- vera. Ares i portals, voltea, barcaro:a
sens dubte Ii assenyala les direccions pió e Aníbal", obra en gran part tra- i romance. Welter Scott, vetllant
posteriors: el pas per la cort papal duida de rAfrica". de Petrarca, que sempre i fabricant aquesta deliciosa
d'Avincó en gener de 134)5. 1-estada cita de seguida i entusiasmas, en la confesti6 - estètica i política -: "1
al palau de Benet XIII és el fet mis Qual el sets estil ha arribat a la per- a:al com el barst escocés s'envania del
important- i sovint °Midas- de la fecció i ha esdevingut elegant i pe nom de la seva pulcra Esebeia", nosbiografta de Bernat Metge. A Avinyó riòdic. El tema del triomf dels ro- anees diem a la costra patria: "Oh
acudía aent de tot arrea], les am- mans sobre els púnies, que feia ba- Catalunyal Terra ombrivola... de nebaixades de les corta reials, tomaos- Segar d'emoció el cor dels llatins i de grea garrigara i de boscúries dentes de doctora teòlegs, professors tots aquells que els admiraren, tema- seso", etc., etc.
dlaniversitat, gent de lletres, huma• ta irresistiblement Antoni Canals,
Jaume de's Domenys ha fet una
nistes s'hi succeien i es mult:plica- com hada temptat Francesc Petrarca, versió molt meritòria i ha sabut conVen. Bernat Metge hi arriba amb una i ell, frare dominica, que hacia blas- ser v ar toles les característiques essenrecomanació del comte-rei Joan 1 per mat eis qui llegien els poemcs del cale de l'etil de Pau Piferrer, que
a un dels estudiosos raes celebres d'a- cicle brete , creu digníssim traca r la assenyala d'una manera justa en l'adquell temps, el mestre Fernändez desfeta dels cartagineses i treure'n, vertiment que encapçala el 'libre.
d'Heredia, humanista aragonés. Allà, de mes a més, conclusions monta
ultra intentar resoldre els afers
Joma TEIXIDOR
a••
pública a que era destinar, tingué
temas per a conversar amb d'altres amL'humanisme, dones, ha entrat a
bafxadors i gent d'esperit selccte: alli
litigué a ma la riquíssima biblioteca Catalunsa per misia del seu capda- EXPOSICIONS D'ART
vanter
Francesc Petrarea, que inde Pes e de Luna, on ultra els 'libres essencials de teologia ¡ filosofía ílueix en el fcns de l'obra paacipa:
de
Canals
i en la forma de l'obra máhi havia un fons destinas al nou corGALERIES LAIETANES
rem humanista i hi constas-en obres xima de Metge. En 1388 coniessa
CORTS CATALANES, INIS
de Petrarca i Boccaccio; i allá va Bernat Metge que la seva versia de:
ZUTTNER
tNntura
SOPAN
idear la sera gran obra, que en arri- "Griseldis" comparada amb la de PeELILUTErtt ¡LASCO
eleuhies
bar a Barcelona la peste de juny de trarca "és fort grossera"; després,
A. BOSCH
AguarolJoe
1393 Ii dona' peu per a començar en Antoni Canals manifesta que de
SARTONIEU PUJO
siluetas en matan
Pina al 18 del araren
forma d'Apologia", de nom clàssic, 1 - .afraca" ha arromaaças el seis "Parlament",
segons
"son
petit
eng:n
fiords humanistiques 1 en forma també C;àS5:C3, en dialeg, procediment
L'human:srne cataiä neix a :'entorn
que empraren- fa remarcar el ma- de la figura tipus del elassicisme, de
ten( Metge- Plató, Ciceró i Petrar- Publi Escipió Africà, destructor de LA PINACOTECA
ca. Obligas a anar a Mallorca i des- Cartago, la gesta del qua!, per Titus
PAI8E10 DE GRACIA, 84
P. !ARATE JAUNA
prés a afontpeller. ha danterromare Lía; celebrada, ressonä en mig segle
Aguatillos
Fine al 23 de mire
el seu treball, que deixa solament co- eatoree en els heximetres de l'"Afrimençat ¡ que sortosarnent ens ha per- ca" i d'allà pasad al "Parlament" de
vingut; la sobtada mota de Joan 1, Canals; la seva glòria, palesada en el
el seu amic, fa que deixi de banda "Somniutn Scipionis", de Cicerb, exaquesta primera redacció. car la presó planas per afacrobi, passi al !libre SALA BUSQUETS
PAIIISEIGI DE GRACIA, 3•1
li dama temps per a reier-la, i el record primer de "Lo Somni" de Bernat
Nobles I cibica*. d'art
del comte-rei, materia per a un dialeg Metge.
PIRE BADIA
Pintare
ii:osófic que pren el CU5SiC noma enEn la riostra prosa, l'humanisme.
J. PERNEN-PA LLLLL
cara, de "Lo Somni", com el "Som- marca el segon perlode; el qui segueix
Inauouracia avul
nium Scipionis", de Ciceret, que é s. ir a grata s al-Coli g ue s , la darrera de les
certament, el seu arquetipus i que re- quals s'acaba ci masca< any que Bercorda, aquí mateix, en dir: "Publi rea Metge tradueix el "Griseldis".
Escipie... quan aprés de sa mort Ii E; pur estil catad de Desclot, MunSYRA
era aparegut en "lo somni" que féu, taner 1 Pere set-e arriba aqui a la
Toleren 11710
lo qual recita TuRi en lo Ilibre "De perfeccia en posar-se en contacte di- 01PUTACIO. ESE
Art
1 ernamsntatoló
Republica", e Petrarca, semblant- recte amb els grane clàssics. CertaJOAQUSU 111,114YER
PInturi
MANUEL CAPENIVILA
mena en rAfrica". Bernat af etge mena l'humanisme catalä, inicias per
MIRE AMAT
Trefila thrporatlue
ha arribas al cimal de la nema forma- Bernat Metge i Antoni Canals,
ció classica. En "Lo Somni", cert,
trobareu indrets de marcas carácter "Mostró Cid que polea la lingua nostradicional, pera si bé es mira el fons
[tra".
del Ilibre segon-el mis personal,
SALA PARES
tanmateix
el qual al darrera de
Martf de RIQUER
PETRITEOL, E

El. 11113

Berna Metge

i Antoni Canals

CAMPS-111111ERA

Inausuraole

Pintura

SALA GASPAR
CONSELL O« CENT, $23 - Tel. 12030
Pinturas, Olbulios, Mor es, Ermita,
litlealle I Illotllurie
VICENO NAVARRO
DIbulsoo

"Manara catalana". - 17. Per l'abril la
naire Festa. - ti Corlan de llem. °Porn
de mets". - te. Impressiond de natrntany* "Pirenenqua". - to. Lluny del sisón.
"%di quonim... • 21. Un halle de yoInntat. "Conte"*- as Coserse »neta ultra-dissics. "Sonei de eonets".-23. T.lum
d'Aurora. 'Rimes de Ilum". - 24. Flore
de semi& "Amor i tprment". - as. Vall
del Fresser. "Natura - Figura". - fe.
A l'amic i amant. - 17. Epitalami. "Desflorament". - aft. Eh Poeta i la Mort.
"Triomi de l'apere. - 29. Apred d'un
al g una "Cine medalloot". - 30. Catalun- ilis,re. "Vaca". - 31. De les hocen
taaisee. "El vianant i l'hostalera". - 31.
Hatótia de l'abadessa fin-mentada. "Balada". - 33. Lea Santes del aneaste,.
"liosieienne du ademe". - 34. Veritable
lluna "Fiat lux". - 35. L'engendrament
de jaume 1. "Crucificada". • 36. LA sim(aula de ta vida, "ett re menor", "Espiritualitat". - 37. Lleanea a Barcelona.
"Sanes". - ß. El fre s ar de enea 'sestea.
"Veneren-lo - 39. L'ase. "Mansuetut".
40. Poema sensual. "Dele. - 45. La
rd S 4 eneentaela. "Batida". - 42 Salomé. "Bíblica". - 43. Tres amare Mamegudes. 44. L'imperi antic. "Fonamentatio i n v i ct o ". - 45. La mel ala Ibais de
" P ! rase as l'hola Ilumínela",
ta. Predomini secular. "Imperator surta
sna". - 47, Perfume SeI cor. "AtIler 1/1.1, err'1 " . - 48. Ca'v'ó del e sesnders. "Vous
cI e Ii terra". • 40. - Ca - vesnres. "Mor
la tarda..." • esa. La caneó d e l trapalea
at, Anca moderna."Soli l equi". • 52. Fulcite att a fletaba - Kl. aferinera. "Des^ r e s del neauit del ros..." - 54. Jasa s . el
mestre. "Medi s• eió". cs. Anacres'n-tice.
"Foreet me not". - sd. La trann.n.lna.
"La te amuntann rarica". - aa. Nit
r a la "Deinei aae els onis vinman a mi".
ea, "El gen". 59. Via Laiesana. • Fussisser encfs".
* Record:,,. lectora catalana. ladreca de Rtrifea de Catalunvn. d'aparició
nraxima: Tan ineria, to. 1-Ti subscriuen
també a les llihreries catalanes T11:55 importante.
* "'mies de la Paesig - Dema, di.
Ilune. a un quart de cuit en punt del
y esera la notahil ' esima escriptora af. de

la Llum Morales farà una lectura comentada d'un eseollit recull de noesies degud a als millors naces galleas actuals.
M. de la Llum Mes-ales. dotada d'un temperament finement semible i que ha termas la sera perserialitat entre nosaltres.
a Catal •• nva, nodrida samba claina abIda i ;n'enea cultora, verla me y a inclinaciA literaria ha centribuit a e,ue ru s mes tina merescuda natorietat erre la fa
destacar fortament entre les personalitats femenines més ir/Seres:una d'Espanya. No cal dir, dones, cem l'anunci
l'a allesta lectura de nova lírica eallega
ha desvetllat in gran interés entre elg
Amies de la Persia i tamb , entre els
intel-lectuals de la nostra cartas. Com sjeui q ue les actnacions deis Aniirs de la
P aesia sen reservades
nee 'mesola a ssadsts. eis "vi alarmas assistir 2
annesta sessi6 crldra re. 'le
airecriauin cara s uncís de Fentitat e raaritradera. arenaba fer amai al domicili sedal deis Ansia de la Poeeia:
Toieria Suave-. Cort sCetalanee. Mo.
Lacte Ne celebrara a la sala de la Llibreria Catalana.
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Diumenge, 25 de mare de 1934

evista de Premsa
La tasca del Parlament
Català.
.5`i rubro lepislat;vo del' Primer trimestre d'enguany atol importen, &u Revira i f/trgili a LA
- Ir, sera tant o truts encara ¡'abra ose s'acorta. Gratia; o reficiheia
del Parlepnent, Catalunyn guau hagi en.
Ilestit la sezsi organitaacia interior, mostrara WIR vera femmin d'Es la:
"Que li denin oficialment el nom que
vulguin a l'organitzaeió por tica de la
Catalunya autónoma. EI cert es que, en
eme totalment implantas el nou regias,
la Generalitat adquiriría eategoría
tatal
Norn
. es is i ha en el reatan legal d'ara
una part de les llibertats nostres. Pern
si aconseguim omplir fins a d a lt t'ansiara que trinins a les mane. Catalurtya
pesaseis-a emes llibertats aolitiques més
amples que les que va perdre sota Fe
lia V.
Tenini al les ciutate, viles i :lees ea.
talans regint-se per tina Ilei catalana,
Cosa que na suceda de dos-rente vint
ame enca Tenim els contractes de tonto, del cama eatala regulat per una Ilei
catalana. Tindrem ben aviat im Tribunal
Superior Catali. inspiras Per l'eaPer11
arríale notare. Tindrem una divisia terrieorial interiar fea per reetaltres
teiaea, cosa que tse tenern 'les de fa
mes de dos !leales. 1 aixf la terra ratalana no dura la marca afronsosa d'unes
ratIles previncials traç ades de Madrid
estant ten si passessin itt carneó roen
per aansunt la caen viva de la natria.
Cal que tots els catalans s'adenin del
eran valer nacienal q ue te l'obra del
Parlament casal. Podrà éster disteis el
centingut coneret d'aquesta o d'aquella
tal com pasas a tes arreu del mea
Pera el fet que Catalunya torni a resir-se. As lela nata considerable de la
seva vida collectiva. per Baja premies.
Per Ileis catalanes fetes en cauta, es un
recobram ent de poder i és un enfortiment d'ànima
1 si aleú, maleonsent e malfiat. arezunta cuina trarantix existeix per al
manteniment de les Ilibertats assolides.
cemtesterem nue k millar i mes salías
aarantia de lea g ibe-tata d'un r a b ie es
el etaratge oatraas ie el'aque-t poble.
millnr i Inés salida [maneja de la lliNetas de Catalunya no Es la que bi
mima bever en els papers escrita. sin í
la eme bi ha d'haver en la consciencia i
en el ene del, catalana.

La vaga guanyada

El Comité de Llena i Força ha portas
la Iluita de manera que no fos negligit
cap aspecte dels que podien contribuir
al triomf. Duprés de desier les maniobres de les empreses ha sabut situar
les negociacions en un pla d'acords raonables i articulats davant qual, finalment, les em preses havien de sucumbir.
I l'ambient nelilic i social de Catalunya també hi ha comribuit. El Creyera de la Ceneralitat ha salita veure que
en aguce plet hi havia (meladas rrij.s
que un afta corporatiu. i ha sabut despullar-se de la proPensie a l'autoritarisme, tan fácil en aquests casos, per a limitar-se a alié que ha d'ésser la :unció
d'un Gavern: fer d'àrbitre."

La reorganitzaci
del Sometent

dria esdevenir si el govern d'Espanya ne
fes ruans i manegues per evitar-ho
per impedir-he.
1 en segon llar, l'Estat i la Generantat han d'impedir d'una manera abseluta,
d'una manera cruel, que els permisos es.
pancols puguin esdevenir una cosa q ue et
vengui i es compri, com havia seceeit
d'una manera descarada i criminal no ta
ras gaire mesos."

El problema polftie
dele llavero de la clerec:a
LUZ, ,legeil ozsii de l tartservadorsme
republica, escriu editorial de peca
inipertáncia sobre canest tema, o pon
elésser diseutit o! Parlement esPanyol,
La qüeslid e, plantrja 0;21:
"Si prevalece el dictamen de la C.5.
rdsi ,Sa cobraran l oe dos tercios: si triun-

tOPINIO asser:;ala que no is ces?, fa el voto particular de los radicales percom afirma la Lliga. que es vagi a la ciba-Zas una modesta pitanza algunos eca.

desnatural:tzacid del Sometent:
"No Es cera com totes les afirmadona de la Lliga, que es vagi a la
desnaturalització del Sometería Unicament es va a infondre -il l'espera ge
-nuiametrpblc saió
dele que es deixaren arressegar pel dictador amb les moixigangues que tothom
eecorda. A la institució na hi poden
haver menárquics disaosat s . en en mornent donas , a fer servir l'arma rebuda
de Catalun ya centra ella meteixa. Nl les
ideen reli gioses, ni els matisos republiene, ni la condicia sedal no hi determinaran els t'amenamente i ;es admissions.
Només se n'extirparà la traició en potencia o fa demostrada.
Llegint la 'li s ta dels que tenen cura
de ia reforma, horn se sent cenf 1 at. Alcaldes semita de la voluirat popular, militara d'executòria re p ublicana neta. repre s entants sie 'Fetal autònom.
Seria convenient q ue la peana Lliga
es retrebea i sandias, a la fi. al carn'
recta, i que prestes sunart a amenes
cuestione ene no li naden ésser alienes.
La anee mejor d'ala que el Sometent
guardara, en ra s neete material. es tes• er.t pe!, s eo< afIli e ss. Si altra mea no.
acarees sentiment slataeisme els lumia
d'acost a al nafs i fer q ue abandonessin el jee dele Albinvanes mea:leste:
erreaerts que era posen bastara a les
5 Sich nossIhle <me b.i loagi un sol dirigent de/ sector regienalista cap-fer-103 sirgar dret?"
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siiisticos: todos los demh Quedaran excluidos. Pero lo extraordinario del fase
estara en que la soluci6n radical. insuficiente desde el punto de vista del
clero. Senara a sil favar los votes de
las derechas, cuyos oradores nos att o
naron les oídos durante la carripaRa electoral atusando a la Repablica de haber
atropellado los derechos de unos dudadanos espafines porque vest'an traje talar. Altera resulta que esas derechas no
tienen inconveniente en que el clero se
quede sin cobrar Ics hales-es y se siente
a esperar mejores días. Muy bien: por
lo que hace a las izatrierdas. que a
siente. Fata si que es ocasien de no ser
trl'IN papistas que el Papa."
.1 1 per e;r3. pregunta • Los", les Ay tos tan tnebilitzar la &recia durant
heríade r ,ertoral welb la prometença
rescatar- !os els havcrs eerdussl
"Y todos. desde lea mas altas divida
des hasta los coadjutores mas
de s , se lanzaren a la incansable. eficarisirna e inolvidable campaña contra les
hombres de la Reaública. El resultaae
'une las derechos obtuvieron, p recisamente eer el brindis económico que hicieran
a los sacerdotes, fue excepcional asa
esta- as a aimnados nue. con %U TreSet1C,1
en el Parlamento, lo proclamar. Llegado
el momens a de cumplir el compre-mira
resta-efes, aliados circunstanciales le
Ins derechas extremas. frenan el impeles
de éstes y limitan comide-na va:mente las
aspiracieres de los p árrocos, abades,
coadj utore s , eral/amas eartanigas.
re s y aronbic.pn de Espa5a. Ante ea
realiaad, laa derechas reta-caerles, se resignan y menean tranernentet "Vanva
a admitir 7l , ra la rStanza ene miss tdrece la ormsicfórt de das conciencias que.,
siendo centradieterias. intentan mame.
far feateenahrante: la cereaeneia
en cuyo nombre el Sr. ('mera del Rie
dice: "ye sey laica: me aseé eivarnerte: mi s hi i es r eran bmatizadee: esto'
exceanulgado tefe el arrobisnes de Trasrana". a la conciencia de »cien Pepa
lar, dauress merte sometida al adema y
a la mora/ ae la T alesia catalina. Tan
de la' dos ha de e;der. See-ún fe. sas omas que la realidad parlamentaria va
hrind5, cede s- il la conciencia de Aecala
Peatelar.
Hemos dicho cen stanternente q ue tnea
mer as viene su:tedien-la era un dicetala ale a n le les reas singulares desnra.
NíSiterl. Diea sen as si ha y alee tan hilarante r a mo ver a 1, dererhze vetanae
centra la ni- s ic:en de nensiones T`11"1
elero esnaael. ;V eneren que este sea
c.ec-un nlol ;V que r e pafin lo torne en cerial Ca,l a d ía res-lemas hace- co, menas
riesen de error este nron''ssicos "AH-ama rar-rea t e mea 'es izquierdas, los errreo de l o de r e c ha les van a dar restelta
el arohlema de en amplia restauracia
en el espíritu espailol."

ennit menys doJUSTICIA S'OCIA L din, referint-te ten, ekt que podio esterar-se. in
q11,
osuyo,
la, rapo de llum i force. que era IM7
fl eneriV e.Hgeir reus qnvean que
e es fria per manyar i
gua- n-r n s /o protecti4 als brodurtes de la
sama aa. tal de Poder Pagar els im"rs ho de comparar amb m o tin rra- postor. Vet art , pera, en roneratiPttria.
auests vara la ea:mea') d'ara amb la que nfo'nn
d'Isser. seetorrr "Ponesin", rassa preduir la vaga centra la C.omaanyia titud deis Prtiros exportadora:
Telefónica Nadenal. Tota la aseea or"1 comprenent la lógica de l.% fets
eani t zada i de violencia de la Cenfede- apuntnts, no queda altre rectrrs als palrana Nacional del Treball va pesar-se sos e 7C r, r t n rkrS per tal d'evitar un enal ser-ei del. vagnistes, i la Companne viliment en el prens
rrAl!:Ctet etaea resistir. En; trohavern en els
c a raibles d'esser expertata, que a pl icar el
na del carvi de tedia en que hi hasistema caranatiu d'Italia, on els sena
eia lIna eeritabl e antipatía contra armella dora de permisos topen amb un
sol s-eempresa. tra veritable estas d'opinid cate nedor. cortoratie5. i 4 ella la nur
al anava en contra. i (Me era una base imaesa els p resta, o he el sistema idear
admi s abl e asa r a entaular un conflicte. D ele negociadora esreanyols, en vi s teis del
ra llaras aixe, va constituir un fracia qual als tenidors de permisos d'asara-Potser en ¡tuestes cirearnstansies el taras, francesas ele calan cercar unes 211;oven nreiersa !'ansíe fa:al ai re-e- sitzatiors ¿eh elvern espanyol que har
lude-na s a no e-a actuar com baos-la re- d'estar a mans dele productors i que si
suerit la pc.rticioació one hi terien les tenen sei, poden evitar que els
Preat
entierre s. Peroné aquel! Govern fa va
.ntervenim terò Ya é=ser per aixalar
Tenim una fe cega en els at ecenele t-ebs Iladors. Fas n'hern de recordar mente liberaa i entenem cue no cal acuTale& Mirem. ara. la conducta del En- dir a la negaci,S de les llibertas la:maero sie la Generalitat, en el nual nar- rea ocr a afavorir anicament el déu'
tirana un camnany marre. San atta Flat. ceta s'accede en algtens paises estanudas d'aleshores i aquest d'ara, que o-ea-1re.
seremixen per a len caracteritear el
D'acf que ene decanten cap al sistetrae da i el que ne és una situació d'es- ma escancel.
au^-7CS.
Ah.! !sera es miestia de (er-mis digeanflietes d'anuesta magritud es ne s d'amaeetes nrerragatives.
nevitable ne es plantad ern rrohlema
El Govern de la Reptialin espanyola A LLOT,IT DE MA?.
.l'ordre otiblk i que finan be la in- ha de maldar ee araner laya per tal euP
(GIROF:11)
tervencie dels Governs. 1 si els treha- FiZtlin rebaixats els drets de la duana
et traben reduits a utilitzar les francesa. sobretot en determinados ho- CLIN!CA reanrraL " TORRE CAIPPDEai"
aniques fnrces sindical!, ne és /Mi se- que!, per a aquells p roductes agricolee r`r 5 rn5lil't nervInsni. ntemils 1 l' e •
sur que nu auin vencer els alces factor, que sotmesos a regim de contingente. ara camine Te ta ron tn Vetee elleteter.r.,.
oue, roen l'ambient nenes-al i la poli- .starten subiertes a due ‘ traves. Els con- dent . DOCTOR U. BERNAT I CARNEROS.
tira innerant, tenen tanta influencia en tineents i els aranzels excessius podrien Per a Inrortnes. aarseen . vos la maieiu
ONA, eis tuveneres
la conducta da Ira empreses i en les anirar- s e indistintament. reté no seria ClIntea o e /3
de anafre s set de la tema. a :a plie,
fermules de saluda.
honest d'aplicarlos ense:ns, com ara N/de Letunencii, m/n5. 3. ter,
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EXC SIO TISTIES!
Demaneu la tarifa de grups
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* Serrnhisno. - Acaba de sortir:
"El principi de Felip Lafont", de Mata
rici Serralarna . Amb un estil si mPl iciatim conta la histeria d'un adolescent
dintre l'ambient de la burgesia llamen>
nina actual. Tot sén coses spalt
contades amb una enlació suau, i
una mica Tienen.: na 4 aquest un to
que abundi gaire en les nostres Iletres.
La casa Sallent. de Sabadell, Ii ha donas
una presentacid duna elegancia Iberia
que s'adiu inolt bé amb el to del lliMe.
* loes floras de Bareslona (any
1934). - Primera Inste de les composicions rebudes: I. A una noia cuitas& •
2. La Jitsu d'un jardi. - 3. Benaurança
"Amor". - 4. Primaveral. "Ciutadana".
Evoraei6. "Febre d'amor". • 6 . Mati
de 1111IiE. "ERICES". - 7. Represa •Fls
va« piadosos".-8. La humit corona "L'amour de la Patrie...". - 9. Lavare mossale. De "Carha d'Italia". - re. Extig•
ma. - II. Del cele ala liada "Canta a la
Patria". - 12. "Tres gInsaes". "Fantasia". - 13. Petites notes "Coleraina". •
14.Per fet de ventura "ahir entre carda"
15. L'infant i l'Ettearistia "Paris d'infant".• ld. La visió del Rei En _Tenme.

Per a les sortides de les properes festes aprofiteu les importants
reduccions que us ofereix, que arriben fine al 45 per 100 de la
tarifa general.
Cal només presentar-se a qualsevol estació el dia abans
al de l'excursió. El seu cap es farà càrrec de la vostra

petició i us informarà dels seus avantatges.
Per als grups importanto s'establiran cotxes directes
procedència a destinació.
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pollcia
Els
L'exemplaritat 1 el El Sr. Pi 1 Sunyer
La paradoxa de
seny de les darre- expressa la seva Lltomenatte a la memòria Al local de 'Son- Demà serä re- la jovetut
de Josep Moratues
res yagues fe en la tasca de
daridad Obrera' près el treball
l'Ajuntamenti en el
són detinguts 15 en el ram de
l'aigua
poble de Barcelona
extremistes
LES FESTES WAVU1

Heu-ros-els ad, per fi, de bree«
arnb els obrers. Fea anys que no ele
avkm viet anar plegats. En aqu,st
ifnan, per, tea ve eue arriba. Durara aquests cine darrer dies, no hi
ha hagas un sol acte de sabotatge
ni una sola coacció. ni un incident
partorbador, ni una estrebada escadussera. saccejadora dels nervis isotraguejats de la clutat per tants i tants tratbalsos baldees. hesiten plantejades
tres vagues :es quals s'han descabsieIlat al costar nostre; totes tres MIportants i una d • elles, la del ram dz
Lium i Fo rca. de tanta envergadura
corn una vaga general. i de tes aleó,
arenes si es barcelon:ns cns en dones-cm compre, a no ese:: pels grups
eue hi havia a la Plaea de Catalunya
parlant-fle. tct prenent el sol. o be
pergui en remar per les Rendes
el Parallel, ens adonavem de la presencia de parelles de guirdies que
prestaren .Serve: de vgi:encia a la
porta de la fábrica o a la de les of:'

No hi estavem acostumats i ens
serpras. Free molt de temes, mes
dlt anys, en efecte, que a Bar•
celona una vaga era si:ni/sine de violencia, en tots els Eet/S aspectes, car
V3lia die d'alocada de lecanbes, aseassinats o'obrers, sabotatges incendaris i al darrera. una cueta minúscula, gairebé invble. de programe:
minim de reivindicacions de caràcter
econOmic. en concepte de pretext pur.
Havien ceta: subvertits els termes de
l'equadó; la causa s'havia tornat seotia. i dcble motiu, certant.ent, per
quan servia magnificament bé per
• crear i poder alimertar un profes•
se:mal:sine revolucionari verbaEsta
remunerar, a base de mantenir l'exacerbació de les Masies amb injeccions
ie revolució truculenta i ineileae.
ANO era un Paradla. PasPecre
cual, pero, era totalment de cabaret.
eeris per ale professionals del retoric:srne revolucionad: un paradas actual.
a canvi de prometre— el prometre no
s'a pobre—un altre paradis revolucionar: a les masees, per tal dia faca un
any.
Professona:Isme revolucionari eue
(muenga a Barcelona amb el lerrouxisme í que ha vingut descabdellant-se
perfeccionant-se perlódicament després, aproftant-se de Iota mena de
trasbalsos socials, iirs a culmfnar en
alisos gangsterisme social q ue encara
ara patina esporedicament ele barrelonjas.
De sobte, pera, sorgsixen les vagues de Ilurn 1 !oree, la de La Manresana, la dels Ferrccarrils de Cata:anya, i deixant , momentaniament dc
lar a e: jet de .5: e:s vaga:ates tenea
:. tenen rae ja que aquest és un
efi - e aspecte de! probIerna, velen/
aun: es descabdellen toses tres. d'una
malura asscnyarla, gairebé
el sabotatge tiple ii marea enrera
PO ei practica la coacció orotoeoliria;
bomba cliesica es ca fmiedissa, la
testola zangeteriana s'evatiora, l'assassinat trascantó no existeix . A
:des, en la deis Perroearsile je CataIunya. per exemple. els propis obrers
determinen establir entre ella un serrei de riel:inicia als cErais:ts de mi'mines. a :es cotxeres i a la totalitat
de la linia, per tal d'evitar que algun
intrús s'introduis Pel mig i practique,:
la vlolenria per comiste crahri, a fi
cie ter desviar la raza en un vulgar
conflicte d'ordre tanble.
Aquests j ets, ene tenen una inserir/anda social i moral encimes. sobre:te despees de la darrera raga dele
transporte =halls, la qual toa un mesdel per:ecte de ximpleria revolucionaria. cal fer-los re:narrar.
Volen dir una pila de cosas importante. La primera' de totes que l'he.gemonia de l'obrerisme carate ja no
ertany a la famosa F. A. I. La se sona. que per fi ha trionsfat el seny
ancestral de la ximpleria verbalista forastera, dernostrant-se Pabselatta
d'aquesta i l'eficacia decisiva
lt nostres virtuts racial-. Representa l'exelueid del verbal:selle revolucionari, desv:ader de preldemes de les
11Mte! obreres. Es un guano magni::s inapreciable. Tant de bo que agitesexclusió. tot just iniciada ara, los
def:nitiva.
Imagineu•vce que aquestes darreres
vagues haguessin calgut a mans del,
mateixes eiernents que maMpularen la
saga passada dels transporta urbans
.;:c• costa pis gaire d'imagine-se la
ferm ialahle quantitat de bestieses
tota Mena que s'haurien dut a cap
trenvs eneara. cnsta de p re v e ure la
que hauri e n tin gut, la q ual ha -irla
,tat molt deferent de la que ha tinsu; aro.
Desearatr ele eles-neme sistemiti(-alineas prietorbadors de les qüestions
re cal. els que ho són per excas
de malicia o d'ignorancia, q ue en el
fons vt a ésser ¡cual . des del Pum
de vista de la "neficada, lea darrerr•
. vagues, s'han descabdellat amb una
TormaliSat absoluta: eis obrers han
demoetrat que nesselen un seny. uma
entianimtat i adhuc un coneixemem
ds fa efiestló que dehatlen remarcablea i que, si mes no, per aquest mot u. ere) dignes d'ésser escoltats i
edhue ate so s. Mis que res com a retajan! cal feEcitar-nn<-en i felicitarle e a ells. Han esta! einte e t e s le s ori•
rieres vagues que iban f • t d'uns
e mules anys a aquesta banda en resala.
Jaume PASSERELL
Me,

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-1a!

El Slesttre poble nO ti gaire viva
la devocli, als seus gran, monta. Calsud que la Renaixença literaria catalana desempolses les planes gloriose•
de la nostra Merada perque ebtinguessin el ressò tnerescut eLs nOlus
Mueres de Pau Claris, Raid Casanova o Roger de Llíria. Josefa Moragues, el general catala (fue fou
penjat i esquarterat C0111 VII vil bandoler pela sicaris de Felip N: no ha
rebut encara de Catalunya el tribus
de reneració al qual el fan niereixeder la uva vida i la seva mor t.
nicament eta versos de Guimeri
canatren amb berbara grandesa aquella testa del patriota que fou posada
a dintre d'una gitbia de ferro 1 P e rjada durant dulce anys al vell Portal
de Mar.
Josep Moragues era un hisendat
que es navega a la Ilaica contra el
poder iKemtirn de Felip V. No adinere la rendició que hagueren de pactar
els consellers de Barcelona, i armó
entre ele seas campero!. i atines parlides eeioreades que es terca fortes
;roa de tenipa al castor!! de Cardona.
Tot de trialcions de noblesa i casalierositat aureolen la memória del
guerrillee estala que aplegi damunt
sets tot l'odi deis conqueridors i dels
botiflers. A nosaltres ene bastaria,
pecó, per a honorar dignament la
sera memada, de saber que eofel la
mort per Catalunya, i que el seu
martiri bague de servir com a esearment i amenaça per als catalans, amb
el sinistre advertiment del seu cap
tancat durant dotee anys a la gabia
de ferro. Aquesta vexació, que no
respecta el repte de la mort, ha
d'eme reparada devotament pels catalans que ara retroben la sera personalitat nacional i la consciencia de
Mur dignitat corn a noble. Itero d'alear a Josep Moragues, estala
exetnple de patriotisme herede
record d'ignominia pretèrita, el
monument que el nostre desgreuge i
la nostra veneració exigeixen.
Aquesta idea ha aplegat eis representante de tots els perrita politice
catalanistes, i singularment lee j o v entuts organitzades d'aquests partits, a
reunir-se en un comité per a ge stio
-narleciódmoutqhan'
na d'elear-se gl rnateix indret on hi
bague el Portal de Mar, cenit a record de l'esearni i com a repararte
de tot un poble. Es satisfactori de
veure que encara es poseible, a
de les diferencies politiques, d'apu de
juntar collaboracions entusiastiques
de tots els sector! per a una obra
eo kfecfira de Patriotisine. H an estat
obertes nieto de subscripcia per a
reunir cabals per al monument, i, a

Ahir al miaja el senyer Pi i Sunyer
y a rime els periodistga, ja que no Ila havio p s eut recre -- digné — dijens
divendres. Es referf a l'aprovacIó del
Pressupost. que — digue amb cine
sessiens que sumaren vint-i•quatre he.
res, ella e:0;14 Pa impresia que ha estat
una de les vendes que s'han estudies
mis minustiosament i ei detall tete els
assumetes. La discusslri es mantingué
igualmen t sentare en un pia normal, i
tant eis uns con] eis altres, tant les ntinories coas la malcria i la Comissió de
Gevern ieren e; Que calia. Es per aixa
— afegi — que tina Cl convensinient que
el resultat haurà de servir per aiermar
el crèdit de l'Ajuntament quan es vegi
que aquest en el por temps que ia que
actua ea nreocuaa seriosament de sortir
d'una situaziO d'interinitat i entrar en
una de normalitat i fermesa.
Dilluns se celeerara un Ple ordinari,
en Verdee del dia del qual hi ha uns dota, assumptes. entre els quals els que tenen més relleu hi ha l'autoriteació de
tedie en usdefruit a la Generalitat la
capella del Parc de la Ciutadella corn
monunsent funerari a Francesc Madi.
Tambe hl ha la determinada de les
atribucions regiamentiries deis consellers regidors i de la Comissia d g Govern, la reorganització dtl Comise
d'Assisténria Social, la renovació del
contracte de Pompes Fúnebres. la prórroga (le la iliumineció.
Iii ha, després. assumptes de Proreiments. dels Encante la renda de tutanges, etc.. etc.
Vcildr:a dir unes paraules — digue
després — sobre la magnifica impressi.S que li produi el entert de la Banda Nfuniciral del diumenge passat, tant
per la Banda com pel priblic. Atan li
fea resardar la seva estada a %lisia, en
la qual entre les impressions de caracur positiu i negatiu una de les mis
Metes i positives fou la del pUblic en
:es maniiestarinns d'art. Al concert de
la Datada hi baria pnblie de tots els
estaments des dels benestauti ale mis
modestes. Cree que el nostre noble és
un bon roble amb sentir constructiu.
Ara que es va a reestructurar el nostre
teatre, se Ii Ita de donar tumbe aquest
sertit.
Pel que fa a la Banda, ealdra portar
els concerts a les harriedes, la qual
Que no s'haei fet ja. per
sa no vrl
donar al reatIe apetencia de cultura.
Acabe l'alcalde manifestant que ani- cnrIpc
ehni alrl uati lx;ár daogeueasctram 71101
S.
1
da visitant les altres inetitiic Io ns de importante el programa dele quals
cultura iQCC tamhé en faite l'elogi
ve a continuada.
trav‘'ss de la Premsa.
Tests hent d'esperar que el poble
die Barcelona i lote els catalans anoPiran amh entesiasme la idea de
Fereccia del nennument a Josep Moraques i que contritsuiran ata la
!M'a cetnperaeli) a les testes d'avui
a qua aquesta iniciativa sigui una realitat ben aviat, i que alié ro durant

Robatori en una agència e transports

M'ir a la tarda entraren Ilare
(le fneUna
M es
porte del tautet i d'Enlenea,uist
mero 133. de la goal és premietsuti el senyor FrilitCPOC
Pol NOlui rt dele generes robalo.
se enpuea que ele limares eren
Iru 5 guatee. S'endtigueren divoraus fardells de difelente produeloa, el re ior dele guata pn,ja
unest 8.000 peeeeles, un rellotge
(-roe ntulp Cadena de tti p lttll, propinta' de l'anld de Vagancia, mittul en mil pesados ¡ 250 pe/SO(1/25 en inetitIlle qn Ii harta en
/,11 ralaiX ( 1 . 111111 tattla treseriptori, Deeaparegiteren senee
isinOdul f-e n'atIonAs 1, /use InnI.
ard
r .. 1.. • idi

5.10I I..1.:1

treballa per aelnrie- h.

He morí el senyor

Feliu Busquets
i Baffle
—

u

dime anye peal& la gabia ola hi havia el cap del glorió' guerrillee ceta!á
¡Ski el teslinelti del deagrelega ¡
rastimiraciO deis eatalans staele91110.
Heus aci el programa de les feotes
d'asan:
Mol, a les op te, a la placa de
Catalunya:
SARDANES I BALLETS
Sardanes: "Camprodon" tP.
Maltón; "Bell ronirls" (C.), Mercader: "La sardana del railes" (B.),
Pep Ventura.
Eshart infantil de dansaires de l'Orfeó de Sants: "Ball de garlandes"
( C ). Sant Esteve Seerovires;
"Ball de muntanya" (C.), Folgueroles; "Ball de gitanas" (C.), Prender. Director: 3 oso Martí. pitee:id musirali Magda Prunera.
Esbart infantil de "I.a Fide";
-Contrapis" (C.), Sant Genil de Palafolls; "Ball cerda" (P. B.), Gnusbreny; "Gitanea" (P. B.), Valles.
Director: Josep Tora Direcció musical: J. Petit.
Sardanes: "Tos jugant" (Cl.. Sans;
"A vela i rem" (13.), Soler: "MarsaKdeta" (P. B.), Oliva: "Manresana - (8.), Manen; '• La molinera ¡ el
mimie" (P. B.), Blanc; "Serenata"
(B.). Cama. Finalitsare la inta amb
la sardana "La santa espina". de :llorera. executada per totes les cobles.
Notes: Les sardanes i ballets marcare amb la :letra C, seran a caerme
de la cobla "Cerdeó": amb la B.,
cohla "Barcelona'', i P. B.. cable
"Principal Bercelonina". L'esbart de
l'Orfeó de Santa presentara el; bailete amb vestits tipics.
Tarda, a les quatre, al Palau de
Belles Arto:
1.— Cobla Barcelona Albert Mar-

tí. "La processo de Sant Bartorneu",
Català; "So! ixent", Toldrà; "El cavaller enamoras", Manan; "Develes
la Verge", Morera; "Tarragona'', E.
Casals; "Juny", Garrete.
H.— Esbart de dansaires "Guiaserit", del Fernent de la Sardana
d'Idostaframs: "DanSei", Vilanova;
"Bolangera - , Penedès; "L'eixida".
Tarrega; "El rocle", Arenyr; "Danea", Castelltersol. Director: Joma
Nlarti. Direccid musical: Montserrat
Pont.
111.— Coticen de conjunt, pels Or lento Gracienc, Atläntida, Martinenc.
Llevant, El Roser i Schola OrpheO•
nica: "Cant de la eenyera". Millet;
"Sota l'ore", Morera: "Les tulles seques". Morera; "I.a sardana de la
Patria", Morera.
Orfeons i cobla "Emporium": "Lee
rifles de Cerdanya". Pujo!: "La
Balenguera". Vives; "Marinada", Pérez Moya; "Els Segadors" °Mune
catalal. popular. Mestres director,:
Joan 13alcelle, Joan Sunyer i Cintes,
Manuel Bolsee Josep Alier i Josep
Ist arimon.
Notes; Els ballets seran acompanyats per la cobla "I,a Principal
del Llobregat". La "Dama de Caetereol" seré acompanyada per orfeops i la niebla "EmnOrium " . La
Comissió es reserva ei dret d'alterar
el programa.

n alcalde exemplar
Per al chita& Carlea Pi 1 Sunyer

La misa del teclean. avui estesa arrea del titán, ha aUctat tambe l'Airiea
del Sud. la capital de la miel. Pretetria, té per alcalde una dona, Mrs. Malherbe, dama de talent i vasta cultura.
la qual durant molts anys. ultra esser
Ilicresla a ubres social,. venia dirigint un
important rotatiu, "Die ltnerevron",
Migan de les asseciacions femenines,
mnIt nombre ses i de gran eficacia social en aquel! pele
Les cundictons cl'oref anitearin i
ministració demostrades per Nits. Malherbe en la direcrló de les ub res Sr/dais
iurelades per ella Ii guanyaren l'estima
des seus conciutadans al punt g/:e fou
per ella elegida alcaldessa de Pretória.
A penes inteiada a la dita chalet
la crisi del trehall amb lee emes anenaeadnres consequincies, i abaius (;1.12
pi- eiv:,ti g s les ,ropurcions un( en tintes
nitres cietats han de s halles, at rosa, ¡
la pau, Mes. Malherbe, segura de poder comprar amb la confianra d e'.5 seres
Ceirsistori. aisi com
companys
ha dels sets: coneiutadans. va prendre
energi9ses me s ures per tal de plantar
cara a la crisi.
an
E:1 Ui breu esped de t erne,
tuir una organitzaci ó alta "Cai ga de
soccre als sen s e techan", subscrita
per tots el: veles henrstants i per
tors els indUstr/c.:5 i comercia/11s de
'a rimar. Amh el producte de la dita
taxa de soeors" teten ocupats centenar! d'obrers a treballs il•utiiitat
eitttarlana arran,lament i obertura de
,ar m ers, ¡dares 1 eamIns, neteja, saneiamPut. ctr. (ruin diners de
la "La'sa" no perfile/iris donar ue
irreal en inetallit als obrers, aquests
eren retrihnits mitjansans dos re, e .nfortants artera u dia. en tant que Iturs
respective' familiea rebien regularment l'Alcaldia uns bona de cred ".r , arnh els quals podien adquirir ale
establiments comere i als corresennents
ele queviures i articles de prarcra

A redel de A? anys ha timen/
d'existir el senyce Feliu Busquets i Bernia pele pistilo . del
noelre celituat Un j o el 5 e;p1,o'
d'.N. e ttiti Catalana senyur TomePu ni -a rol a.
El final, lionse d'un tru.tle enessIlert ¡ d'una gran simpalin.
sPinnt dedirol, es piel die tle
/ola la sera vida ti la
¡ Id euulçC l . forrnant part de la
P's F orin I "Bu e quels. lldt é i
Rosell", Itt qua! feo (melada
ato j dc aclualenent tina
de les indústries del rara toda
;u/ligues de Barcelona.
En (Pinar rumple tfaqueet
triste perdure ene pian de fer
reeenilar ele (bits urganitzadurs
del eieat, ele quale. 11/11it S N IPS
eOndiei o na de laramer que lime
npuntat, han fet fehl uti cif u1h .6**449*......~»444
digne i exemplar.
la familia del eeneur Bus- Llegiu LA PUBLICITAT
gneis, i parliculernient al elogie.
anule el doctor Purnarola, acumPropagueu-la!
panyem en el dol que els afligeix.
4444444444•6444,4444444«+

LAXEN BUSTO

necessitat indispensables a vida Ilur
El "Consell de les Dones" de PrtParia, insportant organisme social, la
presidencia del qual harta exercit
Mes. Nlelherbe durant molts anys. va
prestar generosament el tau coi/M(9
a la intelligent alcaldessa, prenent al
seu carece sie preparar i servir diariament, per torn entre el, !siembres de

l'emitas, els dos repaesos (liarle al;
olieres.
Davant d'aquest acte de generns
civisme, la mejor Part de l e s As e ociacton i rulturals oferiren de contribuir mensnalment — en la mesura de
Ilurs possibilitats —a acréixer ele cabals de la "Caixa de sosos'. Les Societats arttetiques, esportives ¡ d'esMujo, itO volent ieser menya rivalit-taren a organitear tnensualment actes ¡ espectacles el producte deis
quale era lliurat a la "Catea" fundada per afrs. Malherhe. i griete' a la
qual centenars de families pnillen seguir vivint honradament del trchall.
Aquestes admirables proves de cintarlan.a donades per la entrar de Pretoria aconscguiren intereebar el ltftinsteri del Techan, que va m'emite
i ' aCord —per comete de l'Estat —
¡l'alienar dos xil:nqs al die a cede
obrer que trehalles rer al Muni,ipi
=tase altra retribucis; que els dos
apats diaris.
Aixf és colla grades a les iniciatives tan intelligents crun genemSet
muna dona alcaldessn, ha estas soluci P nada la cr/si del urbe!! a Pre:Aria,
,apital de l'Airica del Sud.
.a la regada que desapareixien el<
paornso$ perdis de la vaga i de la
mi s é r ia. davant l'emperna nobiliesima
del set/ alcalde, les t. iittarlanes de
Pretina van unir-se per organitrar
una nora ohra d'alta militar social.
i la enticcmcia citeadana es des(ella
de tal manera, s i ne la eri , i stet treball,
causa de ruina en les all res chitar',
ha donat cene a fruir 1111a PretOrie
mes bella, niés semejada. mis gran
mis forra que mai 10 }savia estas en
temps de normalitat i de pau serial
Val la pena de meditar sobre l'obra
d'equeixa dona, Mes. Malherbe,
caldeas; extraviar.
Cartas KARR

LÂXÅ NT
PRODIGIOS

simia de la

Ele ~Actea

»dale

La iftertut, presa generiesment, té
dos "dines" antagónica. Pee suma

significas
La malicia. des de fa dos dies, aertlhin que venia prosseguint una tetaste
persecució dels elemento extremistes
barcelonins i duia practicades ja bon
nombre de detencions.
A primeres hores d'altir a la tarda
uns agents del Coa de Vigilancia
muntaren un discret servei per a vigilar la redacció i ele tullere de "Solidaridad Obrera", situats al carrer
del Consell de Cene
En vista del gran nombre de persones que contínitament entraren i
%ornen del dit local, aja( con, de
ciclistes que portaven paquets. en eta
quals es creia que hi hacia tulle elandestins, decidiren sollicitar de la Comissaria d'Ordre públic la tramesa de
mes forres, a fi de millar el local i
detenie els individus que In baria reunits,
Mo;;icuta abans d'arribar les forces
sollicitades els citats agents detingueren tres individus que sortien del
local esmentat; després en detingueren dotze mes que eren a dime
Els quinze individus detinguts eón:
Josep Praderas Navarro, d'Osca;
F.nric Verdi i Safont, de Barcelona;
Valed Mas i Cases. del Sindicat Textil de Granollers; Sinesi García Fernändez, de León; Tomes Herrero
Miguel, del Sindicas 'Mercantil de Lograo; Josep Pérez Morillas, de Barcelona: loan Baltasar i Ametlla.
d'Igualada; Jaume Rosquilles i Magrinye, de Barcelona; Manuel
Diez, del Sindicar de Construccia
ecovia; Alex Gilahert i Gilabert, del
Sindicat de Comes:mita de Barcelona,
secretari, l'any 1933. del Comité regional de Catalenya: Josep Serreta
Ruigdueta, de Cables de Monthui;
lotee Redondez Fernández, del Sindicat d'Ami Grefiques d'Oviedo: IIdefons González Gil. del Sindicar de
Construceiri de Valnei a: EtnIebi
Asensio Ramos, de Madrid; Manuel
Villón Nfingo, de Burgos.

Per() fent vaga de braços

fluixos-dluen els obrers.
Han estat detinguts dos
patrons

FI senyor Sclves va manifestar ahir
al migrea als periodistes que el confilete del ran, de l'aigua seguia igual
q ue el dia abans, I que havien estat
detinguts dos patrons perque tractaven directament amb ml Sindicar Unic.
Aquests patrons, qu.. han estat posats
a disposició del comissari general
d'Ordee Puiblic. són Pearraim Ruiz i
Rius. de la raó social "Gerinans de
Martí Rius", i Pere Torres i Bonastre, de la S. A. Manufactures Catalanes. del carrer de la [declina. Fe,
ren conduïts a la Comissaria genera'
d'Ordre Públic i posats a disposició
del comissari.
A LA CONSELLERIA
DE TREBALL
A/ mati, una representadó de la
Federada de Fabricante de Filete i
Teixits de Catalunya. va visitar el
conseller de Treball i Obres
oues, per a canviar impreselone reepecte a les diferencies existents entre
obrers i patrons del dit rano
Els representants de:s patrans, entre altres Coses, li van dentanar garantice i instruccions per al dillune;
fa que els obrera havien acordes i fet
circular uns full. en ele mude reco•
manaven als seus afiliars que dilluni
tornessin al treball, pera en les ratateixes condicions d'abans, aixa es, fent
vaga de braços fluixos. El senyor
Barrera els va dir que anessin a la
Conselleria de Treball, va die també
que es renta:rica el SMdicat Autònom
els afiliats a la U. G. T. per a estudiar unes bases i que les portarla
a la Conselleria. Va pregar als patrons que acudissin a diacutir-les
aquella Ii van prometre que ho ferien.
Referent al real del vidre va dir que
no en sabia res.
EL DILLUNS TREBALLARAN
ELS OBRERS DEL RAM DE
L'AIGUA
El Sindicar Unic Fabril i Textil de
Barcelona ens prega !a publicaci6 de
la nota eegilent:
"Secció del ratas de l'aigua.— Com.
panys, salut: En vista que el Govern
de la Generalitat aixeca la clausura
de le, fabriques de/ fan: : que fou el
que motiva la vaga cena a pretesta.
aguaste Junta recomana q ue el vis
Ahir al migdia, el senyor Company9 nent dilluns, tote. absolutanunt tots
no va rehre els periodistes. El set, ens reintegrem al treball. —La Junta
secretar .: metiste. sentar Alavedra, va dc Secció
manifestar als informadors que lluvia visitar el senyor Sunyol i Garriga,
amb el qual celebra un canvi d'impressions respecte a la Politice de M adrid.
Tandsé visitaren el President el seAMI paseddit, uni Illt eatanc
nyor A!oniar, ex-ambaixador d•Espa•
nya al Vatich, i ei diputar aenyor To- t'arree AH de Sa uf Poro, tulinero 0, propiolat d'Elvira Fonte.
mes i riera.
Asen al mati, el senvor Compensas en sacudo i l t trebar-90 Sola la
entra al Masnou i a Malear, on es niestressa entraron iltulis j tutirealitzaran diversos actes necrolägics VichIS I li dementaren una patineta
a la memoria de Francesc seia: de eigars. Qunn 51111tal n servir~Mi anire a Blanc;. per tal rfaseis- los, ein deemonegatle es Ingnetir a la inauguració oficial del pont ven unes p¡stolcs i ami, elles
que la Generalitat ha construit sobre colpejaren l'esfumino:a ,t1
el riu l'ordena.
(Mi xii t -la mig al urdida. Apr oft
fi/del-se sl a as s, els deeeonegut
s'apoderaron d'unes sis-osen' est
La Secció Excursionista de peeeeles que lit turnia al
del titulen i d'unes enloses de eiPalestra organitza un Con- gars, ¡ fugiren.
curs de fotografies
La Ineslreses de reetanit
nnxiliaila ths diverses atmlusione
;ti cap de prilnöslic UPPPCV01.
Per al proper mes de maig
SPerie ., Eeeursionisla de Palestra
lis organit
I 1111 CAlte'llt'S dr
lt
fológrafitie. al qnal pudran prenM'e loitI litle.els
/s u / p rppa de lienguit cela lene, sigui') u no eimie de l'en-

El dia a la
Generalitat

er
v istéOn gigdeant eeeeeeeee .ent tufidelre' per
lbeasn"
l'abra, da Vepoca de la vida durant
la qual l'heme no té cap obiecte obligas ni seriós. A certa edat tots els
hornea elector:manten llur «filmar i
ni'p nrien Sortir-se de la pauta que
segueixen. En canvi, un jove es infinitament dis p onible. La seva vida es
troha al mini dirradlacin de teta e:5
camine La rosa deis venta aeria el
sets emblema. I, tot i aixb. la jer eneea, tanmateix, re Tedat de l'ideal;
Fónica época de l'existencia diles la

pot

imprneréa.tiefieä:
Idulna ill enítimdme el conaldliiebiennasr-se
del :m'in; tot lí esti be. 1-fi ha una
gran part del nostre ester que solament la realitzem de joves.
E! ternps. gran solueionador d'antítesis, resol la de la joventnt. Les
seves passions serian forres, Nobles i
efimeres. Aixi rom un vegeta) floreta desproporcionadament al profit
que remuda de la florida, una persona,
quan es veritablement jove, enceta
mil activitats a l'estadi de passions
i accions inicial, entre les guata una
amb prou i dee. definitivanient dins la seva vida.
Pene alxis és l'aspeete individual
del problema. Per a la colleetivitat
es inte r esSa n t de saber que hi ha una
edat ute l'home dios la qual. per un
cert temo., li podre exigir un eefore
desinteressat; una mena de "terves
civil" analeg al militar quant a l'esperit ¡ la forma. I a mesura que
l'edat va despullant l'arbee de la jorenda. rebroten noves existineles
que es passen la flaire de me en mi.
Una invente és una cosa etimera;
la joventut és perenne.
Encara té una altea conseeniéncia
la paradoxal joventut. Un cap finida
es converteix en record. i tota la vida
de l'horne barrejari para de
l'idealisme al vi negras de la materialitat. L'home és un jove que un
dia s'adona que te els caben& blanes,
sol dir-se. La ignorancia (Taquea fenomen ha fet atribuir a doctrines
utilitiries una importeneia tecessiva.
No rieguen', pera, que en tinguin
la realitat: pera sempre hi Miura dins
l'anima humana un enyorament envers una mena d'eme més digna
d'ella mateixa, que horn ha entecho rat durant la joventut, i que sempre
que no ens talla les ales la needesitat
o no ens hi posa un plom l'ambició,
ens obliga a procedir d'una manera
distinta de com ens reclamen les
eeigencies d'ordre merament prisctic.
observat que gairebti tets,
aprofitant reminiseancies Jovenívoles,
podrlem cscriure un volum de versos.
L'edat és el poeta. Al feos de la paredima de la joventut trabern la villa
veritat de la poesia precedint Festejó:
el soinn¡ transfigurant la rutilar, I
sque d i la vicia sind la lluita de l'esoerit per a crear 1 ce-crear eenstantsnet emnbr ialnaçaniatura a la sena imatge
Rosaand LLATES

ROBATORI

Retad en un estad

tremini d'ailioieeiA ele le.
provee fiiiirh PI iia 18 tle maig.
lse Itt o fol.OgrstfiPS preeetiladee
os. fa
una ex t ....siec• tvie
rara del 22 al 30 del mal 'ix
mes.
hasitgiin
Ele afirimiale quo
prendre riere miden ()estibentar sir de les rondiciene que el
regeixen. demanant lea bases n
lee rases (Emitirles fologrefirs
o lié a Ist Soerelaria de Paleet 1 a.
Cestas Catalanes. 592. de dialee a
dil e s tlei eugdaa. o de San a on
el reepie.
IINSI:S a art mompanyailee
,l itt it!Iui (le premie que han
oalat oferte filas ara. Entre elle
hi un un vialge a Nfalloera, otitis
I des !MI slPol/PSPS paCCI.IPO.
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A D VE RT I M ENT
Advertim a les persones a les
guals interesal la pubSeaci6 immediata de 1.1 notes que enes enviert que els originals hen de dlrigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, ah, 5.er pis, abans
de les nou del vespr u. Els que
ene arribln mis tard d'aguase&
hora o vagin adresats a la Une/romea

Anit pastada. C3 va cometre en ro'
batan de generes per valor de tuneo
pessetes 5 aoo en metiHie en un magatzem prepietat de Francesc
installet al carre Nou d g Sant
Francesc. m'un. ye Del fet se olio
&me: comete a la Delicia.

Partida de joc sorpresa
A: cerner de Cerdenya, je, bar, va
tener sorpresa per la policía una P ar
ES proeedl u la-tidaes1ng
detencia dele punts que earuposaren
:a partida.
411111.3111

Con tra
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els dolors
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EIS DIJOUS

Setmanari de Literatura, Art i Política
Preu: 30 cèntinas

•

LA PUItLuNTar.

posar-se en l'opini6 de l'Església sobre aquest punt.
La Sta. DE LA TORRE (socialista)
din que cal deixar-se de qüestions teòriques que s'han plantejat aqui i atenirse a raspeare real d'aquest debat, basat en si la Constitució es viola o no
amb aquest projecte. Creu que la ConsMudó, efectivament, es viola i, per tant,
ha de retirar-se aquest projecte, i acaba dient que els radicals estan lliurant
la República als seus enemics. (Aplaudimente dels socialistes i esquerres.)
E/ MINISTRE DE FINANCES
dóna lectura a un projecte de llei de
prórroga dels pressupostos per al segon trimestre de l'any actual.
El senyor SERRANO JOVER (de
RenovaciOn Espatiola ) , en non, de la
Comissió, es refereix a les objeccions
que han fet sobre la inconstitucionilitat
del projecte d'havers dc la clerecia
alguns dels oradors, i cita el ras de
Franca, on, malgrat estahlir-se el mateik precepte de no auxiliar amb subsidis s'estahli també després
la necessitat d'atorgar recursos a la
clerecia cessant.
(El senyor Alba torna a la presidencia.)

Se suspèn aquest dehat. i s'aixeca la
sessió a les n'io de la nit.

PELS PASSADISSOS
NO HI HA VACANCES PARLAMENTARIES. PERÓ MOLTS DIPUTATS SE LES PRENEN
La desanimació aquesta tarda al
Parlament ha estat molt gran. A penes hi havia diputats, i en conseqüencia no han circulas noticies d'interès.
La majoria dele diputats que tenen
la seca residencia a provincies van
sortir anit i no tornaran fins despeé,
de Sennana Santa.
Els ministres als quals corresponia
estar al banc blau han arribas al Parlament moments abans de començar
la sessió.
L'AUGME NT DE LES TARIFES
FERROviAMEs
La Comissió dObres Paliques sha
reunit avui per a continuar restud:
de relevació de tarifes ferroväries
d'acord amb la ponencia elevada a la
dita Comisen> i amb el projecte del
ministre. Els reunits han tingut
arnple canvi d'impressions i han examinat els múltiples aspectes del problema, sense arribar a adoptar-se
acords concrete.
Sha acordat que així com el ministre d'Obres Paliques va acudir
davant la Comissió per a exposar els
termes del projecte d'elevació de tarifes ferroviàries, la Cornissió acord:
requerir novament la presencia del senyor Guerra del Rio peque acudi a
la Comissió per a exposar el seu criteri sobre la ponencia. La represensació socialista a la Cornissió creu
que la ponencia aguja mis el problema que el projecte del ministre
j que cal estudiar amb la máxima
serenitat i coneixement de causa tots
dos projectes per arribar a punts de
coincidencia que permetin la viabilitat de la proposta del ministre.

EL PROGRAMA

PARLAMENTARI
'Acabada la sessió el president de
la Cambra ha rebut eis periodistes i
els ha dit:
—El programa per a dilluns és el
següent:
Havers de la clerecia, del qual
prkticament está acabada la totalitat
puix que no queda cap Inés orador
que el senyor Aizpun, del (mil no se
sap si farà ús de la paraula. Pressupostos i conreu del cotó, si hi concorre el ministre d'Agricultura. senyor
del Rio.
Per últim hi haurä una secció de
orees 1 preguntes.
Se E ha preguntas si hacia conferenciat amb el ministre de Finances
per posar-se d'acord amb ell sobre la
discussió de la prórroga deis preesupastos i ha contestat afirmativarnent
Ara. el projecte ha de passar a la Co
-mise:6.qufarlvobse
done i serà discutit, i segurament
aprovat, dimecres. Jo cree — ha dit
e! senyor Alba—que no tindri molla
discussió, perquè tot just si hi ha modjfieaci6.

L'impost del timbre
sobre els !libres de
comptes corrents i les
cartes no copiades
Una protesta de la Cambra
de Comerç de Madrid
Madrid, 114. — La Cambra de Comere de Madrid ha elevas un escrit
a les Corts protestant contra el projecte de hei del ministre de Finances, pel qual es tracta de portar a
tributar per Fimpost del Timbre els
llibres !e comptes corrents i les cartes no copiades. En l'escrit es din
que si la Hisenda Pública necess,ita
de major ingressos, hauria de buscarlos en altres knuts, ja (me l'articie Ust
esta periectament clar, el seu abast
és el de subjectar a l'impost del Tnnhre els !libres dinventaris i balanços,
diari, major i els copiadors de cartes
i telegrames.
Un altre motiu d'oposició a la reforma tributaria de que es tracta i
que no descansa en la quantia de
l'impost sinó en principis que en cap
moment no poden deixar de tenis-se
en compte, és el que estabiert el precepte que uns llibres o combtes auxiliars siguin subjectes a tril,utacK
no s'haurä de trigar molt a veure
una gran quantitat de <maderas. llibres, etc., de caixa, de magatzem, registre d'efectes. etc., etc., utilitzats
comerç, per a apunts d'assentaments
que han desser portats als llibres
legals i obligatoris incorporats al tribut, com si es traeres de tals llibres,
a pesar de no teme cap d'agrestes
característiques o prerrogatives.
Major gravetat assoleix tot el que
resta dit quan és d'aplicació a les
cartes i telegrames comercials, ja que
el tribus a les cartes rcpresenea un
augment del 33 per cent de les despeses de franqueig.

¿Qui ha d'ésser el Els conflictes socials
dotad(' d'honor de la Madrid, ag.—Mili, els patrons del

República?
Madrid, 24. — Han estat interrogats
diversos polítics sobre qui ha d'ésser nomenat ciutadä d'honor.
Ej senyor Barcia, cap de la anoria
desquerres, ha dit:
—Si Mío:, ha de fer-se seriosament, pel
rang espiritual i per la solvencia intellectual, no hi ha dubte que ha dessen nomenat el senyor Cossio.
El senyor Gordön Ordax, al goal
sha fet la mateixa pregunta, ha dit:
—Jo crec que honor és el d'esser ciutadä.
El cap de la minada socialista, senyor Largo Caballero, per la seva banda, ha dit:
— En els moments atcuals hi ha pral-denles ¡ coses massa seriosos per a ocupar-se d'aquestes rliCiebeS.
El senyor llama tllonoriol ha <lit
que, al seu judici, el titol no el inereixia altra persona quie no fos el senyor
La Cierva. inventor de l'autogir.
El senyor Gil Robles, preguntas sobre el mataix extrem, ha dit que anuest
Mol. de concedirdo a :23 COileCtivilats,
opinara que a qui correspon per dret
és a les dretes espanyoles.
El senyor Santaló ha dio:
—; Es que han pres això seriosament? Doncs digueu que cal elegir entre Pi i Margall ¡ el rcpublicä desconegut.
El senyor Royo 'Villanova:
—Tal com estan les coses no cree
que n'hi hagi un altre amb mis nueras
que Cajal.

La policia aconsegueix
detenir dos pistolers,
un deis quals ha resultat ferit
Madrid, 24. — Aquest mati, conforme
COSII2111. diversos agente de vigilancia
acompanyaven diversos pagadors de les
obres. A la Chitas Universitaria. en arribar davant de les oficines d'Agraman.
la noticia s'ha fixat en tres subierei s en
actitud sospitona. Els agents han baixat de l'automöbil, i, en adonar-se'n, els
dits individus s'han refugia! darrera d'un
terraplé i han disparas contra la policía. Els agents s'han Mitas darrera d'un
turonet i han contestat en la mateixa
forma als agressors. Sisan creuat entre
ambdAs handals mes de trenta dispars.
I.rn dele desconeguts ha aixecat el braç
per sobe eel terraplé ensenyant la pistola que ha llençat a terra. Igual operaci6 ha fet un altre del: sub;ectes esmentats : però el tercer, en ces ser el inc.
ha aconeegnit de fer-se escim ol. La policía ha detingut ambclds indisisfirs. annmenats Dudar Herrador Castro. de 18
ames. broncista. 1 Demetri Pérez Ehen.
Dudar e.tnva ferit i ha etsat con-kilt a
la casa de ments. on se li ha aprecias una
ferida de hala a la ruina dreta, que ha
estas qualificada sin grey . Despees ha
passat u l'Hosnital.
EL QUE DIU EL MINISTRE
DE LA GOVERNACIO
En arribar a la Cambra el ministre
de Governació, els informadms li han demanat detalle sobre el fet ocoremit aquest
matí a la Ciutat Universitaria. Ha da
que, efectivament, hacia resultas un pissoler grenment ferit. car ha fosca pública en ésser agredida amb reiteració.
ha hazte de fer sis de les arme5. No esl
que di g ui que es tracta d'un acte
pistoterisme, arnb el qual — Ita sil —
hem d'acabar. Precisament, preparo tres
n guasee mesures preventives que considera de gran inter4. He de dir sincerarnent — ha afegit — que en aquests
mente confin inris en l es Persones . Pe r
-onélesprimdabt.
Com sempre, s'lla de confiar, encara. en
la rearció ciutadana, que per fortuna
s'adverteix i que es essenrial per a
aquesta tasca de tranquillitat social a
que em refereixn.
i5

L'INSTITUT DE REFORMA
AGRARIA

ram de Construcció han pagar als taHers els jornals d'acord amb les disposicions del Govern.
EL CONFLICTE METAL.LCRGIC
El conflicte metallúrgie seguzi:e en
igual esta. Per tan de trobar tina solució el us'nistre ci Tre'sill &ha entrevistar a,.b els direcdas del sinr:icat "El Baluarte". El senyor Estadella ha proposat als obsesa que seceptin la intervenció de la Coinissid
arbitral que li ha estat proposada anteriorment, o sigui, que sotnietin el pleit
a una COmiSsiö intcurada per elements del Consell de Treball, consell
Ordenador de l'Economia Nacional i
funcionaris tecnics de l'Estas. Els
obrers, igual que l'a'tra cegara, han
refusat la ProP0,51G•
DIVUIT MIL MINAIRES
EN VAGA
Oviedo. 24.— El governador ha maMiestat que a la conca del Yak:ti.
sisan deciarat en vaga els minaires.
segons sembla cont a protesta pchs
escorcolls que , slan verificas a Sota
Astúries i per haver recollit uns cartutstos de dinamita a Sama i diversen
pistoles al poble d'Entrego.
Ahir va esser clausurada a Sarna la
secretaria del Sindicas Minaire. en un
deis quals despatxos es van trobar
sus t ca rt uta o3 de dinamita.
El total de vaguistes puja a :8 mil
Sonada que l'atur serà tan ols
24 hoces.

Centres Oficials
MANUESTACIONS DEL MINIS.
TRE DE GOVERNACIO
Madrid, 24. — El ministre de la
Governació ha rebut al rnigdia els
period is t es.
Lti repórter ha alludit al problema
de la conetrucció i l'ha relacionas
amb l'actitud que han adoptat el5
patrons.
Les noticies d'ahir a la nit—ha contestas el ministre— són que ele patrons
estan disposats a compile Fordre
Pel que es refereix a la declaraciö del "locaut" ja veurem com
es planteja el problema. De mornent:
el que a mi m'interessa és que Is
patrons i els obrers shagin sotmes
a la llei, i ja en aquest pla, jo admeto soto els d i älegs i gestiolu.
Finalment sha reierit el ministre
a les festes de setmana santa a Sevilla, i s'ha mostrar molt optimista per
les noticies que té de l'enorme afluen.
esa de forasters que es nota ja a Sevilla.
LES FESTES DEL ra D'ABRIL
Al Ministeri d'Instrucció Pública
han facilitas una nota sobre les festes que projecta el Govern de la República en commemoració de! 14 dabril.
A Madrid se celebraran espectaeles
cada dia; els uns a l'aire lliure, d'ambient popular, cona datases regional.,
curses de braus, cavalcades. focs d'ase
tifici etc., i els altres en locals sanease, amb comerte, festes universitarjes, etc.
Hi llama una selecció d'espectacles.
Jis hatsrä una cavalcada que representara les regions espanyoles; les mases coral; de llamora Sant Sebastia
i Madrid donaran concerts.
Es representará a la plaea dc Imans
"El alcalde de Zalanma - , collaboram - hi les masses que representaran
el noble i l'exercit.
El Govern cregué necessari aesc.ciar les encoles a les festes, i per a
aix6 s'organitzarà 'una cerinsbnia escolar a tot Espanya i es sentirá per
radio la paranla del senyar Alsalä
Zamora. Després es radiará un elogi
a la 'lengua espanyola, de Castelar.
També hi bausa cants populars i ay.
les literaris.

Darrera hora

BALANÇ DE L'ANY 1933
Ma!rid, 24. — S'ha facilitas la 32guent nota:
"Sha satines a la discussió i aprovacié del ple del Comed Executiu de
l'Institut de Reforma Agraria el balanç
de 1933 i liquidació del pressupost d'ingressos i despenes corresponents ah periode de tensos compres entre primar
de gener i 31 de desembre del mateix
any.

Cal Lee constar que constituís l'Institut en lo de novelare de 1932, des
craquesta data fins a 31 de desembre
digual a:ly no percebe cap consignado,
per la qual cosa les despcses en aqucst
bimestre foren forrnalitzades amb impu•
(avié al pressupost de 1933, el que,
per tant, ha recollit lee desposes corresponcnts a un periode de prop de 14
mesos.

D,e les dades que figuren co la liquidació del pressupost, n'extraiem les se adients:
Ingressos obtinguts fins a 3 1 de desembre de 1933: 58.53 0.45746 pessetcs.
Pagaments lsqsuds realitzats fins a la
rnateixa data: 3.142.83161 ptes.
Excés dels ingreesus sobre els vagamente: 33.387.67 585 ptes.
Despeses calculades: 36.737.791 .6o pessetes.
Despenes realitzades: 8.200.32423 pies.
Credits anullats que pas.ren a (orinar
part del capital de l'institut 48.557.467,37
pessetes,
Ingressos calculats: 58 .603.33.3 Pies.
Ingressos obtinguts: 58.330.45745 pessetes.
Liquidaciuus pendents dingres, pessetes 410.099.95.
Diferencia que passa a capital: pessetes 237.22365.
Superávit en la liquidació del preS511post de 1933: 48.794.691'32 ptes.
La diferencia de 3.037.49272 pe:setes
existent entre les despeses realitzades i
els pagaments liquids es corresponea arab
els credits retinguts per al pagament d'ohligacions reconegedes que en la sena
part són imputss,les ale assentaments
que estaven en vi gor en aca4ar l'auy
1932.
•

DE BARCELONA
MALGRAT LA DESCOBERTA, EXPLOTA UNA
ALTRA BOMBA
.A dos quarts de dues d'aquesta
marinada ha esclatat utu astetacte
que hacia estat cc,Hocat a l'interior
d'una claveguera prop de la ciaxera
de tranivies de Sant Andreu. La <let n mació ha estas considerable i lus
cansas una gran alarma a tota la
barriada.
La t'orca sie l'explosió ha fet =altar
la tapa de la claeeguera que ha re s ultat trn s seiada. i ha aixecat un bon
tros rls1 paviment. No han ocorregut
de s gracies pe:son:de.
AVIACARIENTS
Anil passatla. ii :11 ser de VIL:don:al, el xs,frs luth ln alvtal fml
alranat, pistola en mis. per un
imlividu que li havia llogat
hacia
el maIxe a la Itainhla.
Davant les exigimnies del pasaa !gema el nss(CI Ii Ihior,s vint
pessetes que port: s ra. id...lurte
de la reestptaeió dels vial gen.
L'atracador, tiri
coi) lingtid
disteis, Se SC11tt generös i tornit
;51 xetter dues pessetes amb (*Mi-manía eönlints, ;sentid, ;Inés a
pro:idee ea fu" . Arabas la l'eseenn.
I 'a l ra cado pogtn, retira r- se, so tisfet de la facècia.
• ••
A la Plasta del Nord, tres destomegul s joves sortiren al pas a
1:nrin Serra. de 2.4 mu nys. 1, pistola
in: Inh. Ii prengueren la cartera
a roh 1 O 0 ponente s , el rell.dge i la
endenn, nIguns documents i olo
els ethjectes ele valor que (Miss al
darniml. 1 . 11 erop reatilzal l'aii •acanten'. els deSconeguls es feren
eitapols.

Diumenge, 25 de : mine de 934

LES COMARQUES CATALANA
GIRONA

LLE I D

TARRAGONA

A

Sardanes :: TuVeredicte absolutori en una causa per Els Jocs Florals
risme :: Altres noves
abusos deshonestos :-: Sardanes
Nou director de la pres6 t. t EsporLleida, 24 (Per telefon).—SIa fet
tiva
Altres noves
públic el cartel! dels Jocs Elorais
Girona, 24 (per telefon). — Ahir d'enguany que secan presidits pel recva tenis lloc a l'Audienc.a la vista de tor de la Universitat Catalana, senyor
la causa seguida contra Arnau Co- Irre Bosch i Gimpera. La festa se
roznines, de Sant Antoni de Calonge, celebrara el darrer diumenge de maig
acusat del delicte d'abusos deshones- i el termiai d'ant:ssió de tseballs, extos. El fiscal demanà la pena de deu pirará el dia 13 del Sil mes.
— El Grup Excursionista Pla i
anys de presó i la defensa l'absolució.
El Jurat de La Bisbal dicta vere- Muntanya, repren el període de sordicte d'inculpabilitat, i per tant l'ab- lides arab une. excursin que :satiszara deniä, a Os de Balaguer i Casolució de l'acusar.
— Organitzada per l'Orieó "Cants marasa.
— Densis. al metí, tindrä lIce a la
de Pätria" i a cartee de la cobla "La
Principal de Banycies", dernä, <Pu- Banqueta una bailada de Sardanes
atnenitzada
per la cobla La Principal
menge, a les deu de la nit, tindrä
lloc una audicid de sardanes a l'Ate- de Lle.da i organitzada pc1 Fornens
de
la
Sardana.
neu Social Deinocri;tic.
— Ditrarts vinent se celebrará a
— ¡la ores possessió del sett arree de director de la presó Cl senyor !a Cambra de Comerç una reunió conJuli Pacheco. al qual desit g ern molla vocada pel Sindicat de Turisrne per
MI de donar un impuls a la propasort en la seda cornesa.
turística sie les terres lleidata— .Al rnercat d'arui han entrat ganda
nes.
44 2 caos de bestiar hoci, i sha se— A Casimir llontoy, li han sosr:iota! per arbitris municipals 221 tret una bicicleta que havia deixat
moment a la via p ública. El jet ha
Pes'ete
— A emä 5e celebrarä el Il Cam- estas denunciat al Jutjat.
pionat comarcal de cross, a la De— El Cornissari d'Ordre Públic
ro s a. or g an i tzat per G. E. i E. G.
ha convocas els senyors que integren
— Per tal de cumplir els semi den- la Junta de Beneficenda Provincial
se; m i litar% ha sortit cap a Ceuta per acordar la concessió d'una beca
l'excellent portee del Girona F. C., del Patronas J. Vila i Codina.
Morra.
— En una fábrica de generes de
— Denla el primer equip del
generes de punt propietat del senyor
rana es trasIladarà a Palafrugell, on Antoni Guasch i Pos, sha comes un
in g ara un partit amistós amb l'equip rehatori. Els lladregots s'emportaren
empordanès.
generes per valor de mes de cinc md
— Doma. a dr,s quarts de vuit, pessetes. La fabrica eslava assegurada
sortir3 d'anuesta ciutat tina caravana contra el robatori.
atanntohili.tira or ganitzada per la Jo— I,a pedida ha des:surta Pau
ventut Republ icana. que es traslla- prih i Robes, que es dedicava al tudar-a a P s reclona. amh rollierte de randerisme i es traba roclamat per un
Ice luna vi s ita a la tomba de rex-pre s i- jutjat pel delicte d'estafa.— C.
d e nt de la Generalitat. senyor MaTORTOSA
cl:t. .A1 d1t arte dc desgrenge slian
adherit algunes entitats d'aquesta ca- La defensa de Tarrós
Incendi inpital.
tencionat
Acords de la Comissió
— Fi comi ss ari de la Crneralitat.
de Govern
Noticiari
senyór Pnig Pn i adas. u el d'ordre
TOrtosa. 24 (Per teleion).—Aquest
senyor Prum's. a se i s tiran dema a la inauguració del pont sobre tnati ha tingut lloe, a l'.11cattlia, la
e t, riu Tontera al qual arte ha esmt constitució de la Comissió Consultiva
Mvita . sl president de la Generan- de l'Arrees, ami) assistencia del secretari del Consell d'Econontia de la
rae — C.
Generalitat.
— Joan Magraner i Adell ha deMANRESA
nunciat al Jutjat que en una finca
Conferencia de Joan Peiró :: La que
posseeix a l'Atnetlla de Mar es
festa de l'arbre
Futbol
L'estat declarà u:a incendi, que va cremar
del senyor Oms
arbres per valor de 1.600 pessetes.
Mattresa, 24 (Per teléfonl. — De- Cross que Eincendi fou inteneionat. El
mä tindra lloc a la sala d'actes
Jutjat practica les diligencies.
l'..1 ,-, s ociació de Depenclents la confe— Ila estas nomenat sots-secretarencia de Joan Peiró, que bague d'és- ri de l'Institut Nacional de Secos,
ser suspesa dies enrera. Versara so- Ensenyament el catedrätic senyor
bre el tema: "Qué és la Cooperativa Manuel Sales.
de Producció".
— Fine a aguces matí no ha que
— En la pa s uda reunió de la Covia interceptada a les--das'lime
missió de Goverts del nostre Ajun- sació tic l'Ampolla. a conseqüencia
tament es pren este, entre a 1 (res, l'acord Id l descarrilament
de s ubvencionar antb 200 pessetes
— I.a Lliga Comarcal Republicael Friment dei Turieme, sutura cons- na na repartit uns iulls eXnlicant la
tittnt en aquesta ciutat.
seva act1tud a l'Ajuntament.
— Dernä l'Atesten (Ihrer celebrara
— La ComiasiO de (ion-cris (lel
la tradicional Festa de l'Arbre. .A la Municim en :a seca reunió d'ahir.
tarda tindrä Ilnc una excursi6 al Bosc preres sue, entre ahres, els segiients
s ie l'011er, i a la nit, una vetllada acorde,: Resoldre l'expedient que afecliterario - musical a l'estatge socia!.
ta tres funcionarie de la Guardia mu— Densa es jugara, al camp del nicipal, acordant la seca separaciO
Pniolet, el partit final del campional id cárrec; adjudicar definitivament
de futhol den g uany. El Centre d'Es- la sulthasta de fustes de Ragatxol a
ports de :tlanresa s'enfrontará anos Fratteese Fustes, per 1.361 pessetes:
la Unió Esportiva
autoritzar el projecte de festes de!
Sants. Hi
expectació per conéixer el resultat 14 d'abril; acceptar !a dimissió del
d'aquest parta.
carrec d'Acial tercer a 1.1114; Lamote
— El senyor Mariä Oms segueix de Grignon; obligar les companyies
millorant de la ferida qtse va rebre d'Aigua. Electricitat i Gas a presendie; enrera eit enser víctima d'un tar. per eecrit, les peticione per a re:
atemptat perpetrat per un individu moure el paviment durara el termiru.
afilias al feixisme. El ferit reo con- d'un any. — C.
tínuament ntolts telefonemes de diSABADELL
versos llocs de Cataluma protestant
cle l'atemptat i interessint-se pel seis Comissió pro-znonument
a J. A. Clae-tat de snlut. — C.
ve:Excursionisme
del
Teatre
Subhasta
municipal per a la
L'HOSPITALET
construcció de voravies Almea noves
L'alcalde a Madrid:: Una important
Sabadell, 24. — ha estas renovada
millora próxima a comenzanse
amb elements de les diverses societats
Anomalies al Padró :: Palestra
corals de rAcadémia de Bebes Arts i
L'Ilopitalet, 24._ Per haicr-se tras Seccidt Cultural del Circo! Republisa
nadar a Madrid per a gestionar assumo- Federal la tomissió Proallonument
tes d'interes local el nostre batIle, se- i'excels músic poeta J. Anselm Cias cm,
n Y or Prontera, s'Iza possessiona t de l'Al- dz la segitent manera:
caldia el cunseller regidor delega t .12
President, Josep Gersnä; vice-presiGovernació, sensor Siliquel Romea.
(lene Benet Boixaderes; tresorer, AmoSisa rebut a l'Alcaldia un comunicat ni Ilurlans; secretari, Jatune Vilaplana;
del senyor Frontera annirci ant cinc In comptadar, Jaurne Llagostera; vice-se-darecptlDnióGerad cretari, .Marnis Vilatobä; vocals: Josep
Eerrocarrils el permis per a bastir el Centelles, Pare Gorro, josep Casadesiis,
p mt que ha de comunicar les barriades J. Morral, Josep Rocabert, Manuel
de Coll-Blanc i Santa Eulalia , el <mal Marquina i Manuel (larda.
eonstitui ta. una //Misma importantissima
L'Academia de Belles Arts ha ofert
que lt a de portar Se/lSe cap mena de eis seus local:, per a les reuuions
dubte grans beneficis per a la nostra questa Comissiú.
— El proper dimatis. dia 27, els
"tat.
Nu volem deixar passar aquesta grata Arnirs del Teatre presentr-ran al Teatre
noticia sense esmenuar el regidor de Euterne la contedía dels germans Alval'Ajuntatneat passa t que fou qui portd rez Quinten - Ilalvaloca", que es una
totes les iniciatives i projectes; ens re- dz les comedies que la senyora Ladron
farint al sensor Jordä, home auster i de Guevara representa el dia del seu
digne mereixedor del mes caiid somenat- benefici al .reatre Barcelema.
Aquesta sera la darrera funció de la
ge popular, ja que 3 c ii :leven/ la li0115present temposada per aquesta con>
trucci j, d'una tan esperada obra.
— Aques t any el dzspatx de cedules panyia i gairebe segur la dasrcra cegasabadellenc podiel
personals sha portar a tenme d'una ma- da que el
nera molt arbitrària, ja que la IlecaP- re junts 'alar;a Fernanda Ladrón <le
sac i ó ha asscnyalat un, dies, nasa pocs, Guevara i Rafel Rivelles, imix que ben
i (L'eres sha despatxat a Sant belio. aviat es dissoldrä la companyia.
— Es prega novament a 101eS ICS
la qnal cosa, cum es de suposar , ha :aporta, moltes molé:tics i despenes als entitats que tingtOn projectats festivals
ciutadans que tenen per costura prove- per al 14 d'abril que se serceixin traur-se de l'esnientat docutneut. altres metre el projecte al senyor conseller
atta s el despatx dc cèdules s'efeettetva regidor de Governació alunes del dia
als haixns de l'Ajuntannut cada dia, de 24 del mes en curs.
— Eins a les deu del mati del <ha
quatre a sis de la tarda , i el timilsiie, con,
és natural, aco q uinar auch aquesta san- 7 d'abril proper s'admetran a la Secretaria
Municipal rdess per a miar a la
Wat s'U sorprés amb la nava dita ser
cle construccin 2..6no mede traslladar-se a Sallt Felut
Una altra anomalia que cal esmentu tres quadrats sie cnravies en diferents
Unes
de
la
cintat, la qual se celebrara
és que lile es prozedeixi a l'empadrona,
ment per a les eedules, ja que l'actual a les dotze de l'esirentat <tia.
El pressunost i plec de cnndicinns
Padró és el mateix que es féu Eany
193o, resultaat d'aquesta manera que es (roben a disposiciO d'aquells als quals
interessi
examinar-los a la Secció
molts cintadans que porten tres anys de
residencia a la limera ciutat encara no Foment. — C.
poden treure cédula a l'Hospitalet.
tal que l'Alcaldia es preocupi d'aqtiestes anomalies i procuri posanhi
n i ena d'una manera urgent.
-.- Palestra, Delegació de l'Hospitalet, ha COlnellçat una intensa canmanya
per tota la ciutat i particularment a tots
els abonats al telefon pesque figurin
ele noms, professions, carrers, el. cuera.
de la Insta d'abonats escrits en la nostra llengua. •

Turisme t: Les comunicacions maritimes amb América :: Reunió politica :: El Tribunal d'Urgencia ::Noves
diverses
Tarragona, 24 ( (' er teleion).— Degut a gestione de l'Oficina Municipal
de Turisme, tenen anunciada la seva
visita a aqussta ciutat, la Penya
Tramuntana, de Figueres; Amics del
LEbre, de Barcelona, i l'Escola Nacional de Riuflecols.
— L'alcalde senyor Llobet ha rebut el telegrama sesenss:V. dcls mi puluIs tarragonins a Madrid: Visitas
sots-secretari Merina, confirmas d:sposeiU Govern mantenir línia bi mensual Cuba-Nova York, del nou projecte de comunicacions marítimes es
convertí en mensual.
— Dintre pocs dies será inaugural
un pavellú situat al moll de Lievant
per a allotjar el; dbrers portnaris.
— Avui ha visi:at aquesta ciutat el
general inspector de la guàrdia civil
scnyor Marzo, el qual ha inspeccionat la caserna de la guardia Civil, i
ha complimentat després el comissari
d'Ordre Públic.
— Diversos dinutats i elements de
l'Esquerra. aconmanyats del comissari
d'Ordre Púhlic, han esmorzat avui a
Cambrils, i han canviat impressions
sobre l'orientació politica que ha dado mar l'Esouerra a les comarques.
Abundava el criteri de reforear l'autordat dintre de la Ilibertat.
— Ha ores timas sesoté el 1101/ Ajuntliecid de la Y )n.
— La pulida continua practicant
detencions d'elements pertaments
la E. .A. 1., companys del detingut
:110ragues.
— A restad> del Nord han esta!
dp eartiensg. ats els menors de tretze anys
G aerau Martín i Joseo Córdoba, tots
dos naturals de Madrid, que es van
fer escàpols del donsicili dele saus
— A la presó s'ha reunit avui
Tribunal d'Urgencia, per a jutjar ele
detipgu:s Basili Asumc.0, Francesc
Blaya i Joan Roca. detinguts en ozasió de la darrera vaga general. El
Primer ha estat condemnat a dos mesos i un dia i els a .:*.res don absolts.--C.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
El servei de correus
Guardada
rural :-: Obituari
A propósit de la nostra darrera informado sobre el servei de correus,
el senyor administrador d'aquesta
cimas mas ha set unes interessants
mannestacions. Ens ha dit que, etectivament, els ser veis luca:s
podien ésser atesos amb tanta diligencia com era el desig seu i craltres
tuncionaris, malgrat ele esioreos i els
sacrificis llano, i que havien quedas
notablemcnt millorats amb faugment
del personal que existeix des del Ma
to d'aquest mes. Actualmcnt de la
correspondencia que arriba a Sant
;chis en el primer tren correa, una
part queda repartida abans de uns
vuit i l'alisa es comença a repartir a
les nou, en atenciú a les cases de
comen; que obren el despatx en
aquesta lora; la correspondencia que
arriba en el tren de la una de la tarda es reparteix totalment en menys
d'una hora. El despatx oficial s'efe,
tua puntualment de les vuit a les non
i durant la resta del matí les oficines
estas/ obertes al públic per a les operacions de gir postal, certificats, etc.
A la tarda no hi ha oficines (corn
tatnpoc no n'hi ha a Cornellä ni a
l'Hospitalet) perquè no s'atura cap
tren corren, tota regada que l'únic
que passa va directe fins a Molins
de Rei, tirotiu pel qual les <Medites
d'aquella població sobren a la tarda
per al públic. D'altra banda, per a
tenir obertes les Micints més tenlos
del que !ro estan shattria de comptar ami> un servei extraordinari que
no está estahlert a Sant Feliu. Una
cosa que ene plauria de veure solucionada (i aixö afecta l'organització
general) es que quan el senyor admini3trador está de vacances o es
veu &oliera a deixar l'oficina per malalt o per una altre motiu qualsevol
tingués un suhstitut que postués encarregar-se'n immerEatament, sense
necessitat de tancar l'eszafeta, com
ha succeit altres vegades. De manara
(IIIC si alguna queixa porten: tenir del
servei (le correli no podem acusar-ne
els funcionad,: de la localitat, que
compleixen la seca obligacid amb un
ce! diene de totes les lloanee3.
l.a Junta Directiva de l'entitat
"Guarderia santfelittenca" elegida en
la darrera reunid general ha pres
possessió. ha tmedat comenat president el senyor Francesc Major, i secettari. el seryor Francesc Casanoves. A questa crtitat. que es regeix
d'acord amb reglament degudament
aPrev at ner les atitoritats eonmetents.
ha careas una Mes:tecla. firmada Per
siso nombre d'agriculturs que representen tinés del vuitanta per cent de
la Irren conreada , demanant que es
tornin a la <lita entitat el govern
l'administraeb; de 13 guardería rural
del serme d'aquest ntunieipi. corn
vincule excreint-lo durant mis de
trenta anys de la seva existencia.
servei que fnu municipalitzat per
IdAiuntament anterior contra la voluntat de la im — ensa majoria del:
agri <mimes sant felinenes.
— Ha mort el senyor .Insep Pace s , el qual comptava amb moltes
simpaties. nuanvades ansh el 5(. 11 traete agradable i afectni4. .4companyern en el sentiment el seu fill, el
noster amic Llorenç i ele altres

BADALONA
Teatre
Petició de l'alcalde :: te.
tencions :: La policia deté tm de,
fugitius de la presó de Girona :: Idea,
tificació de la víctima d'un accideat
Conferencia
Demä, diumenge, dia 25, a do,
quarts de cinc de la tarda, tindrà llta
al Casino Apol la r epresentacid per
la Companyia Mateo-Capmany de la
magnífica comedia el: tres actes, ori,
ginal de Carlea Soldevila, dEls
de l'oncle".
senyor 'Deulofeu,
dirigit a la Cornissaria General d'Os.
dre Públic demanant eue sigui augmentada rapidament la plantilla da ,
gents de vigiläncia de :a nostra po.
blació per tal d'atendre, a mesura de
les actuals necessitats, eis serveíj
d'ondee a Badalona.
—Ha comal detingut Gonçal Ditz
Valldeperez, de 31 anys d'edat, d'ofiei
asserrador, natural de Roquetes,
qual esta reclarnat per robatori.
—Tarnbé ha estas detingut Jaurne
Mota i Pagés, de vint-i-set anys dedat, solter, natural de Satt
(Girona), el qual declara en un m'in.
cipi anomenar-se Joan Mas i Gag.
diola. Fetes els oportunes esbrina,
rnents s'ha sabut que es un dels gee
fa uns dos meses es feren escara:1:i
de la presó de Girona i que está con.
demnat a alguns anys pel Tribunas
d'Urgencia d'aquella ciutat.
cementiri municipal im esa:
identificat l'individu que fou mort pe
un deis trens del migdia, davant de 'a
fabrica I.a Productora de Bórax, pa
seu futur gendre Alfons Lacuesn
Rubio. Es tractat d'Eusebi Bola í Fu,
Ud, de seixanta-un anys d'edat, nata.
ral de Barcelona, i domiciliat al sepa
crup de cases harates de Santa Coloma de Gran-,anet, carrer núen 5, al.
mero 84.
—El proper dimane, dia 27, a les
deu de la vella, e/ prestigiós prefe s sor senyor Enric Roig ' donara a
i'Agrupació Fec ursionista Badalona
tina conferencia sobre "L'expressió de
l'amor a l'Edat Mitjana'', amb
cions musicals a cárrec
de Cciolial
Casals i Josefa Oriol.
Toshorn Iii és convidat.
—Es diu que el senyor Martí Csbot. ex-alcalde d'aquesta ciutat. allane
de la D ictadura, i e a-delegat de l'Es*al a la Transrnediteerania, será nomenat comissari d'ordre públie de
Lleida.

REUS
Els pressupostos raunicipais
En ei pie del .M unicipi elan
tit els pr essupostcs por regir recoser.t
municipal durant el que resta d'any.
pressupost p r esentas per la majcela
conté cap novetat, llevas de la de
signar sou als regidors de'
n.
Itent i errar un impost sobrelalaPer:7.
sortal
ile fruits seas. El p
ressupost
anterior
s'ha saldar amb déficit, i quan s'esperara
un estudi a fons de les f inances manicipals reduint les despeses, ha produit
una marcada contrarietat en l'opiniq pública el iet de projectar nous irnos:os.
La minoria d'Acció Catalana, 1:n primer 'Ice id:1 constar la seva protesta
pel fet d'haver presentas un pressupost
sonso donar temps per ier-ne un estudi,
puix que en el pressupos t nou calia
marcar una orientació que no nora el
que es presenta, i advoci per la fOLISIaCió d'un pressupost verital. que reduis
llis al limit les despenes, per tal desilar neus tributs, pernué el contribuent
no existeix la carrega que té ja imuas
nada, Votaren en contra de la totalitat
En l'aprovació de rartizulat s'entaa'à
Marga discussiG per haver suprims;
subvenció de nzil pessetes a l'Asil r'
Germanetes des Pobres. Arnb tot defen sa feta a favor d'aquesta su.
ció per les minories d'A. C. i Leo.
iou aprovada la supressid.
Ea el pressupost d'ingressos les mateixes minories s'oposaren a la creaesi
d'un impost sobre els (suite secs, mrb
el qual es produiria segurament el fe
de desplazar Lora de la ciutat aigua itrportant comen; d'aquest fred. Ferei: •
sor que l'anunci d'agueet impost
produit una protreta deis comeneasa
interessats. Es passä. també, a votado,
ins aprovat l'impost, perd sense daaconcretament la soca aplicació.
No hern d'amagar que els press'a
tos presentats el roble, en genera'
ha reina amb deseneis, puix que,
tnajoria actual anuncia un press..:^c,1
extraordinari per a la reatització de
grans obres. hcrn esperava Tse en Cl
pressupost ordinari es traduirien eis rel.
litat unes mesures d'energia en cl'
Cal esperar el pre ssupoet extra,:
ri i desitjar que toles les minorits
guin estudiar-lo pee mm-ho el millor
sihle, per tal que Reus pugui fer a cosa de profit, cesa qtte necessta • •
— El Dissabte de Glärta tincird
!'elecció de Miss Retas, que ore, "El Dia Grafico" , per seleccionolentas que representara Cataltue.,,
concurs de belleses espanynles.
L'acre del festival tindri roe
Teatre Bartrina.

Totcs les notes

pregr.rie n

han d'ésser tra meses

en

i abans de les nou
del vespre, a la Redaceió:
Corts Catalanes, 589, Ln
Les d'esports, a Barbarà, 11
2ata1à
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BARC E LO NA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
%nadie/da de Ocurernete16. 'Ahir el a p nyor Selves va dir
als periodietes que saavien
Isat ele examens dels alumnes
l'Estola de Policia de la Generalitat. 1 que s'eslava procedint
a la poi-Ruede. Quan aquesta
sigui acabada serà donada a conèixer, per tal de saber si n'hi
ha algun que Id càrrecs pficials.
i a mes es publicara una altra
Hiela d'aspirante, els gneis pasearan a la categoria d'ahormes.
PellcItaclona amb motlu de la
enlucid d'un conflicto. - Durara
tot el dia d'abir continuaren rebent-se a la Generalitat felicitadona arnb motiu de la solució del
.conflicte de llum ã forte.
Pa g ament del cupd. - En t'irtut del disposat psi conseller de
Finances, els tenidors de lea
Obligacions dels empreatits en-tesos per les desaparegudes Diputacions catalanes, auf com els
Ienidors de les Obligacions dels
emprèstits interprartncials, de la
Caixa de Greda Comunal i de In
dissolta 5Iancomunitat de Catalunya, que no foren tonvertits,
podran presentar els cupons dele
titols de la seva propietat per al
cobrament dels interessos del
trimestre que vencer e el dia $1
del corrent rosa, a partir del dia
3 d'abril vinent. a les Olicines
dintervenció 1 Tresoreria de la
Generalitat, acornpanyant els esmaniata cupons de les factures
corresponents, els impresos de
les quals els seran facilitats gratuitament en les diles oficines.
Alai maleta es disposa que el
dia 10 del mes d'abril vinent
s'obrira el pagament, en les mateixes olieines, del cupe!. número de l'emprestit de IN milions
de pessetes del Deute de la Generalitat de Catalunya en igual
forma que la dels altres empresfila abre esmentats.
El Butlletf Oficial de la Generalltat. - En el seu número

clahtr publica el segitent su-

man:
Presidencia: Eld creaut cinc
Jurats comarcals i un Jurat Superior d'exudana locals, que
substitueixin en llurs funcione
els Tribunals Ecent n rnicu-Achninistratius de les antigues pro•
vincies catalanes.
Llei modificant la redaccie
l'arlicle 7 de la Lid creant el
Tribunal de Gasead() de Catalunya.
Decret en virtut del qual
norable preeident de la GeneraWat de Catalunya s•encerrega
del despatx del Departament
Finances durant rabsentia del
conseller titular.
Governació: Ordre donant publicitat a la 'lista dele opositora
aprovats en les oposicions e l ' inlzrs a la @mona categoria de!
Cos de secretaria d'ajuntament.
Econornia ¡ Agricultura; Ordre
nornenant professors ile diversem
assignatures del tercer trimestre
escolar de l'Escala SuPerior dAgricultura els eenyors
Sala 1 Roqueta, Joan Bergas i
massd, Antonj Ort . ! I Anguera,
Ferran Paladella Folquer, Ltuts
Entines i Font i Isidre Polit i
. Boixareu.

Ordre desestimant el recurs
formulat per la representacita de
la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya contra la penyora
que Ii fou impneada per haver
realitzat una tallada d'arbrea
una finca del terme municipal de
Garcia.
Ordre notaenant una Comissie
encarregada de redactar una 51etneria en la qual sigui estudiat el
problema de l'arK n s i es proposin
els acords adietas a In eeva rasolució.
Ordre recordant a la Cortinaliyia Arrendataria del Monapoli
Petrolis, SOcielat :inanime, que te
l'obligad° de donar complimenl
a les dieposicions vigente relat i v es a la comprovació i contrastacha dele assortidors de gasolina.
Departement de Governació.Direcció General d'Administrad()
Local: Convocatüria d'un concure per tal de proveir en propietat diversee secretaries tEAjunlamenls de Catalunya.
Departement de Treball i
Obres Públiques. - Jurat Mixt
del Comerç en general de Lleida:
Bases de trag an per al ram del
Cotnerç.
Editada de Jurats Mixtos de
Catalunya.
Comissaria Delegada a Giroira • - Circular.
Comissaria Delegada a 'farragona.-Anunci de pagament dele
havers rorresponents al primer
trimestre de 1934 a les dides externes d'allelament 1 pensió de
la Casa d'Assistencia cinl tic
Tarragona 1 de les pensiona de
gracia 1 orfenesa.
Administració de Rendes P0bliques de Lleida. Impost de la
Bende: Circular.
Ddegacio dels Serveis ilidrhu_
!ice del Pireneti Oriental. A p une i.
Administrada Mutdripal. Etliches, Subbastes 1 conetit'SOS
trAilifilattlAllfS do Catalunya.
Administració de Justida. Sentencies i edites•

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Alti . a! rnali es va rebre
aNie a la Coinissaria ;reitera}
eFürdre Públic <Buril que 'burrera
d'un convela mitad
nfirnern 132. bi liavia
reunas uns dos-rente halare.
1 que prenien aco p as. III fan Iramesa una camioneta amb ;ruardies d'assalt, üls quiils disluer cm ti reuniú.
•
Alle al mati, n'ah Toxinas
de Madrid, arribaren a Barcelona
el ministre de Marina i rl senrm•
Carnb6.
• lis aparegnt rata° que fou
robra nr correr dle Lujosa. Porta
el ni:mero 52381.
* AMI FI lit tarda foil delingut lun individu anomenaL Kur ff
bleout Daedritis. Li fo y er) m'anal:e nd pases:por, fals. Mural a
Osca per a anar a Frarma 1 a
non-) de Ferran Bescds ',asierr n .
un carnet de conductor de segona a nom de Diego Castillo, un
taloneri de xecs del Baut Espanyal
Creda, 1.350 peeselee en
utia Ilibrela (le la Cauca

d'Estalvis de Sabadell a nom
d'Alexandre Guillen, una de
Lleida a norn de Diego Caelillo.
un paquet de cocaina, un certificat de panela en nom A0U, declarant-lo natural de Toluca, i
un segell del Jutjat municipal de
Tolosa.
Al pis un fou delinead lamba
ho foren Antoni Castillo i Matilde
Nei,

AJUNTAMENT
Ele eervele d'Aseletinoln Alunlolpal.-Asistrncia Municipal:
Set vele presida durant i q mes
de febrer: captairee recollits per
la ronda, 406; ingressats volutitariamenl, 43; lila pes de 16
a nys, 49(1; inettors de 16 anya, 13;
homes, 353; dones, 156; de Barcelona, 130; de Calalunya, 67; de
la Península, 287; estrangers,
te; assistits per primera vegada, 169; reincidente, 340; sortils
de Comisearia, 96; ingressats a
l'Aeil del Pare, 197; a l'Asil
Pela, 192; al Tribunal Tutelar de
Menors, -1; repatriats per la Comissaria de Pulicia, 3; reston, 509.
Vagabunda recollits per la
ronda Unta el mes de febrer, 29.
d'urgencia, 2.024; persones repatriades, 387: hornee.
204; dones. 183: a Catatiniya, 13;
fi Amigó, 50; a Valencia, 28; a
alürcia, 89; a Galicia, 38; a Andebiste, 2t; a Castella la Nova,
76; a Castella la Vella, 26; ti
He& 13; a Dasednia. 14; a Ashieles lo; u Navarra. 6; a ExtreInii(illra, 3; a lee Illes Baleare, 1;
lidie de ruta i bagnIge, 341.
Reformatoria: ingressat a a
FASil del /1 , 11 Prieto:, 3; Ilefugi
drn llora fort: nombre de raenItils. 591; e,n Inules de nit, 2.807;
Refugis de n11: Befusti de Santa
raderi a nombre d'acollits, 91a;
estades de nil, 1.036.
atenjedore de l'Asil del Pare:
amas servits, 2.161; bornes, 528;
dones, 37; infante, 28. Apats servila a Coto/estada pel Iterlattraill
.le Satat Jeroni, 1.033. Tiquet:
del Restaurant de Sant Jeront,
152. Certificals de no mendieital,
catravials, 2. Infermatinne fetos
par Assistencin Municipal, 120.

li

Maturana contra Volare. Divorci: Vidal contra Ridau.
Major quantia: Caritat Oriol contra Adora Tejedei Galtret. Divorct:
Francesc Belmonte contra Madi
ESCOLA D'ENGINYERS
Aguarlo i fiscal.
INDUSTRIALS
AUDIENCIA PROVINCIAL
Steckt Primera. - Quatre orate per
Crítica dele 'principia relativista.
injUries, tinença útils roliatori i dos
Organitzada per la Comissió de
mis per furt, contra Severf Campos,
Joan Papasseit, Josep Bastang i Car- Cultura de l'AssociaciO d'Alumnes, el
dijous
passat dona una conferencia
le s S a m itier, respectivatnent.
Secció Segona. - No té assenya- sobre aquest interessant tema el se-

Cursos

Servei Meteorològic
de Catalunya
12ITUACIO DENIIRAL ATI210112112101
DIUROPA A LIIII SIT Oil 01A
2111 Di rallii DE Mil
Torna a empitjorar el tema§ a le
rneitet meridional d'Europa per ha.
formas une demolió baromé.
lelo a la Medlterranla entre Menorca
7 COrasoo,
Un altre cantee depreatilonari situat al nord d'Embola, i que 63 desalas* un e iscandlnivle, remeducle
tamb6 pluges, emb eent• relativoment forte de penent, a les Illea
8rItänlques.
Des de lee Aeore, I Ga/Irle fine
• la mar Maluca doirdnim prealiena
atte., emb vente encalmate, P ar la
que cosa hl ha mor.% bo'rs a An- i
platero., al nord de !ran ga I • Ale- I
mansa,
ESTAT DEL 5EMP3
¡
CaTALUDYA. A Lis eure
le control el tened, is
donnta el cal nimias a les comer. j
que, de la costa. I seré a eintrelor.
Aquesta nebulositat corseepon al
mlnimum barturirtr's situat a lea 7
Baleen", ql13 produeix mai tomas • I
la Aledltarranle.
A la re5t4 plrenenca, a t'Emperno,
• la acata d• Dad.. I al cura Infieles de l'Ebro hl ha vente fasta del
Insed i <la Canal , a Barcelona 1 a Lleide. era vente catan encalnista.
Lea temparaturee Inri:mas d'avui
han este de 1 1 5 m'ala anta rera
a la Illonalous 1 • Núrls, reepactlemane.
El gruiv de neu a la Remilgue Se j
de 2 metros 40 oentImetres, 1 • 1i> I
• 5. de 10 eanumetrae.
lemps a
iLes otosemarions
Barealona. a lea set. van ti la rap•
calera de la primera reír 11,1
3

Secriä Tercera. - Dos orals Per
eetafa i Llei de Vagabunds, contra
Josep Cochina i Antoni "l'orna, Divorci: Esteve Ruiz contra Roser Llopis i fiscal.
Secció Quarta. - Dos orals per estafa i arrest de bias, contra Francesc
Jorba i daltres i Emili Petit ,
TRIBUNAL INDUSTRIAL
AntaMellzis, a les deu. - Reclamac i n es de z alarit: Joaa Eicoro contra
"Espahola de Construcciones de Bahcok ¿I: Wilcax". Reelatuació de so aris: Maria Hoher contra Joan \Vine.
Reclamació de salarie: Montserrat
Negrell contra Josefa Segur. Reciamaeió de salaris: Manuel Calan contra Jnsep Pal.

A

Judicis, a dos quanta donan. - Reclair.arió de salarie: Joa Gasser contra Roca i riera, S. en C.
A tres (watts - Reclamad,
de saaris: Pere Alcázar contra Pere
Ferrer.

A lea onee. - Reclarnati6 de salorus Josep Angera contra Ferran Mo-

Jutjats

4

i

d c., l g iuesi B
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gue '

Mece de proposició.
Al NeMutual Cementirim ele l'Ajuntenida de Barcelona, bajaos de
la Catea de la Lintel, s'admetran
fine al die 4 d'abril rinda, de les
deu a les dotae del mati dels dies
teurere, proposiciune per a optar
El metge' veriiicador de; districte
al concurs per 8 lee . bres de
n • nAdinuacic3 de In consirucciú Ir! Stni a reconegua el cadáver del
nen de cine duma, anomenat .loan
d'un grua de en el 1 w
Aroques i Eetadella. que au morir al
-parinetmrdlCentir carrer
de Foto de la VitCa. I Ita di,;.le Les Corte, i un natal per n tatninat que Muela mort niegan pels
pintar les Itabitacionn del vigi- ;eins mateixos pares, mentre dormia
lad de ud del Cernentiri de Sane: al mateix Hit eTaquells. El cadaver.
les relate de ferro c o lloondes no- per ordre del Mt ne, ion trastladat al
u amera al relx;11 d re/arada di e6sit judicial de l'Hospital Clinir.
* Ahir al !liad san prOMetre el
principal; ele (los laterals 1 els
de procuradors el. senyors E mudoe fanals del referil Cemenliri càrrec
ric Mesa i
i Soldevila.
de Sane; tul ande subjeceiö a les
basee . preus, pressupost i delalls ASSENYALAMENTS
loe fine a aquella dala eataran
PER A DEMA
n'incisa I s a l'esmonlat Negociat
a IF efectes indicats.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Lis ordene del Deute. - Es fa
Sala Primera. - Menor quant'ai
Vidal contra M;iria Ribera. InhiliiIS inent ale que 1 inguin
!hita l'aptegarid da falle de di- n'urja: Maria Lluisa Tarima ¡ (Iteren
contra
joseit Vilanova i Botllant i
pute ele titule del Denle
Hipa! . einissió del dia I de gener ministeri fiscal. 2.41101" quantia:
oanyia Adrianes d'Assegurancea , onI le 1921, que estan 'llesiesi les
tra Joan Roig 1 Carbona.
factures fine al 111 .111111 . 11 1.300.
Sala Segona.
Divorci: I). Menque , pur tan! , poden pastear per dez contra M. Vine i iiscal. Die orri:

lasse.

Senior-Scouts. - 12euniu5. a les set
del luan, a la rica de E, Lesseps, per
a torne per parelles seguint el ra'streig
(inc rcarCann els ,7aps ute grup. Acampada a les ia3iu, per tal de confeccionar
la minestra. Precunidst, una pesseta.
Rover-Scouts. - Clan Sant Jordi.
Reutliti, a lo set del mati. Sarticla a les
Serres de Sant Nlaten per Granollers.
litiestra freda. Clan Rosselló. Reptil&
a les 6'3o del mati. Sortida al Matagalls. Presaupost, 6 pessetes.
Girl-Scouts. Reuid, a lea set del
medí, a Sant Frienresc. Surtida a la Van
d'flebron. Minestra per colles. Practiques de seinafor, orientació, primeres
folk-lerc. Tornada u, lea 18•0o.
Per a detalle i instrucefone els Coy
Scouts. a Via Laietana, Si, bancos, i
les liirl-Scoute, a la placa de la Sagrada Familia, 3, quart, quema,
AGRUPAMENT liC TORTOSA
Diaria Iliure per als Llobetons.
Primera, bCgt , Ild i tercrra cidegories,
escurei,", matinal al Molí d'I r.n (-emite.
l'ric' Irte de seenna rlaese i j 0 e1 estadMies.

Les Velles Malalties
de l'Orina
es guareixen definitivament amb el

Jugo de Plantas Boston
Lea diverses malalties que deriven de lee eles urineries aún mol( freqüenls. moll molestosas,

nyor Josep Comes i Sola.
El director de rEscola, senyor

e pe ra da a e x p l ic a r e i m

j

tesi que la radiació segacix el fuerte
enliSeor, es refereuxon. per eXeMple.
al que °correr:a a les estrelles (toldes

cepectroscópiques, que en el cas d'esser molt Humanes, cono realment
resultarien unes aparentes Iluminoces, diametral:neta oposades o ario
que ene caserna l'observad& Aixó
/mesada. en efecte, suposant que :es
portieules Iltiminosee o fotons iossin
independents les enes de l ' altres; pe.
rie en la teoria corpuseWar ondulatória Id nierenciant, aquestes parti•
u-tules, com es lianina. estan enilaa•
des elaericatnent, n lt manera que quan
el focas, está dotat d'una aZCeteraCi,=
Ice UndC5 transvereals a que cenan
comieses cls filete de toman, sofreixen tina y erta deformaCió que es va
propagant al Ilarg del filet lluminós
en mides longitudinals, produint
frene Doppler, d ' aCord completament
arriO l'observaeiö.
En aqueita teoria corpuscular Ondulatötia, que va eSser publicada non
anys ahans de l'aparició de la Mecánica culdulatória, s'ailmet que la propagada cle les ondee es fa amb una
ve:en:dar sensiblenteol igual a la de
projeeciä o balística. En aquesta forma s'obré immediatament, eense
tervencib de la (t'aria de la relativi.
un, la rnateixa fórmula fonamental
de L. de 13roglie. A mes, es demoStra que el raig lluminós esta subiecte
no sois a la Ilei dr la mínima accid,
en la forma de Fermat, s inö lambe en la forma de Maupertuis; ch matela que Eanorntnat "arrossec ihr
raer - , que resulta ésser una cansemiencia i tel fenonien de la refracció.
beguda a la resistencia que troba
raig IlimMuis en penetrar dins del cos
reíringent. Per altra part. l'efecte
Drppler es perfectament simetrio, eo-

tul

l

III PANY:A: SEGALA, Ill ArseLa DE LES FLORE, 14. - BARCELONA

De venda a totes les borle. farmacies

a Eepeeifice Palay°, peiayo, aa;
50; Pel a t RobiÓ • ri'Lça
(le Nade, 13. - A Madrid: (layoso, Arenal, 2. -Valencia: Entinada Gemir; 1tithi . 1. Plena) M e rc,t1:
Plarn
Meru a t •
StiellgoSea: Rived i Cholic, Drogueria. - Bilbao; Ditrundiaran i Cia, Drogueria.-Sevilla: Fruncirto Gil, l'Armacla del Globo,

dimarts, dijnus i dittealues, de sumit a
nou del vespre. Per a inscripcions
tota mena de detalle tal adreçar - se a
la secretaria de l'esmentada
Cerner de la Pertaferrissa, 6, segon.
aualsevel dia feine.r de Set a nou del
reSnre.

PER A

AVUI

Associació d'Estudia Universuam
L. 1. J. (Duran i Bas, :es
conferenca ped senyor M. Gutiérrez
Macla. Tema: "La cr:si fonatuent
dels nobles".
PER A

DEMA

Academia de Jurisprudencia 1 Ls
aislada de Cataltneya.- A les lo. a :1
sala d'actes del Celen; de Notara
de Catalunya (Notaria:. al, l'acads•
mic senyor Saison af. Roca i Sastrr,
donara una conferencia sobre el tenla:
"L'heretamcnt tiduclari al Pallare s o
-bira".
Circol Artiatic de Sant Lluc.- A
les 2o, con:errada amb projeccions,,
cartee de Joaquim Renart. sobre e;
tenla "Les pintures de Fra An011r
al convent de Sant SIsoc, de Florencia".
Ateneu Polytechnicum.- A les CO,
Acirl/cra 11lVi fiel curset d'iniciacie
teräria a arree de Caries Solelevla.
S'atimeten inscrpeions Mis al nice
de comenzar; ilumeeEatarii,'t-Ment
quedara chota la inscrinció.

COMPLEIX EL QUE PROMET
Examinat el voetre cas arrib cura, us direm francament si la
vostra hernia te reine!. i us arca sellaren el model "HERNIUS"
que exactament neressIteu per a reune-un alliberat de tot perill:
car voleia len l r exit 21111, cada ei ent. per tal eme transa-m. 1i el se',
entusiasme a altres persones. Aqu esta es la base del t'entre prestigi
pro'.tssional.
rey mames pessetes mes que les que hacen despes en un braguer
qua/senal na construirem express ament per a ve,e un invieible i
neuger "HERN1US", que china dament AS re tin d rä i impedir a el
ere¡cement de la eustra hernia fine a le talab desaparicid.
IMPORTANT. - De l'i al in de cada mes, el nostre "Semi
Heralbleg" visitará gratuitaturnt els m'entes anredats clients, a fi
de vigilar Hm- bernia, i fa, lambe gratuitament, els retoraments que
calada a l ' aparen, a mesura arte l'hernia es va modificant.
Visita gratiS !Cite els dice, de
te a I i de a a 8. Eestins de to a i
GABINET ORTOPEDIC
VEN° TOTR8
"HERNIUS"
LIES
Rambla de Catalunya. 34, 1.'
HERNIES
Telèfon 14,346. BARCELONA
•

Recomanem aMb molt d'interes que sigui llegit el molt interessant opuScle "Un remedio que cura". de Boston. que
trarnetra greta) a mil el entlieitl el LaSoratorl Farma yAutlo del Dr. VIladot, Comben de Oent, 303.-•aroelona,
PER A

A pe:111ns dabrrl s'inaugurra s
l'Academia de Taquigraila uit Earceluna, entitat professcnal, un non ecos
de reoria an anib e.arse el5

HEIRNIUS

de vegades de llarga

En ele 'ni arcos agote u erünice a la Veixiga; arenei. mal de pedra i orine tèrbols; Illndlililc1011S ripuuuiu
j criniquae,
1 direlore de la uretra; blenorrägia aguda o erbnica; gola militar; inflamada de la prUslata; relonei0 die
necesaitat freqüent anormal d'orinar; dolor de ronynns i baile ventre, ele.. ein lesulints eón sorprendas
i ir-lampemos.

sa que no succeeix en les teories de
l'éter i de la relativitat. En la Tela.
tivitat generalitzada, la innecessäria
supressid dels sistemes d'eixos,
vilegiats i la suposada constancia de
la ve:ocitat de la Ilum, han oh5igat a
deformar espai i a altres coticessions no euclidees, resultant
carió dele feribmens mis misteriosa
que els ferió:nene que es tracta d'explicar. Es un exemple tipic el ca l del
desplaçament de Eespectre del Sol
cap al roig. En la teoria de la relan•
vitat cal fer contraure Eespai o va.
miar el ritme del temps per a obtes
nir aqueet desplaçament, rnentre que
en la teoria corpuscular del conieren.
Ciallt es suficient considerar els tos
tons co:n a coseos materials, perque
actuant l'acció gravitatória del Sol es
trobin els 63o m. de velocitat radial
que resulten en la leona de la relati.
vitat.
La desviacid dels raigs de les estrelles en les proximitats de la vorera
del Sol sla trobat modernament que
es superior a la indicada per la teoria
relativista, cosa que revela almenys
l'existencia d'una altra causa de neo.
torbació, que podria derer la reineció de ratrricsiera solar. En alcen
ras, el fenomen nro es provatori ni ie
la teoria de la relativitat, ni de la
teoria cospuscular ondulatória de 'a
radiació. Quant a la variaciá del per:heli de Mercuri. es poden admetre
soluciona d'origen astronòmic mcdt
mis senzilles que la de la re/envinan.
Per altra banda, la force repulsiva
de ;a radiació, que alta posat de ma.
Miest en les enes de:s cometes i en
experiincies de laboratori, esta alSalatilnetin d ' aaord amb la tedia de!
conierenciant. En la impossibilitat de
detallar en un resum la gran quantliat de consideraclons a fer, sols direm,
per acabar, que l'anomenada "capanció" l'Univers, que en la teoria
de la relativitat té una explicació fantástica, a bate d'una di:atació comete.
t-sment absurda de l'espai, en la teoría del conferenciant s'e.xplica irme
esforç 1 recolzant-se senzillantent ea
l'equacia de Planck. Els xds o aerillcoca des ii:ets de fotons procedents
de les mis nunyanes nebuloses esp.rals amb radiacions procedente de tot:
els punts d l'Univers clima per cierne
l'expuls'd o difusió d'in/5 i altres fctons i, per tant, una disminució de la
freqüencia que donara per resultat
desplaçamert de l'espertre cap al mig.
desplaçament interpretat enhaniament
com a represcmació cle formidable
veloritati radials. Els fotons dispersos denarien Iloc a la formació, te:
vegada, (Ve reine resmes.
Hens ami cola amb raonaments
gire pot adenae-te. etquemiticamem.
le fendmens, que en la teoria
relativitat obliguen a admeire abSits
dilata i simbols seq ue cap repeeitttació fisica.
I,a conferencia va caliSar una mefunda Mili:ces:6 al nombrós
que, per eStar ionnaf 01 la Sera unajoria per profcesors t alumnes de
l'Escola. era rompetent eil la materia
rracmauia el qua] va premiar amb
liarge aplundiments el scnyor Comes
i Sola

Gaietà Comen, fin la presentació del
conferenciant, del qual Ene ressaltar
la seva personalitat internacional i la
seca especialització en el; estudis a
que s'anava a referir. El senyor
mes i Sola, després d'agrair al senyor
Cornet les sentides frases que Im havia dedicat. entra de ple en el tenia
de la conierincia, que tractem de resumir a continuació.
Comença recorclant que la Ciencia
del segle XIX pot estar agraida a la
hipätesi de l'eter. En mans de Young
de Eresnel va ier prodigis en el
doman de l'Optica, malgrat les exi•
&ir ises contradictOries a que s'havia
ute sotmetre. Vingui un montent, no
obstant, en que l'éter fou insestenible: fou arnb motiu del fenomen
entoelectric i. sobretot, quan s'efectua
la celebre experiencia de Micheleo.t.
en la qual es maniiesta Eabsancia de
l'anomenat "vent d'eter". Ara be:
partint del principi que la Ilum no tegneis: el moviment del focus emissor,
no quedava altre recurs que buscar
r gire p odr i e m ej u alit ic a r edne.
: o luid
desesperada
lada experiència de Michelson, Fou
Ilavors (luan nasqué la teoria de la
relativitae i adqdri tanta iMPorlanca
el fainiis factor de contrarció, a bare
de la constancia de la veiocitat de la
nuni. senee prencupar - se, l'autor de
la teoria, a que es referia aquesta ve•
!orinan, ja que una velocitat cense
punt ele referencia no te sernit. Are
be: el rimen/1cm rectilini i uniforme
no existeix en la realitat; en l'Uni•
veis no hi ha mes que sistemes dindMiCS, elS moviments dele quals, mai
uniformes en el sentit de trasladó,
han de referir-sc a cimas coordinans
amb l'origen situat en el cent r e de
gravetat de: sistema, constituint aixi
un sistema privlegiat. Per altea banda, en l'espai indelitht el mouiment
d'un sol cos no te sentit, podent-li
sempre arbitràriament snpoäar un
movintent rectilini i linifOrnie. Es superflu, per consegiient, definir sietemes de Cali:en. perque en aquest cas,
.:ense l'existència de l'iter, iorcosameto tots ele icnämens físico d'un
sistema seran inelependents d'una velocitat indefinible, eompletame n t ambigua.
No existeix respai absolut i seht
poden atImetre's elt moviments celeha'. Amb aquesta cundiciá, mai desmentida per FubservaciO i l'experincia, no ea ditiçil demostrar que la radiaciú i, en general, tot fenomen ti‚id i de qualsevoi ordre la de seguir
el moviinent del siSfenla dinande en
n ué s'eiectata, mandestant-se en el
ras genera! d'acreleraein les modifi•
cacions qne enSenya la Mecánica clase:ea. Adinetent, cc/II no es por menys
d'admetre, aquests principis, l'expe•
rienda de Michelson referent a la Vuloorat de la 'l'erre respecte a l'éter,
queda periectament explicada. Lee CURS DE TEORIA TAQUIGRÁFICA
objeccions que elan tos :a a la hipe,.

duenda j en la majada del; casos pereegueiadi Eintlividu duren' In! a la AeVil vida, leal necessätier intervencions
rargiquee mes d'una regada. El JUGO DE PLANTAS •011TON evita ell Ii mnj o ria ifellee arribar a lal exIrci».

DIPOSITAIII

•
ileonfereneies

l aments.

raglics.
la Dipooil aria Nuttieina I
A un quart de dotze. - Accident
els dies feiners, llevat deis dissables, de quiebre a sis de In lar- del treball: Josep Itodriguez eontra
kifi) Cates.
da, en ets seran Marras
presentad() del correspoBoy Scouts de Catalunya
neta resguard.
1.0111.11•1110.11.1mrs.
Ele diferente grups de Hoy Scouts
de Cartel:una 5,rtiran al camp avui,
itininerte. cota l'ordre segiietd:
i
AGRUPAMENT DE BARCELONA
1.1abeton5. - Reunió, a les 7' 3 del
CAUSES VISTES AHIR inati, a Rivadeneyra. Fressupost de rosttuh. ¡sita a les aigiles kl BesÓ3 funsis Primera i Segona t a W acions). Liiços de hisiológia i hiA les Secdcagiene pel primer estel. Concurs de foz.
no es veieren cause
* A la Secrió Tercera ca rom- Menjar fred. l'ornadie a les LU .GJO de la
pareixer 1.1nis Rmli. el (mal es b a- eetlla.
Tercera Categoria. - Reunió, a les
ralla amb un altre iutlisuuhur, lt tirit
dol Triad, a Rivadeneyra. Pressuuna amrolla, que tocd. en compres
d'aquell, una noia que pas s ava pel pst, n c Surt.da a la Rierada tCan
litiequels1.
\feMar individual. Practicarrer. ¡ Ii produí lesions. El ¡jira:
sollicità que 11 fos ap;icada I a pena ques i provee de tercera classe.
Segtala categorna. - Reunió, a les
de en pessetes le multa amb la
6'43 de; !nazi, a itivadene>ra. Preseagrial cl processat es coniorma.
* A la Secció Quarta es vejé nha Ost, 130. Sortida a Saat Just DesBeli e - een]. Concurs de ali sos. Les patrulles
ra: isare
i n t raMaet8ureillieCt
acicate
..j "Céol",
rv minestra inda, i
guiant e: primer un autohns i el se- la de rlsard", collectiea. Es fa i.cigon una camioneta, a Sabadell, topa- nent a tots cI3 scouts d'aquesta rateanren i causaren la mort d'un vianani. 1 .a tue per als dies 2. 3o, 3/, t i 2
Cl fiscal sol-licita pe; a cai.ascun dels propers organitzat Camparnent de
processats la pena de deu meses dc easqua a 'Mutan/ya.
presó i una lndemn:tzacid, de dctze
Prinlera catcgoria. - Reunid, a les
pessetes.
n'aci Id rau, davant tIc l'Hotel Colom. Pressupust, m ?caseta. Sortida
V Al
/IA
Can Busquvrs. Pràctiques de segona

Tribunals

DIA

1

-irnlm.rrir

LA PUOLICITAT

Diumenge, 25 de març "de 1034

BARCELONA AL DIA
("Gaceta" el dia 21 de l'actual) ha bes; Javier Trailer, per a Sant Mardictat el següent decret: "Primer. — ti de Torroella, i Josep Boronat, per
Queden restablerts els cursets a les a Balsareny. Mestres: Teresa Visielocalitats per a la provisió de les es- do, per a Molins de Bel: Pilar Castell i Amèlia Benet i Vaquen, per a
cales nacionals d'ensenyament priSant Quintí de Mediona. i Auretia
ASPECTES
es en termes generals, i es mostrará man Segon. — Per la Direcció Gesempre respectuós arnb totes les neral d'ensenyament primari es dona- Marcos i Malta, per a Sant Jaume
ran les instruecions conduents a l'in- Sasoliveres-Piera. Els interessats poL'ESCOLA I LA FAMILIA idees.
dran recollir els respectius titols precl L'estola pot facilitar butlletins dicat fi".
soM1611
Durant molt de temps a la nostra setmanals que hagi de signar el pare.
vi rabonament de 750 pessetes en
c,
bono
terra l'escala i la familia han viscut En aquests butlletins consten les
conb rn n
una prilissa i un segell d'una pesseta
omb
uno
divarciades com si entre elles no hi qualificacions, les faltes cometes,
berenor ntbs bo, po
del Collegi d'Orles del Ilagisteri.
LECHERA",
ELS MESTRES
llagues res de comú; és més, la fa- mots dencoratjament, etc., i el pare
b nque uno \testo de • pot.
Provisi6 de Direccions d'Encoles
milia ha estat gairebé scmpre una ve obligat a Ilegir-los i a interessar-se
Associació del Magisteri Particu- anexes a les Normals. — Pel MinisA
copo de Uet condensa°d "1.1.
outritio
veritable entrebancadora de l'obra per toles aquestes coses.
tol con% sud
lar de Catalunya i Balean. — La teri dInstrucció pública es disposa:
escolar. Record= els bornes d'atan
cp L'estola pot demanar la visita Secció d'Excursionisrne convida tots
P'expenen en el cornerc "botes
o otopósit
teose
coto moltes vegades en arribar a casa del pare sempre que la cregui con- els associats i familiars a l'excursió Primer. — Per a la provisió de les
nlo1%
Direccions d'escotes anexes a les Esn3stra procedents de l'escota i contar venient.
organitzada per a aliar a Montalegre coles Normals els clausures respecdegustacile...LECHERA"
is.
ro tombeón s"
e) Tumbe pot comunicar per carta el dia 30 del mes actual. Al mateix
a:, nostres pares alguna de les Iliuno es?',encl,do de
cons que el mestre ens baria explicat als pares tots aquells suggeriments temps l'esmentada Sudó adverteix tius, un cop feta la selecció per concurs
entre
directors
d'escotes
grabaviem de sentir que aquelles "his- que cregui oportuns.
yac
que n'organitza una altra per anar a duades de sis o mes secciono, formufl Poden celebrar-se a l'escola re- Tortosa els dies 14 i 15
tOries" tren falórnies que ele res serdel mes vivien; si contàvem que haviem fet al- unions periòdiques amb motiu cruna nent i en el seu defecte per als dies laran la corresponent proposta en
glins exercicis de gimnást ic a, el s nos vetllada, una conferencia, una festa, 22 i 23 del mateix mes d'abril. Per la forma que determini la Direcció
General de Primera Ensenyança, la
-tresfamilndquavem una conversa, etc. El mestre pot
„len')
a l'escola a perdre temps. 1 encara aconsellar els pares sobre el que a detalls i inscripcions al número 12, qual elevaran, arnb el que hagin acatoP/i
principal,
de
la
Rambla
dels
Estudis,
tuat, a la superioritat per a la sera
en algunes families les conseqüen- s'hagi de fer arnb els infants.
Pot esser molt útil que l'escala de les sis a les vuit de la tarda, a resolució definitiva. Queda reformar
cies rnorals eren pIrjors, perque els
Dentara aval matriz o Sociedad »Olé, Meta& t011.9
vi,, Laletana. Ci, Barme/orla, exernpla. afila
bans consells i els exemples de dig- confeccioni un periOdic escolar que partir d'asan.
en aquest sentit handele 118 del redel magrufic moliera 11 huera! -Recetar I. Lechera".
Mestres interim — Pel Conscll glament del 17 d'abril de 1933. Senitat i de civilitat que a Cescola re- porti a la llar ele aires de sana moKen els fills, eren anorreats per la ral que en aquella es reben. Aquest provincial d'Ensenyança de Barce- gon. — Al concurs per a la provisió
visió erutes del tot contraris a alió periòdic pot ésser escrit pels matei- lona han estat nomenats els mestres de les dites places sols podran coneue hi havien après. El poc respecte xos alumnes sota la direccia dei mes- segiients, arnb carácter interí: Mesamb que el pare o la mare tractaven tre i pot contenir articles dels mes- tres: Ricard Puig, per a Sabadell; cerrer-hi els directors d'escotes grade la conducta del m estr e fe rie n s o- tres i fins d'altres persones amants Modest Claven, per a Mataró; Ber- duades que actualment estiguin al daHa estat trames el següent te- greus cremades a les mutases, amb fort
van la sensibilitat deis deixebles i de la cultura. Si no es conmta amb nat Soriano, per a Sant Pere de Ri- vant d'escotes de sis o més graus.
dolor. Fou avisat el metge del dispenlegrama:
desfeien l'amor que poguessin sentir initjans aconbmics per a imprimir-lo, n111.
" Confederación Industriales sari de Sant Martí que es persona ràpel mestre i per rescola. I les excep- pot ésser velografiat.
Pares i mestres slan de Entrar a
Panaderos de Cataluña a exce- pidament al domicili de Montserrat, i
cions que aleshores solia haver-hi
li practica la cura d'urgència; després
Joventut de l'Ateneu Republicà
eren les dele pares que prestaren Ilur la tasca de formar els ciutadans de
lentísimo señor ministro de fou trasliadada a l'Hospital Clinie en
de Gràcia
supon a rescola visitant el mestre demà; uns i abres tenen els iniants
Obras Públicas. — Madrid. — grey estat.
dient-li: "Senyor niestre, si el meu com a neue que els ha d'unir. Que
Aquesta Joventut s'ha fet ressò Ante anuncio proyecto aumento
— Ahir a la tarda. a un quart de
fin no cren, ja pot pegar-li fort, que tots aportin a l'obra educativa l'esVaIxella aortits. — Distància de la crida feta arreu de Catalunya tarifas ferroviarias, esta Confe- sis, ingressaren a la Casa de Socors del
SEMAFOR DE MONTJUIC
es un dolent i a casa no el podem ice-e que els sigui possible. 1 si l'esper
a
recaptar
cabals
per
tal
de
ter
navegada dele vaixells que ahir
deración eleva V. E. enérgica carrer de Salmerán un nen i tina nena,
cola i la familia es compenetren i van
der creure".
Observacions meteoroltelques: van sortir: fora d'horitzú es tro_ possible el trasllat a la nostra patria pero respetuosa protesta ya que mort e h primer i greument ferida la seAvui encara es troben families d'a- unides en una comunitat d'idees, de
de
les
despulles,
que
avui
reposen
en
quest tipus; però d'un ternps enea segur que reducació de la nostra in- A sol ixent, vent al S. fluix, eerele bell els espanyols "Ampurdan", terna de l'hospitalaria Bélgica, del ello castigara dificil situación gona. Els dissortats nens foren lesionats
ensulsiada
sembla que ha canviat aquesta visió ¡aneja en rebrà un gran be, i la so- semitapat; al migdia, S. S. G. ainb carrega general, cap a Pa- que en vida fou un ferm i lleial panadería al encarecerse en una per tuneen -se produitdeuna
terra als voltants Nostra Senyora
ficticia de l'obra escolar, i la familia cietat de denla. será 1111IS perfecta que fresquet, cel tapat j horitzuos
tiois i lloses. de la senyora Vi- patriota: Francesc Català.
peseta por saco el precio de la de
del
Coll
(Vallcarca),
mentre
estaven jus'interessa mes que abans per ella i la d'avui, perfeccionament que ha de boirosos, a sol ponent, S. E. dria de C. :11arlorell; "Ebro", andi
La Joventut de l'Ateneu Republicá harina. — Soler, presidente. — gant en un turonet.
tracta amb mes equanimitat tot allä constituir la nos:ra asp:rac:6.
!l'ese, mar marejada del S. E. i carrega general, cap a Casablati_ de Gracia fa, dones, una miela als so- Eroles, secretario."
que es refereix a l'educació de l'inALZINA el cerdo queda ami) cúmulus oa i Luis Palmes, de la Cral. Coro- cia de l'Ateneu perque contribueixin
fant; aquest interés, pero, no ha pas
balla Sagrera; "Maria II.", anib a la subscripció oberta, i facin posnirnbus.
arribar a assolir tota la compenetraBaròmetre, 7535. — ;Yermó- passatge i cärrega general, cap sible ami la tornada del patriota que
c1/2 que caldria. Convé que l'escola
UNIVERSITAT
AUTONOMA
a Algeciras i escales, del eenyor per l'ideal es velé exiliat forçosament
metre, 115.
la familia es coneguin i vagin de code la patria.
rnil acord en l'obra d'educar la 'lastra
Moviment de vaixells a posta FM ijue ft0mul Bosch; l'alemany
de Filosofia i Lletres. —
Facultat
mamada. Per aixO és que, per tal de
JURATS MIXTOS
"Mälaga",
cap
a
Marsella
i
Gt".Setmanari denunciat
de
sol.
—
Demoren
a
dos
E.
a
quatre
ti:vulgar aquesta necessitat, volern fer El dia 4 del vinent tites, les
nova, amb carrega general i
AUDICIONS PER A AVUI
Per la publicaciO d'un escrit conEl treball en el comerç del ram
remarcar el que e:s pares i els mes- de la tarda, començarà a la Facultat bergantins goleta de tres pals, traneit, dele senyors Baquera,
Al matt, a la Placa de la Bonatres puguin fer a favor jaquest muta de Filosofía i Lletres i Pedagoga el italians, i una polacra goleta, Kusche ¡ :Martín; el ingoslatt siderat pel fiscal com a injuriós per de l'alimentac16. — El Jurat Mixt
curs de Geograba física (Fisiogra- que venen en popa; una corbeta
a les autoritats ha esta y denunciat el del Comerç Detallista — Secció nova. Cobla Popular. Organitzaconeixement.
-Sud" , amb earrega general i de setmanari satine "Dic". La policia
Rain de l'Alimentació — recorda cid: Agrupació Sardanista de
¿Ha d'immiscir-se la familia en iia I, a cauce del professar senyor i un pailebot de tres pals, que
Marcel
Chevalier.
Aquest
curs
tindra
Lisboa,
procedí a recollir l'edició.
tränsit,
cap
a
Valencia
1
rebra que es fa a l'escala: ¿Ha de
rebolinen. Pel S. una balandra i
als patrons subjectes a la seva Sant Gervasi.
'loe
tots
els
dilluns,
dimecres
i
didels
sopyors
'Eorlellä
i
Figneres;
substituir rescola a la familia? ¿Han
un pailebot que van cap a la
Casal Catalä de Perpinyà
— A dos quarts de sis de la
,jurisdieció l'obligatorietat que
de sotmetre's l'una a Catira? Creiem vendres, a les quatre de la tarda, i inateixa direceiö, i una goleta l'a lemany `Nulo". amb carrega
Durant la darrera quinzena d'abril l'article 17 del Laude de 31 de tarda. A l'Agrupació Cultural
que la familia no ha de testar al mar- constará de quarauta Ilieons. La ins- que pasea a ponent, i tul S. 0. un generat . eap a Brema Anvers,
cl Casal Català de Perpinyà, amb desembre passat els irnposa, de Atlantica, Pina del Mercat, 2,
ee de robra que es faci a l'escola; cripció al curs és lliure.
.Cobla Barce-g
bergantf goleta, una goleta i un de la cl. C:conbalia i Sagrera; 1-nonti de la inaugurada del nou local, tenir exposat en llo visible un
7. er) campar no ha de soler imposar
Les vacances de Pasqua. — Tal pailebot que van en
l'espanyol
"I)eva",
en
Ilast,
cap
m .1 de(Cllaot
dedicará un solemne homenatge a cartell indicador deis torns esta- roibinaci(10
Imita; tres
Cr:C7:5 ben particulars. El nostre le- com anunciarem oportunament, avui
a Gtjiumi , dels senyors Torlellä i
— A la nit. Festival d'home-,
ma ha d'esser: ni submissió ni su- comença el periode de vacances de pailebots a motor que van cap a Eigaeres: lila lila ''Capo Atina". l'honorable president de Catalunya, blerts o distribuciú d'hm es de
senyor Lluís Companys, el qual, en treball entre la dependencia. .'ixi natge ish mestre Taixes, organit-,
l' Y:a:nació; sine) cooperaciO. Coope- Pasqua a la Universitat, el qual con- la inateixa direcriö, u dos que
näriega general ¡ de triinsil, la visita que li féu fa poco dies una mateix preveu que aquests car - zat per l'Agrupació Sardanista
raziO vol dir que l'una La d'afavorir tinuará fins al dia 2 d'abril vinent vénen al port; ile seta Batirla,
el que labra fa en bé de Ceducaciä, iuclbs. A l'Escala Superior d'Arqui- tres falulxos cap a diverses di- cap a Marsella, del senyor Joan comissij, de resmentat Casal, es dig- tulle han d • ésser prèviament pre- de Barcelona , al seu estatge
que
rescola
ha
de
continuar
V.)". dir
tectura les vacances de Pasqua com- reccions i dos cap a aquest Salvador; els correos "Ciudad de na acceptar i promete la seca assis- sentats iii visat de la Delegació (Francese Layret, 100, en el
Barcelona", amh pa ssalge i eär- tencia a Cacle, que estrenyarà indis- ele Treball I de l'estile/1M Jaral qual prendrati part les cobles
i'o'ara d'amor que fa la familia, vol prenen el mateix periode que les uni- port.
dir que la famiLa no es put reas des- versitäries, aahuc per als de la carvega general, cap a Palma; "Ciu- cutiblement encara mes els lligams Mixt, sense perjudici del cornpli- Barcelona Albert Martí.
Cata-,
dir
(..:enclre de l'obra escolar, vol
dad de Sevilla", anih passatge i de cordialitat de les dues terres ger- rnent per part d'aquest Jurat del
rera d'aparelladors. Les vacantes de
manes.
e rescola i la familia han de mar- Pasqua a les escales nacionals cocarrega general, cap a Las PalL'Avenç Sardanista del Roble
MOVIMENT DEL PORT
que preceptua l'article 33 de la
uce unides en aquesta magna
mençaran demà. dia 25, i duraran
mas, lote dos de la fIia. TraneNou fa avinent que ha suspes la.
Mixtos.
er.iprcsa.
LId
de
Jurats
fins al dia 8 d'abril, ambdós MeloVaIxells entrats. — Lic Liitänlh inediterriinia; el franees "Sainthallada de sardanes que haviá
ci quina és la participació que ha
n••n•••nn
sos, segons disputa l'ordre del Mi- i alareella, ainb carrega general Plerre", ami) eltrrega general.
Vegem-la:
tenir lloc aques.1 mati al Paro
L.portar-iii la
Conisten
d'Instrucció
pública.
La
i de tränsit, el vaixell menee cap a s lareella , n tul senyor Jordi
de la Ciutadella, per tal de cona) No malparlar mai de Cescola ni
de
Cultura
del
Patronat
escomissió
suc
ens
semblin
"San Miguel", dels senyors Ta- Vital; ratiples "Ponzano", amb
de: mestre, encara
tribuir a l'exit del festival que se
El Collegi de Menge de BarIlars actes. Abans dc blas- lar de Barcelona ha fet extensiu el lavera i Fills; de Bilbao j escales, chnuign general, cap a Sutil reno
celebrara a la Plaça de Catalunya
celona, secundant la iniciativa
mar-los cal que demanern al mestre periode de vacances de Pasqua tixat :tutti 2 passatgers I Garrega gepro rnonument Josep Moragues,
(1111xols i Liverpool, dels se- de Palestra en pro de la cal a la
ura explicació que probablement ens per a les escales nacionals a totes neral i de transa, el vaixell esTrobant-se
alar
al
mati
rl
soler
Jan'
1
nyr . rs Mac A nu1r'e',v' Cia.: ree-nitzacódel!ista elfons,
Eat:sfará. No convé de cap manera les escoles que depenen del dit Panie
Fuger
a
la
plaça
de
Palau,
tres
despanyol
"Cabo
Huertas",
del
sepan
v
oi
.
.
"Navernar"
amb
earreg.a
fralnetra a la Companyia Telefó- coneguts Ii llogaren el cotxe. Li dignedenigrar davant del noi el qu e l'ha tror.at i a les escales municipals d'en¡
general, cap a Nova
senyanea primaria i complementaria, nyor Fill le Ittonul Bosch;
nica la nota dele eotlegiats
d'educar per tal que no minvi
ren, primerament, que els portes iins
aurb
vacaran
des
davui,
corren
,
les
quals,
per
tant
,
nieta:admires
tenir
semdedfln
rIel
senyor
Fill
de
flómul
de
que
l'educador
ha
natS al telefon perqeud signin al Passeig de Sant Joan i, desprís, iins
ritat
dia 2 ), fins al 8 «abril
i 111 passatgers , el nioto/ . c,,rreu flose);.
pre.
Medite Ilurs noms en eatala. El a la Sagrada Familia. Poc abans d'arri"Ciudad tic Barcelona", de la
b) Visitar sovint el rnestre per tal
Col•egi, que enten ami respondre bar-11i, l'obligaren, pistola en niä, a baide preguntar per la conducta i per
Cia. Transmediterrania; de Vaal
sentir dels collegials, {antes xar del taxi, en el qua! s'escaparen.
EI conseller delegat del Districte
l'aplitació dels fills. Conté que els
ENSENYAMENT PRIMAR!
MOVIMENT D'AVIONS
lencia, Cancha i N'inartis, ami, 4
— En una vaqueria del carrer de IX,
vegades evidenciat , prega ale
senyor Cordorní, a prec de la
fills vegin que els pares tracten el
on treballa Juan Tonl;i5 i Cambra
passalgers 1 càrrega general , el
Protença
companys
que
vulguin
seguir
fide Propietaris i Industrials
mestre amb confiança i arnb respecte.
Les vacances de primavera a les
AHIR
deoconeguts,
ura/1i, ti ttlll grafia castellana que Tomas es presentaren uns tnort
dele
districtes IX i X, amb la crepe8
c) Recomanar arnb insistencia als Escoles Pies. — Disposat per ordre vaixell "Betts", de la 3frta. Sucsi de cas
els quals l'amenaçaren de
Aoródrom de l'Alr-Erance. —
I¡ 110 fonittniquin abans del dia lii continuava treballant.
nació de diversos dels Set/3 elements
f:113 que tinguin boa comportament del Ministeri d'Instrucció pública del cessora de P. Garcias i Seguí; de
'rotosa, a les 810 23
Preeedent
a ¿escala.
21 del present mes que les vacances Tainpa 1 escales , mil carrega
del corrent mes de 'liare, per
— A la Rambla de Catalunya, al i altres representacions de la barriaainb corren, mercad) Enviar els fills a l'escola amb de primavera a les escotes nacionals general, el vaixell nord -um inerica arribä
tal coto el ten:Inri fixat per la domicili de Caries Pruner, entraren Ila- da, va fer nula Visita al districte per
fer-se cärrei de l'abandonarnent en
pmtualitat i ben nets i endreçats.
d'ensenyarnent primar:, and: l'objecte "Sahale", de l'Agència Mrta. Bis- deries i 3 passalgers.
Companyia acaba el dia 30.
dres, els quals se n'emportaren gneres a
què es Boba i per propi convenciment
Procedent de 31:irsella, a les
e) Yo permetre que eis fills deixin que pugui practicar-se la tasca pre- pano-Americ:Ina; de LiVuelul I
valorats en més de mil pessetes.
len millores
assistir a rescola si no co per una paratäria de les festes que se celebra- Gbriciva. atrib c ärrega general i i'44 arriba l'avió amb corren,
— A la fabrica de quitrii del senyor poder determinar
El Gremi de Carboners de Barr.ausa rima justificada.
apressats que cal portar a cap.
ran amb motiu de raniversari de la de transit , el vaixell espanyol inereaderies i 1 passatger.
celona prega a tole els associals Badrines, situada al careen d'Eduard
f) Obligar eis fills a fer els tre- proclamació de la República, se celeProcedent ele Casablanca, a les que sense triganca i a partir de Maristany, ecorregué un incendi en una
"Navernar", del senyor Fill
balls encomanats a l'escola.
brin des del dia 25 del present mes
caldera de destillació, i es cm:laten al3 arrihä l'avió anib corren,
dilluns, de sutil a nou del guns objectes.
g) Donar als Mis facilitats de po- fins al 8 d'abril vinent, el Consell 116mul Bosch; d'Arta tase, amb
der complir tots els actes i practiques, provincial de Barcelona ha disposat: earb6, el berganti goleta llalla inereaderies i 4 paseatgers.
vespre, acudeixin al respectiu
Rda. Universitat, 9
El foc fou sufocat pelo operaris de la
58
sarli
l'avió
cap
a
A les 15 .
corporals, ja espirituals, que les- Que s'entengui rectificat l'acord eres "Sauro", del senyor P. Cateura;
Gremi, amb Eubjeete ile rebre fabrica i d'altres de 'reines.
Tolosa,
ainh
corren,
mercaderies
e-In e:s ha recomanat.
instruceions.
el dia 7 de mare del 1933, que fixava de Galveston i escales, amb ritrPer a un assumpte relacionat anda
— Un auto atropella Fulgenci FerTambé l'estola ha «aportar la sera les vacances de primavera a les es- rega general, el vaixell "Mar i i passalgers.
nández Solana, de 29 anys, i Ii causä la seta Carta didentitat Proiessiocontribuci6 a l'aproparnent ¡ e:Alabo- cales nacionals d'ensenyarnent prima- Negro", dele senyors Regalo i
A les 1555 sorlf l'avió cap a
a la
L'Associació d'Industrials Fle- una ferida incisa al braç esquerre, de la nal, s'interessa la presentacidi
tació de la familia. Com ?
ri entre el primer i el segon mli II taus Fonlbona; de Valencia, ainb ear- Marsella, anal corren, mereadeal dispensari ele Grä- delegació de Treball de la Generali!mere de 1;1 Provincia de Barce- qual fou auxiliat
a) L'amor del mes/re serä l'arma del mes d'abril, en el sentit d'aquella
ries i 1 passatger.
2, pral., pmregn
general
i
de
tränsit,
el
valtat
tcarrer
Jonqueres,
cia.
essencial daqueixa relació. ¿Quin disposició ministerial. Per tant les
A les 811 sort f l'avió cap a lona ha trames tin escrit al con— En una obra en construcciä del minera 1, qualsevol dia, de dotze a dues
pare pot mostrar-se indiferent davant vacances començaran a y a:, dia 25 i xell 'Migar "Saar
Casablanca,
amb corran, marea- setter el 'Economia i Agricultura carrer de Mara Cubi va catire una de la tarda, dels síthdut estrangers Senurd-america
-Ex_
dlc.—El
Al
te les ensenyanres d'un borne que terminaran el diumenge dia 8 del
de
la
Generalitat
de
Cal
alunya,
rajola
que tocä l'obrer A. Cranat g e, i upo, Ludovico Barberies, Josep Bale s tima el seu propi fill i del qual
le e rt ev, del senyor Tomás Mallot deries i 2 passatgers.
en el qual es Inanifesta el des- li causa la mort gairebé instantània- cells i Planas. Jaume Baruch, Jactovinent mes d'abril.
VlueSt fill parla amb afecte, respecte
i Bosch.
Procedent d'Ameriva del Sud eont entament de l'entitat amb
pina Barseti, Jales Alhadef, Miguel
ment.
i entusiasme?
Restabliment deis cursets locals.—
va arribar, a les 1543, l'avió laxa del preu de les farines
El cadaver, per ordre del jiltge, fou Cardona i Ballestra, Josep Alegret
Al port. — De guerra, el canoi del
b) Respecte a les creences i ros- Previ un preambill extens, en el qua l
corren
aeropostal.
Jame, Antoni Joan Balde Massana,
conduit
al
dirmisit
pa , fixada el dia 18 del corrent, i
turns farniliars. Mai el mestre no par- es fonamenten les raons rionduents al ner "Nation" ¡ el portaavions
— Montserrat Torres i Blanc, de 38 l'anayotis Bakardjis, Molina Barrene
.drile de religiri ni de política, si no cas. el Ministeri d'Instrucei6 pública "111,(111:.".
Aeròdrom de l'AeronttutIca Na- p iagite n que els informi on poanys, casada, andt dornicili al cartee de Daffoa, Henry Bargirede, Ludwig
val. — Proceden( d'Estutgard, draft ele associals d'aquesta
Pere IV, número 76, segon tercera, a Bartholonma, Pene Joan Balde Masdirigir-se per a adquirir les ad d'ahir al mati, intenta posar fi sana, Albert Alga, Baltasar Capote
dinb escales a Ginebra i Marsel'atines panificables a 70 pesse- a la seta vida, ingerint una regular i Cesta, Gertaud Carl Laibiried, Jorlla. a les 19"'15 arriba l'avió tes els 100 quilos.
quantitat därid clorliidric que li produí di Andre i Cely, Josep Birnbau, Lluís
"It01111.BACI1 1)-1314" amb corAmoignon Laiont, Niun David Amljel, Maurici Alto, Baruch Patine,
ren, inercaderies i sense passatlien Falco i Ambrisi, Carles Bruner,
gere.
Nisain Cohen, Joan Antoni Céspedes
Proceden( de 'Madrid, a len
Qinfiones, Bernard R. Cinamond, Ramon Belanguer Garcia, Edmund Pa13'10 arriba l'avió "FlIKKEll 8
trici Prendeegart, Joan Blanc GaiEC-AKK" amb corren, mercarleIlard, Enric Clausen. Antoni Cirius,
rics i 8 passatgers, entr . • elle els
Guluseppe Polis i Virgili Bolognesi
VIDUA DE BARTOMEU BARTOMEU
Lodi.
diptitals senyors 1). Palrl, F. Penya i Cast Simon.
ha traspassat a la matinada d'ahir, després de rebuts els Auxilis
BEVEU AIGUA IMPERIAL
A les 8 sortl l'avió "ROHREspirituals
BACII D-1727" cap a Estulgard,
Relució dels ohjectes trobats a la
amb escales a Marsella 1 Ginevia pública i dipositats a la Major(
bra, amb correo, mercaderies i
domia Municipal a disposició de les
persones que justitiquin que són seus.
4 passatgers.
Un décint de /a rifa nacional del
Els qui la piaren: Bits Maria, Beatriu i Lluís, gendre Joan Masip, germa Chirle
les 930 sortt "FOKsorteig de 12 de rnarç. Una maleta
Bonet, germans polítics, nebots, cosins, familia Iota i la ¡asa comercial C. BONET
que conté un vestit i condecoracions.
KER 10 EC-AMA" cap a Madrid,
Un moneder de pell que conté claus.
ESCARRER, en assabentar Hura amics i coneguts de tan dolorosa perdua els preatnb correo, mercaderies 1 4 pasuna pita, un mirallet, un mocador i
salgers.
guen que asisteixin a la casa mortuòria, cerner de Valencia, 381, avui, diumenge,
una cédula a nom de Celinia Tetnprano. Una cadena amb una medalla
Base Aeronaval,—A les 7 sortf
a dos quarts de dotze, per acompanyar el cadàver a Tesglésirt parroquiai de la Conamb inicials i data. Un elauer amb
l'hidroaviú
llalla
"I-DOAK"
cap
quatre claus. Un clauer amb sis c/aus.
cepció 1 d'allí al Cernentiri Nou.
Un clauer amb dues claus. Una culi&
a Marsella, Génova 1 Boina, amb
reta de café. Uns rebuts de contriNO U CONVIDA PARTICULARMENT
correu, rnercaderies 1 5 passatbució territorial a favor de Matos
gers, entre ella dos cap a MarTrenchs i germanes Trends. Duea
americanes. .Una cartera por a «cola.
seilit,
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ASPECTES

TEMES
L'actualitat
futbolística
Les coses del eles
Els esports el cinema

de final en la seva marea acre el CamELS 1MALDECAPS
Betis-Sporting de Gijón. Sanchia.
Panorama catete; El Barcelona Lava
Altres esports: Anees, és un bou futDELE SELECCIONADORS
pionat del afán.
A La Corunya
Ttusis Club- tesee anuncia el oca bolista, practica també la bcxa i és un
S. O. 6.
Coruaa-liéreules, Campo",
Els dos partits Espanya-Portugal
XVIe concurs social resers at al; sea bon esquiador.
portaran cua, com n'acosturnen a por- La jornada d'avui del Carn- A Pamplona
¿OC IS.
Osastina-Madrid, Castarlenas.
tar
manare
els
matas
internacionals.
M A T E JKA, FRANZ WILHELM
Aquest concurs es jugará a les seres
pionat d'Espanya
A Bilbao
De moment, a casa dels veneuts slian
pistes a partir del 35 de maro; i durare
Ncix a Viena el dia ..)5 de desembre passat hores irancament do:entes, i
Ateletic de Bilbao-Saragossa, EsEleninat el Sabadell, seis dOS els
ions ai cita 15 d'abril.
de rase.
cartin.
ele jugador' portugueses, després nostres rlItha gire atan, en la primera
Fou educas a l'escota secunderia,
El Comise del Concurs estarj consti
d'haver encaixat 9 pol o a "d'Id: rail tanda dels vintens finte han de A Oviedo
mes tard al Collegi inihtar.
aun per la Jarca directiva del club.
Oviedo-Donestia, IturraLle
rfesser passats de centraban continuar la competició.
Horn descompta l'exit d'aquest gran
Representa Austria a la Copa Davis er l a frontera , on els esperaren els
L'Espanyol, a Vigo, ha de jugar
torneig, que originará emites interessan durant ele anys 1928-32 (aquest darrer PseuF "admiradors-.
Torneig
de Classificació
centra el Celta, equip que si iré ha
tissimes entre els valuosos clemente dzI
.als pais de les revolucions "al rui eliminat el nostre Sabadell, no creiem
cee-cle que arte es troben perfectarnent inCiáS).
ES campió d'Austria tant en els in- nut" sina pensat seriorament a fe
q n!e pugui molestar l'Espanyol , oi mes
PARTITS PER A AVUI
interessats per tal de donar el mexim dividuals eval en els doblas te!s
"revolueao" mis, 2 tare e; re en el partit rEavei, el qual, ereb tot
Terrassa
Euro ,
sense ceneixer una sola desteta saltat, relativement sati s lassosi, de i que e; Mea ae. sea camp, te en conrendiment sobre el terrena- de jec.
Sant Andreu . Martinenc.
El concurs constará de les provee se- des de l'any 7923).
O rean partit no ha dissipat comple tra sea l'haver jugat a mitjans de
Manresa
Sani.
elatejea ha batut e:1 el tenue dels tament el mal humor.
güents:
!emana a Madrid el partit contra el
s. Campionat individual senyores.
dances any; les raquetas de primera
I si a casa deis vençuts In ha proa nostre equip eliminar, la qua! cosa
Torneig
Català
fila segfients:
2. Idem per parelles de senyores.
coses a retocar, la feina del nosne suposa un eanaament que ha d'influir
3. Ideen individual de dames.
Boussus (tres vegades), Hereda. II. seleccionador no és gens mis petna. pac o molt en cl rendiment global
4. Parelles de dames i aen e eees. amb i J. Satoh. Prenta alenzezl, von Kear- perqua &son:, d'un rerultat copias de l'equip.
PARTITS PER A AVUI
avantatges.
lin g , de Stciani, Gliiii. Iluel:es i alar- a iavor. velt dies despees, quasi s'emEl Barcelona, per be que ;usa al
Espanyol - Júpiter (matinal).
5.—Individual de clames amb avan- lin.
I
curn
pata ami) els meteixos elements.
seu campa cal tenis en compte que
Granollers - Mollee
tatees.
Guanyà de nou Menee' i L. Hecht que és cesa de reflexionar i creure juga contra un encune cons el Sev'lla,
Badalona - Sant Cugat.
o. Parelles de senyores amb avan- eany 1932.
que es futurs adeersaris no seran que ve d'stinelet-se pel seu boa desSan:boje.
Ripollet,
t atges.
Grans coas d'aquest jugador:
tan fea con, Portugal. cal q ue es plegament, i no seria res d'estrany
NOTES
7. Individual serlyores arnb avantatUn gran "drive" i un servei räpid donl a la selecció espanyola una in- que el resultas ens tes veure la seva
ges.
americ).
jecc:6 de categoria i procurar que ofes probable elintinació. Es clar que en
Ele equips probables que presentaJuga amb raquetes de e3 1/2 unces.
Les inscripcions hau d'esser fetos
reixi un rendiment mes constant i requip blau-grana entren novament ran avui els nostres clubs sea:
mitjançant el full denscripcie correspoPestany al S. C. ¿'Austria.
superior al que fins ara ha donat.
les figures rellevants de Zabalo i VenEspanyol: Flore/sea, Hereter, Oro,
nent i hauran d'esser Murete al tresorer
Patina, juga molt be al ping-pong,
talrá, que faran minorar. ben se- ef ene Soler. Cristiä, Prat, Edelmiro,
VENTOLRA?... MARIN?
del club abans de les vuit del vespre del i esquia.
gur,
les
actuacions
davant
el
ConstenIriondo,
Edelmiro II u Bosch.
a
Ele madrilenys han fe: una lort
tia, pera, no veden/ pan fer-nos
dia 28 de mares
Barcelona: Nogués, Zabalo, Aleocampanya de preinsa a ta y or de Ma
DE FRANCA
En les provee r, 2 i 3 guanyar el
puix
que tots sabene avui, com riza, Santos, Sales, Pedrol, Ventolra,
sin, l'exterior rle l'AtIdetic Club de
millar deis tres "sets" amb por, dadegà.
EL S JOVES
Trujillo, Morera, Ranion i Cabanes.
Madrid. El rolen veure al lloc de es troba
vantatges, a excepció de les semifinals
Celebrariene DO obstant, una vicAvui correspon jugge-se ele seEl Criterium l Vet ach una bona oca- Ventolre en els partits vinents.
finals de les proveo neme. 1 i 2, que sió per a veure actuar les esperances en
El ¡reyes. Garcia de Salazar, amh tenia que ene portes la confiarles de giients partits, corresponents a les
la
classificació.
secan a cinc "tete".
tetnitinals del campionat de Catabauna prova particulannent ingrata.
molta discreció, ha refusat parlar de
Heus aci Yordre de partits i ärbi- nya Amateur:
En les proves 4, 5. 6 i 7 només el
Des del corneneatnens lime ha seguit les probabilitats de alarin, i ha dit
tercer 'set": en cas d'esser jugat, será a m b viei s s im pler les "performancese que les exclusions a ter d'una manera tres per a avui:
Manlleu-Banyoles, camp de l'Olot.
arnb pocs d'avantatges, a excepció de de %celare de Bolelli i
Europa-U. E. Arenys, camp de l'Arimmediata sen les de Zamora, Herre- A Barcelona
de Jamaire
Barcelona-Sevilla,
les finals, que ho seria tots.
gentOna.
Jamain va fer un debut molt brillant rita i Vede, les quals seguiAquests partits començaran a les
MATX WIENER PARK-BARCE- en les primeres voltea del e senele". La des d'algun mes que no ha precisat. A Vigo
Celta-Rspanyol, Cl anga Argiielles tres en punt de la tarda, per haver-se
LONA
LONA L. T. C.
manera amb que es va treure del da- Pera si be ha dorna a entendre que
de prorrogar en el ras que. un cop
Vet sei un esdeveniment tenistic ra- vant ba r ri l et en la segura ronda no ea la corpulencia de Ciriace no hi era A Múrcia
alarde-Va:ene:a, Ba l a gue r.
transcorreguts els qn rnimns reglanunel dei qual será ben rebut per ton sicixar d'esser impressionent, j aixi i desagradable i qu e lraragorri estarle
A Sevilla
mentaria quedessin empatats de gals.
eis aiicionats en general.
tut hont cuna en que cl cap de serie millor que no pas Lleis Regueiro, no
El Barcelona L T. C.. sempre alerta de: L. T. de Saint Manee, sota els efec- ha parlas per a res dc Ventoire
que
aquest sere el sei disposat tethora a possibilitar cacen- tes de la Ilurn destavoreble que consti- tot fa Creare
tres d'importancia, es Riera ara II l'ore tuí un gros handicap per a ele no m- leccione
ganitraci6 d'aquest matx a base deis ellé exterioritzar les seises qualitats lia- EL "SORTEIG" DELS VUITENS
seas "poulains" mes signiiicats (Maier, bituals.
DE FINAL DEL CAMPIONAT
Sindreu, A. Durall j Stiquei, que seran
Maxim Guillemot s'eferf després en
DE COPA
°Posan als defenders del club austr.ac holocaust. Tan SOIS Basyuart vingué a
E! caprici de la son ha volgut que
"Wiener Park Club". Aquests dejos- interrornpre la tanda de vieteries de s'encaressin CO els vuitens de final
de s s—raquetes notabilissimes, per cert— jarnain.
l ' Espan y ol i el Celta, despees que
constitueixen el millar equip que hom
Malauradarnent, daeant l'ex-jugador aquest desees ha eliminat el Sabadell,
Una trava.— Cai n que els organit. en tres comhats de la qual els espugui formar entre l'estil de! tenis vie- deerniens Jaman no pegue imposar el i e! Madrid i l'Osasuna, de Pamplonés. Fornien el combine F. \V. efatej- seu Duna i tralgrat un sepan "set'', ei na, el i minados de leltitletic de Ma- ¡adora rfOlympia leeig tenen bon nao. pcetadurs, que l'aseen estat proveas
aquesta
setrnana uno ens han donat del currespenent bytIleti de pu n tua
situat a primer Iloc chas la elassi- el cure del leal es slefense hastant be. drid.
%inflada en cap dels cloa Escala que cie, actuaren de jutges. La reunid
fin/ció oficial austriaca, i II. P.'. AR- va veure's obligat a inclinar-se art2nent
Ni) seinble iinò que s'ofereixi al
regenten. Despréi de Girones-Broucks fou un bit, eo que vol dir fine no
TENS, raqueta que jugará en segon per: o-6, 2-6.
Madrid i a IEspanyol l'opartunitat de samposava una treva que Servía per
!loc.
Es indiscutible que en aquests me- re vel; iar cle dos elimiaats en un afany a calmar la indiguació del públic. hi ha situada critica per a un organitzador espavilat. Fan possible constaments Bacquart, en ¡ralle progres, is de punir els (loe clubs del nurd
El rn at X es j ugara els dies 6, 7
Pesque, ja se sap, (luan el public surt tar en aquella recitada una gran
aell atreviment de inanyar
mes fort que Jarnain.
defraudas, és la veteada de la set- etenció per part del públic; els esCal que tots els espertias responguia
El joc de Jamain es') mancar (Je mor- Mons de Catalunya i els sets-emes mana scgüent que 5 e. 0 1 ressent. Seria
aectadors no perderen detall per tal
a la bella iniciativa dels dirigents del dent ¡ de velocitat. Naturalment,
Idees del centre_
de toses metieres mole convenient qus
club Segó.
essu amplificase aquests detectes en ¡a- LES DESVENTURES D'AROCHA el organitzadors no reincidissin i que de poder atorgar amb sota justicia al
final
de cada round i a cadaseen deis
No cal dir que des de les columnas :ser-se les partirles sobre fusta.
rls bexadors d'ella cesta categoria dos bexadors ces punta que mere:Suara ertibat de Cantees,
del nostre diari parlarem d'aquesta i mPer contra, una gran a e lieaeies i una cha va ter una entrarle de senil si- no s'asenguessin amb tanta facilitas a
pertant manifeetacie erportiva amb
reflexie perfecta sets les generan hä cilei en un partit ju g at sota la Muja boxee ami, adversaris sense cap va- xien. Sentida que hl va haver un
acord gairebé unánime en eis falle
tencie que es mereix.
sesues d'aquest jove jugador.
ler peone sQue Ilesa tret (lirones de emesos. Solament Una senyurssa es
a Les Corte cutre la seieccia
Hem preveu combate molt igualase
Caldrá sestee atentament i de pros" la nal ar g entina i
onibinat del boxee amb l'ongies sl Enibutxacer amb va atsevir a protestar en veu alta un
ese palesaran l'estat d'eretrenament dels carrera tenistica tettaa raquera que
pata. Arocha va revelar-te i va je:- aran facilitas unes gusntes pes metes. deis falls. Preguntada sair,e el per
nostres 1 , 03 — Una incògnita en eis modies de gheria al tenis francés,
decantar el parte ames uns gol; vis- ja ho sabent. Pene, sis que no sap
rfema presenta—.
Seguirem aquest tema ce pi-eximes tosos i ami, una as: meció magnifica ell metete per ventura que Iliurar-se que del seo fall ve afirmar amb conriccié, que liarla donat venceoe el
ELS DEFENDERS DEL "WIENER edicions.
que va N'arietar Cli partits suceessins. a aquestes aiguem-ne aesacculacions". boxarlor Ines petit que era el mateix
PARK": ARTENS, HERMANN
Dorreratnent jugava sense entiedasine a la llarga, el perjudica mée que el que pertava el pantaion que mis li
Carles SINDREU
RITTER VON
i per aquest motiu el púlale, que sa- .uencikia? I.,ada (ha sOu mes nombro- egradava. Hem va ristre (le bon cor.
lea que era un gran jugador, gros - sos di eficiente q ue disten que s'abs- pese no va mancar este va saber copVa neixer a Gratz, el die 25 de juey
testava la seca mala gana. Va acabar tindran d'enes a les reunirme en les
de 1904.
o
.111•71.1!•••n•• anant-seet a Madrid i ingrese& a q uals parCcipi Girones, porque ja sa- ear la motee tat dayuesta histeria les
Les seres performances princesals
preferencies del eniblic no tenen la
thletis,
on
va
fa
mun
partits—els
ben
per
rufianes
que
li
agrada
san:
nonit
FROTO NOVETATS
m ajes Part de se g edes millar supon
primers— excellente. Despees es va de (e sp etar combate "arraniats". Es que
Guama vuit vegades el campionat inoni.v(ig
l al legas per Iestnentadan
airar refredant i les aeves darrere., evidentment caminera i in j ust, pene
dividua! d'Austria.
Tarda, a I« 4:
enserAMOMEMETA
II
JAUREGLII
actuacions
nu
han
gane
cbtat
no
Martínez
d'Aliase bastará demà conis metes cert que la Mstificada
Representa el sea palo des de 1 92 5 a
contra
tules. Alee, igual , l ue ahans hacia indignació dele aficioaats despees de tra Marcel Tata — Es denia que st
la Copa Dacio (sineles i dobles); Pree
501.0ZARAL - LEJONA
surceil a 1331Cellalu, o,stm ros-un a acon- tiirenes-Breocks no penhuia ni a! o oiebi.ore al l'alee deis Esports ele
P art 35 vegades en encontres internacieep t, a lea 1015:
sellar-li una temporada ole "veritable" Campia d'Europa del pes ploma.
IAT.RAGA - CHI5UIT3 CALLARTA
Parle la:acuilme entre ii iiu-tinez d'Alcal o ; guanya els campionats del sud de
centra
repes.
França individuals i dobles (de parsila
QUINTANA IV - AZUTIMIINDI
Antoni Horas.— EI pes ntig fort l'ara i elarcel Thil. El veleticiá seto
UNA MUNO
amb el centse de Salm) 10, en /a sen
D'ARGENTINA A BARCELONA ileidste Anton: Horas. va ',recluir una j Liga tes en aguces mate, mentre que
DILLUNS. Freno populers: hutaea
brillan t carrera ha batut M ens e l. Br e1 DE LA CORUNYA A MADRID set:dieta imeressie en baz re Irastor- ei scu adversari no CO juga res. Voleen
una pf 5 SP tä ; estriban pelara', una
guen. de Stefani, Regem, Hughes, von
P r I18 , 1a. Tarda; Fernander-Camoos
Victoree, Manuel Gota:ola, de 21 ta per k. u. solament en tres re p re- dir ,me mentre Marttnez posa en joi
contra
Chato
1-Quintana
III.
MI:
Rehrling, elatejka. Maier i ven Craanee. fill d ' argtenti i eepans, ola. he ses. Doras éa un Pugilista acre, que e:1 aquest vombat el tito' de Campes
flar .tu II - Lejana e2ntre Ohlqunn
d'Europa del pes ring fort, que fa
M e n; en ele mato Cepa Devis seee
atribat a liarcelana disposat a ,pie- 52:1 de que ve, que calpeix sec
Bilbao - Ile2o , Ce 1 • 1.
Details per
poque aennanea Va guan3 ar a liaroartaPa
reme I- Hecht i Presa en "singles'.
der-s'lli i a jugar Se mig-centre al que al mateix temps encaixa,
celen
al belga Steyacrt. e; frances
El seu eop favorit i de mes gran renclub de Les l'orts si, erren is de creti- sc vol d aquests dos Menee cns
revé
(mnIt
Pn,,eelx
el
ditnent és
na fin td amt arranialitelit sa tisiactori. de:a un enciman. mentre es disputas a resta cobees de tus perdl de perdre
.111111.111
tantee un "senash" formidable. Jugo
Seinela que ea un butt Jugador i her.a el Junte entre Horas i IrastOrlä — ron cl canse:unas del leen del pes netjá
amh raquetes que pesen 73 7/2 unces.
Íes duce temputatles a caea cut ' dele senl'.,:a millar que Martínez d'Aliara Val a dir n pee les coses ne poden amar
Cleb5: Park Club. Vieee i I. C. As dos gratis clubs de Ruenob Aires en la seva forma actual." I non:tres et'altra manera. El q ue ens essranye
Irle.
s S-fi/sacie" i "Platense".
vam estar a punt ile donar-li la rara és que elartinee hagi acceptat
As/ t i esta 21 1 11:siri(, senshla gite
Irastorza. no és mal buscador, car (-entinte car la {mensa que pelesä en
segueia d'altres i
ha bate( Ecl Lotse, Alcale i Sol). el darrer que ra disputar a Barcelona
la cessi's
guns ich. jugadera que te en acta entre altres, abane del lint,t; yen, la no iou g as digna d'ese« celebrada.
el club blau-grana.
seva boxa ens sembla mancad de es Martínez no te cuntianea en recoEl Madrid adquireix definaivanient. recurso,: perque sigui possible enfron- brar-se dintre 50 ii ternent breu o e.;
rala esquerra del - Deportivo de la tar-lo al C p mpie d'Europa del pes Mle er . ha deixat 121111ailnn:( un la beiCerniia", forro:Ida per Chacho (inter. mist fort atnh les suficients garantie,,
a que li ()fui Jaif Dicksou. IV() cal
nacional i Die.
que n v n el dr Que a cit y• st combat ele que »asaos a triar, nuaaltrcs prerenoracii, i els tse enlate ésser portas a la prectica. m'In que hs.gi sucumbit per aixe
A rPle;t afarly
«intereso, traspassos a que dona:a Quant a lloras ene seinbie a basta- mieses. Ara he, nesaltres creme, cent
I inc han ce:acida en un emharatiment me . nt SUperire al valencie. Un com- ganase tothone que elertinee d'Aldel preu traspes, pu a que els clubs bas Al i ara-fleras, dones, s'enyese. tera perdrà denle el neu liti.
principale estan esgetats i comprenen El reurem aviat? Ile elubtene car el
A queszo clics del gran cscleveni—finalment— qne es un edere ex- c e rnbet que tothoni vol veure es per
Fricc.ons de Colonia
r eS.5':1 r agrr graes quatuitats per ad.
i per esporti II i lisura i (111c mena — A mesura que s'atesta la ,la(tAtieja» despris de
ta
del si d'ainil va creixent ractivitat
eu iri r it,, ugeder.
sigui aquell que costa més ifurgal'espart. El caresament
nasas. .era que. l' o portunitat d'aquest (lees organitzadors i dele boxadors
EL CAMPIONAT DEL LION
Ó3 seguir d'un t'encestar
rombat paseará malt aviat: el dia ne crulats a extecir els prenses papers
Espanya, Seecia u A l enta ny a m
en la magna vende de l'Estadi. El
intens.Venergiareneix.
pensem, que el aninez deeper ara els tr e s ;reaters
senyor Gasa, cada dia tnes engrescat
per a jussar els vuitens de final del fara sigui bates p s-r :desee! Thil. otItis el sea p rojecte es Ibera en eos
Queden ben trompees
Aleshores sets voldrc tu une es fan
Campionat dcl :sien de Enthel.
ois nirvis lo pell remen
O lligar caos i pm llar el,
Avui es juguen dues iteres elimina- el combas TIA-Horas, (acosa mes de innembrables detalle que cemporta
fresca i perfumada.
trorganitzar dei que ara honi pro- l'organ;tzació
Pedes entre Bulaaria i liongria i end' acinesia mena de " Partre Italia ¡ Greda. Di ha usa dife- pugne.
Perqua te una gran
sif al" de la Bosta. 15 entres/ ant Se bine •
L 'e:Testador jutge.— La gricstia
rencia
tan
evident
entre
el;
col
lt en.
llego
a
SPiers,
i a Sant Se
concentració i ha atice
cents, que pot dones-se CO/11 a gua- lee dssisions 'eleves:artes ha aixecat baste, treballen 51111, niiteees per a
feta arab escancies
nyadors Hongria i Espec'al- Inca gran p elseguere a França. A la
inent arptesta narie, prinsipal oree- seo cm e„aorti as deis drena ce publi- .a Perfecta elaberació de Ilur terma.
ncturals, as un element
niteadura del torncig, loa fet el que quen articles donant cansells per a Els que han viet l'alemany diuen que
Melar& anexe o l'esara com
vulgarment es dar "tres munts i trier remerar una malura que, com la dek racie ami)ara es pren la seca prepacalina. Ea al ,nre per contra
portlsme, ola viatges,
el me-. gros", ja que Grecia ba ere ceps baixos, cuela matar la boga.
'Lascó, 1,50
al bany 1 a la natedat
meneat tes just a agar a t'alto: t Mentreetent le Federacie Francesa fa segons diuen (le Sant Sehasee, este
171E, t5 Pre.3
Itelia. nil sanvi, Es une de les venta- el mort. Veritablenient contra les de- trehallant amb intensltati nnu o den
personal.
r p unds de heme i to Itiilimietres de
ble* potine.es eurcpees.
cisions equivocades no hi ha rentci: "Footitm" cada d a hm deis hacer
Per ais vuitens de final no hi ha solament hi ha el palhatiu ritte e:
:orteig, ile manera que s'escollirall rn'ti ` l . a aprengui de ter - se cene,: Unta mica d ' exeorraci6 en aixe dar.
unes nacieses "caps de ekrie" per te: q ue tots els parers, nsentre siguin c e. Ponme Si lee verit St t a n se valde jugar contra ele adversaris mes p rofessats honradament. min respec- dría que Paulino vin g ttes a reu a
fluixos. Donada la marea del cempto• ta b les, Si res p ecte de la bona fe dels Bareelona.
r/2 t i e ' s ine'rits cielo elessificats seise ) igre eme a Niea, a Lió i a Elite.
Seaman Watson conserva el seo
isla probable que els caps de serie doraren falla equivocats (dos deis tito!. — El dimerts passat, a Glassiguin: Espanya, Italia, Txecoslevå. quals feren causa que dos boxadors glnw, el campie de la Gren Bretanyas
quia. Hongria. Austria, Suissa. Ar- nerdessin injustament lb ne titol de deis pesos ploma posees en loe el
gentina i França.
CampeSI en hl ha dithtes, desflores seu tital slavent del d'EsceQuant a les "segones series", cal- no val mes q ue esperar la revenja del cia ute a categoria, lobees. Mac Mide* regularment comptar Belgica, combats de rc'erens:a perduP la jus- nan. El mata, a quinze rounds, acabe
Ingoeslivia,
Holanda,
Alemanya, ticie torni a imperar.
amb la victeria da Suman Watson
Egipte, Cuba, rasil i Suecia.
Aprofitant l'estat rEänitn del públic per nunts.
PERFUME:1a GAL • MAMA. • 11./INGS.A02)
Trats t6 —salvant alelen remiltat sor- els orgenitzadors del Central S. C.
' presa— jugaran a Itälia els vuitens donaren ditnarts p assat una vetllada
CRITIAS

BOXA

Panorama de la setmana

Llegiu cada di jous
MIRADOR

Damero

Pesfor;
benesiar

Aigua
de Colinda
"AÑEJA"

I

Leonardo de Vinci va dir: "La teva

llengua quedare paralitzada per la set,
1 el teu co. per la
i per la iam,
aban
s que enlaja a demostrar amb pareales el que eis uils — la pintura —
de:mistar en un instala",
elces abans ti cli, quantisat de segles
abans de J. C., en un bel' t sentimental
conte, un autor xsn e fa dir a un deis
seta personatgea: "Una persona que
veu val per Inri que parlen".
llena aci un parell de, diguem-ne, deiinicions del valor importantissim que
en la nostra vida té el veure. Un parea de reconeixements de la superioritat del sentit de la vista darnunt els altres, el de l'oïda, el de l'olfacte, el del
lace i el del gutt.
La superad» cultural de les nostres
generacions is, sense cap mena de clubte, deguda al mejor desenrotllament de
la Iletra i figura impresa, primer, i de
la flgusa esa i mobilitzada, despres.
En una peraula: Ilibres, peribdics, fotograiies, peliicules, etc.
Un arnic costee, professor intelligentíssim, mestre desuda en una important vila catalana, ens explicara un
dia en un ',estríe del Saetear; de Bellmunt — unes provee pedagògiques que
va fer entre els seus alumnes. Josep
Pinyol, aquest era el set: nom, va fer
Ilegir aun text sobre la vida d'un personatge tan cenegut com Napoleei, lectura que feu seguir d'una proJecci6 d'una
pePicula que li fou facilitada graciosament per una casa barcelonina, en la
gua) la vida d'aquell generalissim era
seguida amb tots dm recursos fotogrefics possibles.
N'a passar un any, i el mestre d'estola preguntà un ella a uns quants del,
seus deixebles sobre aquella biografia.
Els xicots conservaren mes en la sera
Inmer j a les die:eses incidències de la
vida napoleònica cieematografiada que
na pas la descrita en una detallada monografia histarico-literaria.
Exemples «en aquest en trobariem, i
en trobem, a imiten en totes les manifestacions culturals. I entre aquestes
les exhibicions esponjees. (No cal dir
com estem conveneuts que els esports
sen una areepcie mis de les moltes que
té la Cultura, i que, cano les altres, es
pat regenerar i degenerara
En el; noticiario de les sales especialitrales i en els que alternen entre
les peRieuln emir argument, i fina i
tet entre aquette%, 360 'non , rieres ele
metres de cinta que han estat dedicats
als esports.
Gratin al cinema, 1 potser amb
comoditat i tr5mpa:1E1in de sc:cat i de
tr»Ilat, bcm posan copsar pum per
punt les principal, exhibicions dele
graos atines mundials.
Els alicienals als esposas d'alta m u ntanya i esports de neu recorden anal)
fruició els films de -La tempestat del
elont-blanc', "El rastre de la neu",
"Les meravelles de l'esqui", "La mun1 2 11 ya sagrada, "Mont feervin e , Cmbriagueta de neu", La coneuesta del
Mant Kamet", **Diabl e e ale cens", etcerera Els amants de la bona recorden
el c o ni be t de Sslinieling-Sharkev,
“CllarnP". "Maais e n Square (Sarden",
diversos matxs di:undula Carpenties.
Desnate ', Cantera i tants (reines. "Rivales- en- la i "El belie e , per als
ciclistes i autoinohilistes. respectivament.
"Ombres blanaues", "Nedant en $cc",

In r als nedadors, 1 tantee i tantes al.

t s, entre les guate lambe hi ha la
d iscutida "Nuclsnie", patrocinada eelt
castres naturistes trofológics. Si b uriciss ni una miza mis la mernória, i si n o
los, semi: g ene, una mica enfariegads
la relació íreda i arrenglerada de tse
Nieta, agucen noms 'lauden d'ases
acompanyats de dotzenes ¿al e es TI!
ens demnstrarien que els esporta gra
cies al cinema, pelen desenvolupares
amb mis facilitat i amb mis justes.a.
Efectivament, creiem que pesques pa,
sueles es trobarien per a descriure
l icor els diversos moviment, que el "ralenti" pot arribar a descobrir als ties
de l'espectador devot de qualsevol es.
port.
Ele salte amh esquí i els salta dingel,
en natacie, ele llaman/ente en atletitme, la tecnica de l'escalada, el jeme
canses, els cope i les esquivades en e
boca, eräcies al cinema peden isser copiades 'e:sarta:nene 1 , cona hem die rae.
mirallarnent des g rans eamPiOn3
redundar en el mlllerament en estil deli
nestres esponjes.
Ama, a venir, pel cinema, recordares
amb fruisie i recança les gestes des
campions d'asee die. Ens erillaminirees
i les eentemplarem arnb el deix detone
amb que ara centemplem aquella pele.
cela amateur retrospectiva, erizara OUt
feta avui dia — "Reperter mecánico"—,
que retrata tan bé ele tefe esports ere
es (cien a enmeneaments de seg l e a h
nutra ciutat.
F. MARTIN I JULIA

Escal e

s

ACCIO CATALANA REPUBLICANA EL GEINARDO (Rambla Voiart,
39). — La seeció descase daquesta eetitat ha or g aaitzat per a avui,
diurnenge, a les guatee cle la tarda, al
seu estatge, unes sunultenies i quien
taules, a arree del competene jugadm
Fine Bisbal. Despeen se celebrare trt
matx interclubs a quinze tenles entre l'es
quip d'aquesta secció i un equip de !a
s Joventut Arnunt", de FAtenett Nacionalista Llibertat, del Dte.

Atletism e
ORDRE DE PROVES DELS CASIRIONATS DE CATALUNYA DE
NEUFITS. — Asen, a les nou del timar
sementaran a lEstadi municipal
M e ntjure els primers campiunats de C...:N.' lunYa deetletieme amb el sieguen J:
dre de provea:
toso metres climituittaries, daseificaztse els dos enluces; Pes Unrala mara
metima 1 metres, no havent-hi
mente; 5.eat metres final; loo reetres
nuans de final o semifinal: ace metas
Ilisoa eliminatóries, eis del
primero; aigiria (inal, marca mielma
1.3s metres fel !listó es Pujara de cinc
centírnetres fine a 1.501, i despsés
tres centimetres); elintinatOrleS
X

Tarda, a les tres: dese final (marca
mínima , ao metres); tot atleta eue
eas s i ¿'aquesta marea seria eliminat. Ire
vetees serniinals e final. 400 metres seneifinals. Llargäria final (marca mínima,
o metres); será indispensable fe: espeses merca per poder comentar saltane
Palace
Principal
1.500 Tunees final; havent-se inserit
Frentó
agreste preve tse atletes, én hice
1)
n
Ira
La
rae
V
o
d
n'I
,
I
A \su
es facie dues o tres curses claeeificiatse primer abselut el que asseleed miIBARLUCEA I - CAMUS
llo:. merca. Ins metres ene!. psi mecontra
tres enal (eventuales, 1 final de a o tan

GURUCEAGA - UGALDE
Nil, te'lh

ITUARTZ - GUTIERREZ
cnn!in
ANDRINUA - GUILLERMO

rtHette.
A los p ova de s' aseo metree, per a !a
miel he estar relanda Una inSecipri6
oti atices la sertela i arribada seri &s: deis cent metres per -nada al ¡lo
des aixi els a t ieses el, pressees
de cursa a ar13 del viratge situes-e
1,1 melestar-se els une Si'

r

h

teisseseese)44+4+tellsesefflefiteie

Un 20 per cent de reba i xa
REPRESENTEN ELS 013', EQ1 1S QUE FA

ALS CO31PRADORS
Es regalen Tovalloles russes - Draps de cuina
Es regalen ‚loes

de bula - Peces d'Upa'

Es regalen N'ärto-i-es

Coixins fantasia
Es regalen Edredons i Jocs de Hit
A més, preus haratíssims en tots els articles
Les millors Percales estampulcs. 110 ptcs. meta.
Royalines gran novetat, per a vestits, 115 pts. m.
Preciós estampat per a quimonos, O'IM Mes. ni.
Esponja colors llisos, gran mcda,

no pies. metre

Ve_stits crespó estampat, per a senyora, 3'75 ptes.
Quimonos de senyora, totes les mides, 6'75 ptes.
Vestits de senyor, fets a mida, 58 pessetes

11

LA PUBLICITAT

Diumenge, 2 5 de mere de 1 2 3 4

ELS ESPORTS
Av lació
Basquetbol
mocos de Lepage Sabäter han fet decantar la batalla& al sets favor per una
gran diferencia de punts.
Els resultats taren així:
eco Fuetees dors. - e, Lepage, 1'23 s.
(Batxillerat); 2. Bonacasa (E. C.), e tu.
25 S. 5-1 0; 3, Canilla, te tu. 27 S. 2-10
(E. I. ); 4, Salvo, e en a9 t. (E. T.);
Balanza, 1 rn. 33 s. 6-10 (N. Cl; 6,
Bosch, te n:. 365. 2-10: 7, ex-equo: Muriedee (flataillerat ) , Manero (F... T . ), 1
en. 43 t.: 9, Calero. 147 4- 50 (E, I.).
66 metres femerd. - Bernet (Batxjneratl, 52 s. 3-10 2, »anda (Batidtierna ;7 5. 5-1n: 3. Albert I (Normal),
1 sir. t6 s.: 4, Albert II, 1 10. 30 s•
Rellecaments 4 per ano. - a, equip
Bes:caleras formas per: Martí. Garcia,
Sabater, Lepage, 11 m. 13 3. ; 2, Escala Industr l al. forma per: Pomas, Calero. Canela 1/. Carulla, st m. se s.
4-1 0; 3. equip Escola Trehall. integrat
per: .Pujol. Albarda:1er, Catre, Salvo, 12

TI NANCES

talania, pera amb dificultats, puix que
en el tinque inning estaven nou a deu
a favor d'ella. Després, al final, obtingueren l'avantatge. '

La F. A. E. E. T. va jugar tot el
partit amb mil jugadora, per estar
malalts Alió i Giró. La Lliga hauria
de curar que els partits es juguin a
l'hora marcada, car aquest va comenGI T a les onze quaranta cinc, i eatava

Una qiiestió económica iractualltat

de Biscaia 1 Banc Urqu1jo Catalä.
Vilanova i la Geltrú, 24 de
mare de 1934. - El president
del C. d'A., Pare Montarla I Fals.

inunciat per a les onze. Va acabar
prop de les tres de la tarda.
Cataldnia: Santasusana (a), EnBABO U NQUIJO OATALA
cuentra (1), Pablo (1), despees OsCONFERENCIA DEL DOCTOR
car (4), Antonio II (3), Alvarez (3),
La Junta general ordinària dee
DOMENECH SOBRE
del
Llopis
(4),
Geners
(2),
Bullía
1 (3) COM s'explica
proeis
el
senyors accionistes reunida avui,
AVIACO SANITARIA
i Andreu (3).
ha acordat repartir un dividend
Cene estiva anunciat, el dijous a la
E. A. E. E. T.: Mutes (1), Planes
actiu de 22'50 pies. per acoló ,
tarda va tenir lioc als Salons de l'As- (1), Rossich, Giepert (2), Dole, AlFee aquesta tarda esti anunciada la
sociació d'Enginyers Industrial' la con- dea (2), Otto (2) i Guillent (2). Els
la majar o menor estima del signe nao- que representa el 450 per 100
11
ce,ebració de la tercera jornada d'aferència que, sobre el tema "Aviació números indiquen les curses fetes per EL BITLLET DE BANC, MONEDA ad.
del seu capittl, o sia l'equivalent
questa interessant con/petició. jornada
Sanitaria", va anar a càrrec del doc- cada jugador.
ob
i jecte que ara ens propasen, és al 60 per 160 de) dividend aboIDEAL
força igualada i que deurà trattscdr•••
tor Domenec Marta ele la Crea Roja
l'estudi de la moneda relacionat amb el riat en 1930; acatant ala( allò dieEl ballet de banc es un rebut al poree ces mg de gran expectació.
de Barcelona.
Classiiicació despees d'aquests par- tador ove 'litera el Bate de l'Estas. de les mercaderies. Millor dit: analit- posat pel Consell Superior PanPel damunt de tot, cal remarcar la
Profund coneixedor de la mat2ria,:el sita:
gzar el comerç internacional i el canal rot, i.
jmportáncia de la partida Sants-Atlas,
La
seva garantia está en haver ineressat
dissertant explana en facas i mesurats
tie dell resulta. No existeix cap país
J. G. P. F. C. P.
L'esmentat pagarnent es farä,
dipasit
d'or.
O
be
sesea
calmes
un
en
les
enzontre que es presenta anivelladisdel,
seus
Ilt tingui relacions comercials amb
parägrafs, tot el cabal
Catalónla
3 3 0 74 16 6
representatiu d'una quantitat deter- els
sim. Els resultats a bastament ralas
alee, robles. Ne eXieeiX cap país a partir del dia 28 del corrent,
neixements sobre l'assumpte, i delectà Miele
q
6
3 3 0 57 22
minada
de
mercarleries,
o
sigui
riquesa
sueca que ha aconseguit fine a la
convence per complet la distingida F. C. Barcelona
que no importi de l'estrarger nomhroses al local social (Pelayo, 42), a
3 3 o 59 29 6
futura. Pel sol fet que hi hagi en circu- matarles. Quan compresa venim obligats Barcelona; a Madrid, al Banc
data el primer dels esmentats clubs.
concurrencia que omplia l'ample local. Canadenc
2 1 1 26 14 2
:a provada classe que han patentitEl senyor :toser, Capelo i Portabella, Almendares
a I i 34 39 2 lada el bitllet de banc nn vol dir que a donar la costra moneda per la seva Urquijo; a Bilbao, al • Bane Urexisteixi la garantia corresponent.
zc,. les nenes del Fenteni de l'Atlaa
valor intrinsera. Otean venera si els guijo Bascongat; a Sant Sebasde l'Aero Club, va fer la presenta- F .A. Es E. T.
3 0 3 2 4 57 0
Espanya, per exemple, te en circula. preus no han augmentat, els guisos essón t'actora que ens indueixen In. 4 s. 4-10.
ció del conferenciant watt) breus i elo- C. Barcelonista
3
o
Ir
46
o
cid raes de mi/ milions de nessetes cn trangers poden realitrar un guara- con- liä, al Banc Urquijo de Guipúsamb raO a creure que aquesta par66 meires debutants. - e. Nubiela II qüents paraules, i remarca la seca pee- U. E. de Sans
coa, i a Gijón, al Banc Miner.
3 o 3 1 5 77 o bitllets ale banc. cee no resu• ulen a lea siderable trafieant amb nosaltres.
tida será interessant a no poder mes. (Dret), 44 s. 2-1( 5 : 2. Benavent (Batxi- tonalitat, reccneguda per distas« pulsos
Industrial d'Astúriea.
L'altre encontre, el Cernerá
llerata 47 5. 4- 10 : 4. Romero (Escola que l'han honoras amb altes recompen- CAMPIONATS DE CATALUNYA necessitats comercials. Podriem din que
Dad miss la necessitat d'haver d'esBarcelona, 2 1 de marc de 1934.
l'Estat s'ha empenyorat d'aquesta suma gel tudiar e/ gros efecte que pot tenir soDE LA LLIGA OFICIAL
Baecelona, serv:r3 per a donar- Comerç). 47 s. 8-10; e. Pomas i Elics, ses, entre ells el J a l;3'.3, Po rtugal , Cu
prorediment còmode de la inflada dels bre el comerç exterinr la p;rdua d'ad- Per a. del C. d'A.: PtIbt Escalas,
nos ocasió de comprovar les passlbi- de l'Eseola Industrial (ex-aequo, 50 s.
Partas per a ami:
-ba,etc.
nat
i
asats que els tetan reservades en tot
ans
de
ragamena
Director
f Secretan j general.
Rellevaments Per pu. - 1 , mIlltP
quisicid de la moneda.
La dissertacia, d'alta solada. cona la
F. C. liareelona-Catalrinia B. B. C.,
afentre me el ballet I t le e l /lana ha
e: que resta del preseas CannaMnat Batxillerat, format per: Brull. Joanda, materia requereix, fou un seguir de camp de lea-Polo (carretera de Sarria),
En el canvi manetad tenen una inCatalunya.
Garcia. Sabater, Lepage, 2 LO. 36 S. 6-10: suggestions a seguir en tan vital afer, i a les deu del mati. Umpures, scuyers Tai- posat en circulada 4 representatiu d'u- fluincia decisiva la halanea comercial i AJUNTAMENT DE BARCELONA
ea riquesa real i positiva. la inflaria que /a balance de pagamento.
La primera partida començarà a les 2, equip Escala Industrial, format per: iota escoltada amb veritable fervor; xds i Ronda.
rt e moment negad produir el hitllet. no ha
catre en nao: de la tarda, i sera a, Canela. Calero, Usandizaga,
L'estudi que ens proposem lag afecta
A14 %.1 /4 O1
el conferenciant fou ovacionat afectuoalexic B. B. C. -Canadenc 13. B. C., de preocupar el país. Pera si el Banc
1, ::rada per col-leeiats de la Federada Elles, 2 in. 37 5. 2- 10 3. equip Comete. sament en finalitzar la seva disfsertació. camp de l'ex-Polo (carretera de Sarria),
sulament una part del cansa, es a el:s.,
L'Excma.
Comissió de Govern.
emissor
trasoassa
el
limit
rannable,
esCatalana de Basquetbol.
integrat per : Perca II, alollevi. Ramecnavi que resultaría (le la balanza co del ci
El senyor Capelo va resumir immedia- a les deu del mati. [emplee, senyor Tor- des el cas de desesperada. remei rne
sessió de data 7 de mara; en
No cal dir que el terreny del ra. Bonacasa, Puig, 2 01. 41 5. 8-to: tament el discurs, donara les gräcies als rente.
curs,
tingué
a be acordar que es
a s la suspensia de pagament: la inconverLaietà, enclavar al earrer Viladoniat. 4. equip Dret, formas per: Nuhloia L assistents i a l'Associació d'Enginyers,
Si volem demostrar ami> coneixement
F. A. E. E. T.-Almendares B. B. C.,
publiqui en el "Butileti Oficial
entre Provenea i Rosselló, e veurà Bofill. Morera. Nubiola II. Segalà, 2 que tan galantment havien cedit el seu camp de la Granja (carrer d'Urgell), a tihilitat del talles de llano, o sigui la
emplenat de nombró; i selecta coneur- 171. 45 S. 5-10: 5, Escala Treball. for- estatge, i sanca l'use. que va resultar les onze del mata Umpire, senyor Ponce inconvertibillsat del compromí s de pa- de
a rtairquet
hemca
deuspa
outl
ea exixob
ncinmi en
istervan' de la Generalitat de Calalunya"del prifnna
gament per nart del Batas
l'Estat.
rinda que acudirà dalerosa de pre- mat per: Pujol, Albara.aner, Salvo, una magnífica demo s trada dels alta de Lean.
problema de monedes i un problema de el començament d'expedient per a;
Casos
prärtics
de
suspensia
de
nasenciar dos encara: res emocionants i Carta Bureet, 2 tn. 58 s. 5-7o.
declarar sobrant de via pública
dots que per a aquestes coses enclou
Casal-Barcelonista-U. E. de Sano, -amena els hern vi5cut a Alemania. meecaderies.
c e mprovar al mateix tenis els avanEn cheche, el cates del ranvi dependrä
vacant de pos d'aigua una parWater-polo. - Equip d l Físeola Co- l'orador.
camp de lev -Polo (carretera de Sarria), Frarca. Anglaterra, Itälia. Bélgica. poces que les nostres damiselles esoor- mere: Llacer. Balanz6, Perdigó. Boca.
de
la
bondat
que
en
llar
Dais
tinsmi
la
'vila procedent de la Riera de
Entre els distingits assistents a la a les deu del mata Umpire, Sr. Corbella. tencies econenniques del món. les guata
tfres han fet durant el temps que no casa. Dona II, Mollevi. Burcet. TO gols. conferencia
moneda
despees
d'establir
una
relució
enMagória, emplaçada a l'illa que
Els partits es presenten ben interes- han hatzut (le seguir el procedimert de
vam anotar, entre mas alhaviem vistes.
tre el que dues nacions es deuten matua- formen ele carrera de Parlo,
Equip Batxillerat: Bruguera. Brasil, Be- tres. d coronel senyor Castellvi, que hi sants, car Ilurs forces estan summament la desvaloritzacirS del signe monetari.
ment.
Ba- igualades. Sobresurt en primer tenme el
Bernat
Metge. Entenea, Riera de
,,Un gran torneig nocturn navent. Loaage. Martí, García, Vilase- assistí en representada del g eneralFranPis Estats I'nits imposen la vera dicEn un prbxim article traetarem dels
ca, t gol.
Barcelcna-Catalónia, que estan igualats tadura er-onamica per assolir una desea- resultats
tel: delegacions deis consolats de
Magtaria i antiga Travessera de
de
la
combinada,
de
la
balanca
en perspectiva?
Campia: Bataillerat. so punts.
ca, Japa, Italia i Argentina, la plana en la puntuada,de manera que el que loritzad6 del datar i una compensada com e rcial asnb la balança de la /mo- Les Corts, amb el fi que els qui
er en la classificació arta!, ralea de preus de les coses de con- neda.
Sots-campió/ Escala Industrial, 42 major de la Creu Roja de la Genera. guanyi quedara líd
Segurament que eis nostres lector,
tinguin dret a fer-ho puguin forlisas i distingides clames i formoses in- ambdós clubs es troben en el partit de surn.
faran cap gest de sorpresa en lle- punts.
Franeeec COLINDRES mular dintre el ternas de deu
benelica
institució.
:a primera volta sense haver-ne acedas
aquestes ratiles, j a que ja :volt Torneig polo:
fermeres d'aquesta
Esparya. si r. fa un canvi radical er
Mere, sesea.
dies. a comptar des del següent
ee temae que es rumorejava que ele
Carnaia: Equip Escala Carnere.
DE LA FEDERACIO CATALANA cap, i per tant amb una moral indiscu- els seas proceclimente, agretijara mes i
:al de la publicació del correspostres dirigente. en coliabotac/O amb
Sats-camsió: equip Batxillerat.
DE VOL A VELA. - En la darrera tible despeas dels forts tanteigs que han més la inconvertibilitat del :le y si gne de
nent anunci en aquell diari ofi•27. popular el:ad de la nit. es preocuassernblea celebrada recentment per obtingut despres dels partits que porten credit. el 'halles de Banc.
cial, les reclamacions pertinents
PUNTU ACIO GENERAL,
paren d'encarrilar rorganització duna
Avui sala abtirat del crèdit. de la fe.
aquesta Federada es nomeni el segiient jugats. En segon reme hi ha el alexiccl cas.
important manifestació de basquetbol
Canadenc; anab aquest partit comencen Tute els nalane han mancat al delire saa. Batxillerat, 39 P1171.
Comité
Exectitiu:
de nit que tindria lloe en un espai6s
BANYS I ESPORTS MARITUAS Barcelona, 23 de mere de 1934.
per l'Aero per als del Mèxic els partits dificils. grat. Tots , en general. sins eT1 n'IS
2. Escoia Industrial, 42
Presidera,
Joan
Torroella,
tancat. I sembla que tot això,
L'Alcalde, Garles PI I Sunyer
S. A.
3. Escola Treta!!. ag.
Club de Sabadell; sezretari, Esosili Si- cae la novena del Canadenc és capee de cala. altres ,n1h menes abate, s'han ernals esforeas deis senyors Cmdonar tina sorpresa a qualsevol de:s renvorat. Han ccnvertit les monedcr
4. Cerner4. 17.
Banys Sant Sebastle
mó, per Falziots de Palestra; tresorer, clubs que catan a la capealera de la reals en
t.f:rrez. Mas i altres, esdevindrà ben
moneder
llei
ideals.
I
la
bona
;. Arquitectura, p.
loan Martorell, per la F. A- E. Estola
(Barceloneta)
l'Almendares- ens diu mte res no isa d'asee, tan lluny
av:at una realitat.
6. Medicina. 8.
Treball a encala: Francesc Puig. per classificació. Despees ve
Sembla que la canxa a escollida,
7. Dret. 6.
asaetea Club de Sant Anaren, i Teodor F. A. E. E. T.: ací sí que hauran ele de variacions rorn el factor moneda.
De
conformitat
amb allò que
és el popular Dancing Palace, que
eran t'eh/tina financera estä resenalórie, per S. V. Ateneu Politechnicum; bregar els primers si volen guanyar el
Acabä la setmana aquest me?-,
s'estableix als Estatuts socials.
es:a 5:tuat al carrer de les Cxts xamo tida
d'anuest
desgavell.
I
,artit.
I
per
Ultim
11
n11,11
el
C
2
asal
delegas técric, Mariä Foye.
sessió poc concorregufra Näpols.
Abans
de
seguir
endavant. bo 5crà san convocats els senyors pos- cat amb
Sans
;
ambdós
clubs
estala
a
la
cua
de
la
cronornetradors
de
la
Clelisnt
n
Es nomenare
seïdors d'accions d'aquesta So- ela j cense registrar-se cap parDe moment nomas podem avançar
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/ ,\Nut, larda, dura- arasions, a los 330
u a lee ri • e3; no, a les toeift:
EL DENTISTA, cómica. REVISTA
PARAMOURT. DIBUIXOS I

CIVISMO

Brland 1 Rirhard Arlen.
Són films Paramount

SALONS CINAES

pe r. la gentil pareila Caciila Cubert
1 Antara Miras, ama airees adietes.
El grandlós kan del meetre Penella

CATALUNYA

11 mart. dues sessions 330 I A larda, I In
nit: "La Hermana Blanca" , en espanyol,
Hetera Ilayes. Camita
EURSAAL

Seesld enIca 4 tardo, I 930 nit: "Barrio
china" Oiniram e nt tarda). -la sonora no
quiere breas'', Mary War). "Parls•alonie.
curio". lienry Liaran. Demär "Una aventura nupcial". . • RoinanZa húngara"
Avui. marinal. a les I!: tarda. de 330
d 545: a les 6, numerada: nit, a les oe
Albert l'rejean
SU ALTEZA LA VENDEDORA
ami) Marie Ben
a la seseld nernerada
d'aval, 6 /arda

PATRI(

Marcos Redondo

ugzumfiona

Iaari• Teresa Planas, Tela' avelll,
Antonio Palacios, V. Ruiz Paria, efe.

Superba presenneid

,

a lee 10: NO FALTA NAIDE 1

Bit,

I

TIII FEDERO YA
els airees
Demä, dilluns,

per MARCOS REDONDO 1
adiares de la larda.
tarda

con faldas'

1 MI, l'exilas

As ut 5 0 0 510 lartlinal, a les 11, al
preu unic de dues pesseles: larda,
primera sessie. a les ',va.; a lea e,
especial numerarla: nat, a les deu:
formidable hall de

Esclavos
de la tierra

i

-compensarien".

-Chofer con faldas"

MIRIA
310 larda: "Con Tarzan me
-Dos
haato". e alancebo do bat lea': no:Dilluns:
buenos camaradas" i Noticiara
Continua

d'anticipacla

PUBLI CINEMA
MatInal. a les tI. 1 pta.: larda, 3'30. I 6
numerada. -2'2n amb nitre-tel. CURIOSITATS
MUNDIALS. LES GAVINES, docurnental.

NOTICIARI FOX SONOR, mdfeteS
i Internaclonal . . LES SOLEMNITATS
DE L'ANY SANT EN EL MON CATOLIC I

ROBINSON MODERNO, per !Muelas
Fairbanks. Alt, de S'a° a 1 Matinada,
sesslet continua 1 pta.

EL

TEATRE BARCELONA
Companyla de cornadla
RIvera - De Rosas
Astil,

de sis:

ALGUIEN i

Nit, a im (wad d'onza: colossal
de j a suggeslIva comedia de Airodemi
inc apta per a senyoretes)

Denla, d'Huna tarja: ALGUIEN;

ACIDALIA

nit:

Pamela de Gneis', 23 -

13352
Avui, tarda, sessió continua, de 4 a S,
I n1t, a les deu: Netlelaris, Cultural I

LA VIDA EMPIEZA
(Es

TEATRE POLIORAMA
Companyia d'alta contad!' Herreo-Soto
Aval, a 4/4 de 4/ EL REFUGIO, a les e.
Cayena!. I MI, 1/4 d'II: LAS FLORES. En
la fundir) de la all: LAS CARTAS BOCA
gernrane
ARRIBA, pas de comedra r1.
Quintero. Comisa de la Companyla

TEATRE NOU

per Loreto Young
projerta a les 446, a le 1551
I a les 1056.1

METROPOL CINEMA

Llúrla, 115 - TalMas 81222
aria diumenge, Matinal, a les II. Tarda,
dues Sessions, nuMerada a lea 6. Nil, a
les deu:

Tarda,

Compañeros de fatigas

LAGAR, felt, a les in. punga,. a 4 ro.r.
LA DOLOROSA 1 EL AMO DEL LAGAR.
Daesalate de gleba arribal g EL BE MEDRE

CON ALAN COBHAM
AL LAGO KIVU

330. Mirarme= a 4 Me , • VAYA
IIIALUM, LA DOGARESA 1 EL AMO DEL

i

Es desarme nInealltall Per a la Seeel()
numerada. Die,tre de glidda l EL DIAMANTE ORLOW, per Liane Hald I iran

Petrovich

TEATRE OLYMPIA
Aval,

dlumental;i4diaa 121 lcircle, a les 4,

2 GRABE FUNCIONS, 2
bOnor I cordal den
arlIslea

ROLAND D'ORSAY
ET SES CADETS
PROGRAMA »MITRE

espaciarles en un, 2
64 amistes Internaelonals,

HOLLYWOOD
FANTASTIQUE
REVUE ESPECTACLE

CINEMA ESPLAI

CORSIEGA, entre Mantener I »Ibais
BAMBOLEOS DE BETTY, dibuixoa.
REVISTA Psaareourer
No dejes la puerta

abierta

en espanyol,
per Ilaoul Maullen I Baena atoren°.
la bella opereta de Goya von Bolvary

Un hombre de corazón
per

Gusiav Embebe/e música de
Beber/ ende

RILDb les leves bellissimes 1 celebrarles
18 DEAUTTES OF GIRLS, 16
Aurora-Benl, amistes Mr,OgrarIcS
Lee Llkindoys and Jazz

CARME SALAZAR SPLENDID CINEMA
la Celebre dansarina
Charle Hind, el fenomen de la pirueta
Lee II IlelmontInas, sketch en tres parts

COMIc0-laurines

EVA ACOSTA

Ilopervedette de calar, primer ar pan 1 me•
Gana d'Oí en el darrer coneurs de berlinas
«latiguea celebrat a Los Angeles

Cent, 217 - Telaton 80815
ste e elre ennlInua, des de les
330 a le . 8:
Parrar d'a deis g randiosos beits
en espanyol

Ganen de

Aral, tarda,

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII

BABY-RUDY

per gran arme Charles Laughton
AM ES BROADWAY
per loan Blonda!! 1 Ricardo Cortas

Rodeen Musical - Ant.

Alt, a mes:
HAY QUE CASARLOS
per Anny Ondea
DIlluns: l'estupenda eirperproduceló

enb la seca internacional Fantasite•Danee
TI« BLUES STARS
Luz da 116•111.
empanyola

Bailarina

TERESA MANZANO
la vedette de la caneó

GUERRA-NIND
COUple ale MerveilleUX Aneare
PUJE - VIIIT and Partner
EA Minma afraccld I la famosa orquestrIna

ROLAND D'ORSAY

(IBM els setas Incomparable% Caricia completaran aquest magnific
FANTASTIQUE .

REVUE ESPECTACLE

Aquesta di, a les den
Exelusl y ament per als socia de

Associació de Cultura
Música'
JEANNE BACHELU
(violinista)

MERCE PLANTADA
(eanlant)

JOAQUIM NIN
(planie/a)

NIN1

Orquestra Pau Casals
PALAU MUSICA

[Orn a d:r e . 4 d'abril:
RECITAL PE VIOLO:si:1EL
per

GRAN TEATRE COMTAL

acompan y at do Marquestra. dirigida lacl

"La mundana"

NON UM

11 matl 1 continua 330 tarda: "Iirenn•
Alzados". "Crepúsculo rojo". Rudolf
ter. Dibuirtos. All: "eimba". Dema: -311
debilldad"

mestre EDUARD TOLDRA
Ara-Heló exclusiva per al, inserits al Patronal de l'Orque , tra. Seguelx oberta la ins•
arreció a Secretaria flistitut Casals. Plago.
na), 440, d'II a 1 I de 6 a 8. Beara I proerames detalle de la liarla me Primavera
als esiabliinenrs (le música

CINEMES
Actualltate — Reportatges d'actualltat.

Allano'. — 330 tarda: "Su última pelea" 1 ''La mujer desnuda".
Amen». — "Pez de necia", "Caballos de
raza", "El Congreso se divierte" 1 "Coma tu me deseas".
Arrua. — "La Isla de las almas perdidas".
"Duro de pelar" I "Su único pecado"
Arenes. — "Palacio flotante", en espanyol. "El hombre de Arizona" u anees
Asia/Jada. —
toda velocidad" I -Adió,
a las amas".
Barcelona. — "Vivamos hoy", en aspan3aztpl.aa•sparaclo Delante" 1 "L'n hombre
a
hibida", e Prislonero de mi corazón" /
'El beso ante el espejo".
Com. — Cómica, Dibulaos "Ha entrado
all fotógraro" 1 "Crepúsculo Rojo".
Broadway. — "El adversarla
"Secretos" 1 "Tres vidas de mujer".
Capital. — "La felicidad no es el dinero"
I "En nombre de la ley".
Catalunya. — "La hermana blanca".
Cieric Cinema. — "El relicario" I "Ilecien rasados".
COliteUrn. — "Civismo".
Contar. — 3'30 tarda: "Su última relea"
I "Taladora y Cia."
Colom. — -El gran destile", "Mercado de
eseändalos", "Tärnesis" I nMonomarda".
Comedia. — "Caballero por un die", "EI
pintagO" 1 "Nupcias ballables".
Comed. — "Radio patrulla", -Maneebo
bot
au
iic,ad'a• ,aaTos buenos camaradas" I "La
Doliente — "La Isla de las almas perdi113S" I "AgUllas rivales".
Diorama. — Tarda I alt, "Ame rico pronto" I "Mata-Hui".
Entino. — "Esclava arl pasado", "No •
vine ruborosas" 1 "Canelón de Oriente"
suerte de flott)".
Esplal. —
nO guerrero", "Creprisrula rojo" I "La
vida privada de Enriglie VIII".
Escanciar. — -Arma. SP dlvierfe", -El trinen "Compensación" I -Chofer con
faldas".
Fintaste — "Su alteza la vengadora".
reclina. — "La vida emplees".
Frógoll. — ..31elodla Prohibida" 1 "Sucre'
las".
Coya. — "Fra Dravolo", "Prosperidad",
-Rueda libre", "Legionario eatrafaSeta". "Cbarlet maleante" 1 "Acortan

Saael co,aaada
Trarnail
tol zegul 0-.<1,conl aciest
diooe eso eto a9reirca loId la arde.
A goa TAT .72
{ASA GINEISAN SEB&ST;AN

ITXES-FITXER1
S
AGUSTI BO
Carmen, eso. no eme Mlettoal

CAPSES DE LUXE
per a

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin es.
crites en català i amb un
timbre o signatura coneguda

oasaments I líateigs

Capees a mida

BARQUES

Sant Pau, 38. - Tel. 20274

GUMBAU ensenya ràpid
i arrulle vestits 1 rapells

Mallorca.

1 Els que aneu a París

246, 2.n, junt Passelg de Grärla

iATENCi !
Evita i cura

que

APOPL E XI/t.
mAiaeLuSt

aa

Ltez

/

a Lote sis quioscos dels
Granel Boulevards, de la
Place de la Republique a
la Madealne

1
t

A la Place, de SaInt-Michei

rintiapopleti
BtRbri 5 CIER
LCS FARMACICS

PROSPUT(Slislif..31L7

A la Place de la Bastilla

EI millor

Matafoes
10 cèntims
Nornés per

al dia lIS ofereiX
NACIONAL BIOSCA
Tota mena de material
per a reg ¡ ineendi

XIFRt, 75 --

TELEFON

NO OBLIDEU
trobareu

PUBLICITV

(Feridura)

(costat aletropolita)
tAl Boulevard Saint,-Whichet
/ Al Boulevard Sebastopol
i I

a tots els grano quioscos
de Parta

50273

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URIN ARIES

penara culpa" i -El diluvio".

Intim Cinema. — "Vida nocturna" 1 ''Tarzan de los monos".
Ire, Park, _ -vivamos hoy" 1 "Lady

Fra u le aofrIr InOtliment d'aguaste Tala'.
Ves, veles al maravillas descobrIm nt del,
"

, key„.

Vies urinàries ac,%,":rre''
u

BA-TA-CLAN

!dobles

de butspca sense gl152t
ni AGUILLS.Ixacte [LOAN
$01.1D. Com a propaganda l'enviem 4 tot efre
contra reembors de
Ptes15- De MIURA
precids model Ptes25

Varielate I Mercedes Fin.

3'111 !arda: "El albino". "Su

— "Barrio chino", "La senara
▪ no quiere hijos" 1 -Parte-Montecarlo".
tsna. — -La vida privada de Enrique VIII", -El salto decisivo", "Viaje
de Ida", "El neófito" 1 -Gran gala
11 mal( I continua 330 tarda: eAnny
Lal:i
dIsterle". "Crepusculo rolo-, Rudolf FosMalestle. — Tarda I nit: "El palada Ma"all debilidad"
ter. Alt: "Sinlba".
tarife" I "La flor de llana-ay'',
Marina. — "La dame de Che,. ataxlm's",
BOHEMIA
"Odio" 1 "La última emboscada".
Tete.
31374
U,
F.
Le
p
e,
88
e
arda:
eonffnua
330
f
1(041 mall 1
Metropol. — "Compaberos de fatigas" 1
Tarda. 330; nit, 9'30
manidad". e Melotlia prohibida", en entra'
“C011 Atan Coblum al lago Klvu".
NO: -Pri- 60 ARTISTES, 80 - Estrelles: GARnyol, Joaa Monea. Noticiar'.
•
— "Con Tarzan me basto" inca.
sionero de int eerazdn". !tema: -El boro CIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY,
nrae tarda), "Dos buenos camaradas"
ante el espejo"
BARTOMEU. ESTRELLITA LOPEZ
I -3trirebo de batir".
Monumental. — l'IlipnOlizados", "r. re,
Dacing d'II a 4 de la metInada
PEDRÓ
ptisrulo rojo", " Simba" I -311 debill•
"Me•
I un ALEGRE VODEVIL
Conflnua :Fan tarda: "Humanidad".
dad".
Incita prohibida". en espanyal. Jose MoMundial. — "Una cliente Ideal" 1 "Maloingle"
de
a
DIbultas
Alt
•
"abistna
lina
dar prohibida".
Dama: -El teso ante el eepejo"
Nou. — Tarda I nit: "Violetas Imperiales" 1 "Quería un mil/anulo".
DIANA
Narla. — "Paprika" 1 "La muerte negra".
de Vol,
eontinua 330 larda: "Infierno espanyol.
Parle.
— "El primer derecho de un nljo"
aún". "La llama sagrada". en
Rda. Sant Antonl, 62 I 64 - Tigre, 27
I "Unidas en la venganza",
.'Gente perseguida", en espanol
Aval, diumenge, ball de societat, sarda Pathé Patada. — "Con Tarzan me basto",
"La gran atracción" I "EI ttlnel".
I nit.
IDEAL
Padró. — "Humanidad", "Melodia proContinua 330 tarda: "El adivino". "Su
ESTRENES
...abismos de pasión" 1 "El behitalda",
propia culpa". "El dlluelo", Lols WilSon.
so . ante el espejo".
Pas doble
"Grana 1 oro" ...
D1001505
Publl Cinema. — Repartatgeo d'actualital.
...
Tango
"Al
amanecer"
...
ALIANZA
Recrea. — 330 tarda: "Timbueloo",
A guilas rivales" 1 "Honraras a lii paContinua 330 tardo: "Oil aluna& pelea".
-La mujer desnuda". Cómica 1 Dibullos
dre".
Rambles.—"El rodeo de la muerte", "VaSALO COMTAL
nidades" I "A toda velocidad".
Continua 330 tarda: "eir anima pelea".
Royal. — e SImba". "Ana) se divierte" I
"Teodoro y Cia.", Ralmu. Carnica
•'Creplisculo rojo".
I DIbulxos
Smart Cinema. — "Una enente ideal" I
"El cantar de los cantares".
RECREO
Splendld Cinema. — "La vida privada de
Continua 330 tarda: "Timbuctoo". "AguiEnrique VIII".
lar rivales", "Honraras a tu riacho"
Sala Vleterla. — "Bajo el cielo de Cuba"
1 Dibulxos
«La Isla
sig ucli '.. y la
ol. ennb alla
Zarten",
in
▪ de Me almaa perdidas" 1 "El rabo de la
Anal, tarda, de 5 a 8:
mona lisa".
LIquidaclet rulnoaa
regle — "Eseändalo en Budapest".
pi,I.treitala cCasaanu gyai
Triana. — -Maicena prohibida" I "Secretos".
retó. Na u! equivo- ameniteat per la formidable RABASSA
Trlomf. — "La dame de Chez Maxima"
ORCHESTRA I ELS SEUS BOYE
quen.

Diversos

SENSACIONAL

embajada en peligro".

Venus Sport Palace Ball

dlumenge, tarda, a un quart

ACIDALIA)

PALAU MUSI

Pro g rama ami) obres de

Apolo. —

Bohimle. — "Humanidad", "Melodia Pro-

PAU CASALS

ROY AL

TANA FEDEROVA
Deapatx a comptadoria

C o n carta

"Liebelei"

"Rallo
10'45 mal( I continua 330 tarda:
eebo de batir," i D'Inflaos.
PitrU1 18", e alan
"005 buenos camaradas". Dama:

per Richard Barthelmes e , Berta Davie.
. Film Warner Bross - FIrst National
1 Es despatxen loca/dais arub tres die.,

1

nnn•.n...n••nnn•

EXCELSIOR

10 45 mate I eonf g roia 330 tarda: "Anny
se divierte". "El tener i Dibureoa. AH:

pel colossal

/

PALACE

11 matt I continua 330 /arda: "La gran
are:recaen". -Ei timel" I Ilibulsos.
-Con Tarzan nie tasto". Dentar "Chofer

deepafxa per

Es

10 per caen

TIVOLI

11 mate diles eesslons 330 1 e tarda, 1
nit: "Eerandalo en Pm-ranear", Franela.
ca Gaal I Pard Ilarbiger. Atraed() 1 Cerdea
CAPITOL
/1 mati. Mies ersainris 3'15 I e tarda I
0'30 ntl: "La felicidad no es el dinero",
Feliz Campers. "En nombre dr la ley".
3farcelle Chanta! I Gabriel Gabela

per Mar)'

Tana
Federova

Campionat d'Espanya
Futbol

"Alguien";

pw 5o ornen
Nov

ogni it cronometre

MUSIC-HALLS

— Variante. Roana Valles I
nit:
Lila sus'.
Clec earesionis. — Tarda. 310 I 615; a Pompeya. — Eisle Bayron. Victoria del
mar i Demon's Jazz.
les 10: e ltosariller de Triana".
Cómic. — Tarda: "Viva la cotorra" 1 "La [din Concert. —"Satane/a".
eamIsa de la Pempadour"; nit: "LA ca- Moulin Rouge. — 50 artistas, 50. Rondamisa de la Pompadour".
na I Angellta Martín.
Noventa. — Tarda: e ltohernlos" l "Tarta Stambut — Carmen Welten, Vony Pohl I
germanes Merla.
Federova": ntt : "Tana Federava",
Nos. — "El amo del lagar".
Olympia. — u tarda I 10 rail: 4 grane
DIVERSOS
de
-Rolan('
rumian, a honor I rornlat
Imrsay el sea radeln", programa mon s - Malean Done. — ()muestra excentrIcit
tre.
Tic Happl Jan.
Policroma. — Tarda, 330 . "El refugio"; 8•16 Doré (Granja Royal). — 10 Crazy
a les 6 1 a les ID nli: "Las flores".
Boys.
Pompeay. — Tarda. a les 5, 1 Mi, a les Triana. — Tipic cafe Ilarnenc, dtrtgll pee
Ill• "Ha llegada en avión"
Pepe Hurtado.
Romas, — 330 I O farda I In nIt: "La Casa 1.11bre. — Aval 1 cada dio. The dan
Mielan y Muerte de A. S. Jesucristo".
sant.
Sala Helena. — 430: "La elida".
Hotel Illte. — Aval 1 cada dia, The dan
Studium. — Tarda: .. /mpreasI6 dels ales
sant.
sanl s a Je rus al em".
Violarla. — "nana Francisquita" I "La

Ilaroolona.—Tardt

SEVILLA
BARCELONA
Lee Corta. Entrada 3 otee., mea el

•=011:11/CUIA1

Bohemios

¡MI DEBILIDAD!

deliciosa comedia musical, pela aplaudits
eatels Lilian Harvey 1 LeW /Veas
Preus: ses sió única numerada, 2 pies., I
especial. ORO, 1 preferenela I pta.
Diaaabie de glerla: RAPTERM USTED,
per Rogar Treville t Jackqueline Franreil,
gama EN ACCIoN, per Brigitte lidian
Cae' Ludwig

Apolo. — Tarda I fillr Gattin.

Demi, dimanes, 25, • les guatee;
SENSACIONAL PARTIT

MIMO

Cinemet

Com panyla inc LLU1S CALVO

tnagna crearla de l'enanen4 eantant
rreta Lawrence TIbbett 1 Lupe Velen,

Esports

Dia Sant

TEATRE NOVETATS
Tarda, a do, Criarla le
programa:

LA CAMISA DE

BAJO EL CIELO DE CUBA
ama-

15

I °La d'HM embone/rete.
Uneulmena, — "Esclavos de la tierra".
Valga. — 345 larda 1 O'45 nIt: "El legado de la estepa" (únicament tarda),
"Vals de amor" I "Matricula 33"
"SU único
*
XII.. — "Mor de Ramay"
pecado", en espallyoL

RESTAURANT DEL PARC
TE SELECTE

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

Extraordinari Te dansant

—.-

laica ;ea

sa y as manifeefaciona: ureteltla, prostatIlls,
orgultls, cistitis, gota milit-r, etc., de l'heme.
vulvitis,

vaginitis, matrItes,

uretritis, ala-

aporltia, flancos, etc., de /a GODR, per

cranlques t rebela que Meren. ei guarerzen avtat u radicalment amb era Casete del doctor Solare. Els matarla es guareizen per ells FOIL acose lafteclons.
ni rentals, al apileartons de Sondes I Ingles, etc., tan pretiles sempre I que
tratge 1 ninfa no s'assabents de :a vosiraatalanta.
nacia aa
aepl a,
y
neycaeusasIten.
eso
la ppraeasaeaaa
(avartoals). onza, herpes, alcen. va.,
Impureses la sang s'mt
COSO. (llagues de les ciares). erupciona «mofa-

loses, eritema*, une, urtierla, etc., Malaittea q ue lenen P er ca u sa bulMOre.
si:cla o Infeedons de la san g, per erillonea I r eb ela que eq1uUL es Kusrels " T
de sea( amb les PIndoles de p urativo* del Dr. Solvré, Q ue SOn la medicad()&cepunitiva, Ideal 1 perfecta, penoso aculen regenerant la ra.Lg, la renoven.
en
menten tate a lee energies de Forgantime I fomenten la salut, resolent
Dar Map a lotes les úlceras, llagues, grana, forenculs, superad') de lee
pell
general,
ele.,
quedara
la
Inrlamactons
co
del
caben,
MUCORRI, Callana&
DoeganiartIe eneta I regenerada, el caben brillant 1 aspes. I no deiza en
n yeta dei passaL Venda: 680 pesaste& timo.
de

vtgor aman, polluelos,

(manca
Debilitat nerviosa impotencia
noctur na, espermatorrea iperelues serninalst.
saftIgen., debilite muscu-

Carmenen' mental, pedan de memòria, maldecap,
lar, %diga corporal, tremolara, palpitacIons, tramaras nerviosos de la dora
l nereida per erro'
1 totes lea manifestadons de la Neurastenia o molan/en
alce I rebela que elguln, es guarehen anual 1 radlear ment anda eis Papa~ate potenena• del Dr. Solare. Ves que un mar:lean-lees a•l a un aliment

essencial dc' careen. medalla t tot el sistema nereida, indrcats eipeelalMent
nie ca go ala de la jeventut per tole mena de:liemos (valla sena° anear
per recuperar Integrament totes les funciona 1 conservar fina a l'extrema
y enes, sense violentar Forganlame, el 'vigor sexual propl de Pedal. Vender
6'60 pasee flato°.
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES IYESPANYA, PORTUGAL
An

I • . Tots els pactents de les eres imanadas o debilitas neninsa, adraen Se garle Per al D'anuda', e
satu - se a trametent 050 peasetea
`faalriel Laboratorl locatarg, narrar Tm. , 16, talaron 50791, retaran
gratia an ¡libre explieallu sobre l'origen. dearnrot)tareent, traria•
mona 1 Resienten% d'aduestes malaities.

).444.444+8.84.8

XOCOLATES :1
1

•

•

DIBUIXOS SONORS

DON QUIJOTE

pel gran actor I

cantan!

Challapine

CINE RAMBLAS

38 - Tal?. 18972
NOTICIARI FOX.
EL RODEO DE LA MUERTE, ner J.,K
Pera In. VANIDADES, dellclosa c0-

Rambla del Centre,
Aval: REVISTA I

media

L'enorme capaeltat de l'Olympla normal
A TODA VELOCIDAD
89 presentar al pUblic de Barcelona agites/
per WIlllarn Reines, Radie Entras I
grinalde I acose parle espertaele, al pren
Inveraemblant
Canead Nagel
(Resaló continua)
TRES PESSETES BUTACA
n.......a.m.mmmomaamiam••n••n•••n••anaren.
111 ORA PESSETA L'ENTRADA GENERAL
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