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EL TE mps

PtessId 1 n' yen de la mar: 7W7
mUilmetres. Temperatura actual: 116
gnus. Humus; relativa: 71 per cat. Vedarme; NI
ven1: . calma. V1s110,11a1 bortuentel. -en prime*: veo
metros. Estar del ;el: 3/10 de C. En les darreres 11
bores: Temperatura Mexlma: 111 drene. Tempend'eh
mlnima: 13 .3 grasa Recorregut del vent, 165 qu'in
.1 3 e6 . MAS. Meren) en el eh d'ithlr,-metrS.Plp
10 acres 15 rolria,i.

La vida S'aprova l'aplicació de la gui- La soeletat sulssa que en les armes Els atracadors, al servei del
dificil llotina per 294 vots contra 66 es una companyia de Fritz Thyssen, «comunismo libertario»
Una anudó de Corta tumultuosa

Contraban «l'armes al Marroe

Ele tantateri 'le Barcelona

In
,

y

ts innestable la ressonancia cate ha

obtingut e darrer discurs del Sr. Mar-

linea Barrio, discurs discret, ben
inteationat, sovint ple de bona doctrina:
no hi ha res a dir. Pena aquest espandiment tan ràpid de la persona i les
idees d'aquest senior que va pel cami
d'esser cap de partit i que ja és expresident del Consell de ministres, a nosalces catalans crin ta reflexionar una
mica.
El Sr. Martínez Sarria, cera tothom
saqr, no fa naires anys era un modest
impressor. una Cesa ner l'eatil del nostre
Sr. Barrera. Les seves condicions
simpatía personal i una certa COnSegünn
amis les idees bäsiques de la Re--cia
pública el feren rara avis del partit radical. D'aixia a convertir-se en persona
remarcable dins la política esnanynla no
hi ha mes que una passa. En aquests
moments que tothom cerca un desllorigador de la situada' confusa del Parlament espanyol. és un presti g i. Amb
el darrer discurs ja el tenim convertit
en nersanatge de primer rengle.
Nosaltres, en canstatar una carrera tan
Bina i atractiva. na ens partem estar de
comparar aquesta bona opinia ',ne tan de
pressa adquireixen els potajes de din,
d'Espanya. atril, la migrada i dificil vida
pública de qualseval nolitic catala. NA
hi ha duhte que, actualment, din; de rasa
riostra hl ha una aran indiferencia per
blinda d'uns ¡ d'alces, previnent. seo;
dable. de la perita massa del nostre
país. Llevat dels moments en que ausairegen rambicia. és mnit difícil
d'evitar el penh de caure alias la politiro memada. D'ací prové la tendencia del
nostre públic vers els afers insignificants. nreferentment municipal!, la imnossibilitat de planejar actuacions
tea, la propensió a reduir-ho tot a persnualismes, etc.
l. no obstant, per una naradexa, Catalunya des la política general d'Espanya serrare ha pesat ella sola tant
ron, la resta aplerrada. 1 es que el ne'Ire país. ner deixar rice sigui per rijas.
te tina arahicia. rum ciiem. i una visió
urinal deis destins i rorganitzacie, de
la renínénIn.
Mn; eis catalana> no s'afirmen mes nanne cuan voten imposar una pal itian exterior. La Catalunya endins els
see veix per a cantar torees. per6uncoP
'lides. tot restare de Catalunya es
--ai eeta can enfora. vers rolitencia dama
r iaariva Batee i «instituida sota la idea
"reerativa que ja tradfrienalment. ami)
naeesea arnb rnEii o menys tre s
:mcia, 1s el nervi ponle_ de la /tasca-ei
5e5.
na ens n'ailanerd, reté, tia+ el cata.
!aniset e dera anuest frIsit Deixant cle
banda eacarafalla, la veritat es antiesta.
La Catal u nya hen catalana es la del
re"aNfaanjsme i de la demacraria. Els
aalitics ratalans. ararentment nerduts
din . un problema molt viu i malt ;asa
pera que,. telarlmnent. els Huela d'ala
recortar, san el; amics q ue han influit
de veres arrea d'E s nanya, i amb una
sianifincia ben preapia.
No es. donas 'nu cosa depriment ab,
nar-se de les dificulta . % aria, qué topen
els m'erres !romes Llur tre ca en
Una naraula. es mea d i f icil eme la d'un
anlatic na catala.
',mesa te una
molt mes senzilla. Pat. per exempie, deixar-se gronxar ner la inircia
per les idee< renerals. En carvi, te de
català es trola arrassegat 'uns una gran
aventura de oreada i reforma. Ne por
'aspirar a rohienció d'èxits superficials.
O ‘'ha crenfilar rnolt amunt. o caure
mear avall. La 'vasca Dei f ica rin 4 p ronicia a les mitianies. Es una de !es
glaries de Catalunya.

i el projecte d'havers a la deel magnat de la Ruhr
recia per 281 vots contra 6 El 6overn espanyol acorde l'ocupad() d'Ifni
Madrid. 4. — A les quatre i deu minu t a el aenyor Alba obre la setsió.
Al banc blau el minist.-c d Estar. Hl
ha un:. vint diputats als escolta A les
tabunes la concurrencia es rcz.:!ar.
Es Ilegelx s'aprova l'acta le 13 sersia anterior. També es llegeix el desnata ordinari.
EL FRESSUPOST
DEL MINISTERI D'ESTAT
Continua la discussi6 del dictamen
de la comiesia de Pressupostos sobre
les despeses i obligacions dels departaments ministerials, i es posa a dehat
el del Ministeri d'Estat. (Entren els

A Berhu asseguren que
ei combat PaulinoSchmeling no es
celebrarà

Uzcudun, que s'ha quedat aense

adversari
Berlín, .4. — Ala cercles ben informats hon assegura que el combat entre Schmelin g i Paulino no se celebrara. Ningú no tren en una ferida
veritablement seriosa del boxador alemany. Per altea part hom recorda
que ni Schmeline ni el Seu manager
no estaven satisfets de les condicions
que els oferien a Barcelona ni de la
deslió del; jutges de combar.
Es confirma plenament a Berlín
que en deixar aouella capital, ara fa
tres setmanes, Joe Jacobs esperava
Poder canviar les condiciona que en
principi hacia acceptat. Hora aiu que
no havent pogut aconseguir-ho "calia"
que Schmeling es lesiones.
Aquesta informació ataba manifestunt que tal vegada a darrera hora
!es condiciona del combat seran modificades.
Per alca banda, un diari de París
afirma que Jan Jacobs haría d'embarcar-se ahir al Havre. a bord de
l'"Ile de France", cap a Nora York.
Jacobs tornan per al matx del dia 6 —
si és que té lloc—, acaba dient la nova.

Estndiants anglesos
a Barcelona

ministres de Justicia, Marina, Finances i Indústria i Comerç.)
El senyor PITA ROMERO fa as
de la pararla per contestar als oradora que han intervingut en la dircussió del pressupost del seu departament. Manifesta que no ha tingut el
propòsit de portar a la Cambra un
pressupost innovador. Te frases de
gran elogi per al que fou ministre
d'Estat senyor Fernando de los Ríos,
el qual desenrotlli al davant del departament una labor meritòria.
(Entra lea-cap del Govern senyor
Martínez Barrio. L'entrada produeix
expectació, puix que s'havia dit que
canviaria d'escó. El senyor Martínez
Barrio pren seient entre els senyors
Carreres i Gonzalez Sicilia.)
Fa notar que en el pressupost d'Ester es recullen alguna dels suggeriments fets per diferents oradora que
tingueren intervenció en la discurrió
de la totalitat.
(Abandona el banc blau el ministre
de Marina, que parra a l'escó del senvor Martínez Barrio. Els aenyors
Rocha i Martínez Barrio conferencien
durant alguna minuts.)
El senyor PITA ROMERO parla
en veu molt baixa, per la qual cosa es
fa difícil sentir-lo des de la tribuna
de la premsa. Diu que les circumstäncies no eren propicies per ter innovacions al Ministeri d'Estat. Les
reformes no han estat possible% per
la manda de temps. A pesar d'aixa
shan introduit algunes modificacions
que donaren origen a discrepancia dintre de la comissió. Referint-re a la
proposta del senyor de los Rios sobre
la creada, de la Secretaria General
Técnica, diu que el pressupost que
propugna no hi es oposat. Després
parla del fet que no consigni cap
quantitat per a rambaixada a Rtissia.
Manifesta que això no prejutja res
sobre les relaciona d'Espanya arad,
l'esmentada República soviética, pitar
quan acabi el protocol i es normalitzi
oficialment el que es refereix a les
relacione diplomätiques hispano-russes es consignan la guantitat recessiria,
(Continua el Ministre d'Estat.)
• 'Manifesta que li sembla be que es
erein nous cansolats i que no es partielari de la sunressi& En els acides de
la Llei es poden conceair atitoritzacirms
al Govern , per a la creada d'aquests.
(Els rumors i les comerses no deinen
sentir l'orador.)
Tumbé Ii sembla be nue s'atengui amh
la prenaració deguda els funcionaris dirlomatics. encara que per a aixa no hi
ha cap mena de consignad& si be enten
que és una orientació me útil. No és
enenic dels augments al nersnnal, rar
considera que estan mal nagats, riera
cal tenir també en ré.rnnte el, drets
nasSittS, i -er això shan de tractar
aquests problemes amis aran mirament
En el pressupost es consignen les
quantitats per a la Junta de relacinns
culturals tue na ha desaparegut, sina
que suhsiiteix en totes les seres atribucions. Acaba el setr discurs dient que el
prewur c t s'ha arlaptat a les necessitat;
del Ministeri, dintre de les possibilitats
ecanóminues.
Es repeteix la vatació del vol pa r
-ticulardesnyoP picted'levada) de les tarifes ferroviaries . Es
rebutjat per 200 vots contra 63.

L'immoble de la societat Arksis Ale ea i C.', dependäncia de lusaustrial
Fritz Thyssen a Sitiase
Paris, 4, — La premsa d'avui continua publicant notes dades sobre el
contraban d armes que uns nazis alemanys fan al Marroc a través del
territori espanyol d'HM. Es coneixen
nous detalls de la sncictat suissa Arksis Aksa i companyia, que és la_proveidora de material. Aquesta societat
és d'origen alernany. li ou fundada e!
fe b rer de 1931 amb un capital de mig
mili?, de francs suissos, per la Statistic Trtrt C.' Luí., la casa central de
la qual es a Escalen, al principat
Liechtenstein, refurzi deis capitals internacional, en ruptura amb-el (inc de
societat Arkeis Alma
llar patria.
és la continuació de la Statistic
Trust C." Ltd. La seca finalitat comercial és la compra j venda 'd'efectes i valora i operacions de rota mena.
Durant l'any comercial 193 1-32 la
Statistic Trust C.° s'ha ocupat de
comprar patents interessant la quimica, i aixi ha realitzat una xifra
d'afers de tres milions de franca soissor. L'any darrer la Statistic Trust
va adquirir per tractat l'exclusiva
comercial amb el sultanat de Mauritania, que llora no taoha en cap
mana, en cap atlasmi :en cap encizinpecha.
Detall important: les rnercaderies
san expedides de Suissa no per la via
més ordinäria i més barata, co és:
Basjlea-Luxemburg-Rotterdam, sinó
per la mes Barna i la mes costosa:
Basilca-Mannheim-Rotterdana Agites.
ta nieSura és a con;eqüencia del, arríeles 141 i au5 del tractat de VersaIles. que prohibeixen a. Alemanya el
traiic d'armes al Marroc.

Ruhr, i el director de la firma a Zuric és el doctor Porchardt, secretari
particular i amic intim de Thyssen.
Encara la firma de Rotterdam que
s'encarrega de l'embarcament de les
mercaderies du la casa Ruys i C.',
en la qual Fritz Thyssen esta persana'nient interessat.
" Entre alces diriaents d'aquestes
societats, un dels' quals és el representant de la tasa Krupp a Zuric i
dos representants de la firma Roechling ,del Sarre . hi lea uns contables
del sultanat de Mauaitania; el primer
és Sidi Omar Tazeeaklit. Tazenakht
es una localitt de ranti-Arlas en ple
centre de re s istencia de les tribus
Ak s es, a la narria mateixa de aferehhi Rebbo. El nom de Tazanakht ha
vingut sovint en els comunicats del
general Hure. El sultanat de Mamritänia. doncs, és tot simplement..
marroquí.
•
EL QUE DIU LA PREMSA
DE MADRID
Madrid, a. — "El Socialista" s'ocupa tumbé de la qüestió d'ffni, i ahí:
"Ens cobran davant un primer zas.
S'acumulen forces a material militar
sobre Cap Juby per a una possible
operació sobre Ifni, i quan, alarmats
per la noticia, reclamem algun 'aclara
(Cnniimea a la rägina 7,

LA PROPOSICIO DE GUILLOormorme....
TINA AL PROJECTE D'HAVERS
A LA CLERECIA
E% Ilegeix nnvament la prop nsició d'aplicació de la guillotina al projecte chaBasilea, 4. — El balanç del
vera de la clerecia. Durant la lectura no
Bulle Internacional de Pagacessen els rumars.
ments- corresponent
nies
La presidencia concedeix la paraula
roan: puja 667.525.912'98 francs.
Sr. Pérez de Rozas perquè defensi la
contra 65 7.1 4 -La 8 i'l6 a que asLA VERITABLE FESOMIA
proposició.
cendia el tnes de febrer.
DE LA SOCIETAT SUISSA
El Sr. ALVAREZ ANGULO: El qui
Aquest-augment prové princidefensi acuesta proposició és un mal «A Eschen sha sabut que la con>
publica. (Hi ha interrupcions i comenca pan n ia Stati,tic Trust C.' Ltd. no palmera del inajor eneaix de bard'inkiar-se l'escàndol)
és altra cosa que una societat de res d'or dipositades al Banc esEl Sr. PEREZ DE ROZAS, en mig Fritz Thyssen, el gran magnat del menlat.
de grane interruncinns, diu que ha tingut l'honor de signar aquesta proposició
a honor d'alces diputats, (Grans protestes de les esouerres.)
El PRESIDENT prega un lann capte.
alinear pel decarum de la Cambra.
El Sr. PEREZ DE ROZAS: Ja s'ha
diramtit prou acuesta destió.
El Sr. ALVAREZ ANGULO: Ah!
Aix6 ho din l'amic del Sr. Formada (protestes de les dretes : segueix rescandal:
tes dreter i el' socialista., s'increpen). (El
Sr. afemines Barrio no es al seu esc6).
El PRESTDENT DF. LA CAMBRA
després de diversos minuts de ter dringar
la campaneta, din eme Cal que tnts els
diputats guardin el degut respecte a
aquesta Cambra deliberant. (Segueix l'esnadol dels rbautats d'esquerra, els quals
diuen que alta que s'ha de resnectar
el dret de les minnries.) He d'indicar que
si nie es guarda el deeut res pecte llame
d'abandonar aquest 11er. (Aplaudiment s a
tota la Cambra, encara que ham >A yerteix que sén de distinta significacia.)
El Sr. PEREZ DE ROZAS. en un
moment de calma din que la mincria
socialista. nue ~tele lote ele sei. re ,rysttes cha calincat en una pasició de
t, en-si
rTI . Prsos pIpi.rvrç
are.
'STrS: N O ene fa falta el vn,tre res.
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El balan; del B. 1. P.

Gent distreta

Ar, amb el vaixell "Denn", arri barca a Barcelona ..soo estudis,'

inglesas que fan un viatge de turlerne. (Foto Torrente)

per JOSEP AJAN PLANES
Esti comprovat que les bandes
tracadors que han actuat darrerament
a Barcelona no són ultra cosa que
uns agents de la Fui, particularment
actius. Els nostres gangsters no són
Hadre, vulgars. Treballen, per dir-ho
amb el seu lèxic, per rideal". S'ha
donat el cas de molts individus que
han pres part en atracaments impartantissims, que no han cobrat ni un
céntim, malgrat l'èxit de l'operad&
Ens trobem. dones, davant d'un tipus
de criminalitat original, i ens atrevíríem a din tipicament barcelorti.
Ja fa temas que la font natural dels
ingressos de la C. N. T. --cotitzacia
directa dels obrers— ha disminuit en
proporcions tan considerables, que les
caixes de l'organització havien quedat
pràcticament exhaustes. Per suplir
aquesta falla del cotitzant, la Fai ha
organitzat —per cert, sense prendre's
Ja pena de dissimular-ho gaire— els
atracaments en gran escala. No ha
estat difícil d'establir que e ls P erso
-natgesqudirlvbandes d'atracadors no eren altra cosa
de
presta
dintre
r
auns
homes
que
narquisme actiu. Alai troaani que Josep Palacios, al qual es considera el
cap de banda mis important, és expresident del Sindicat de la Pell i
tresorer del Comité Pro-presos. Un
altre atracador conegudiss.m, Dionís
Eroles (ahir, per equivacadó, escrivirem Acoles), és raarne de la Fas
que porti la direcció del recent conflicte del ram de l'Aigua. (Ahir deiern
que un tribunal "d'honor" havia declarar en desgräcia l'Eroles; avui llena
pogut descobrir els motius d'aquesta
mesura: sembla que se l'acusa d'haver
distret uns cabals de r"organització".)
Hi ha, encara, la banda del "Centim" i el Bruno, i la dels Cerarols,
Santacruz i Vicente Torné, tots ella
de la Fai, Cerarols i Santacruz, que
fugiren de la Pres ó en la darrera
evasió de presos, actuen des d'aleshorca amb una certa prudencia, i sembla que no dirigeixen cap grup; es
limiten a coHaborar, com a soldats
de files, a les ordres altre. Es
dm que actualment estan tots dos
amagara en un noble de les comarques gironines, i es diu també que
iban embarcat clandestinarnent calt
a Amèrica.
Hern anomenat els honres mes importante del gangsterisme harceloni.
El mis perillós de tots. l'anomenat
"Cèntim", s'amaga al Poble Nou de
les recerques de la noticia. Ha declarar, fa poca dies, que a ell no
Iagafaran cont en Teixidor, del
Bar Brusselles, i el "Valladolid", que
mori al vestibol de l'estatge de l'Atraeció de Forasters.

trat rItle signa a Palacios un rebut de
3.500 pessetes per una feina que li
fou pagada amb 2.000.
També hi havia entre la documentada una mentarla de les quantitats
que ingressaren a la C. N. T. en qualitat de cotització. El promedi de la
"recaptació" mensual era de enea
pessetes; destaquen els mesas de novembre i desembre de 1933, amb les
xifres de 52.000 i 6o.000 pessetes, nelpertivainent.
Informacions particulars ens permeten afirmar que, llevat de casos
espccials, el quaranta per tent del
producte deis atracaments era destinat a la caixa central de r"organitzeda," per fer la revolució social.
Una dada curiosa: entre els detinguts en el grup d'atracador; de la plaea de les Glóries Catalanes hi ha dos
minyons dels quals sha comprovat
que no eren pas i ates d'acció ni havien are s part en cap atracament. No
obstant, en el repartiment general que
Ida aquell dia "El Nano" un d'ella
cobri cent vint-i-cinc pessetea iaraltre dues-centes.
Per que? Es Un cas de beneficència.
Es tracta de dos anarquistes necessitata

QUI GUARDA ELS DINERS?
Sembla que la caixa d'on surten eis
cabal, per a comprar armes i material
i pagar la gent addicta que treballa
per l'adveninient del comunisme llibertari no es troba pas a Barcelona.
Segons les nostres noticies, Palacios
no era altra cosa que el mitjancer
entre els atracadors d'aqui i els tresorers generals.
Hom parla que a Flix, a la frontera
d'Araga, hi ha el nucli mis important
i mis decidit de la Fai. Quan algun
faista, sigui de Madrid, de Barcelona,
de Valencia o de Saragossa, troba que
la noticia es preocupa massa d'en va
a passar una temporada a Fhx. Ja
sala que alta trobarà acollirnent segur.
Ara bé. Sembla que és precisament
a Elle on van a parar els diners que
"recapten" els gangsters de Barcelona.
Segons aquesta informació, que tenim
per seriosa, si la policia va trobar al
domicili de Palacios uns milers de
pessetes, ion perquè l'home no baria
tingut temps material d'enviar-les a la
població aragonesa.
No sera difícil a les autoritats conaprovee el que pugui haver-hi de veritat en el que acabem d'escriure.
¿RETORN ALS ATEMPTATS

PBR3ONALST
Sembla que en una reunió celebrada fa quatre o bine dies pels gangaters més notoris que actuen a Barcelona es va acordar, com a mesura de
táctica rnéS adequada a les aire/1msDE
JOSEP
PALACIOS
EL "ROL"
Hem dit que Josep Palacios Olives
era el cap de banda mes important.
Tot ho fa creure així. Després de la
detenció dels atracadors a la plaga de
les Glòries Catalanes, la policia es
presentä al seu domicili del carrer de
Roser. El trobä al Hit, greument malalt d'apendicitis. Calgué traslladar-lo
a l'Hospital Clinic, on ha estat operat. Ahir, el malalt cridà un notari
i feu testament. Abans, havia ampliaf
davant del jutge de guärdia les seves
declaracions del dia anterior.
Sembla que Palacios ha fet revelacions d'importància referents a Vacacarnear al catre de la "Cinas" i a
l'organització de les bardes d'atracadora en general. No seria estrany que
l'extrema gravetat del seu estat rhagues decidit a Ser una confessió completa al jutge. Segons les nostres intormacions, Palacios hauria dit que
una part dels diners procedents dels
darrers atracaments rhauria destinada
a la caixa del Comite Pro-presos; que
una alca part hauria servit per so- El senyor Caselles, Cap de Serveia
córner companys necessitats; una al- de la Cornimaria general d'Ordro
Públic
tra, a subvencionar la premsa anarquista, i una altra, shauria destinat a
la compra d'armament i de material rancies, la tornada ale atemptats perper a ter sabotatges. Tumbé seria sonals. Les victimes serien, naturalpossible que Palacios hagués donat ment, persones dc la policia o les que,
el; van; d'alguna dels seus cómpli- per la seva especial situació, entreces, dels gneis se suposa que han fu- banquen l'acció de l'anarquisme crimigit a Franca. Finalment, sembla que nal.
En la reunió que alludim fou conha afirmat que els diners que es trabaren a casa seva quan fou detingut demnat a mort Miguel Badia, el qual
els hi havien portar uns tals "Cuba- ha lugar un paper tan important co
no" i "Moreno". Aquestes declara- el, darrers esdeveniment,. Sembla que
cains han estat trameses al Jutjat la condernna s'havia de complir dinnúmero onze, que és l'encarregat tre el tercie de vuit dies.
La policía no ignora aquest acord
d ' instruir el sumara
Palacios dirigí personalment ratra- del- gangsters de Barcelona.
carnees del cotxe de la "Cinaes". DuELS GANGS'"ERS A MANS
rant el tiroteig resu:tä lleugerament
DEL JUTJAT
ferit a la ma. Sembla que es veia. no
obstant, que la ferida era de bala.
l.a policía ha acahat gairebé les diPer exitar possibles eiplicacions ami, ligencies que afecten als que estan dela policia, es cremà ia tenida amb un tinguts a la Cornissaria des del "cap"
ferro roent. Aquest detall clóna una de la plaça de les Glòries Catalanes.
idea del tremp de rhoine.
Segurament avié cenan posats a la
disposició del jutjat de guardia i queBENEFICENCIA
REVOLUCIO I
daran repartits entre diversos jutjats
que els reclamen en qualitats d'acuJosep Palacios era el tresorer de; sats per diversos robatoris a mi arComité Pro-presos. En resCorcall mada.
efectuat per la policia al Jet, dornicilt
Josep Maria PLANES
shan trobat documenta mult impor(Continuara.)
tante, la descoberta dels q uals ha pro.
dril una considerable alarma en els
retro LA PUBLICITAT el /he.
medís taistes. (Aquesta afirmacia
es gratuita; tenis!' informacions fided
dignes que ens la confirmen.) Entre
aquests documents hi !tenia els reDOUGLAS FAIRBANKS
buts d'alguns advocats, on constaven
les quantitats que havien cobrar per
ARRIBA A CROYDON
defentar processats "social'''. Per cert
Londres , t. -- L'actor cinemaque en algun d ' aquests telnits rOnSI a ve n iiitentitata superiors a les que lograrlo Donglas Fairbanks ha
realmem ha via cobrat radvocat. Co- arribal a l'aeròdrom de Croydon,
• una personalment el cas d'un Ile- proceden( de Barcelona.
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es Arts
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sobre
lusa%
la cultura gallega

eludible per la' topada da resienta.
litnte romanitzat i l'esperit occidental, celta, que ea defensa en les darreres marques oceàniques. Otero Pedraye posa les testes de Priscilia
Pardo de Cela, els dos degollase eXCCiSCIS. cont els termenals extremers,
principi i fi de l'Edat Mitjana ga-

Ramon Otero Pedrayo, malgrat
alurs activitats politiquea ¡ docente.
és heme que no deixa pas rovellar
la ploma. Despees de "Paisajes y problemas geograficos de Galicia'', de
"A terra da M'a gita entre altres treballs, ens dona. a la (ardor darrera
un volurn substanciós, quasi diré corarenedor, "Ensayo histórico sobre la
eultura gallega".
La qualitat la quantitat del contingut ens obliguen a deixar la terma acostumada de recensió breu per
a dedicar-hi un article, sense que la
major extensió que ens prenem vulgui dir que la nostra exposició sigui
capa; de sintetitzar el treball d'Otero
Pedrayo. Henn topa per a un resum
breu arnb dos obstacles: la fecunditat
imatgera de l'autor i la substanciahtat deis ternes que fa sorgir de <madres histórica amb una exuberancia
vital extraordinaria.
El llibre es compon d'anee capa
tols. que san altres untes 'asiera, a
través de lea quals mostea l'anima
del poble gallee en els periodes més
caracteristics de la seva història. Una
prosa Ilisquent, rica de lexim, de conceptes , darnatges. se us emporta, a
voltes us enlluerna. Per abre sovint
ca: refer-se per tal d'aclarir les idees
i les escenes que l'autor descabdella
ràpidament. Quan lesclat de l'exposició s'enfoca sobre un jet o una iigura, aquests prenen un relleu que
frapa l'espera amb torta empremta.
Realment. cada quadre és un assaig
i cada assaig un furgament històric
al voltant d'un honre, dun esdeveniment o d'una plasmació civilitzadora,
als quals l'autor, amb una erudició
gens comuna i amb una interpreta-ció sagac i dinarnica. dóna una vitalitat corprenedora.
En "El fondo étnico -, comenearnent del Ilibre. posa en parallelisme
les formacions paleozoiques i cristallineo de la geologia galaica i el loas
ancestral cèltic. Otero Pedrayo obté
efectes corprenedors d'aquest aparellament de ternes d'aparença diversa.
Embolcallat en l'ancestrisme célplasmat per l'habitat fisiogräfic
amb el relleu granític, dar al contatte i suau en les !Mies, el gallee
rústic o culte manté la seva personalitat inconfusible a través de totes les aportacions exatiques, de tetes
les invasions conqueridores. Roma, el
cristianisme, els bàrbars, els àrabs,
les peregrinacions jacabies, l'espanyoLsme, aparentment
podran submergir la personalitat gallega, peró sempre aquesta es redreça
en el seu finisterre peninsular, moguda per la reacció del bus ètnic
celta. Aquest ferment miHenari, acollit pele poetes, sera ellebat de la renaixença d'ara.
En el capitel "Gnosis y Catolicismo'', la figura de Priscilii, teòleg
cristal endut "pel perill panteísta
d'una antiguitat millenäria", es mou,
atraetivola, enmig de la tragedia in-

"Las hogueras de San Martín", pagines glossadores de la influencia de
Sant Marti Durrnienc, el taumaturg
humanissim. FUI de la Panónia, arui
terra hongaresa, fou un deis creaders del poble gallec. Catequitzà Galicia, fine on ho peemetia "el pante5me radical d'un poble celta". Els
oreinaans, que el tenen per paleé , ce'
lehren la 'esta gustant les primicies
de les castanyes tendres i el vi novel!.
"De les pinedes, dels horra i ainaea
dels taran & rocosos i assolellats puja
el fum en colunmes blavenques eran
de sacrifici paga".
Sota l'arc de "La archlvolta florida" es destaca Gebuirez, honre i bisbe formidable, dcl qual va plena la
história cornportelana del seu temps.
Polític sagaç i constructor ardit, salva Castella i estructura la Galicia
moderna. Eixarnpla i embelleix Santiag o i fa créixer la catedral, magna
fin "com un toser esponeres sobre
la toinha de l'Apòstol'. Aleshores
Compostela comença a éster l'ultra
capital de la cristiandat. Sota el seu
patronatge, Mestre Mateo executa la
meravella petria del Portal de la
Glaria. La paraula divina pe( eisell
de 1 -artifex anima la pedra granitica.
El poble piadós. a través dels segles,
tocare amb unció l'obra del Mestre.
Galicia cristiana Es rornänica: Gelmirez és com la florida del romänic bumanitzada. Del gran bisbe santiaguia, volgut i odiar, no se sap ni on
nasqué ni on morí.
"La selva encantada" es el titol
capitular de la part del llibre dedicada a la poesia medies-al gallega,
germana de la provençal. Galicia
dóna formes poètiques a la llengua
balbucejant de Castella, l Alfons el
Savi escriu les se res cantigue s en
llengua gallega. Amb tot, Galicia esdevindrà aviat espiritualment una
terra remota per a Castella. En canvi,
unida al Portugal minyota en un parlar comú, urs podrà ajuntar-s'hi ni
Ilanear-se amh ell pels camins de
l'oceà per les traves castellanes.
Les rutes estropees a Sant Jaume
són el tema de "Los caminos del
mundo -, oberts per la torea de la
llegenda carolingia i fressats durant
segles per les multituds pelegrines.
Aquest trilic piadós criä arreu carrera característics en els trarnats urobri solcs vials per plans i muts turnes i tiesta com una estela perenne de temples i hospitals, flors de
l'art gatic, estadis preparatoris de la
visió final: Santiago de Compostela.
La confluencia dels camina del tirón
i la congregacie constant d'homes de
totes les Ilengiies al peu del sepulcre
de l'Apòstol dóna un to de capital a
la cintas mis jove de Galicia, to que
amb la seva monumentalitat d'abans
conserva encara.
Els tres capitols dan-era del !libre:
"La ojiva y la espada", "El poniente
barroco" i "Esperanza y realidad",
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històric

t

llega.

abracen, els aegles imperialistas del
centralisme espanyol, durant els gneis
, fine, aquestes, darreres décades
personalitat gallega resta esmortelda.
Degollar'. pena, Pardo de Cela, el jou
deis Reit Católica endogala CI país.
que en els segles següents suporta
abaltit la condició provinciana. "Normea que donan el noble guardador
de les essencies pures que hablen de
rebrotar en el barrer i en el montanticismt del XIX". Rosalia de Castro,
la sensitiva: Curros EnrIquez, el rebel, i Eduard Penda', racial i universal alhora, recolliren aquelles eNS8neles de anima gallega. Elle clesvetliaren amb estrofes i conceptes inoblidables la consciencia substantiva
de la raga. Ara, en les generacions
galleguistes, la consciencia ja és anchó.
El Ilibre d'Otero Peclrayo, amb
l'expressió eufarica pròpia del barroc
gallee, obrar en el granit, ens fa sentir, a través del temps i de l'espai,
l'ànima de Galicia.
Pau VILA

Ele

Ilibres

notas

"Eh Trobadors"
Tus preverlal i urgió catalana
A cura d'A. Serra-Ra146
(Crestomatiea Barcino, voluta II)
Aquest segon volum de les Créetematies Barcino constitueix, certament, una obra indispensable per a
iota aquella que estudien la nostra
literatura. Semblava Una paradoxa
que amb tents d'anys que la nostra
literatura Es ebjecte d'eetudis de tota
mena i quan bon nombre dele nostres
autors cliesics han estat publicats i
comentats d'una manera rigorose
cientifica, no tinguéssim una &Mologia de trobadors amb versió catalana
editada a Catalunya. Mis. encara.
era tal oblit incomprensible quan tota
la nostra poesia lírica, amb els cinc
segles que van d'Ot de Montcada a
Joan Pujol de Mataró, no és mis que
part integral o producte de la lirica
trobadoresca i quan es té present que
és potser a Catalunya on es conserva
Inés profunda i mis pura la seca influencia. I no és que els nostaes erudita no haguessin treballat en aquesta
brenca de la poesía medieval; obres
rom "Los Trovadores en España", de
Milà i Fontanals, i "La caneó preverte' en la poesia catalana", de
Massó i Torrente, han estas definitives i han marcat noves direccions en
aquests estudia
La present obra SA. Serra-Baldó
ve a donar-nos una antologia que feie
molt de temes que menease, car no
essent ni precisament de vulgarització ni prapiament erudita, pot satisfer tota mena de lectora, persones que
mai no s'han posat davant d'un text
provençal i estudiosos que hi trobaran indicacions encerrarles i la versió
que en obres d'aquest macee ve a
ésser una mena de comentari i interpretació seguits. I ¿a que aquest 'libre fa Opines aportacions molt dignes de tenir en compte, com publi-

ELS ESPORTS
MOTORISME
Les grana preves internacionals

Gay Moll sobre "Alfa Romeo" va
puyar el Gran Premi de Montecarlo
Sota la influencia del millor dia de
mea Primavera, se ctlebnl diumenge
passat, a la riallera vila de Montecarlo,
la cursa inaugural de les provee internacienals de 1934, que porta el nom de
Oran Premi de Mónaco.
Res no manci perquè aquesta deslice
trova auelis el gran èxit a qué ens té
aceaturnati. Una gran gestada, en desordenada torreja internacional, presencie les incidencia de la cursa i donà, la
nota de color en aquesta manifestació
d'esport i de belleza alhora, en la qual
Unen un lloc d'honor com a autors directes, els bons corredors i les bones
marques d'autornbbils, i indirectament
les flora la mar i les clares testes de les
dones de la Pa-menea. Celen en tota bona
cursa d'automeibils, la nota mis important es la Iluita de les cases constructores. En el Gran Premi sie Montecarlo, la marca Alfa Romeo consagró
una nova . variació en el sea cotxe i un
nou corredor.
Guy Moll. el TIOU campió, obtingué en
aguaita cursa la consagració de bon
conductor. Es cert que el seu triomi
va anar molt acompanyat per la sort.
ja que Chiron, al qui hom considerava
com al probable veneeder i es classificà
segon lloc, va barer de deixar -le PasBar luan mancaven tan sols tres voltes
pea acabar ; pera això, si be influeix en
la classificació. no vol dir res en les
excellents qualitats que demostri Moll
durant teta la cursa.
Els des "Bugatti", consistits pel campie Navolari i Dreyfus, no plgueren superar el gran rendiment dels Alfa'
Ferrara i n'hagueren d'acontentar amb
un tercer i einque
En el cal:Mol de desgraciats hem d'anotar a Estancelin que sobre "Maseratti" féu una bona primera part, pero!,
es veié obligat a abandonar per "panne".
Es deni la sortida a la una i trentatres minuts. La gran cursa començà amb
l'enreneu correspenent
De seguida prengué el cap Chiron,
gran favorit del públic popular, per esser nat precisarnent a Montecar/ e. L'ordre en qué van coNocant-se en fila india
Es: (Neón. Dreyftra Varzi, Etaneelin
Nuvolari. Trossi, Straigth. i eta altres.
tanca la marxa Veyren, Trossi té dificultats d'encesa, i s'ha d'aturar uns
30 segaría al aen stand, per tal de canvise de bugle..

A la volta ti, Varzi astoll igualar
Dreyfus, pera a la següent ha d'aturar-se per tal de canviar diverses bugies, i es retarda notablement.
A la volta 30 l'avantatge de Chiron sobre Dreyfus Es de 12 segons, i
el set promedi general de 92 qui16metree per hora. Nuvolari bat fort i
aconsegueix de collocar-se novament en
tinqué lloc, abans de Taruffi, que s'ha
deturar per tal de fer un canvi de bugle:, mentre Stancelin i Moll es mantener/ en el set] tercer i quart llocs.
Tarnhe Lehoux natura i perd terreny.
Entre la volta 30 i ao, Chiron augmenta el ami a y-Ana-amena h Stancelin.
i Dreyfue ataca i Ii pren el aegon Ene.
Varzi segueix en el seu esforç recuperador. i es cenen al 3i5i lloc• i passa Taruf fi. L'ordre és: Chiten, Etancelin (a 40 serena). Dreyfus, Moll, Navelata Varzi, Tarnjfi, Straight, Siena, Leheux, Balestrere, Veyron, Trossi i Lord
Hasse.
A la meitat de la cursa la classificada és com secuela:
Clama r h. 44 u,. 6 s.; Etancelin,
h. 44 sn. ja s.; Dreyfus. m h. 45 ea:
Moll, 1 h. 4p m. 2I) s.; Nuvolari. z h.
A6 irI. 43 s.; Taruf fi. r h. 48 m• 17 1.;
Varzi, u h. 48 m. 38 sa Straight, r h.
ea na 48 s.; Siena, Lehoux, Veyron,
Trossi i Howe.
A la volta 8n. l'avantatge de Chiron
sobre afell és di tra 32 s. Darrera set:
%tener' Dreyfus, Tarta fi, Lehoux. Nitvolara etc. A la noca estona s'anuncia
l'abandenament definitiv de Trossi, i
Tara Iii.
A la colla 9n. ja l'avantatge de Chiron és d'r m. 46 s. , i el seis triaca tiembla segur. A la vialta 96, tres ahans
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cabzr, s'espera que passi davant de les
tribunes Chiron, pecó aquest trtga, i el
primer a pausar és Moll. Horn sap que
Chiron ha hag_ut d'aturar-se i que ha
reemprbs la cursa a gran tren amb la
finalitat de cenar Mol!. Per?, topa en
iniciar un viratge, amb els sacs, i es
veu obligat a una aova aturada. Chiron
sha d'acontentar amb la segona placa,
quan ningú no dubtava del seu trama
Darrera de Shiron entren Dreyfus, Lehoux. Nuvolari i Varri.
La classificació definitiva fou &ha:
Moll (Alfa Romeo - Ferrara 2.9510
e_ c.) too voltea, o siguin 318 quilametres, en 3 lt 31 m. 37 s. i 2-5, a yo qua
lametres 200 ser hora.
2. Chiron (Alfa Romm - Ferrari,
1 000 C. C.) 3 h. 33 m. 33 s.
3. Dreyfus (Bugatti, atoo C. C.), 99
voltea en 3 1r. 32 m. 39 s.
4 Lehoux (Alfa Romeo - Ferrari,
2.900 e. e.), 98 acates en 3 h. 33 m.
i 18 s.
Natvelari (Bugatti, 2.8ao e. C.), 98
35 5,
VO/SeS. en 3 h. 3 3 as.
6. Veril (Alfa Remen Ferrari,
2.900 e. C.), P9 voltes, en 3 h. 33 irr.
i 385.
A continuació: Straight (Isfaseratti Straight. 3 tares), 37 voltea; Siena (Alfa
Romeo, 2.600 c. c.). 87 voltes. Veyron
(Bugatti. 2.300 c. ca. 85 voltea i Lord
Howe (afaserati. 3 litres), 85 voltes.

Tenis

cae "El vers da la llenos* de Cerver( de Girona, fins ara inät, i petites subtileses que es traben en tot
ell. Un exemplit tare veme aquestes
d'una manera malt palma. Al Plany
de Guillent de Remada ("Consiel vers nove sentare yak
editant-se:
"tos Cerdare la torre plana";
Sones be, l'editor ens fa saber que la
Ilic6 "Cecial" no él certa, zar a
manuscrit que en tenim no es llegeix
pas . Aquest detall demogra que l'obra
d'A. n Serra-Balde da en molta apeetes imprescindible per a estudie posteriors.
Potser hi trobem a faltar inós poesien de trobadors catalans. Certament,
en la ttia aquests han estat tinguts
en el compte que eh pertany, per)
al nostre públie l'interessa mis Ilegir
un trobador eatalä que un altre que
no ho sigui, encara que tinguin errerit distint. Pottes com Berenguer de
Palou, Ramon Vidal de Besalti, Guillen de Cervera, tot i que no puguin
comparar-se amb un Bernat d e Ven
o Bretran de Born, no hi dei--tadorn
sacien de fer un bon paper i, sobretot, serien llegits molt gustosament
per Ilurs compatriotes. Ja posats en
el terreny de les coses exteriors, observaré que potser hauria estat mes
apropiat deixar els noma dels trobadors en llur forma proveneal, com
fan mentes antologies estrangeres, en
compres de catalanitzar-los o, el que
és pitjor, afrancesar-los, com fer que
Guillern de Peitieu sigui anomenat
Guillem de ?piden. Això, però, no
té cap importancia, i potser el que
esti equivocat sec jo.
Aquesta excelfent Crestomatia va
precedida d'una curta Introducció,
que pot situar P erf ecta rs est el mes
profi, i d'una Bibliografia molt completa i posada al dia.
Martí di RIQUER

EL CORREU D'AVU1
L'anunci de
*
l'exposició Vila-Puig ha produit malt
bona impressió. Dissabte seran exposades
a can Purés les obres que aqueas artista
acaba de pintar.
ComPs-Ribera. — Es un
*
exit l'exposició d'aquest pintor, situar
amb motiu d'ella a la capdavantera del
nostre art. Ea inataHada a can Pares.
* af o as aria.— A la sala de la
Llibreria Nacional i Estrangera, de Reas,
sha obert una exposició d'obres del Pin
-torMmpu.
d'Art Cata* Galerie:
/ n in — El distingit pintor gallee
Artur Souto, que des d'ahir Is hoste de
la nostra ciutat. Mal/gura en aquestes
Galeries anexes a la Llibreria Catalbnia
Una exposició de les seres darreres produccions, que formen un excellent conjunt. La inauguració tindrä lloc aquesta
tarda. a lee sis. Hi assistiran l'Henorable President de la Generalitat, senyor
Companys, i altres autoritats. Artur
Souto en una jove personalitat que es
destaca entre eh mes significas pintora
contemporanis. Esta renresentat al Museu d'Are Modern. a Madrid. i al Milsets de Bilbao Darrerament ha estar pensionat per l'Em.a per a l'estudi del,
nous corrents a l'estranger. Per primera
segada exposa a Barcelona. i és esperada amb gran interes la seca important exhibició. L'exposirió romandrä
cierta al pablic fine al dia 20 del corren?.

cana El francés J. Lesueur ha quedat campió en l'Individual i en el
doble en companyia del campió italia
Palruteri. L'alernanya Cilly Aussem,
que després de dues temporades d'absenda sembla haver retrobat la bona
forma, Ira guanyat en la final a la
campiona d'Italia. senyoreta Valerio.
Resultats de len iinals: Individual senyors; Lesueur guanya Hines (E. U.),
6-3, 6-3, 6-2. Individual dan/es, senyoreta Aussem (Al.), guanya senyoreta
Valerio (It.), 6-4, 1-6, 6-1. Doble senyors, Lesueur-Palmieri (Er-li.),
guanya Taroni-Quintavalle (It.), 6-o,
6-3, 3-6, 6-2. Doble dames, senyoretes
Ryan-Aussem (E. U.-Al.), guanyen
senyores Andrus-Adamoff (E. U.Fr.), 6-2, 4-6. 6-4. Dable mixt, senyoreta Ryan-Hines (E. U.) guanyen
senyoretes Adamoff-Lesueur (Fr.),
6-4, 6-2.
• • •
El tercer jugador amena i campió dels Estats Units de pistes
cobertes, Lester Stoefen, desitja vivament defensar els colora americans
en la Copa Davis i ha declarat que
abandonarà el Tenis si no es seleccionat en 'equip per a aquestes proVes.
* * •

A les pistes cobertes del Queen's
Club de Londres s'ha jugat el Campionat de Primavera que ha estat
guanyat per N. Sharpe i la senyoreta
Harvey en els individuals.

•L'its dela dreta
Rovira i Virgili, a LA 11Wfire
TAT, rs pre#unta: /Caer es pesibie
ame insglautat cl r2gint estarsaari ¡si haoi
qui posi dificultats a his del calda en
els tribunels de Justicia?
"L'na tal actitud, si no is una simple "Ralle", esdevé facc:osa. I qui

menys excusa té per a adoptar-la és
un funcionari de la justice, un magistrat amb toga i birret. Es un y et imaule escandol que certs mals exemples vinguin de dalt. I enclou un ensenyament el jet que un ~tele renyor ea:pi antera en incorrections
davant la qiiestió de l'idioma i en lenitats davant el cäsai g deis etaminals.
Pena nosaltres hern de dir que, en
la qiiestió lingüística, !a conducta d'alguns iuncionaris inailaptats i incerrectes ens sembla menys important
que la conducta de molts catalans. Ee
lamentable que hi hagi un magistrat
que intenti coaccionar un testimoni
perque no faci d i del dret a exoressar-se en 'lengua catalana. Es encara
mes lamentable, torea mis. que hi
hagi catalana que, posseint aqueas
dret nobilissim, no en facin l'as degut.
;Quina part té avui, en els tribunals, la nostra !lengua? ¿Quina part
te en el conjunt de l'administració
pública? ¡Quina part te en l'ensenyamentí- Entre els drets que els catalana
posseim en el terreny
que en fem, hi ha un desnivel! enorme. ¿Per culpa de qui? En gran part,
per culpa dels catalans mateixos.
Alza s'anirà corregirla sens dubte.
Els guanys positius aconseguits ja en
múltiples aspectes ens fan esperar
que la zona de l'autonomia efectiva
i dels drets en arca; s'anirà estenent.
Pera cal apressar el ritme de la marea en tot alía que depen de nesaltres.
Cal que els drets que ja poaseim siguin usats cada cegada mes. Que Felip V ens llagues imposat un idioma
en la vida oficial, no és estrany. La
cosa estranya i vituperable és que ara
iii hagi catalans que per deixadesa o
per =Ilesa segueixin °hedienta a la
veu llunyana i rancuniosa d'aquell
enemic de Catalunya.
L'actitud d'aquest magistrat que
s'ha mostrat poc respectuós aria) els
nosíres drets lingüístics, hauria d'avivar en tots els catalana el sentiment
del propi deure. Sabeu quina és la
millar protesta contra una tal actitud? Es la intensificació de Vús del
catalä davant deis tribunals. Estem
encara endarrerits en aquest cana.
potser convé que les impertinencies
dc certs senyors ens serveixin de Iligó ¡ d'estimula'

tacions tetes pel president del F. C. Barcelona:
"El senyor Coma ens diga& que despres des doe magnifics encontres jugats
per l'eqeip,;contra el campió de la Sego14a clitisió de Lliga se sentia francament optimi sta devane els futurs partits
d'agost,
de la copa Espanya.
Aquests jugadors catan considerats cont
Quant a la renovació de l'ermita ens
les primeres figures del tenis austriar kit saber el directiu blau-grana que en
i formaren part de l'equip que en el acabar la copa d'Espanya es procediria
torneig Copa Darla va eliminar l'equip
Ahir, a primeres hores de la tarda
arribaren a la matra dutat els jugadora
austiacs F. W, Matezka i H. W. Arteros, que en representada« del Wiener
Parle Club Mataran contra el nostre
Barcelona L. T. C. els dies 6, 7 i 8

espanyol.

FRONTÓ NOVETATS
AVE!, DIJOI'S
Urea, e lee el

Chiquito Bilbao - Ursay
sanea

Callarla II - LeJona
a les 'Mi
Aoloslbal - Chiquito
Gallada
saetea
luguirre - Unamuno
suene per saetilla

de otros puntos de vista ideológicos:
Nosotros, que reprobamos COnlo republicanos el último movimiento extremista y reconocimos su extraordinaria gravedad. hemos de protestar también ahora de que se intente demostrar al pueblo que los autores de los
delitos del lo de agosto son de distinta condición que los promotores
del reciente movimiento anarco-sindicalima. Para la República tan peligrosos son unos como otros. Y, además, si se atiende al data) causado al
psi.. es evidente que la sublevación
de todo un cuerpo de ejército y la
intervención en el movimiento de la
fuerza armada y de numerosos jefes
y oficiales tiene mucha mis importancia que la iaielativa perturbadora
de los grupos de extremistas exaltados que, sin plan ni concierto, intentare° implantar sus ideas utZ,picas.
A estos delincuentes no les alcanza
la amnistía porque el Gobierno considera "que los movimientos subversivos no tienen justificación posible a
raíz de una consulta electoral que
abria a todas las ideologías cauces
legales para la implansacian del sistema político por que propugnan-.
Esta es la razón de no comprenderles en la amnistía? Será la razias
oficial y no es razón ninguna, porque
los sublevados del ro de agosto también podían recurrir a la fuerza de
los votos para imponer sus ideas
no tenían necesidad alguna de sacar
a la calle a los inocentes soldados que
perdieron su vida en cumplimiento
del deber de obediencia a unos jefes
perjuros.
La razón cierta de lo que se pretende por el Gobierno Lerroux no
es la que se alega en el preámbulo del
proyecto de ley de amnistía, sino la
que Gil Robles y los agrarios que todavía no hzn acatada el régimen desean, porque les conviene, la libertad
de Sanjurjo, Fernández Pérez, Canalcanti, Barrera y denlas sublevados del
to de agosto.
Y. si es así, no nos engafiemos, la
República se muestra demasiado generosa con sus enemigos de la derecha monirquica y excesivamente parca con los extremistas de la izquierda."

El projecte d'amnistia

nurvio

EL
el coso/art. Diu que si
no es castiguen els autors dels deliefrs SENYORA:
n-ontra (CO formes de Gimen, les "cuarNo deixeu de visitar la nostra
teladas .' no °echaran 1!:17!:

"Por si fuera poco, el proyecto de
amnistía se reduce a los delincuentes
sentenciados con anterioridad al 19
de diciembre de 1933 i quedan. Por
lo tanto, expresamente excluidos de
SUS beneficios quienes cometieron el
mismo delito de rebelión, partiendo

amb el Deportivo de la Coruña, al qual
hom ha ofert 45.000 pessetes pel trasiras de l'internacional Chacho i del seu
company d'ala Die, esperant la cantestació de recaías gallee amb gran optimime.
Ens manifestó que a l'adquisicie de
Chacho i Diz en seguiran probablement
la d'altree valors nacionals.
Finalment, si cal—continua dient el
senyor Coma—, es portara a cap l'adquisició de dos jugadora estrangers de
gran ciaste, emparant-se en les facultats
que atorga el Reglament per alinear
cada club espanyol dos jugadors estrangers."
NOTES
En l'equip que presentará diumenge
el Barcelona és probable que hi reaparegui Sales, i per consegtient estaria
format aixi: Nogués, Zabalo, Alcoriza,
Santos, Salas, Pedrol, Vantolrä, Goiburu, Morera, Ramon i Cabanes.
— L'Athletic de Bilbao gestiona la
modificarle, de dates per al partit
quart de final amb el Madrid; de cidnar resultat, el partit d'anada es jug ada a San Mames.
— Avui ha de celebrar-se la reunió
dels clubs primera i segona categoría
que han de disputar el torneig de promoció per tal de confeccionar el calendari de la competicie.
— La U. E. de Gräcia, diumenge va
guanyar el Martinenc (amateur) per 6
a 1.

L'ACTIVITAT DE FALZIOTS
DE PALESTRA
Vol a vela. — Cant a continuaci6
de la serie de provatures que aquest
agrupament ve realitzant per a l'adaptació del vol remolcat per cotxe, en
la reunió de practiques celebrada el
diumenge passat a faeredrom Canudes es realitzaren graves de remolc
directe, obtenint-se per primera segada resultats completainent satisfactoris.
L'adopcia del remolc directe, tal
com ha estat prevista pels nostres elements volavelistes, ea d'una gran importancia per al desenrotllament del
col a vela a Catalunya. i Falziet%
Palestra, continuant la seca tradicional actuada volavelista, han anat
efectuant tota mena de provatures per
tal de poder tailitzar-lo, havent quedat provada la seda conveniencia en
les demostraeions de diumenge.
Les preves han estas fetes pele se15)-ore Sevilla, Colornines i Cavaller,
atril, el planarlor "Catahmya" i utilit.
zara un morse dr Hr.. gentiltnen'
ceda pel sens-or Solarana, havent-ar
efeentat Ulls vals magni‘Cs de 15 a
lineas daasear'a.
Per tal de procerrr a la seca adop
ció definitt•a, ha estar adquirit un

Els - racismes franceseaPierre Louis Berihoud, a la REVUE
PARLAUENTAIRE, estría Me !faro i
documental artirte Per demostrar que la
nostra ?poca is dominada esseneishnent
per qiicstions raciStef.
"No parlem—dia—dels particularismea

que han triornfat politicament: Meada i Catalunya; no parlem de l'India,
que, despres d'Egipte, tracta d'espo)sarse la tutela anglesa; pecó ¡podern oblidar la gran querella lingüística que després de la guerra ha dividit Belgica, on
abans la unid teta la força? Oblidarem
que la Rússia soviética ha hagut de
practicar una amplia pi.litica de nacio
-nalits?¡No
Yeienl dibuixar-se a l'Amerina del Sud una política, impulsada
per alexia, de renaixença indiana? ¡Les
insureccions cubanes stet altra cosa (pe
estrebades nacionalistes? La lugoslávia.
nou mosaic de provincies, no neu amenaçada de dislocació, a cada moment, la
seva vida precaria?
En els mateixos paisos mis "uniiic.ats"
;la nova política que hom hi preconitza
no s'apuntala en un sentiment revifat de
la Nació ¡ de la raga?
Franea—al.•gei4--n 0 is una e.teePcid.
Alludeir al ca l d'Alsacia, de Bretonya,
del Rostell6. 1 diu textualtnent d'asuele
darrer ras:

"No parlo pas del Rosselló trances.
1 no Mínala la Catalunya autónoma ea
un pol d'atracció d'una gran força. Majorment quan els catalana són naciera/listes i fins imperialistes."
Afirma que aquesta expressió no it
del cronista, ans recollida de llavis d'un
conseller de la Generable. Retreu els
cursos de vacanees occitano-catalanes
organitrades a Ripoll. Reeorda una versos d'Entiba Ripert recital: en la Mol,.
garacid del monutnent a fose," Anglada,
a Leaignan-Corbiarrs, i en els viola la
pectesa aconsella, ea llar de firar ets un,
n1 París, de ficar-los damunt de Cata-

hoiya.

Demostra antb exemples que aig n no
tus tos pur joc i que són sempre
¡celes i escriptors cls primer: a retajar
el joc dels sentiments nacianols, i efe.
ocix:

"Hi ha altres fogars puixants de regionalime. Horn pot dir que almenys els
sis vèrtexs de l'e:canon que dibuixa
França nófereixen indicis remarcables:
la Flandre, Alsacia, Bretanya. el País
Base, Niea i la Provenga. Pena no tat
es passa solament a les fronteres. Diesortadament, hom no ho vol rente.
El públic, tingut en la ignominia, restara serpres d'assabentat-se'n el dia
que algun incident sorollós imposari a
tots el deure d'obrir els ulls."
I després d'enumerae alguns fets
transcendenlals d'aquest cardeter, passats
desapercebuts ¡TI poble francés, concisa:

"Es una lamentable equivocació de
tractar uns tals simptomes pel menyspreu o la injúria. Un tal judici és räpid
coi-lucid de Primavera I Estiu. i còmode, però incomplet. En els momenta presents, sobretot, hi ha en el reCada dia, de 5 a 7 tarda. Rambla gionalisme i en e tradicionalisme una
de Catalunya, 16. Telèfon 11246. força d'atracció considerable a causa de
l'esperit racista que ho envaeix tot, La
premsa de gran tiratge, el gocen', els
bornes política, ropinió pública tenen el
deure urgent d'interessar-shi."

a aisó, pub que amb tot en el moment cotxe destinat a aquest °hiede, i es
actual havien entrat ja en negociaciens procedeix actual:11cm a la reparack

Futbol Aviació

Seran exclosos del primer
equip del Barcelona tots els
catalans
Ahir arribaren els jugadors
Reproduírn d'un collega unes mandesdel Wiener Park Club

NOTES
S'ha acabat el Concurs Internacional de Cannes, en el qual han quedar vencedors de Stefani i Nancy
Lyle en l'individual senyors i dames,
respectivament Resultats de les fu nahe: de Steiani guanya Matejka
per 6-1, 6-1, 5-7, 6-3. Senyoreta
Nancy Lyle guanya senyora Mathieu per 6-4, 6-4.
H a acabat lambe el Conmuto Internacional de Sant Remo, en el qual
arcillen part les millors raquetes europees i alguna universitaria amera

e vista

r)Rt.
Premsit.

del planador d'entrenament, amb el
qual es confia d'obtenir un majen- rendiment.
Sense negligir la preparada, dels
altres elements, en la mateixa reunió
s'efectuaren practiques de llançament
per "sandow", a càrrec dels senyors
Llaquet, Schubert, Altimiras, Ame,
Llambics i Cases, totalitzant-se
21 vals.
Concisas de models reduits. — En
el II Concurs anual de models re-

duits (construcció en maqueta), que
ha estat caos-oral per a aquest mes,
hi poden participar tots els aficionata.
Les inscripcions han de formalitzar-se aquesta setmana i el Ihurament
d'aparen; s'efectuarà fino al dia ro.
El reglament pot recollir-se al local
social, on es poden adreçar totes les
consultes de 12 a 2 i de 7 a 9 del
vespre.
El primer premi d'aquest Concurs
ha estat concedit pels Serveis d'Actonáutica de la Generalitat. Hi ha tambe premis de Palestra, Aero Club de
Sabadell, Falziota, Federació Catalana de Vol a Vela, etc.
Vol a motor. — Esta en formule
el Comité de Vol a Motor, el qual
tindrà al seu canee organitzar les
practiques de motor, curant de la celebrada, de vols de turisme, bateig,
doble comanda. fotografia aeria, cursos de preparació i formació de Pilota
GRANS FESTIVALS INTERNA-

digui de la seca importancia, i a aquest
fi ha preparat an programa que pot
assegurar-se, tense temenea d'exageradia que será d'alta ressonäncia.
Momentaniament, pot donar-se com
enllestit, ja, un "rally" de velocitat
a Barcelona. amb sortida de tots els
aeradroms crEspanya. Per a aquesta
prova, dotada amb dues mils duescenses cinquanta pessetes , es compta
arnb participants de Madrid, Andalusia, Mallorca i Valencia, i es pessible
també la participació de pilots i apare-lis de la Catalunva francesa, i s'han
entaulat gestions amb elements de
alontpellier i Tolosa.
Ultra aquest "rally", que tindri noe
el dia 14, amb arribada a les quatre
de la tarda a l'aeròdrom de l'Aero
Club ele Catalunva, el dia 15 al matt
tindran !loe a l'Kipadrem de Can Tunis les preves internacionals d'aviació,
que comportaran diversos concursos.
entre elle un campionat internacional
Salta acrobäcia, en el qua: s'anuncia
la participació de les més destacades
figures en l'especialitat, tant nacionals
COTO estrangeres.
Estant sotmesos els reglaments aquest campionat a l'aprovació deis
corresponents organistnes, dintre poca
dies dies podrem donar mes amples
detalls daquesta gran organització,
que honorará dignament la nostra
ciutat i l'Acre Club de Catalunya.

Boxa

Gironès accepta de boxar amb
CIONALS D'AVIACIÓ ORGANIT- Torres. El combas es fari dimecres.—
ZATS PER L'AERO CLUB DE
la Iletra publicada en un rollega
A
CATALUNYA
en la qual Xavier Torres manifesUN "RALLY" DE VELOCITAT taca que després de les seres darA BARCELONA I UN CAMPIO- reres ajotar-tes es considerara pum
JoNAT INTERNACIONAL D'ACRO- qualificat per a ésser enfrontar a
sep Girones, aquest ha respost amb
BACIA D'ALTA ESCOLA
declaracions
en
les
quals
es
deunes
Havent-se hagut d'ajornar, acciden- clara disposat a acceptar el combat
talment, la gran reunió boxistica que sempre que hi hagt an empresari que
baria de tenir lloc el diumenge vinent, tingui interés a muntar-lo.
dia 8, han restat en primer lloc de lea
Escrites aquestes rattles, rebela
fe-tes esportives de Primavera, en la una nota d'Olympia Ring en la qual
commemoració del III aniversari de s'assabenta que al mate Girones-Torla República. els festivals internado- res ha estat signat i que se celebrará
muls diviadó que organitza l'Aero el proper dimecres al Circ Olympia,
Out, de Catalunya, l'entitat degana
Johnny Ring taverantent
de l'avieeid a la na gua terra, per als
El passat dia 2, a Swansez, johnny
ches te i 13.
King;
~pió d'Anglaterra del pes
Petrocinades les esmentades festes
pels alts organismes de la ciutat. gall, bou severament batut per Len
Beynion.
Encara que havent anat al
F.(ero Club de Catalunya ha procurat
que l'erganitzaciä a portar a cap si- tapis per 9 segons a la 13 represa, el
go
yeritat de valua i que no des. templó pagué arribar al final dels
rounds encara que plenament betut
per punta.
Nemel besare a Londres.—Demski,
manager del pes fort alemany Welter
Neuael, ha declarat a Nova York
MEDICAMENTS PURS. haver signat un comí-arte per un
FARMACIA VDA 01
M at a ente! el neu patrocinat i el besudor que resulti vencedor del combar entre Petersert i Len Harwey,
Ei eombat tindri efeete el s de setembre i Neusel cobrara 4.500 lliures.

ANALISIS
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Dli OU S, 5 d'abril "de 1934

l'organitzachi de
El mayor Ramon M. CanUna reunió moguda de la comarcal de la Delegació del
Prudent
l'Institut Agrícola Català de Sant lsidre Govern central a
Catalunya
a

Sobre la mort de
1' ordenança de la Va ocupar-se del conflicte del panys, deneralltat
ram de l'aigua, de l'Audiència
Banca Arnús, de
ttecident
Barcelona i de les festes
Important reunid dat aovara do la gonoralitat

La Hei de Contrastes de Conreu

A Atadora

gemid del

*tima

de la

d'un

Valenti Blanch

Es confirma la idea del
suïcidi

de l'aniversari de la proclamació de la República

Ahir, a les cinc de la tarda, a ran..: cure, i, finalment, la restauració del
despatx de la Conselleria de Governa - Pont del Diable de Martorell.
Amb referencia als totalices socials,
cid, es va reunir el Consell de la Generalitat, sota la presidencia del ..:n-or el doctor Dencäs va Ilegir la següent
nota: "El Govern de la Generalitat ha
,annpanys,
Pels volts de les nou el doctor Des- fixat tota la seva atenció en el problecae va absentar-se alguns tninuts de la ma plantejat a les fabriques del Rarn
reunü, que s'estava celebrant, per tal de l'Aigua.
Al Departament de Treball s'han
de donar als periodistes la segiient reaprovat unes bases que satisfan les aspi:erencia oficiosa:
racions dele -brers del Front Unie del
—El conseller de Justicia, senyor Ram Textil i que han estat acceptades
Lluhi — cornend — ha donat compte pele patrons. Meleras aquesta salucita
de les gestions portades a ca p a Ma- pero, a les fabriques continua imperant
drid, duna manera especial ha fet re, l'anormalitat . .oduida per les coaccione
marcar les seves impressions optimis- d'un grup d'inadaptat; que es neguen a
tes referente al traspiss de serveis de
acceptar les solucions conciliadores dele
presone.
arganismes oficials.
S'han nomenat els delegats de la GeEl govern de Catalunya no pot toleneralitat a la Cornissió d'Enllaeos fer- rar ni un moment mis aquesta situació
nviaris.
anormal. Despida d'autoritzar que els
El conseller de Cuanta, senyor Gas- patrons puguin fer acomiadaments indicompte
donat
ha
segul
dient
—
sol —
viduals del; que pertorbin el regim
,de la reutgamIzació que va a efectuar treball ele les fabriques, els assegurarà
a la lastitucio del Teatre de la Gene- l'exercici d'aquest dret.
ral:tat, i isa presentas el projecte desEls patrons vésela ami obligats a restabliment duna biblioteca al parc dio' tablir la normalitat dintre nurs fabrifasta que ¡'Ajuntament construeix a la ues amb el ben entes que el govern
plaga de les Palmeres. de la barriada de Catalunya estä disposat a sancionar
de Sant Andreu.
atnb el maximum de penalitat tant els
S'aprova tumbé anar a l'adaptació de patrons que consentin aquesta situació
l'esgiesia del Parc de la Ciutadella per ele violencia curo els pertorbadors t„ue
rilltivin.
onvertir-la en tomba del que fou primer President de la Generalitat, EranEl Goteen desitja que ropinió pabli.
cese Macla.
ca estigui ben previnguda sobre aquest
una
El Govern ha resolt desestimar el conflicte, advertint-la que constitueix
recias presentat per "La Veu del Ves- de les darreres fases del preces de la
que
elements
pre" contra la multa imposada pel con- pertorbació provocada per
velen viure Jora de la Ilei i imposar-se
seller de Governació.
S'ha acordat que el Govern visiti la per la roacció. i esta disposat a resoldre
tomba de Francesc Macla el dia 15 d'a- el problema afrontant tota mena d'inbril, al atad, per commemorar alai la cidencies que es lluqui," produir."
Segors re lcrenries que ene mereixen
proclamació de la República. El GoConsell,
vern la Generalitat invitara a aquest rredit, en aquesta reunió del
versió
acte toree les corporacions oficials i ba- ultra ele afers exposats en la
qüesde
la
Catalunya.
de
va
tractar-se
també
oficiosa,
tes les entitats politiques
S'ha aprovat commemorar la procla- tia dels Tribunals de Justicia.
meció de la Repiblica — prossegui —
inaugurant les institucions oue la GeneADVERTIMENT
ralitat ha creat darrerament, com la
Guarderia d'Infants de Sant Andreu;
la Biblioteca instaHada al Pare d'InAdvertim a les persones a les
tests de Sant Andreu. que l'A.lustarnest
inaugurara; el Dispensari ambulara de
quals interesal la publicació imL'ENTERRAMENT
LI uita Antituberculoca; l'Exposició
mediata de les notes que ens ende Puericultura a la barriada del Camp
DE VALENTI BLANCH
vien que els originals han de disien; el Pavelló de malalts
Ahir. a dos nuarts d'onze del mata de l'Arpa
rigir-se tots a la Redacci6, Corts
Code
la
Chaira
Mental
de
Santa
s'e:coma renterrament de l'ordenança de tals
Catalanes, 55g, ter pis, abans
loma: la Biblioteca Popular que la Gela Banca Arrias, Valenti Blanch- La coha establert al Grup Escolar
de les nou del vespr e. Els que
mitiva que acompanva el mort era for- neralitat
que
14
del
Instituts
un dels
ens arribin mis tard d'aquesta
mada ser familiar% i amics seis. i s'or- Pece Vila:
Comitè Regioel
Catalunya
a
creat
ha
ganitzä al nati de l'Hos pital Clinic. en el
hora o vagin adreçats a la imque funEnsenyament
i
nal
de
Secan
ditaisit iudicial del qual hl havia dipositat
premta
cionen des del comencarnent d'arme-si
el cadäver.

Davant del jutjat número 13, que is
et que està encarregat de la instrucció in•
cas.la per la mort de rordenanca de la
Sanca Annis, Valent lanch, va prestar declaració ahir el seu company Manuel Lausin. el qual es ratifica en les
declaracions que havia fet amb anteriotitat. F.xplica que va acompanyar el semor Sarda peroue Valenti Blanch va
creare que era mis prudent que un delle
eos es quedes al Banc. per tal mte
agites t no quedes ahandonat. Es ratiiich
¡mimen sobre certs punts que es teterei xen a restat mental del mort i sobre la frase cue va pronunciar la diada
del Diveudres Sant del qual dia digui
que eren perdonats tots ele pecats.
El metne forense. senyor Vives, en
rartmliació eme Ita fet de la relació d'autóp ela. !cele que la mort de Vrlenti va
¿ser oroduida a conseqüència duna hemorragia cerebral. i q ue en produir-se la
ferida. la mert i la caiguda del cos lores simultänies.
Ccafirma cae la tra l ectaria de la ferida preduida en un Ola horitzontal, va
de davant cap enrera: cue al forat que
éS en forma de mina, hi ha une eranets de oólvcr , cremats i alguns cabeils
socarrimats. D'agrest s frts se'n despre
que el tret fou disparat a mis de dos
centimetres de distincia i a menys de
quince. ja que d'isser-ho a menys de
des centímetres no hi l'aura tatuntge,
i a 111.. s de quince. els cabells no haurien estat socarrimats. D'un. eenyals Que
mort tenia a respal interciliar es despren que la ferida pegue ésser nrocluirla
ssant indist;ntarrent l'arma amh la mt't
dreta o amb la mä esquema. Tumbé s'ohser.aren unes taquee de pólvora, la qua l
r- era cremada. i cae li marcaren la
pe- . a la mil dreta. Provenen d'uns diefets amb una arma que no és
és. amh un revblver
Aquests senyal s . probablement foren
produits abans del dispar que li canea la
mort
Acaba l'ampliació dient que la mort
fut produida Per euicidi.

Alije, a les onze del matt, va reunirPrecisament és Per això, q ue da
moment 110 lamm públics tots elS
se a la sala d'actes de l'Institut
cola Catada de Sant Isidre el Consell acords adopto, en la reunió cravia.
Executiu de rentitat Hi assistiren dos alton s dels quals. pecó, seran avui
representants de cada centre adherir, mateix facilitan' a la Prerlißa•
la Junta Directiva i ele ex-presidents
Caldra també esperar la promuli ex-vicepresidents de l'entitat. En to- gació de la Bei— seguí dient — per
tal, prop de vuitanta n'embree, ele apellar-ne davant el Tribunal de Gaquals ostentaven la representació de ranties. Per cert — alegi— que ara la
electrocutat.
lee filials de tot Catalunya.
noca dies el T. S. ha idetat una reLa noticia do l'accident fou
Segons sens va dir, la reunió havia solució revocant una sentencia de
comunicada al president pel di- estat convocada a l'objecte de tractar l'Audiencia de Barcelona i disposant
rector d'Indüstries, senyor Co- de la lId de contractes de conreu, re- que passi al Tribunal de Garanties el
centment aprovada pel Parlament ca- recurs entaulat per un particular conlon), quan aquell es trobava retalà,
tra la Llei de solució dele conilictes
tina al seu despatx de la GeneL'assemblea, que fou molt tumul- derivats dels contrattes de conreu.
ralitat amb els consellers se- tuosa, va durar fins prop de dos
En aquesta resolució hi ha un
nyors Gassol, Esteve ¡ Lluhi, que quarts de tres de la tarda. Mis tard, considerant en
qual justifica
acabava d'arribar de Madrid.
pelo volts de les set, van reunir-se ni - perque en la substanciarió del recurs
rentitat,
de
en
t
uns
quants
socis
El president sortt de seguida vam
s'ha prescinda de l'Audiencia de Baren auto cap a Martorell, acom- possiblement els que integren la 'in- celona. El T. S. ha entes q ue aquella,
panyant-lo el president de l'As- soria croposizió mis radical, a rober - en aplicar la llei, va sobreentendre la
ecu judi- seva constitucionalltat.
sernblea Municipal, senyor Escct- te de comentar l'actuació, al
ci no prou encertada, de l'Institut.
trobeu inoportú — erectas fet, que havia anat a visitar-lo;
Per tal d'informar els nostres lec- ihrem per acabar — el recórrer a Mael conseller doctor Dencäs, el tor; respecte l'ocorregut i els acorde drid contra una llei aprovada pel Parmetge dels mossos d'Esquadra, presos en l'esmentada assemblea, vi- lament cataba?
doctor Bas, ¡ el cap de Cerimo- anal-cm el senvor Jaume de Riva i
—No, de cap manera. Està previst
nial, senyor Rubí. Mes tard sortf d'Espanya, president de l'Institut, el a l'Estatut Que podrá apellar-se daqual
va
dir-nos
el
següent:
cap a Martorell, amb l'objecte
vant del Tribunal de Garanties. En
—En la reunió d'avui shan marcat, fer-ho, tau. doncs , dios eo que disposa
de visitar el lesionat. el inetge
cona sempre, les diles posicions: la el text de la nostra autonomia.
especialista doctor Bretón.
dels exaltats, aquells que parlen d'a••e
En els primers moments es va doptar acords radicals i d'organitzar
Al que hem consignat mis amunt
creure que el germä del senyor trens per anar a fer acte de protesta
Companys havia mort, perb per a Madrid, i la posició dels rités mo- hem d'afegir Que contrariament al que
noticies que es tingueren des- derato, els quals adopten una actitud seas havia manifestat, no ens bou
possible d'obtenir la referencia deis
prés es va saber que encara vi- més aviat conformista.
A dir veritat, però, respecte els tres acords adoptats en la reunió del metí
via, però que es 'robara en greu
punts bàsics de la Ilei (contractes per Ni dele que se'ns havien anunciat com
estat.
temps indefinit—dret d'adquisició de a susceptibles d'eeser comunicats a la
La mala nova circulà rapidala finca per l'arrendatari — evalua- premsa, ni dele altres.
tan
ment per la ciutat, produi
Per altra banda, a l'hora que esció fonamentada en el liquid contributrist
es
va
saber
el
bon punt
tiu, l'opinió dels membres de l'Ins- crivim les presents ratnes, ignorem
ele adoptats en la reunió de
efecte que és de suposar, 1 foren titut és unánime: la no acceptació.
en gran nombre les persones que
I no cregueu—prosseguí—que res- socs i de la m'al ja hem assabentat
acudiren a la Generalitat a in- pecte la Ilei espanyola adoptem una els nostres lectora.
teressar-se per l'estat del senyor posició diversa. La Reforma Agraria 44444441•444.1444+641~44+
aprovada per les Corts Constituents
Rarnon Maria Companys.
conté també els tres punta als quals
Al migdia el senyor Selves anä
m'he referit abans. i la nostra actitud
a Martnrell a visitar-lo. acompa- és. per tant, idéntica,
nyat del cornissarj general d'Ordisgust—contialtre motiu
De Catalunya.— Bisbe, 3 ('Ir a na).
dre Públic.
'article setè de la llei que ve
l
de conreu
prestats
senyor
contracte
al
Una vegada
a estahlir que cap
Joventut Socialista deL/3arcelona.—
Companys els phi-Itere auxilie fa- no es podrà referir a una extensió Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
cultatius, gràcies als quals fon de terres superior a la que requereix, (Oberta al públic tots els dies feinem,
retornat a la vida, el pacient fou ultra el treball del conreador, dels seus de set a nou de la nit. Diumenges,
i descendente directes. ger- d'onze a una del metí)
traslladat a Barcelona en una ascendents
mano o afiliats de dret, el Ceban de
Academia de Ciències i A rts. —
arnbulända sanitària, i conduit jornalers en proporció superior a la
a la Clinica de L'Anilina, a pri- de la quarta part de la feina durant Rambla dels Estudis, 2, pral.
Academia Catalana de Belles Arts
meres llores de la tarda.
l'any agrícola.
A dos quarts do quatre, aproAquesta disposició entenem que ¿a de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
non
a una). Especial d'Art i Arqueoximadament, Ii fou practicada la atemptatória als interessos de ragrilogia.
cura, essent presento el seu ger- cultura, cae obstaculitza les explotaAcademia de Medicina i Cirurgia.—
dos; agríenles en escala, en no permà Llufs i diversos familiars.
tue els pagesos puguM prendre Carme, 45.
Els metges dictaminaren que metre
jornalers.
mis
calla
de
dos
o
tres
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
l'estat del senyor Ramon Maria
Clar, però, que la llei no ha
Academia de Bones Lletres. — Car
Companys és grata pe, no doces. estat encara promulgada. S'ha de prodel Bisbe Caçador.
rem
peral, la qual cosa permet abri- cedir a la correcció d'estil, que és d'esAnís. — Passeig de la República,
rar fonamentades esperances de perar aclareixi alguns conceptes con36, pral. (de nou a una i de vuit a deu)
fusos i disposicions contradictòries.
salvar la seva vida.

Abir al migdla l'enginyer senyor Ramon Maria Companys,
germà del president, mentre os
trobava a Martorell examinant
un transformador a la Central
Elèctrica, va rebre una torta
descàrrega eléctrica, que el deixà

e

ARXIUS I BIBLIOTEQUES

l'organitfresti procedint
zati6 dele diversos serveis que
han quede a ehrrea de la Delegarló especial d'Ordre públic del
Govern de la Repdblida a Catalunya.
La

secció d'investigacid d'estrangeria, al davant de la qual
hl ha l'inspector senyor Andreu

Vaquer, ha estat organitzeda on
dulce brigades.
Una rVinformaci6 general. la
Mi3Siö de la qual serà d'inforMar sobre lote i cadascun dele
rangers residente a Catalunya. tant si són domiciliato en
aquesta regid. com si hi visten
rom a transeúnte. Aquesta brigada estä a cärrec de l'inepector
senyor Josep Mancebo i té assignats quaranta funcionaria.
L'altra serä d'investigació
estalla subdividida en seccions,
cadascuna de les quals tindrà al

seu cärrec una zona, l'extensid
de les gneis ha estat fixada d'acord ami) la densitat d'estrangers residents als diferente barris de la ciutat; la seva missi6
serä descobrir les activitats clandestines dels estrangers, condició ¡ mitjans de vida dels que
resideixen en hotels. fondee i
pensione; costums recursos legala dels que freqüenten !loes de
diversid i de vid; servei de vigiläncia a l'arribada d'avions i deis
!l'ene procedente de la frontera.
Aquesta brigada estarä a les orees de l'inspector senyor Muda:
.-abarca i la componen 'renta
funcionario.
Ahir a la tarda. al Parc mbbit,
lingué lloc el lliurament del ma.
terial que ha de servir de base
al pare möbil de la Delegació.
També sernbla que en la darrera reunió de la Junta de Seguretat s'acordà dotar la Delegació
especial d'una companyia de
guàrdies de seguretat per ale
serveis de prevenció.

A LLORET DE MAR
(GIRONA'
CURUCA MENTAL "TORRE CAMPDERA"
p , r a malans nerviosos. mentais t tosto:mane. Telefon la. StetCe director - real(tul: DOCTOR EL BERRAT I CARRERES.
Per a Informes, adreeeu-vos a la matolls
Chales o a BARCELONA. ele divendres,
Oc quatre a set de la tarde. a la puta
de Letamendl. atan. 3, ter.

`2217218

EL

SENYOR

n Josep Mansana i Terres
ENGINYER INDUSTRIAL I ADVOCAT

Conseller i Director Gerent de la "Catalana de Gas y Electricidad, S. A.", "La Energía, S. A.", "La Propagadora del
Gas, S. A.", "Eléctrica del Cinca, S. A.", "Saltos del Ter, S. A.", "Compañía Anónima Carbones Asturianos"; President de la Societat "Electroquímica de Flix", de la "Mutua General de Seguros". Conseller de la "Sociedad Española
de Carburos Metálicos", etc., etc.

HA

MORT

després d'haver rebut els Auxilis Espirituals 1

la

Benedieeió Apostòlica

(E. P. D.)
vídua, tilia, fill polític, germana, nets, nebots, nebots polítics, cosins, cosins polítics
i familia tota i els CONSELLS D'ADMINISTRACIO de les esmentades Entitats, en comunicar
als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a la casa mortuòria, Passeig de Gràcia, 82, dan& divendres, a dos
quarts de dotze del matí, per tal d'acompanyar el cadàver a l'església parroquial de la Concepció
i després al cementiri de l'Est.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Els seus:

Els Excms. i Rvdms. senyors Arouebisbe de Tarragona i Bisbes de Barcelona i Solsona, s'han dignat concedir indulgències en la forma
acostumada.

'
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FEMINTA

1

Passeig de Gràcia, 23 -- Telèfon 13352
limInevmmillimiliquilmillimiiwnwilimpiumniimir.lnpc,,,mern.,,,,,-Tilin
- AVUI, A LES DEU DE LA NIT

Solemne estrena

.greha,v4,..CP41

C9ìÁ.tntÆ/

"„-

7«9

ce.‘„„-ä-

dxseade,./KerAer

Conjunt tan variar, de dificilíssims
caràcters, és prou per a ensa:car el
talent interpretatiu de Lionei Bateymore.

c9i7r?
-714

Biografies curtes

Nota.—La taquilla estar à oberta cada dia,
d'onze a una del mati, de quatre a set de la

W. C. FIELDS
Quan comptava a penes onze anys
d'edat, W. C. Fields fugi de casa dels
seus pares amb la ferina resolució de
dedicar-se al teatre. Segons confessa,
el que rné Ii cridava lateado daquesta carrera és que els que

tarda i de dos quarts de deu a onze de la nit,
despatxant les localitats amb cinc dies d'anó, sense recàrrecs de cap mena.
ticipaci
144444444444+44.444444444444454444444

EL CISEMA
LES ESTRENES
"El boxeador y la dama"
UrquInaona

fent, a la fi, matx nul, com si volgués l'autor satisfer el desig de l'espectador americà de veure Camera ven
çut — i si no vençut, igualar — per
un home del país.

M. O.
En el film, naturalment, un actor.
Film escrit, denb el tito! "The Prize- Walter Huston, i una actriu, MYrna
"my,
¡'argumenfighter a nal the Lady" per
tista Frunces Marion, dirigit per IV. S.
—*—
Van Dyke, fotografía de Leste. White,
decorats d'Edwyn B. Willis i antb el següent refertinient: Belle. Myrit4 Lev;
Steve Mnrgan, 3fax Baers Carnero. Catalunya
j'ox
Prime Camera: Promotor, Jack DeinpFilm dirigit per Irring Commings, amb
sey; Profeseer. Walter, [Tostan: Willie
Ryan. Otte Krager, Munir/ Evons i d'at- fotografía d'Arthar 3filler i deeorats de
nullmn 1.11terprelal Per Spcnetes.
rer Traey (Edward Carson), Claire TraVor Unen Ler), Ralph 21forgau (Juig,Després de reunir en un sol film es- Penfielel) i
trelles i mes estrelles, els productors.
a la recerca de nous atractius, han trobat
un nou procediment per a atraure el
Els cancsters, en desaparèixer la Ilei
i aquest és presentar-li una se- seca han de canviar
dofjci, i aleshores
rie de campions i ex-campions. Es ojal comença
la indústria del segrestament
com en "El boxador i la dama" podem En el film
ens
trobem
ami-) un gangster
veure Max Baer i Primo Camera. n
unes vol enredar, simpätic i una miJack Dempsey, Jef fries i una colla d'al- que
ca, mica molt innocent. que va a la pretres boxaders famosos en eis seus dies.
só per creme', l'advocat que li pren
Pero, per presentar-los, calla trn are,.

"La ley del Talión"

ment, i aquest l'ha escrit Frances Marion.
L'acció es descabdella en dos mons que
apassionen l'opini, americana: els hoxadore els gangsters. Aquests. pere , no
hi s ón posats mis que per oferir
perill real al costar dels del ring, ,trament de vanitat. Pera; aquest perill de
la vida hi is posat d'una mane-, molt
particular i que hauria de fer meditar
l'espeetador amerieä: el gongs"?' d'a'
ruest fila, és un borne sentim.-o ., 1, tencavaller toril aquells band ies de
I'Dest que ens oferien ele filme motePite les aojes. quan a l'Oest ja no
hacia bandolera
;Indica això que també s'acaben els
gangsters? Seria una gran rosa' per?)
anuest enterniment pel ti;m1 pod ria indicar-ne tarnbe una altra, i no pas gran.
i seria l'entra d a del gangster a la no,imantar, es a dir. l'ingrés en una escala
de valore corrent. en la qual l'ofici fas
el de menvs. I aixet, indubtablement, ftira

perillostssim.
Deixant a part això, el film és fet per
mostrar-nos l'enamorament d'una xicota
per un boleador i. sobretot, combate de
boga eeeeions d'entrenarnent. Van Dyke
he ha compres aix i . I. amb un Mil
non'nalfssim . sense senialitale. exnlicant
la història dineu cense estil. ens dóna l'aventura del boxador i la dama que se n
va enamorar, ele sena triomf e, les seves
taigutles i Ja Iluita final amb Camera.

fa detenir tota la banda i mor en la
"Un film que posa els simples insI huila final.
tints en Primer pla que té una tenEl film, que a moments és molt mo- dencia a demostrar que Phorine de ia
gut, d'altres resulta excessivament lent, jungla, i fins el simi, és capaç dels més
cosa que perjudica el ritme. Lee Tracy nobles sentiments b pot contraure matriens dóna la seca bona interpretació acos- moni, està en contradicció amb la políturnada, acompanyat de Claire Trevor, tica de repoblació i les tendències del
que potser fa massa cigarretes. Per, no nacional-socialisme, Considerant l'increen te ella la culpa.
ment de la sensibilitat en amplis cercles
A. FERRAN de la nació en aquestes qüestions de la
dignitat de la dona i les Ileis de l'herència. el film ha d'ésser prohibit.
En els seus efectes el film actua conNoces d'argent
tra la propaganda oficial i la instrucció
de Lionel Barrymore
en aquesta esfera fins i tot si l'espectador ing enu no se'n dóna compre immeEn el present any de 1934, i per diatament." I després: "El film és caaquests mateixos dies, celebra Liane! paç d'ofendre el sentit de raça i de treBarrymore les seves noces d'argent ballar contra els esforços del Govern per
l'educacie ¡ per la instrucció. Es de
amb el seré art.
Vint-i-cinc anys de cinema. Es re- vital importancia per a l'Estat de manmanta, dones, l'aparició del gran ac- tente un sentit vital de la mea",
Referint-se a les escenes en qui intor per primera cegada davant la
cambra no res menys que a 1909, i tervellen animals la decisió diu que són
ion en els antics estudis de la Bio- cruels les Iluites d'homes i bésties i les
graph. En l'actualitat, i pels seus pro- entre animals sols perquè "poden excipis mereixements, és un dels astres tar sentiments sidics en els espectadors".
( mes illustres del firmament holly- La prohibició es feu a requeriment del
woodenc, preiniat per l'Acad è mia m inistre de l'Interior de W'urtemberg.
Es veu que els alemanys s'han tornar
d'Arts i Ciencies dels Estats Units.
I Al llarg d'aquest quart de segle de àngels, i són tan bons que no poden suj :abor, Lionel Barrymore ha interpre- portar el record de les persecucions deis
' tat centenars de films i nombroses nazis contra els jueus i socialistes. O he,
comedies en l'escena teatral, les tas- nm que ja no tenen jueus ni socialistes
ques en les quals compartí frequent- per perseguir, els nazis tenen potser por
mein amb les del cinema. Fa vuit que si exciten massa l'alemany neutre
anys que aparegué per darrera ce- aquest es lauct a perseguir-los.
gada en un escenari, i des de llavors
ha consagrar el seu treball per complet a l'art del llene.
Per amagar els guanys
De rota aquesta formidable laboren quantitat ¡ en qualitat—, Lionel
les
quines
són
Barrymore ha declarar
Els amistes de cinema segueixen amaseves nou interpretacions preferides, gant els seus guanys. Recentment cal
per considerar-les les més perfectes afegir a la Insta dels emhargats prevenque realitzi. Són les següents, algu- tivament Fin Dorsay, per 433 dólars
nes de les quals foren creades per ell que hacia de pagar i no ha pagat de
en el teatre i en el cinema: el coro- l'impost d'utilitats: Clarence Brown,
nel en "Peter lbettson"; Neri, en director, está embargar per 8. 0 97 dólar
"The Jest"; Shanks, en "Coppe- de rany '931, i Ted Ilea té dos emrhead"; Mouzon, en l'obra de Brieux bargaments. un per /.142 de 1927 3 un
"The red robe"; Ryder, en "The lion altre ren 366 dólars de 1931.
and the mouse", el primer drama del
cinema sonor; Stephen Ashe, en "Al
ma libre"; Jeff Keane. en "La gaBoda cinematogràfica
rra"; Rasputin, en "Rasputin y la
zarina", j Kringelein, en "Gran Hotel".

zugc-nal 44,
tgée;A•ca.

Dii0u5, 5 d'abril ae os;

LA PUILICNTAT

Ab

xiceta i els diners. Quan ell és tancat

la banda es dedica al segrestament i
acaba ner provocar una rcarciii eiutaduna. El gangster pres, F.d. Carson, demana permis per sortir acabar amb
banda, peroné a ell, ahans d'ésser gangster, ti segrestaren una filla. Perquè
el coneguin, un cirurgià plàstic li fa
una rara nava en el sentit total de la
paraula. i aleshores Plome, ja

$44444444444+~.~44444+

dediquen no han de marinar.
Després de quatre anys, durant els
quals apellä per no morir-se de fam
als més variats oficio, com cirabotes,
renedor de diaris, recader i en general qualsevol cosa en que trohés ocasió de guanyar alguns centims, veié
realitzades les seves arnbicions de
presentar-se en un teatre, ço que fea
com a prestidigitador.
La seva primera actuació fou en
un café d'Atlantic City, halneari de
coca Nova York, on Ii pagaren 3 délars a la setmana.
Mes endavant es present â en números de varietats; i iinalment arribà a her-se un nona i a cobrar d'acord
amb la seca fama.
El no hacer de parlar ni una paraula en els números que representaca i hacer de confiar sols a la miinca l'expressió del qtte colla significar al públic, ii permeté presentar-se
davant dels públics de França, Alemanca, itälia, els Balcans i altres
paisos europens. També viatjä per
Africa, les Filipines i en alguna ocasió per part de l'America del Sud.
Per tal d'ampliar el seu oamp, afegí
als números de prestidigitació d'altres
d'acrobacia. Una de les seres presentacions, en la qual combinara totes
dues activitats, fou la de jugador de
golf, veritable sátira que li valgué
gran popularitat i el senyalà a l'arenen:, de Florenz Ziegiield, el qual el
contractä per nou anys per als seus
Follies. També prengué part en diverses obres de genere musical.
En 1923 s'inicia en el cinema en
una pellicula de D. W. Grifíith. El
bon acolliment que va merèixer al públic en aquest nou camp el mantingué
en el llene fins a 1931, any en que
torna al teatre durant una temporada,
per a deixar-lo després definitivament
pe! cinema.
Fields és un dels pocs actors que
usa inicials en llar de nom de pila.
Això es deu a que des de petit li desagradava que l'anomenessin
diminutiu de "Wfilliam" (Guillem).

cm no rol no
1 mal no rlura tant

com velent
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AMA.

MOLT AVIAT AL
CATALUNYA
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Els nazis no poden veure
"Tarzan", per cruel
El ministeri de la Propaganda del
Reich ha prohibit recentment la projec:ió del film arnerica " Tarzan dels
bas an t- s e en que l'argurnen t era
contrari als principis nazis d'orgull de
raça i ofensiu per als ideals nazis sobre el
matrimoni i la dignitat femenina. També
deia l'argumentació que era "(retenes
desmoralitzadors i brutalitzants" sobre cl
tractament dels animals per l'home.
Segons una cimia de la decisió de la
censura alemanya, el film de Tarzan fou
proscrit P erq u é , es declarara, "la sensibilitat de la nació germänica ha estat aguditzada pel que fa a les qüestions de bi
logia hereditaria".

compensat plenament, per quant l'èxit que coronä la projecció bu definitiu ¡ les ovaciono que es tributaren
durant harca estona a interprets i directors en presentar-se al prosceni
foren delirants.
El seas or Ulargui, director propietari d'Ufilms Ulargui Films, assistí
la dita solemnitat, i ha cursat el següent telegrama, que dóna idea del
que fou la dita presentació:
"Estrella Kiepura amb Martha miIlir local Berlín, èxit indescriptible,
ovacions ¡
esdeveniment. Co-

URQUINAONA
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Dem: ESTRENA en SESSIÖ DE GRAN GALA:
a honor del Cos Consular de Barcelont

muniquen noticia prensa. Mol, con-

tent, saluts. — Ulargui."
Si tenim en compre que Martha
Eggerth és, sense disputa, l'actriu indicada per a obres músico-cinematogràfiques, i que Jan Kiepura és el tenor de mes potent i ben timbrada
veu, com ho demostra en "Hoy o
nunca" i "Todo por el amor", la presentació a Espanya d'aquesta producció, que reuneix els dos artistes i que
té per titol "Mi corazón te llama",
constituir) de segur l'èxit econernic
artistic maxim de la temporada que

La mas famosa reina de Suecia encarnada por la
mujer más famosa de Suecia...,

S.aProPa.

El

Teatre

ESCENAR1S
La companyia de Lupe Risas Cacho
estrenar) aquesta nit. al Poliorarna, la
comedla Aquí esta 11111ler, original
deis senyors Gabirondo, Pérez i González, A propósit d'aquesta companyia, es
diu entre la gent de teatre que l'obra
Clot, la corredora, de Lucio i Capera,
amb que es va presentar, és un plagi de
la comèdia catalana "La Quimeta maca",
de Salvador Vilaregut, el qual, al sm
torn, i confessant-ho lleialment, la va
treure d'una novena de Balzac. ¿Que Iii
ha de cert en aquest rumor? A nosaltres
no ens estranyaria que fos veritat.
*

Al Cómic 'carien anunciar per a

avui l'estrena de la revista Las peponas,
Keith
del mestre Luna. Peró corn que La camisa de la Pompadour segueix dmant
Elizabeth Young
encara bones entrades, ha estat ajumada
El diumenge de Pasqua , a la una de l'esmentada
estrena fino al dimarts la tarda, tingué !loc, al cambril de nent, dia ro. Mentrestant, dem) a la vi
mt
l'església parroquial de la Concepció, tindra lloc una festa amb rnotiu de les
renllaç matrimonial del jove i cone- cent representacions de La camisa de la
gut cinematografista senyor Alfons Pompadour.
SUECIA ,:Casado, agent de vendes de la Warnen Bros First National, amb la bella
La companyia argentina RiveraDirectorupUBEN_ MAMOULLINI
*
distingida senyoreta Adelina Juan De Rosas estä realitzant una temporada
Serra, la qual fins ara fa poc perta- de deu dies a Palma de Mallorca.
nyia també a l'esmentada empresa.
*
El vinent diumenge, el dibuixant i
Actuaren de padrins, per part del
nuvi, Mr. René Huet, director a Es- escriptor Lluis Elies (Anem) estrepanya de la Warner Bros, First Na. nar) al Centre Catalanista Badaloní, on
Queda oberta la venda 'de localitats
tional, i l'industrial senyor Enric Sar- va donar ja a conèixer la comedia MaEl
el
núcia,
producció
teatral
dome, la seca noca
mejanne, i, per part de la
seu germä el jove advocat senyor Jo- fil del senyor Gold.
sep Juan Serna ¡ el sea cunya t senyor
* L'actriu Maria Fernanda Ladrón Avui i demà tarda, darreres projeccions de
Enric Moreno.
La cerimònia, que revesti tota so- de Guevara ha signar, sola, un contraelemnitat, va ésser molt concorreguda te amb un empresari de Valencia per a
per les nombroses amistats 5impa- guau acabin els compronnsos artistics que
ties amb que compten els contraents, la lliguen encara amb Raid l Rivelles.
especialment dins el ram cinemato*
Una part de la companyia lírica
gräfic.
que actuara darreratnent al Victória, a
senyor", d'Alma Aní s (tare elecFase dels artistes impar Saus, Ferran
cié).
Vallejo i Rodolf Blanca, está fent una
".Agrupació Dramàtica Santiago
LES ESTRENES D'AVUI tou rnée de sarsuela per Catalunya.
Rossinyol", de Rubí. Dirigida per
*
Per a desprès de El río dormido, Miquel Segura i Mitjans. Pertany a
"DOÑA FRANCISQUITA"
la companyia López Heredia-Asqueritto la primera categoria de la secció
prepara
al Barcelona l'estrena de la co- "A". Representará: "Els que mai
Denla s'estrena al Fémina la primera
ENRIQUETA GARRETA I El:
producció nacional d'Ibérica Films, media de Benavente El pon comido en no s'aturen". de Ramon Vinyes
i el primer acte de "Terra "CONCERT DE LA CORONACIO"
S, A., que ha estat realitzat als estudis l a 1 141 11 0.
DE
MOZART.—En les manifestacions
de la E. C. E. S. A., de la Ciutat Li* Aquesta nit, a les deu, el publi- nostra", d'Amadeu Aragay (Iliure simfòniques que l'Orquestra Pau Casals
neal. Aquest film, de Hans Behrendt i cista F. Pineda i Verdaguer estrenar) elecció).
per a l'Obrera de Coa"Secció de Teatre de Palestra". té en preparació
Hans Jacoby, ha estat dirigit pel pri- una comèdia satirica en tres episodis,
certs tdies S, 22 i Si) d'abril/. esdevé
mer. Jean Gilbcrt ha fet l'adaptació ci- titulada "Vicenteta", a l'estatge de "Nos- Delegació de Sant Pol de Mar. Es
un complement dextraerdnäria
sempre
nernatogräfica d'aquesta obra, supervi- aires Sols" de Gràcia (Montseny, 37). dirigida per Joaquim Pou i Mas. Per- vàlua artistica l'actuació de gran; consada per J. Vives i Giner, d'.ama- Prendrä part en la interpretació l'aplate tany a la segona categoria de la certistes nacionals estrangers. En el
3
secció "A". Representarä "La meca- primer concert orquestral.
deu Vives, el conegut compositor autor dida actriu Angela Guart.
Enriqueta
nógrafa manir", de Lluis Capdevila
de la música. Els decorats son de l'arparticipació
dels enuGarreta
iniciar)
la
Teatre
l'Atenzu
de
La Secció de
quitecte-decorador Ilerbert Leippschitz,
*
(imposada), i el primer acre de "El nents artistes que prendran
part en les
amb Heinrich Gaertner de fotegraf. Polytechnicum ha comunicat oficialment neguit de les ombres", d'Ende Llue- sessions de la tanda de Primavera den&un es pot veure, la conaboració téc- al nostre estimar cornpany Angel Ferran Iles (lliure elecció).
guany. A bastament estimada pelo socis
nica ha estat encarregada a elements que ha decidir, representar-li la comedia
"Agrupad, Romea", de Sant Fe"Perque denla surti el sol", de la qual liu de Guixole. Dirigida per Benet de l'Obrera la rellevant personalitat
estrangers.
Els intèrprets, vells en el teatre, ac- tants elogis n'han fet tots els que la co- Fscrivá i Romaguera. Pertanv a la tan excepcional pianista catalana (les
tuen per primera segada en cinema, ex- neisen, Es tracta d'una obra que per primera categoria de la seeci6 "A". qualitats de la q ual doren esPecialrnelt
ceptuant Félix de Pornés, que hem vist la seva originalitat i fantasia remourá representara: "Els mai no sahn- apreciarles en el recital a dos pianos que
darrerament en "Alalä", un film nacio- de debò les aigües tranquilles—putser ren", de Ramon Vinyes (imposada). la rnateixa entitat ii encomani durant el
nal. Ha pres part també en diverses ¡tira rnillor dir estancades— del nostre i "El carro del vi", de R. Ramon i present cursi, ara ser) novament renloritzada en interpretar l'interessant conpellicules parlades en espanyol quan s'i- teatre.
Vidales.
ert dit de la "Coronació", per a piano
niciaren aquestes produccions a l'estrani orquestra, de Mozart.
ger. Tenen els principals papers: Raquel Rodrigo, Matilde Väzquez, FerPAQUITA MADRIGUERA A
III Concurs de Teatre
nando Cortés, Antonio Palacios i MaNOTICI A RI
L'ASSOCIACIO DE MUSICA "DA
und Vico,
CAMERA", — Els artistes catalans teCatalà Amateur
nen sempre reservada una part important
Les Festes de Primavera al Liceu. de les activitats
de l'Associació de M ú
MES ELENCS CONCURSANTS La Direcció del nostrr primer teatre
aquest mateix curs-sica"dCmer.En
lid.: acaba de rebre tul telegrama de han passat pelo seus concerts l'Orfeó Cade
Vilanova
Catalanista",
"Casal
D'UN FILM A L'ALTRE i la Geltrú. Er dirigeix Josep Giró i l'empresari de la massa coral de Ro- tala i Orfeó Gracienc, Orquestra Pau
mania
el qual comunica que per Casals i Orquestra Clässica, Francesc
Inglada. Pertany a la secció "B", causesen
de força major no podrá ar* La (farrera cinta de René Le- i representará "alontparnasse", de ribar a temps la massa coral per a Costa. Alexandre Vilalta, Eduard Tolde), entre altres dels nostres millors coafevre és "El asno de Buridän". L'a- Lluís Elies (imposada), i el primer donar els
vencerlo anunciats per a cert istes.
menitat del seu assumpte, ple de fina acre de "Papallones", de J. Pous i
demä,
divendres,
i
diumenge,
la
qual
de
la
sera
dintre
elecció).
Pagés (lliure
ironia, que conté
En el concert vinent de l'esmentada
"Elenc Artistic de la Societat Co- cosa fa que quedin de moment sus- Associack. aquesta llista Ser) continuacomicitat un fons de gran humanispesos els dits festivals.
me, I la interpretad() que de la fi- ral La Glicria Sentmenatenca", de
da amb un nom del ntés alt interés: el
Dijous. dia 12, tindr) lloc l'estrena de la eminent pianista Paquita Mad,igura principal fa René Lefevre, ha Sentmenat. Pertany a la segona cafet que aquesta pellicula es mantin- tegoria de la seccia "A". El dirigeix de la niagnifica opera basca del mes- guera, que actuar) conjuntament amb
gui al cartell per espai de diversos Joan Llonch i 'ili. Representar): tre Guridi "Annia".
nostra magnífica orquestra Pau Casals,
meses ¡ que el mateix éxit aconseguit "La mecanógrafa mártir", de Unís
En l' ò pera "Amaia" prendran part sot a la direcció del seu illustre fundador.
en la seca estrena es repeteixi en to- Capdevila (imposada), i "La morta". els notables artistes Zahalbalesco,
ASSOCIACIO DE MUSICA NTIAltube i Olaizola; el célebre Orfeó
tes les altres sales on va projectar-se. de Pompeu Creuet (lliure elecci,).
Selecciono Filnkfeno, a la cacera
"Joventut Carlina Mame:sana'", de Eusko Abeshatza; els espatadantza- CA.—Avni se celebrar) el comen dedisempre de tot el minen- que es pro- Manresa. Dirigida per Joan Ambrós ris i els txistolaris de Sant Sehastiä, car a Alessandro Scarlatti al sale de
dueix a l'estranger, s'apressà a ad- i Comesolices. Pertany a la primera formant un conjunt de mes de aso l'Institor Agricola Catalá de Sant Isiquirir aquesta producció, i dintre de categoria de la seccie "A". Repre- executants. S'ha encarregat de la di- dre, ami, el programa segtient:
pocs dies el nostre palie podrá assis- sentar): "Els que mai no s'aturen". de Grignon, que dirigí l'obra el dia
Sonata per a flauta, dos violins,
tir a l'estrena.
de Ramon A. inyes (imposada), i el recen') orquestral el mestre Lamote loncel i clavecí; "Ombre opace", äria de
primer
acte
de
"Seny
i
amor,
arno
i
de
la
seca
estrena
a
Bilbao.
la cantata "Correa nel seno amaro - , Per
* Al Saló Cinematogràfic de Bera contralt, clos violins i viola de gamba;
lín ha tingut Iloc la presentació de
"Venere e amore", serenata a dues veas,
la primera producció sonora, interflauta, dos violins, violoncel j claven,
pretada i cantada per Martha Eggerth.
OBSE11110
1,1
81111T1T
11'11E11E1U
ES
GENS
ESTRENES
ractrin que tan alt pos) el seu non,
Totes tres obres són primeres audiDORA FRANCISQUITA
R
RIMA
CRISTINA.
DE IIIALCIA
en "Vuelan mis canciones", i Jan
pni, 9150 (ore:,penleula v
cions. Jean Salvat tara un comentan
ecen
Kiepura, el tenor que se'ns revela en
sobre Scarlatti, f hi prendran part els
"Todo por el amor" i "Hoy o nunca"
artistes Carme Gomhau, Concepció CaL'esforç econòmic realitzat per Cillao de Sänchez, Narcis Carbonen,
ne Allianz-Rabinowitsch-Pressburger
Diposltarl: J. Na. NNIte, Barcelo iht - Telefon 11253 . Contra}, 35
I Eduard Bocquet, Rafel Ferrer, Ferra
a fi d'editar aquest fi l m, ha estat re
Pérez i Prió i Joan Gibert-Camins.

LA REIN

CP1

DE

El boxeador y la dama
La Música
NOTICIARI

EL

ejous,

e ,U'obrii _He 1934

LA PUBLICITAT

ES TR ANGER Sembla que Antlaterra
EL

El batió de Lussats i Carbone
són traslladats a Dijon
L'enquesta de Bony a la Costa Blava
Paria, 4. - Aisi que es deixava preveure ta d:es, i precisat ahir, sembla que
Its tres coartades itivocasies per Spirito,
Vemure i de Lussats siguin exactes
i que per talar e:s tres tauis no es trobaven a Dijon el o de iebrer. Això no vol
dIr que no llapa estar de prop o de
l'uny barrejats a Eassassinat del magistrat Prince. Això és una altra qüesties
Es Mas i tot el problema que han de
resoldre els que fan l'enquesta que estan segurs de poder provar dritte poc
que Spirito. Carbone i de Lussats han
participa: en el crim de la Combe-auxEees i ãdhu que se M'un beneficiar.
Eony a la Costa Blava
Itica, 4. - Des de dissabte els senyors del Frolic's es troben a la Costa
Biava. Sban exhibir del brae de dones
elegants en els principals dancings de
Riviera, on llur actituti lta ter remarCar.

La patrona del bar Pastor de Roquebruize ha exhibir un carnet de compres
d'on ressurt que de Lu.ssats menjä el
dia 2 de iebrer en aquel) establiment en
companyia del seu amic Llucià Ottoneili i un angles misteriós. cl "Captain-.
A l'hotel Larlton de Mentor, on el basó
basa llogat ci departament del 15 de
febrer al 14 re mere, malgrat posseir
en la costa d'alces domicilis, la simia ració del guardia de nit es reterma.
Despres naves deixat entendre que el
baró sliauria pogut absentar utilitzant
uni sortida dissimulada. declara avui.
molt segur:
-Estic gairebé segur que. sobretot
en els primers dies de la seva estada a
l'hotel. el bar6 no ha deixat la regló.
No crec que hagi passat la nit fora en
es primera dies. Després ha passat la
uIt fora diverses vegades, però mai la
seca absencia no ha durar mes de 36
horca.
L'inspector Bony ha arribat a la Costa. Ha anat a l'hotel Cantor. i ha seguir diversos bars freqüentats per gent
del "milico".

Insull tem

Sabiani parla del t'amó*
document

Marsella. 4. - En aquesta ciutat ragitaciä no s'ha calmat entre la gent
milieu. Els amics dels "pinxos" continuen protestant amb violencia de la detenció de Ilurs caps.
Sabiani ha fet declaracions sobre el
celebre document que te a trans.
-Aquest docurnent-ha dit-no es referein per res a Eafer rehice. En ternas
oponía i per mitjä dell vull demostrar
els maneigs de l'inspector Bony i d'algulas alts funcionaria de la Seguretat
General. i denles d'un antic ministre. El
cha en que publiqui aquest docurnent Einspretor Bony serä tornar a una mes justa
comprensió del seu paree i potser sera
ell llavors l'inculpar. Tot amh totestic
con vençut que Bony conein des de la
primera hora els veritablts culpables de
l'assassinat de Prince.
La detenció deis tres caos marsellesos
ha estat , de totes maeeres. ben rebuda
per la gent que coneixien els seus peral:oso, maneigs. Un propietari d'un ha:
al qual h -xxxx de coniiner l'activitat dels "gangsters" marcellesos ha
declarar:
-Carbone i la scva banda e re i l tirlS
lascan 5 i s'ha fet hé de tocar-los. Calia.
De totes maneres si no &llagues ter, un
dia nosaltres haguissim emprès l'obra de
netejar Marsella. Venture es creia tot
perales.
11-ussats (Carbone a DiJon
Paria, 4. - Eussats i Carhonne, detinguts a conseqüencia de Eassassinat
del magistrat Prince. han estar trasIladats aquesta tarda de Paris a Diion.
Hayotte processat
El jutge d'instruccin ha processa
aquesta tarda el detingut Hayotte
per fallida en el negoci del Teatre
Empire i abrís de confiança en els establiments Alex.
Anibrlös assumptes estaven controlats i subvencionats per Stavisky.

tornar Ei govern argentí

als E. U. pels seus desment els ruenemics polítics
Estani n m:, - El detingut In ull
'ea declarat als seus defcnsors des de
:a ;cesó: "No terno tornar als Estats
i les autoritats poden 'limarrre immediatament a EArnbaixada
americana. 1....únic que ern turrnenta
és trobar-me amb els mella adversario poiitics, que em sacrificaran a llurs
arribicions politiquea, d'ainä destic segur."
La senyora Kouyounidjoglou, que
s'hav:a allotjat a casa del banquer
Insull a Arenes, ha arribar apressadament de Romania aquest mati, penó
no ha estar autoritzada a desembarcar pesque no portava el visat. Se li
afribueix la intenció de sollicitar a
Mustafa Kemal. de part deis amics
internacional, d'Insull, que no autohzi la seva extradició.
Els advocats d'Insull han desmentit que eis hagi estar notificar que
llar apellació hagi estat rebutjada.
Una gestió de l'advocat
Atenta, 4. - L'achocat senyor Pon,
que interve en l'assumpte del financer americä senyor Insull, ha ter una
gestió prop del Tribunal de Justicia
Internacional de La Haia perque canmini el cas del dit financer.
Persones competents en la materia
opinen que e: Tribunal de La Haca
no pot intervenir en aquest assumpte.

Festes commemoratives de la batalla de
Villers Bretonneux

mors d'un moviment revolucionari
Buenos Aires. 4. - Als centres oficials d'aquesta capital ha
sausat sorpresa la noticia publicada a la premsa estrangera
referent a suposades detencions
(Velen/e/as complicals en un movimerd. revolucionad.
Froto crea que aquestes informacions han estal suggerides per
un grup de petits comerciants.
que es proposen iniciar tina
rampanya encaminada a aconseguir que sigui atorgada una rebalsa dels impostos.
Els alls funciona/1s del Govern Iiatr haar nifPstat sitie durant
itquests tres anys darrers hom
gaudeix d'una tranquitlit al com
no havia existit mai a l'Argentina.
Tambe oficialment es declara
que els rumore de dittlissil del
ministre de la Guerra s'in totalment infunda l s.
El dia 10 es reunirà la
nova Cambra

Per no haver-se enllestil
,-ara les operacions de l'escruno ha pogut celebrar-se In
sessió prepartinia de la Cambia
de Diputats. hita decida, passar
una nora citació per al dimarts
Londres. 4. - Demä tindran lino a dia 10 de l'actual.
Villers Bretonneux les festes
memoratives del XVI aniversari de Processament d'uns pela gran batalla que tingué lloc en riodistes
aquella regiri durant la gran guerra
En el prodi s seguit als redaci de Eheroica defensa que feren de
tors riel perMtlic "La Víspera".
la placa les forces australianes.
Anal, aquest motiu es traslladaran per haver publicat insfruccions
al d:t poble alguns representants p e r a la fabricació d'explositis.
d'Estats australiana i de la Gran han estat condentnals a (pudre
Bretanya, els quals seran rebuts per anys ele PleS6 els senyors José
l'a'ealde de la dita població francesa Benito Rivero i Roberto de los
i mimbro sos ex-combatents
Ríos.
La ciutat de Villers Bretonneux.
Tatand
(tonal ordpo de deque queda destruida a causa de la
intensa lluita desenrotIlada als seas leiten') Contra els senyors
borel Biza.
voltants. fou adoptada després de la nirmir Talant n la
guerra per la eiurat de Melbourne,
que ha fet diversos donatins per a
atendré les despeara de reconstruceiä.

La regalanlzaempréstit a la en; de la produech sucrera
gran tadtistria
tarea
americana

Washington. d. - El president dI Board-Reserve Federale,
senyor Black, i el senador senyor
Carter lass, 1111 deis parlidaris
mes deridila de la moneda salta.
slan posat virlualment d'acord
sobre un pla per a eoncedir un
emprealit a la gran indústria.
Aquest pta. abato; d'esser porfat a la practica l'aura d'esser
aprovat pel senyor .Roosevelt.
'
' • '

DESARMAMENT

El contraban La situaei6 austríaea E. U. no fará proposarit l'ajornament
la Conferéneia
d'armes al "Le Temps" oren emprèstits als
que Austria podrä seus deutors... Preoeupaeions anglesesp-er seguretat
Marroc
aeria
(re de la fu-jarrea Nano)
ment satisfactori, se'ns respon cona
ho ha ter el senyor Alexandre Lerrolla: -Sobre aquest assumpte han
informar ämpliament els mes alts
caras militars al Colisa Permanent
d'Estar". No. Això, no. A qui cal informar és al pais. Aquest té dret a
saaer per que s'acumula material de
guerra sobre Cap Juby. El brutal
sacriiici de vides que es féu a Animal
Ii dóha dret, sobretot després d'haver
canv.at el regio], a saber on i coin
set porta. No hi ha Consell Permanent d'Estat mis alt que el que
constitueix tot el país. En aquests
assumptes no és adtnissible la clandestinitat. Podrien fer-se clandestins
els escandols i res no es perdria en
perú les deliberacions del Consell Permanent d'Estar. no. El seu
secret pot costar-nos massa sang i
massa dolor."
"La Libertad" parla de l'ocupació
i diu:
"Es parla novainent d'Ifni. i ara
amh menys alarma per part de la
pretnsa. I.a realitat. que ja ha ores
cris ¡ expressió intelligent en la nostra premsa. é5 que Espanya es troha
ara enfrontada amb una realitat que
l'afecta molt durament a la costa
sahariana.
Esperen, que la seguretat qu e Encuració d'HM, si (. 5 realitza. ho sera
mitjaneant Uña gestió diplomatica.
tranquillitzarä els äninis. interessadament excitara, del" que anuncien
grana mala per a Espanya qitan fa
un gest que trasrendeit de l'ambit
provincial i pusillänime en que ve
moverit-se.
Si l'e s quadreta que partí cap a
Rio de Oro porta la miss i ,1 d'aixecar
els plana fotogrametrics d'Ifni, caldra
reconèixer que un esperit intellizent
nresideit del: de la sera iniciad(*) la
història d'un enisod l pacific que posa
Espanya en simació d'augmentar el
seu prestigi internacional sense tocar ser a res el prestigi de !a Coastittteiú."
EL GOVERN ESPANYOL
ACORDA OCUPAR IFNI
Madrid, 4. - No obstant les afirmacions en contrari que nombrases
personalitats de responsabilitat han
fet respecte a rocupació Pel
Govern espanyol, es diu que és una
realitat que el Coreen ha acordar
l'ocupaciä d'aquell territori, per a la
qnal Espanya estä facultada pela
tractats internacionals.
Si bé emara no ha estat finada
la data de la sera ocupad& l'operaeiä militar s'efectuara amh el suport
dels capa indirenes de mea prestici
d'aquella zona. Cona dèiem. la data
no ha estat finada, però no tindria
res de particular que l'ocupació
&efectués ataans de l'estiu.

Un

discurs del

bisbe de Friburg
contra les

tendèn-

cies anticatüli-

ques del nazisme

La lila asir, e!: lIlia i fi Raje!,
s'aceenhia rada vzmada t1,s.i
esPeciabncni després de la carta de f eficitarid j derrrnrat jamen! tralueSo Prl
Papa a la joventrit ratOlira 01(71,17If
aquella enfrani en una fase Inés aquel:.
lía de-mostea
disz-urs pronunriat per
.11sr. Groeher. bisbe Friburg, que ha
surceit af di /roa Carl Fritz, que fou el
majar anintader de la denme-rinda artoliana i que tenia per lema; "Zur Eire
CMtes für das rolk" , inne as pot pasar
de costal al mazzinizi "Deri i noble".
Després de • Baviera ha estat naden.
gue Iza donat senvals de revolta contra la
toliticaanibmedtfea del narional-snrialime. Paliar a Renten szirá més Virsi.
in que aqueas ducal no s'afiliad al Reich
fins 1866. deStrIS dr la nuerra per
la unid nermintiz a, perd el pnble Iti
rimthre encara frs cararleristigues orifiques i na s'ha ingle aaainrrilnr mai del
tot a altrrs falles d'.11nuarvm. aspoz-ialturrrt a Psi min.
inri', de Radia és
uno prora tarinible l'errnorri'at rfr In
conrcpcid hilleriarra de la unicitat de la
raen ter:tánica.
Torro a Pariera ram a Peden, e/ fet
gar 11;11,r hani ranfiat a Rasenberg l'alta
missid de presidir l'educar-ir; espiritual
ele la faventret, jrt
prosorat
narid , que im aultnrItfni deSIYA de In
ff;Are anfirelini,çs "FI mil,
d e l seole XX". aharernit in ahnots
he'zo- Hitler al perder.
D'ara ,n'iarnn ea paf r anside ra r que
al cap del mi-Primo:1 cateilie,ultra rf cardenal Pardhah,r, arquehislie
111unir. hi
haurd
bici,' de Frifntra. Mse. Grneher.
i que la lis iii arlquirirri carácter: d,
majar nravetaf.
Paria. 4 .- De Berlín telegrafíen que
en un disnea prommeiat per Monaenyor
Cirneher . hishe de Fribure. alltalint
difieultats anda qué tipa l ' Esg/t' sia ea /Mira a Alemania. ma dit
-Exi s teinen g rati a horne a a Almanva que no ahn partidaria de la doctrina del "Kulturkampf". perä idline
dintre deis mi nn parlen d'aonest pmg rama. si el orle nersegueinen és arreciar la fe dels nostre, cara, ès cusIrhade
no ho assoliran

Washington, 4. - A la Carn betr de Represenlants ha Pfilal
ad.ptat iii pf . ..jecte de Ilei pel
EIS REPRESENTANTS
qual eS regularitza la producení
A L'O. 1. DEL T.
Irr itnportarid del sucre.
Sant iago de Nilo,
Aquest projecle t le' Ileí es re- flan es
fereix. irr, solanernt al sticre pi ' - lat nomenats Francese
dril als Estats ltulls, sitió laude5 Er' Gallardo rootoseillaill.s
al proceden! de Cuba. l'ilipine-. Xil o a In reunid de l'O. 1. de 'I'
Ir' Ginebra.
les illes VirgenePuerto Riei,
.

xiLEris

defensa' la sega
independhoia
¿Anirät. a Londres el

eaneeller Dollfuss?
ratiS, 4. - En un anide que sota
el tiro' de "Austria i el nacional-socialisnie" publica "Le Ternos", posa
de manifest que !a voluntat tenaç del
canceller Dollfuss ha aconseguit debilitar primer u rompre despres l'ofensiva nacional-socialista.
Referint-se despees al recent siscurs del vice-canceller. senyor Fey,
que, com el senyor Dollfuss, ala afirmar com nln adversari resolt i irreductible del nacional-socialisme, "Le
Temps" diu que mereix recordar-se
que el senyoe Ley ha volgut subratllar la importancia austriaca per al
conjunt del "Deutschtum", quan indicava que l'esdevenidor atentany podria no decidir-se a 13erlin, sind a
Viena.
En tot cas existeix la certesa que
Austria podrá viure i que la seva independencia sera defensada.
Penis no convé equivocar-se afegeix l'esmentat periódic-: l'Alemanya hitleriana no renunciara al seu
projecte d'acostament a Austria al
Reich, que ha d'assenyalar la primera
etapa de la seva politica de reagrupament de totes les pohlacions alemaaves i que és un punt essencial de
la doctrina racista.
Per tant, la Iluita no esta acabada.
i es mars cont es repren sota una
forma nora.
"Le 'remos" acaba dient: "La niajor vigilancia s'imposa al canceller
senyor Dollfuss i a bis els que, auf
el manteniment de l'Austria independent. tenen consciencia de defensas
Europa."

Dollfuss anirà a Londres?
A mitjans del corrent mes d'abril
el ministre austriac de Comer anira
a Londres, on assistirá a l'exposiciä
d'Austria organitzada a la capital britäniea.
Aquest mati ha circular el rumor
que ami!, aquest motiu el mateix canceller. senyor Dolliuss, es proposava
anar tanibi a Londres.
No obstant a la Cancelleria Federal es declara que no sia adoptat
cap acord sobre aquest supo s at vialge del senyor Dollfuss a la capital
Otto Bauer perd la nao l o-

nalitat:
L'ex-diputat senyor Otto Bauer,
cap dels socialdernäcrates austríaca,
i el cap de la Schutzbund socialista,
Julius Deutsch, ambdäs reingiats a
Txecoslovaquia, han estar privara de
:a ciutadania austriaca per un decret
d'aquesta data del prefecte de policia
de Viena i comis a ari de seguretat del
territori de la capital.
la mateixa mesura ha estat adoptada contra alguns socialistes acatacata, aleuns hitlerians i el cap comuni s ta Kipling, que es troba refugiar
a Moscou.
Als cerdea afectes a la situació es
retreta al senyor Otto Bauer el dediear-se a redactar (aranceles hostils al
Govern anstriac i pertànyer a l'oficina socialista de Bruma, l'objecte
la qual is mantenir el contacte amb
eis socialistas d'Austria i afavorir les
seves activitats

Fuglda d'un nazi
Comuniquen de Salzburg que un
lela principal, caps i agitadora hitleriars de la regiä, el doctor Rata-ter.
ene araba de sortir de la oreses des',Tés de crimplir una condonna
quatre meses, ha fugit de la dita
Segons semlila. l'esmentat doctor
&Ira internat a Alernanva per la
tera havaresa.

Escissió a
manya

la

colònia ale-

Esta a punt de produir-se una e a
sí de la robinia elenemya-cisäenl
de Viena.
Efectivament. Eta seus niembres
catedics, han acordar errar una "1.1;ga
catälica alerrianya d'andes d'AustriA".
L'ohjecte d'aquesta 1.1iga sembla
ésser no tan sols solidaritzar-se amb
les tendències politiquea que el l'cctualitat prevalen a Austria, s , nä lambe, el d'ajad, els eatnes alemanes
en la smos l'alta per la aalvaguarda
de la fe.

Un emprèstit anglès
de 150 milions
de 'liares

'
Alemanya s apresea a pagar el seu

deute
Washington, 1. - El Senat ha
adoptat un projecte de hIel presentid pe i senyor Johnson, que
ja havia estat aprovat per la
Cambur, per virtut del qua' es
prohibeis realitzar einprestits als
Governs i parliculars dels palsos
(pe hagin deixat de pagar llora
denles als Estala tnits.
El senyor Me Reynolds, presídela de la Comissid de Negocis
Estrangers de la Cambra , ha deelarat que no es concedira cap
préslec a la I% R. S. S. per la
Corporació d'Exportad(' i
firts que el Govern de
Moseott hagi donat el son ronsentiment prr al pagament deis
denles que te pendents arnb els
Estats Units.
Berlín, 4.-1:Agencia D. N. B.
nnunria que el Gm'g rti alemany
ha fel efectuar al Govorn amevieä el pagametil en (Ha l a re d'una
quantitat de 3.177.125 narcs que
són els interessos mienta el 31
de març per a reembossar eta
diferils en virtut dala
acortis de jully de 1930 sobre els
fahles aletnanys amb els Esfats
Unas.

Titulescu es mostra
antirevisionista
i partidari d'una collaboració danubiana

Carvi que /maga el momee de la re- ren de la Secció de Desarmament de
unió de la mesa de la Conferencia del la Societat de Narions, han estat

Prsarniament, is comPernsible que J 'U- discutint aquesta tarda diversos punta
nin intensificar els bese-e:avis dimpres- relacionats arnb la reunió que la
nono i aire les discussions hagin retires Mesa de la Conferencia del Desarmavivaritat.
ment ha de celebrar el dia lo dei mes
Tal roen Wizdem dit. Ini solueid del que som, entre ells, el que es refereix
problema is a Londres. Ölt CO confirma al procediment que ra de sezuir-se

tour traba-id beneficiosa :temida a In per- en aquesta reunió.
Els eamentats senyors Henderson i
Aghnides sortiran de Londres el dia
6, cap a París, en s'entrevistaran amb
el senyor Bertheu, abans de continuar el seu viatge cap a Ginebra.

suasid que el mateix perill que amenaça
Franca por arrumen-Ir zdrtglaterra. El
"Times", que reiflecteis el Pensament de
.11nrflormld. publica un article mnit
repetint et que ia !farra dit
rl "Dalle Telegraph" , aixel h. que Alenianya s'arrrla febrilment, ¡ trml sola qtfallf
a les forera de /err n . sin ii nimbe: quant a
les ab-kv. rosa que té mal! preocupas
els anglesns.
Namls hi ha un renrei per tal d'r Par
cae ranuntaça es c o neerteiri en realitat.
h fer pro-Trdie les .nImm/im nie Seilrenal a qualsrmilla altra soltirid rri ntoh‘ria de desa rumment. Comuniquen de
Londres que el oreern britimir valdria
Pr opasar a Ia Conferáncia del Desarmament pajornanient de les tasques fins a
In ranclusid de Ira negra-tarimas sobre
les sanciona. rol rues entre París i Londres, 1.a nattria ía. si 11:4's /l é , estranva.
si en considera que ha esta( jy r iniciativa
de Jarra Si,210,1 que Ilende rsen ha ‚santinauf la dala del in d'abril Per a la
ronvorafória de la mesa, mentre srmbla
que el! reIlo ajornar-la per a temps millore. Pera encara que aquesta noticia
Jura (rada, se n'hauria de dedu j e que
q uard a les sanrions els dos anverns
han arribat a un acord. I oirá que la
de les sanrinns és Mtll de les condicions
mis es:ene-J.4s per a Pi-fide-la a'e les MI'andes. De tales ritarteres. cal fruir Per
segur que entre Paris j Londret
ribo«) a una entesa i que la hui de Bar?bu - que ¡a la qUe té un contingui
práctico basen en t'exacta valneari6 de- la
situar-id europea, - sera la que frs.

raldrd.

Adhuc la premsa berlinesa s'ocura del
desnrarament. ; la "Caseta eterreral d'Aternan ya" publica un article arte és assertyalat Per les agértries Per la srm imEl diSeUeS de Tittilescu Sjit SiMpre o:- portancia. Es un artiele que parla de
leer:san/s. Des del punt de vista inter- l'evolucid histarica posterior al trartat rbnacional, nones en tadil un breti renio: reholles des dlin pum de vista Colltter a podar-lo cameniar com caldria. De pletament eenoili. 1:z-t'oh:ció Pacifista
lotes imanares es Pot constatar que Ti- rantprén el desarnunneni. base de la eme.
Izzlcs,zr ha referinat la cohesid de la Pe- i 110 la ronfinuariá de l'antic preji1dici
rita Emes. aonb Franca i ..jue la inda- resumit en la frase "si vis pacen:, parabellum". .1questa histbrira pospcad,ricia ddinic da foto hegerrionia
i de qualscvol comprarais que, des terior al trartat de Versalls imposoria
et desarmament a Ale g rar:ya i una redel pant de pista econárnic O politic, poduccii; gradual Per (tapes dels paisos
via's lean- ami, el Reieh.
renredoet. Perá Are paqut
Bucarest, 4. - Durant un debat entau- tuar per Ecsperit bellicós aleara ny 1efec. per
lar a la Cambra sobre política estran- les amcnnees enters Franca, que s'ha
gera , el ministre senyor Titulescu ha de- vist obligada a mardenir un es-éreil, enclarar que Rornania està fermaine in dis- cara que reduif. Sui,eriOr ala seus desios.
posada a no seguir el carril de la revisid
El dMri berlin's paf, dones drena
dels Tractats de Pau, puix que aquest e:9inch; que si
folla! is per' rulpa

:ami conducta a la guerra.
Ha ategit que Rornania esta disposada a entrar en collaboració econürnica
amb els paltos de l'Europa Central, a
condició que la miestiä de les seres fronteres no es posi en joc.
El senyor Titulcscu, reconeixent que
la qüestió austriaca és el nus del problema dattubia, preconitza el mantenimeat
del "statu quo'', que amb garanties d'independencia de la P olítica concedida a
Austria, i amb les garanties concediles
a Alemanya en el sentir que Austria no
entri en un sistema politic ni econginic
dirigit contra el Reich.
Finalmen t el senyor Titulescu ha retut humenatge a França per les segare.
tats donades a la Perita Entesa amb motiu de la firma del Pacte deis Quatee.
El ministre d'Afers estrangers ha afirmar que el gest de la Renal:ea aliada
ha reforeat molt el sentir de l'agraiment
que existia a Romania des del moinent
en que recobra la confiança en ella mateixa.
El discurs pronunciar a la Cambra
pel senyor Titulescu ha estar interromput constantment pels aplaudiments sie
rota l'Assemblea.
En acabar, el ministre d'Afers estrangers ha estar molt felicitar per tots cls
almiares del Govern.
El discurs Im causar profunda cuini la Cambra ha decidir impritnir-io
i difoodre'l per t ot el país.

Salvador Albert condecorat per Bélgica
i Luxemburg

Els plana militaristes del
Reich
París, 4. - Comentant un article
publicat pel "Daily Telgraph" sobre
els plans concebuts, i en part elaborats, a Berlin, per arribar a la re.
constitució de la poderosa flota de
guerra alemanya, "I,e Temps" din
que el que ha de fer reflexionar e:s
anglesos és que els alemanys voten
restablir !loe puixança aéria i Ilur
puixança naval despeé& de Ilur puixanea terrestre.
Aquests tres mitjans de torea catan
estretament lligats, i l'error dels angie..os ha estar creure que a Berlín
es limitarien a crear novament llar
forea militar terrestre, sense tractar
d'assegurar-se el domini de l'aire i de
la mar.

7itulescu anlrä

el

dla 7

a Ginebra

Bucarest, - El ministre de Ne.
gocis Estrangers, senyor Titulescu,
sortirä el dia 7 del corrent d'aquesta
capital en direcció a Ginebra, on participara en els treballs de la Comissió
del desarmament.
•
Es probable que durant la seva estada a Ginebra celebri una conversa
amb el senyor Litvinov.
Quant a la data del viatge del se.
nyor Titulescu a París, continua S.S.
sent la del dia 17 del corrent.

Alemanya contra la segu.
retat francesa ::

Berlin, 4. - La Gaseta General d'A.
lemanya publica, sota el titol de *Segu.
retat i politica", un anide molt docu.
mentat en el qua' diu egecialment que
les necessitats de França en materia de
seguretat han engrandit de nos una
temptativa de tancar les forces vises de
la politica en les malles de les fórniu.
les, amb l'objecte
L'evolució història que s'ha produit
després del Tractat de Versalles no pot
ésser expressada per una simple fórmu.
la: l'una perpetua entre les tendències
del progrés, impossible de detenir,
Ilei escrita.
d'Alma:13o.
Afegeix que la politiza pacifica és la
Londres, 4. - Es considera aquesta
nit com a molt probable que Anglater- que sense cessar s'ha esforçat a adaptar
ra proposarà a la Mesa de la Conieren- les forces reals.
cia del Desarmament l'ajornament d'aquesta, amb l'objecte que puguin continuar les converses que es porten a cap
actualment entre París i Londres, relatives a les sanciona.
De totes ¡lamieres, la Mesa es reunira
el vinent dia lo del corrent, per tal de
decidir sobre aquest ajornament.
Les

opinions angleses

Londres, 4. - La Mintió del desarinament continua preocupant vivament
l'opiniö pública a Anglaterra. Lord Pensonby escriu avui al "Daily lierald":
-Tant que la via sera oberta a les
converses i que els guarras s'adonaran
iins a quin punt la masa dels pobles
s'oposa a la iutilitat imbecil i bárbara
de la guerra moderna, no In llama per
que preveure un nou desordre mundial.
'renim airet a esperar que per la inieiativa británica les converses per mantenir la pau guanyaran els projectes de
guerra iutura.
Lord Ponsonby condemna la histeria
dels militaristes i l'alarmisme que &ha
emparar de certs partits a tots els pisos de l'Europa occidental. Escrita que
qualseeol que sigui el resultar de les
converses entre Lord Tyrrel i Barthou
a Paris, Anglaterra ha d'augmentar de
seguirla la seva aviació, per tal coral
França, Italia ¡, sobretot, Alemanya
infesten el seu desig de ter igual. Lord
Rolhermere demostra que aquesta somnolencia d'Anglaterra podria esser fatal al pais, quan nacional-socialista sera prou forta per einprendre
una ofensiva general contra els büllS
%s'ah tnenys torta que ella.

Luxemburg, 4. uIssr d'Espiitiya, seuyor Salvador
Albert, ha estat rebut rvnni my la La Conferencia naval de
Gran Duquessa de Luxeinburg on l'any 1936
visa a de comiat, i Ii lut estar
Se san que el tiovern dels Estala
Mural. en el da arte el Gran t ¡uta let suggerit al tiovern de la
Cordii do l'Orde de la Corona de Gran Bretanya procedir, tan as lat
cenia sigui possible, a uns cutis is de
Darrerament, i ein dsser rodal' puros de vista en previsn'i de la conpel rei de Didgien, lambe en ferencia naval n mc ha de reunir-se
li ton oon- l'any vinent. Aquestes converses preaudiencia tle
senvor ,41bert. el Gran linninars seriell seguides de negociaceda
cimas que tractarien de les questions
Corrió lle Ilittle de Leopold.
principals de la conferencia naval
Els ministres de Negocia E s - de 1935. 1.a idea del tiovern america
trangera de Bélgica i el Ducal seria que les tres grans potencies nade faixemburg han ofert un hpat vals: Anglaterra, Japó i Estats Units,
posessm d'acord abans de la rea honor del srnyor Allii'l, lo
marta del qua 1 ha PsIdl 1/1011 uniA. a fi d'evitar el malestar que
masionari
un iracas del. treballa.
Illlaaiutnnitl lt t l AS (b i s palle l .S
Els niembres del gahinet
Vél *1• nn nquislar
aisi com els experts de l'Alinirallat,
tols dos paises generals
han examinar ja la suggestio amenlies.
z. ana, sense per aixä perdre de vista
que França lambe esta interessada en
EL PAPA HA NOMENAT el problema amb el mateix titol que
les tres potencies, i que podria ésser
ARQUEBISBE DE GRANA- consultada, per tal de pensar-se d'acord davant la intransigencia italiana
DA MONSENYOR AUGUST en alió que es refereix a la paritat
naval.
PARADO

Londres, 4. - El Departanient
Tresoreria anunria l'emissió d'un ern_
pristit de iso milions de limes esterlines al 3 per cent, que sera redil!.
bossable de 1959 a mol
El preu d'emissiti ha estat finat en
el o3 per cene
FI producte d'aquest re:Insistir servira per a reembos sar 105 milions de
Ilimines esterlines en Bous del Tresor
al 4 per real, que VCIICell en 15 del
vorrent, i el saldo, o siguin, 45 miquedara disponible per tal de
proceilir a la consolidaYió d'ama patt
Cita:a oled Val ich. Papi' Hender son conferenala
del Deute flotant,
I.es Pi s tes de subseripció seran Ira notoona I arquehishe de Gra- amb AghnIdos
9Lerte s dema, i tancades el dia O al nada Mg r. August Parado
Londres, 4. - Eta senyora Hende:.
cla, bisbe de Palencia.
mis tard.
son i Aghnides, director aquest dar-

Continua el
malestar poHile a Cuba

L'Havana, 4. - Els aspirants
a Hoce oficials van promoure
ahir un veritable aldarull, que
t'en forcosa la interVenció de la
policia. Els funcionaris de la
Tresoreria hagueren d'ésser protogas per la policia 5 per la
tropa.
Continua el malestar politic, 1
hout assegara que per a apaiva.
gar-to sera oferta una Secretaria
d'Estat a un partidari de Grau
San Marl in,
Suicldl d'un ministre
El ministre de Justicia, senvor
Robert Mendez, que era considerat cona el brat; drte t del senyor
Mendieta en el Partit Nacjonal
Socialista, despees d'haver .conversal, amb els membres de la
Cornissid Nacionalista es retira a
tina habitació propera j posa fi
a la seva vida etigegant-se un
Iría al roll.
Expulti llt d'estrangers
El Govern cuba ha ordenat
l'exptilsiö de cinc individus
nacionalitat fingiese, que proce.
diem do les Antilles.
A Nuevitas han estat detinguts
litt italiä 1 cinc. espanyols.
Violencias obrares
bgatis noticio, que es reben
('lt aqnesta capital, a la provincia de Camagüey a'han
d'interrompre les operacions de
la zafra a conseqii n ncia d'algunes violències corneses pels
obrers.

Assemblees de joventuts feixistes
ROOM, 4. - A tot Italia s'ha celebrat amb asseruhlees de les torete
jovenivoles el vulte aniversari de la
fundacid de l'obra nacional dels bah.
Ites, en la qual figueren tres indiana
i mig d'inscrits.
En aquesta capital la cerimänia
:ha celebrar presencia del ¿erretari del partir fr-ixi ta i del sots-secretari d'Educada, nacional.
Durant la cerimänia s'han fliurat
cretas a alguns individua de l'organit.
nació que s'han distingit per distinte
conceptes.
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Presidencia. — Ahir, durant
Malí, el senyor Companys va rebre diverses visites, entre elles
Ii deis senyors Mestres, Riera,
Escofet, Balad Ferret. Tambe
01 visita el senyor Pan Schelejger, el qual va exposar-h un
projecte de collectivilzació de la
seva fabrica, que ti ocupats uns
CIO obrera:.
Imposlc16 d'una creu de Beneficencia. — Diseable el senyor
Companys, en representad') del
Govern de la República, imposarà la Creu de Beneficencia a Joaep Torres (Toreeky) per la seva
tasca en pro deis desvalguts.
Contingente. — Per a la priIne-a desena d'abril la Direcci0
General de Coniere j Politice
Aranzeleria ha autoritzat les
Seccions agronómiques de Catalanya per a distribuir certificacions fitopatolOgiques j d'origen,
per a les expedicions de fruites
verdures a França, sotmeses
eontingent, fins a un màximum
Øe 99.400 quilos per a fruites i
400.000 quilos per a verdures. les
quals quantitats han estat distribuides pel Departement d'Economia i Agricultura, de la següent manera:
Seeció agronómica de Barcelona, 100.000 quilos per a verdures i 33.134 quilos per a fruítes.
Secció agronómica de Girona:
• 20.000 quilos per a verdures.
Secció agronómica de Lleida:
40.000 quilos per a verdures i
33.133 quilos per a Imites.
Secció agronómica de Tarragona: 50.000 quilos per a verdures i 33.131 quilos per a fruites.
• Butlletí Oficial de la GeneraIltat. — En el seu número d'ahir
publica el següenl sumar):
Governació: Decret nomenant
59 guardies del Cos de Seguretat de Catalunya.
Departament de Treball i
Obres Públiques: Subhasta de
les obres de construccid del canü
veinal de Fonollosa a Sant Pene
Sallavinera, per Aguilar de Bolxadors, tros segon.
Recaptació de Contribucions
de Girona: Edicto del Recaptador execuliu de la Zona de Puigcerda.
Recaptació de Contritmcions
de Tarragona: Edicte del Reraptador executiu de la Zona de
Wortosa.
Delegació de Finances de Gilona: Anunci.
Secrid Administrativa de Primer Ensenyament de Girona:
Anuncis.
Cornissid organitzadora de la
Cambra Oficial Agrícola de Tarragona: Circular adreçada als
Presidenta dels Sindicats i Entitata Agricoles de les Comarques tarragonines.
Districte Miner de Barcelona:
Anunci.
Direcció d'Obres Públiques de
Girona ( Installacions elèctri
ques): Anunci.
Administrad() Municipal: Edictos, subhastes i concursos d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Edictes i sentencies.

AJUNTAMENT
Aoords de la ComissI6 de Govern. — La Comissió de govern
municipal, en la seva sessió

hit, va prendre
ele següeult.
aeurds:
Adreçar-se al Goveru de la República sollicitant oficialment
que en la Comissió mixta creada
per a estudiar els auxilis econóMiCS a concedir a l'Ajuntament
de Sevilla ailib motiu dels deutes
de la passada Exposició figuri
igualment una representad() de
l'Ajuntament de Barcelona.
Autoritzar el conseller regidor
de Guvernadó perquè presente a
la Colnissiti consistorial del
perque aquesta pugui
elevar-la al ple, una iprupoelfr
de concessiö d'una pensió a la
vidua del sereno Miguel Izaguirre
Eclievarria, niort en ;teles del
servei.
Acord donant a un dels carrers
de Barcelona el 110111 de Sabino
Arana, i encitrregant el conseller
regidor d'Urbanitzacid Eixampla perquè faci la proposta del
carrer que ha de portar el dil
non).
Constitució d'una Contissie
assessora de Cultura ftsica encarregada de dur a terme els
estudis i informacions que se li
encomanin, dirigits a fomentar
l'educad() física.
Aprovació de diferente padrons
per a l'exercici de 1934 de diverses laxes municipals.
Assabentar-se la resolució
del Tribunal C o ntencioso-Administraliu tenint per desistida
Socielat Energia Electrice de Catalunya d'un recurs eontences,..:
forinulat contra l'Ajuntament,
relatiu a la substiturid per tintes
sublerrenies de detenninedos
installacions aèries de conducció
electrice.
Deciaracions d'exempeid
rarbitri de plus-vidua en distintes transmissinns de deminl
que no han de satisfer-lo.
Compareixenea com a coadjuvant en el recurs cont endoseadminisfratiu formulat per Pau
Salvader contra sentència del
Tribunal Econemico-Adininistratiti. referent a Farhitri de plusvaina.
Iteiorn de quantilnts indegudament pagades. corresponents
a distinta impostos municipals.
Imposició de penyores a distints propietaria per 110 hacer
presentat la declarneiú de 110guers ni exhibit els contractes
d'inquilinat després d'haver estat requerits a l'efecte.
Jubilad.; i excedencia de dlstints funeionaris municipals.
Altes i haixes en el padró d'habitants vigent.
Obres de reparació en els ceinentiris.
Aprovacid de comptes presenlats per diversos directors d'escoles municipals.
Imposició de penyores per la
realització d'obres particulars
arnb infracció de les Ordenances.
Obertura d'un concurs per a
cobrir la plaea de maquinista de
restacid elevadora i Ile distriburló d'aigües de Montcada "La
Trinitat", que figura a la plantilla del vigent pressupost d'Elxarnpla.
Encerrec, rom a conseqüència
le concurs obert, d'execurid d'obres d'empedrat sobre sorra a
l'entrada del carrer de Luchana.
per a l'eullae del cerner de C5rae0a amb el de Fresser.
tustallacie d'etillumenat als
carrers de Sicilia, Elna, Llull i
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millor com.
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Di/Asa per a Catalun y a i Baleare:
.(erree Atnple, 13 — "Teli fon 21373 . — BARCELONA

Sardenya.
GOnceeshi del Palau de Beiles
Arte i del Quiosc de la Plaça de
la Cascada del Parc de la Ciutadella per a la relebrució de dos
coneerts per la -Harmonie des
Cheininots", de Marsella.
Acord de cessió del Palau Nacional, Palau de Bellos Arte, Poble Espanynl i Parc de Montjuïc,
per a la celebrad() de diversos
artes de les Festes de Primavera.
La Clutat Universitaria de
Madrid demana ajut • Barcelona. — L'alcalde, senyor Garles Pi i Sunyer, ha rebut la visita
del Delegat de Propaganda per
a la Loteria de la Ciulat Universitaria de Madrid, senyor Joan
Mild i Ferrer, el qual l'ha complimentat i li ha pregat que vulgues aportar el seu concurs al
mejor èxit de la susdita rifa, a
benefici de les ubres d'aquella
important obra de cultura.
Oposicione a metges supernumerario. — Havent estat publical al Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponent al dia 2 del corrent
l'antmci convocatòria per a unes
oposicions de melges supernuineraris, un per a Sifiliografia i
Dermatologia, i un altre per a
Urologia, el termini de tres meses per a presentar les instancies en la furnia que diu la e n ,11vucati)ria finirà a la UHR del migdut del 2 de juliol propvinent.
La qual cosa es fa püblica per
Ial que arribi a coneixement de
les persones a les gneis intelees) aquella concora
Plena de proposloló. — Fina al
dia 12 del cnrrent, a les dotze,
s'adinetraii al Negociat d'Obre.s
Públiques de la Seceió de Foment, Casa de la Cintal, plecs de
proposició per tal d'optar al roneurs privat d i ntel a !lec id de l'enHumenat elèctric a l'astil "Casa
‘ I'Alletnineni i Bresser. del
ren de l'Hospital, al tipus
73111 reseples.
Contra els (tul llencen escombrarles al oarrer. — llavent arriba' queixee a la Delegadd Municipal del distriete primer en el
sentit que alguns veins por eserupolosns de diversos indrets
del districte llenen) les CAP0111hrtiries a la via públira, la qual
enea, ultra embrutar ele carrers
volt :viene. eonstilueix un atentotal contra la salut piiblica dels

Servei Meteorològic

de Catalunya

anua=
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IlertplUers el lampa a eran ielPt
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II Península @barloa dag a s 1 Ami
anuló beremetrles &Madi • ha
costos atlentlques, la tendencia de la
qual es Internar-se el nostre conLa nebulealtat d• IFFAI 1 34 • in"'
I píos das d'Andaittals 1 Gasten*
fina a Callcla 1 Portugal.
A Frenes a'he •stablert el reglrn
de boires balees &out • la manca
de gradlent I al reíredament continental.
Leo altos preesion• estas tatuado.
• la mar gallea I determinan son
tembo, leed, • Ale/nansa 1 ale Passee
lleva a

Auetria I a MOngria.

TTTTT OIL MAPA
A CATALUNYA. A LIS VUIT
Fa hon lempo, per. tendel' a solideo eatabilltat, bel" el barómetro
avenga per les comarques de lar.
rasen. la zona de naval l que • nnula tot Posoldent do la Pi/nimia
Marica.
Cap • la regló l'Inflen ca dominen
vente Hubo>. del nord, I en ~tul a
la 'seta del palo els vente sön del
eector Sud.
4. nennt Ileugerament ale elrns
da' Pallan I ha plogut a la Alba.

ißrett.
Temperatur. mtnIrn• d'avui, • Na.
rla, 2 graue teta itero.

tees observacions del tempt a
eareetona, a les set. van s Is cap.
Calen a de la Primera Mirilla.>

bareelonins, agreujant-se el perill
en l'epoca estival que ara s'aprima. el Conseller delegat de
l'esrnentat distriele senyor HiInri Salvador prega als veins que
s'abstingnin je dip o sitar les escombraries al carrer, i els fe
avinent que si aquest prec sen
Os desates es retire ohligat, unidt
a desgrat sen, a imposar sancione que aplieme tins al maximum que la llei Ii perfile!.

L'Oflolna d'Informació Municipal. — Per disposició del senyor conseller regidor de teincernació ha estat recniganitanda
l'Oficina d'Informad() Muniaipal.
establerla als baixos de les Cases
Censistoriale. en PI sentit que
puguin eeser detruclainent ateses
Irles les demandes d'infermacid
tova I.
Els funcionaris que tenen n1
seu càrrec aquesla Oficina parlen idiomes i estan preparats per
a la lesna que els ha estat confiada.

• Jutjats
Tribunals 11.
CAUSES VISTES AHIR
—
A la Secció Primera se suspengueren les listes que hi hacia assenyalades.
*. A la Secció Segona se celebraren incidente sobre apenarle de
la Bel de vagabunda.
4, A la Secció Tercera se suspengueren dos judicis anunciare per
no haver comparegut els testimonie.
* A la Secció Quarta va camparé n xer Josep Ramon i Serrano, acusar de tinença illicita d'arma de Inc
i les de nom suposat. el qual va donar
en el mement d'ésser detingut. El
fiscal eollicite que li fos aplicada la
pena d'un any de presó pel primer
delicte. i la de dos mesos i un dia
d'arrest i cinc-centes pessetes de
multa pel segon.
• Davant del Jutjat número cinc
ea declarar l'estanquera del carrer Alt
de Sant Pene, la qual fa alguns dies que
fou atracada per uns desconegets. Li
foren ensenyades les diverees fotografies dels atracadors que estan tuteare, i
no en va reconeixer cap. Segurament
que el sumari fou acabat cense harte
processat ningn.
ele Ahir a la tarda el jutge senyor
Pera Fernández Cavada va continuar
els seus treballs a la presó, prenent
clareció als vintd-cinc detinguts en la
reunió clandestina que fou sorpresa a
Santa Colonia de Gramenet. Com sigui
que l'interrogatori fou molt extens, la
lasca no quedará acabada fhis avni, que
es prendrà la resolució adequada per
a cada un dels detinguts.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Sis orals, per
lesione, estafa. atemptat, ús d'arma,
furt i M'enea d'arma, contra Llorenç
"forres, Joan Anguera i altres, Asensi Hernindez, Francesc Simon, Joan
Jara i 1: remese Simon, respectivament.
Secció segona. — No te assenyalaments.
Secció tercera. — Quatre orate. per
danys, estafa, inri i tinença duren,
contra Joaquini Fähregues, Januar
Ferrer, Antnni Gómez i Josep Bono,
respeetivament.
Secció (marta. — Tres orals, per
robatori i fan, contra Silveri Bayona
i Pau Dolat, respectivament. Dos
orals, per lesions, contra Joan Vea
i Francesc Segura. Un divorci: Maria
Mas i Cos contra Isidre Brola i Bertrin.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu.— Reclamarió de salarie: Pere Castellon contra
Eduard Pi. Reclarnació de salaria:
Ferran Tirrena contra Josefa Rius.
Reclarnació de salarie: Datniä Selanbart contra Josep Cual. Reclamació d esalaris: Maria Wendt contra
Rafel Bargalló.
Judicis a dos quarts d'onze. —
Reclarnació de salarie: Francesc Carrillo contra Hospital de Sant Pau.
A tres quarts d'onze. — Reclamació de ealaria: Dolors Fornell contra
Sever Figuerola.
A lee onze. — Reclamació de salarie: Alfred Ganderini contra Concreció Busquets.
A un quart de dotze. — Accident
del treball: Francesc Garcia contra
Primitiu Espina.
TRIBUNAL D'URGENCIA
A dos quarts de dotze. — RectaSici celebre un sol judici, i aquest meció de salarie: Vicenç Nebot i altres
contra Aquillí Senchez i airees.
contra Merla Alonso, per tinenea
licita Fauna de loc. El Tribunal
va condemnar-lo a la pena d'un any
de mesó.
Pel Tribunal d'Urgencia ha eetat ANUNC1S JUDICIALS
revocada la causa que va eeser instruida al Jutjat número cinc contra Antoni CiDULA DE NOTIFICACIÓN
Y EMPLAZAMIENTO
Castillo, el qual, a la platja de Somete.
rostro, va disparar uns quants treu conEn los autos de juicio declarativo de
tra un ve( set:. travessant-li solarnent menor cuantía promovidos por don Anl'americana. Sha ordenat que es rebin drés Orriela Abascal contra don Wilh
algunes declaracions més per tal d'a- Busnack ante el Juzgado de primera
clarir el fet.
instancia número cuatro de los de esta
capital se ha dictado la resolució del
tenor, bastante, siguiente:
- Barcelona, treinta y uno
ASSENYALAMENTS de"AUTO.
nierzo de mil novecientos treinta y
PER A AVUI
cuatro. Por presentado el anterior escrito, que se unira a los autos de su
AUDIENCIA TERRITORIN,L
razón; por hechas las manifestaciones
Sala primera. — Menor quantia: que contiene y por desistida en conseBanc Comercial contra Joaquim cuencia a esta parte de las diligencias
Fuste Incident: Manuel Reverter preliminares de juicio que tenia instacontra el fiscal. Divord: Pasquala das; y en su vista, $e admite con arreMartínez Mulloz contra Vicenç Lo - glo a derecho la demanda formulada
por el procurador don I.uis Cuadrada
1
Seta segona. — Maje'. <marina: en nombre y representación de don AnAll'
drés Arriola »asead en lo principel
Jaume i Francesc Soler contra
toni i Enric Barbee. Incident: Ma- del escrito de veinte y seis de marzo
nufacture' Reunides de la Indústria último, cuya demanda se sustanciara por
Textil contra Eusebi curares 1 Co- los trámites establecidos para el juicio declaratjvo de menor cuantía; y
rones.

de la misma, se confiere traslado, con
emplazamiento, a don Willi Boenack, a
iin de que dentro del termino improrrogable de nueve días comparezca en el
juicio, cuyo emplazamiento se lleve a
cabo, por el desconocimiento de su actUal paradero, por medio de un edicto
que comprensivo de la parte ba s tante de
esta resolución se fij e en el sitio público y de costumbre de esta ciudad e inserte en el Butlletí Oficial de la Generetirar de Catalunya, y en uno de los
diarios de avisos y noticias de la localidad. Al primer otrosí. etc... — Así lo
mandó y firma el Sr. D. Francisco Eyre Vareta, Juez de primera instancia número cuatro de los de esta capital; doy
fe. — Francisco Evré Varela. — Ante mi. — P. H. Ernesto Pascual."
para que sirva pues de notificación y emplazamiento en forma a don
Willt Bonn& de ignorado paradero.
se expide la presente en Barcelona a
treinta y uno de marzo de mil novecientos trenta y cuatro.
EL SECRETARIO
P. 01.
Ernesto Pasmo!

EDICTO
CEDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto por el Servir Juez de primera instancia del Juzgado número NUEVE de esta Capital.
en providencia de este dia, dictada en
los autos de menor cuantia instados por
Den Felipe Rodea Baldrich contra doña Maria Baldricii Ronieu y en su caso,
sus ignorados herederos o herencia yacente, para que comparezca ante este
Juzgad', 5i10 en el ala izquierda del Palacio de Justicia (Selón de Fermín Galán) el día doce del actual y hora de
las once, al objeto de absolver hajo juramento o promesa indecisoria las pnsiciones que la parte aetora presentare
en aquel acto y sean declaradas pertinentes.
Apercibidos que de lo centrarle pelean ser declarados confesos en el contenido de las posiciones que deban absolver.
Barreleme. tres de a b ril de 1711 nevecientos treinta y cuatro. — El Secreta- Licde _Tose SI'. Salve.

VIDA CORPORATIVA
El Centre Comarcal Lleidaie
tenia don a soci Filluslre
Pese Maeiä. el qual en el moment del SPI1 traspes n'ostentava In presidencia lonoraria. Sola
amiesi únic i exelusin especie. el
Co nsell Directim en sessid del
dia t del rierrent mes, acordi
que f 0 15 honorada en reeord p(isleun la seva membria en un ante
erilennie que tindre lloc el propvitient dissabte, a les deu de la
vellla. a Vestalge serial. Ronda
de la Univeroitat, 1, primer, primera.
•
La .funta Directiva de FAssedad.) de Periodistas de. Barcelona. set:knut el costuni
doma, ha anal a visitar las autoritats per tal d'exposar la seso
ealutarid més cordial a nib motiu
de les fesles de Pesque.

Cursos

i Conferèneies

ACADEMIA DE BELLES ARTS !loe tots els dillune, dimecres i diDE SANT JORDI
vendres, de nou a deu de la nit, i el

—

Conferencia de Ventura Craasol
Abans-d'ahir, al Saló de l'Academia
Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi (Llotja), el conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Ventura
Gaseo', va obrir el dele de canterens.i
n organitzat per l'Aasociació
tces
A
d'Alumnes de l'Escota de Belle:
El senyor Gessol va començar ealudant fentitat organitzadora de lacte i va die que les paraules que ell
atuve a prenunciar no eren una conferencia, sitió una plática sobre femoció amb els seus oients, tote
ells joves entusiestes de l'art.
No profunditzaré —sa dir —cap
tenla, però vull dir-vos unes panales
que serveixin de prieleg a lee conferencies anunciadee per al curs que
ara s'inicia.
Va dir que cal sentir l'enlodó davant toree les activitats de fintellecte
i de l'esperit, siguin en política o en
estetica. i aquesta és la fe que cal
mantenir viva a costa de tot. Per res
del telón sin de perdre
única manera de sentir-se creador, i
aquesta es la finalitat essencial de
l'art. L'home une no sent remeció
del creador, deixa d'ésser heme per
convertir-se en maquina.
Tot el que sigui pensant sense emoció —va dir — no té cap valor.
La bancarrota de factual situació
mundial pot atribuir-se. precieament,
a la falta d'emoció.
Parlo de la mecanització que sofreix la vida moderna, i —va de- —
que d'ella ve el drama de la humanitat actual, que s'insensibilitza.
En paragrafs d'elevar Iirisme va
aplicar a le; seves paraules diversos
exernples, per arribar a la conclusió
que cal posar l'enlodó corn una flama
d'inquietud per darnunt de totes les
activitats humanes.
Es va referir a l'emoció estetica, i
va die cae ella ha d'esser l'essencia
erninant de lud.
En la vida el que compta és la felicitar interior de l'home.
Va recordar la seca época de desterrament i va dir que eil també
l'enlodó d'artista, lamentarte que les
activirats politiquee li impideixin dedicar-se a remeció de l'art. En sortir
cap al desterrament — va afegir —
me'n vaig emportar unes cançons de
la nueva terca de les quals era va fer
ofrena un nuisic amic.
Va pasear a estudiar després lee
condicions en qué podran organitzarse en el futur actes per als alumnes
le l'Escela de Belles Arts, que podrien abastar totes lee arts.
Poble sense artistes seria un poble
Als artistes —va afegir —els ha
d'ésser encarregada la taeca de sensibilitzar eh poble amb les seves obres,
obra de gran importancia, ja que un
poble acuse artistes no seria res. Els
pobles passen rnés freqüentment a la
posteritat per l'Art que per qualsevol
altra manifeetacie política o social.
L'artieta ha d'éseer profundament
partieularista, ja que Os el que dóna
forma a la seva espiritualitat i el
particularisme és el camí de l'universaliente.
Va citar diversos exemples de !metes. pintors i escultora de lama universal, i va exhortar els seus oients
a que cultivin la seva vida interior
i la seca peculiar personalitat per arribar a esser artistes veritables.
Va elogiar la capacitat creadora
dele grans amueles i va dir que ella
no seria peesible cense una vida interior intensa i perfecta.
Va continuar assenyalant el paper
important cae en la vida futura dele
peleles, i especialment de Ceta:unja,
tenen ele artistes, sense la collaboració
dele guate els politice fracassarien. Als
nostres artistes— va dir— els esta
encemanada bona part en l'obra de la
gran Catalunya futura.
Va estudiar ampliament el descabdellament de les arts plaetiques a
Catalunya, i va dir que elles van donar universalitat al nostre noble.
Va acabar dient als artistes de Catalunya q ue el Govern de la Generalitat espera d'ells.
L'orador va esser molt aplaudir.
L'acte va acabar a un quart de den

En la (farrera sessih celebrada
per l'Arademia Catalana de Belles Arls C1P Sant 'Jordi es va
.lonar ('omple, a part de diversos assumptes de tratad, de la
mort tel membre d'aquella rorporaritl senyor Llimlifia, a
la mend'uia del qual friren con.sagrades frases d'alta consideracid. 1 del condnI rebut de 1Academia de Bellas Artes de San
Fernando" per la perdua de tan
insigne escultor dilate.
l'oren aprovats dos dictitmens, un tic la Secrid d'Escultura. reliniu A la rionceesi.5 de 10
Beses de Viatge que sufraga la
1 limeralitat de Catalunya a l'opositor senyor Josep Jimenez i
Batel, 1 un nitre relatiu a la
casa Moya-Comillas.
Va donar-se la confurrnitat
l'emitid de premio que correspon
vi-invocar,
fou presentada. en
CURSET DE CATALA
n'aire a un cl'aguest s. la Ilist a
(edificis arabais en aquesta
Al Casal Nacionalista Sagrerenc
eintat durant els anys 1932
.equest Casal ha organitzat un
i 1933.
curses de 'lengua catalana, que tindre
•n• n•n•nnn••nnn•• nnn•n ••••7ngriwoommn new ,M1.••• n••nn•••.1.n

LLEGIU

MIRADOR
Setmanari de Literatura, Art i Política

1

RA SORTIT

Preu: 30 cèntims I

‘tual anida a carrec del secretari de
l'entitat senyor Josep Sf. Castellnou.
Tots ele qui puguin estar meresnata a assistir-hi poden inscriure's des
del vinent dilluns, dia 9, i tots els
altres dies que es donaran les Iiicens. a les horca esmentades.
SALA DE CONFERENCIES DE
LA CATALONIA

Unes converses sobre "La Moda"
Maria lelum Morales , eis dice 7,
co i 13 del mes que som, parlará a
la Sala de Conferencies de la Llibreria Catalónia sobre "La Stola" i Ices
els conílictes que ha portar fins ara.
Lcs converses, que comentaran a
les set en punt. secan illustradee amb
maniquins, abillades adequadament
amb sumptuosos vestits d'epoca i
moderns, aquests segons els darrers
figurins.

PER A AVU I
Escota d'Assistencia Social (Corts
Catalanes, 669. pral.).— A les 19,
conferencia pel doctor Jeroni Moragues. Terna: "La lliçó de ludir".
Collegi Pericia! Mercantil de Barcelona.— A les 193o, al saló d'actes
del Foment del Treball Nacional,
conferencia pel senyor Rafel Gai de
Montellà, sobre el terna "Diusió moderna del Dret Cornerciai".
Centre Excursionista de Cata/unya.
Club Alpi Catete (Secció de Fotograna). —A ;es 19l30, reunió setmanal en la qual el senyor Francesc
Blas: i Vallespinosa donará una sessió de projeccions explicades sobre
"Viena".
Ateneu Republice de Gracia (Montmany, 34 i 36 ).— A les 22, conferéncie p ública nel doctor Serra-Hunter. Tema: "Política cultural d'Esquerra".
C. Catalanista d'Esquerra (Rambla
Catalunya. O, pral.. —A les ea. conferencia sobre el tema "El problema
forestal a Catalunya", pel eresident
de l'Associació Defensora dele Bons
Catalunya. sen's'or Joaquirn Xicart.
L'entrada será llitre.

PER A COMBARE

PERMANENTHENT
EL RESTRENYINENT
e-il sclui un 1.1.•litl loe nst•
ped prender iota la vida - tnle g lee
i e nere ari - gen.' lemnr
nll
ele mala ....atrita. La fórmula é• del
met tlt e •neli Berijismi Bmndret6.
Sis ingreellent ergerole prnvInent.
«le sir ¿iterced. l' ataos, contriMeriDen • l• perferrin d'aquest reme;
Le pindüle de Brandretb. rglan
Irles per aquella roe desittin mingo.
num les seee• neupaeinn, nerengl.
1.5 - senne •renee•r
"en, efeete•- ne per l. 1 11 IstieCuen un•
melA violenta. nm qu•
ler pindnles de Brandreth obren ort•
ittros. no
lement solme
lerrompen ni descomponen la distes5.0. La semi mció és lent• no irritar
pern e romplela. Rerordi lue *ion
pindnle• purnMent vegetals ten
natural, eorn notita •/imento.
hin imorablement han estat
arnllidm leo pindolm de Brendret6.
que mul %Un les preterid " en 71"1
psi n . Ntliees ele per one•le caen
• enenplel•
Lime a de re el•v tucl d e tal irtics purtanl Pm. Im Pindoles de
Brandreth • p•oya dues srIme. r5,ssrenclløIa.
ne
Le PIndole ele fir•nflrelh poden
nIttenir m e n quatei tote. les harmaries del rnein. Nre arrepii miSatituts.
In leteill en Brandreli,
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Barcelona

L'activitat política
Unió Socialista de Catalunya
.4vul, dijous, a le; deu de la Mt, a
la Casa del jable. Printer de Maig.
nam. 7. tindri lloc la conferencia controversia organitzada per la Joventut
Socialista de Catalunya sobre el tema
de palpitant actualitat "Posició dels
penas socialistes clavara la dentecricia". Actuara de ponent el ce:tipa:1y R. Folch i Capdevila.
El Cemite d'honor de l'homenatge
A Lluis Companys
Segueixen antb metía activitat ele
treballs d'organització de Fhornenatge que es pensa tributar a Flíonorable
President de la Generalitat de Catatunea, senyor Lluts Companys. i de
forgaintració del qual te cura el
Casal Nadonalieta frEsquerra Republicana de Cetalunya. demiciliet ai raírer Baja de Sant Pere,
Un deis detalle que a criteri de la
Comissie organitzadora ee mis 1q/por ta n t, és la constitue6 d'un Comité
d'honor. Cl qual estará integrat per
diverses personalitats de l'Etquerra.
Sernbla que ja s'han portat a cap les
gestiono pertinents per a la di:a ceniposició, i, segons referències, tots els
clemente consultar% han acceptat ele
llore al dit Comité.
Es recomana a le; entitats que
desitgin trametre Ilur adhesió i donatiu per a contribuir a la liquidació
del buet que será ofert al president.
Que he facin al mis aviar possible, per
tal de facilitar els treballa d'organit•
zació i classificaci&
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BA RC E LO NA A
Butileti Pecliteeic
UNIVERSITAT AUTONOMPI
Curset universitari per a obrers. —
El Comité dels Estudis Universiu
per a Obrera anuncia que, ultra els
cursos que regularment vénen donara-se , a partir del proper
dia 9 d'abril. començarà un curs . . t a
càrrec dels doctors Pi i Sunver i ratoles i Caubet, amb els temes, di s i

minologia i per les seres investigacions referents al metabolisme del
muscle, i el doctor Ochoa, de Madrid,
és un expert coneixedor de les tècniques actuals referents en aquesta
mena d'estudis. Entre el personal de
l'Insttut de Fisiologia s'han encarregat d'aquestes lliçons els professors
que més s'han especialitzat en aquestes qüestions.
Lea lliçons cornencaran el dia 16
fina al dia 24 d'abril, i seran donades
a la Facultar de Medicina.
Visita d'un grup d'estudiants saragossans. — Un grup de quaranta estudiants, acompanyats del seu professor senyor Velázquez i del doctor
Suárez, procedents de la Universitat
de Saragossa, efectuaren ahir una visita a la Facultat de Medicina d'aquesta Universitat, seguint el pla d'estudis que tenen fixats.
El deganat de la Facultat, doctor
Trias i el professor doctor Jordana
reberen els expedicionaria, i els acompanyaren en la seca visita a les aules,
laboratoris i dependències de l'Hospital Cünic.
Els estudiants aragonesos han sortit cap a l'estranger, continuant llur
viatge d'estudia i han quedat molt
satisfets de la seva visita a la nostra
Facultat de Medicina, de la qual han
fet grans elogis.
FACULTAT DE FILOSOFIA 1
LLETRES. — Dues conferencies del
doctor Zaragüeta. — Avui, dijous, a
les set de la tarda, el catedrätic de
la Universitat de Madrid doctor Joan
Zaragiieta donará una conferencia sobre "Algunos puntos de conexión de
la fenomenologia de Husserl con el
pensamiento tomista".
— El mateix professor donará dema divendres, a la mateixa hora, una
altra conferencia. a l'aula de Quimica
general de la Universitat de Barcelona, sobre el tenia: "Els problemes
de la Pedagogia social - . Aquestes
conferencies han estat organitzades
pel Seminari de Pedagoga.

enser sollicitades Pels m estres i mes(censes exercint a la Iocalitat on s'a-

nunciin vacants i desitgin, dintre d'aquella, canviar de destinació, és anunciada la Convocatòria de les places
següents, que se sollicitaran fins al 8
d'abril als Consells tocata de Primer
Ensenyament.
Vacants per a mestresses. — Tarragona: números 12 (2), 14, 15 i 16;
Párvuls números 1, 4 i 5. Reus: Graduada número 1; unitàries 4 i 6; pärvuls. Tortosa: la Meree i número so.
Batea: número 1 i pärvuls. Roquetes: número t i pàrvuls. Ulldecona:
números t i 2. Perelló: número t i
pärvuls. Alunar, Gandesa, Santa Coloma de Queralt: pàrvuls, Horta sie
Sant Joan: número 2. Canonja: número t. Fatarella, Valls: pärvuls número 2. Torredembarra, Arnés, La
Galera, Vilalba, Alcover: graduada.
Vacants per a mestres. — Tarragona: 4. Cambrils, Xerta, Miravet, Sarral: números 2 i 3. Vilarrodona: 1,
2 i 3. Montblanc: números 1 i 2. Mora dEbre: 3 i 4. Batea: 2. Mora la
Nova:, Reus: números 3, 8, 9. ro,
it i 12. Ginestar, Selva del Camp: 2.
Roquetes, Torredembarra, Tortosa: 2,
Sant Carles de la Ràpita, Alcanar,
Tivissa: 2, El Rind, Perdió, Vilalba,

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeròdrom de l'Alr Franca. —
Procedent de Tolosa, a les 6'54
arribä l'avió amb corre'', mercaderies j sense passatgers.
Procedent de Marsella, a les
7'42 arribà l'avió amb correo,
mercaderies 1 sense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
12'04 arribà l'avió amb correu,
mereaderies i 5 passatgers.
A les 12'30 sort( l'avió cap a
Tolosa amb corren, mercaderies
i un passatger.
A les 1 2'2 9 sortf l'avió cap a
Marsella amb correu, mercaderies i á passatgers.
A les 7'51 sortf l'avió cap a
Casablanca amb correo, Tuercaderies i 2 passatgers.

In) I ÁM

NOTICIES SOLTES
London Club avisa els que desitgin
assistir a la interessant excursió en autocar a Cardona, Solsona i Miracle que
ha organitzat per al dia ts propvinent,
que la inscripció quedará tancada el dia
5. Les inscripcions s'admeten fins al dit
dia al local social, Ronda de Sant Pene, 44, pral. Telefon 15144.

El Jurat del Segon Concurs Femení
de Mecanografia Hispano Olivetti estarä forme pels segiients elements: El
senyor Emili Mira, director de l'InstiIteres següents:
tut Psicotecnic de la Generalitat, que
-Les idees econòmiques i el dret
presidirá; senyoreta C. Bori-Giacosa
obrer - , aquest és el titol general del
de Settimo, professora del Patronat de
curset, i anirà descabdellant-se RiXi:
Formació del Masnou; senyoreta Simodia 9 d'abril, doctor Moles i Cal Met:
na Vargues (campiona femenina de Me"El treball. El seu &gnificat
canograiia guaryadora del primer conmic i la seva estimativa social i jucurs Hispano Olivetti); senyoreta Tererídica. Els distinta conceptes del tresa Raspall, professora de l'Acadèmia de
hall ¡ les formes d'organització que
ha donat Hoc". — Dia 16 d'abril,, docAeradrom de l'AeronbutIca Na- Mecanografia; senyor Josep Gardó, professor mercantil; senyor J. Costa i Din,
tor Pi ¡ Sunyer: "L'economia :lasst'
nal. — Procedent d'Estutgard, president
de l'Assialació de Periodistes;
ca". — Dia 23 d'abril, doctor Moles
amb escales a Ginebra i Marse- senyor Fui.* Mariaton, campió nacioi Caubet: -L'articulació juridi :a del
lla, a les 1720 arribà l'avió nal de Mecatiogialia. Dirigirá la prova
treball. Dret al treball. Obliga ció de
"JUNKERS D-1 O 8 9" amb correo, e: senyor Raid lioni, professor comertreballar. El subjecte. la mar éria i
mercaderies j 7 passatgers.
cial.
l'entitat coactiva en el treba ll. La
:o
d'aProcedent de Madrid, a les
protecció a robrer - . — Dia
La Delegació d'Hisenda ha assenyabril, doctor Pi i Sunyer: "Sis mundi.
12'10 arribit l'avió "FOKIZER 11
Saint-Simon i els socialistes t asociaEC-PPA" amb corren, mercade- lat per a avui els següents pagaments:
ELS
MESTRES
Eduard Albors, 5.967'79; Josep M. Cascionistes - . — Dia 7 de maig. doctor
ries i 6 passatgers.
tellvi, 2.2404; Ignasi Domenech, pesMcles i Caubet: "La retribu ció del
Redni6 a Figuerea. — L'Associació
A les 8 sortf l'avió "ROHRtreball. El regim del sa:ari ¡ les sedel Magisteri del Partit d'Igualada BACH D-1692" cap a Estutgard, setes 1.037 09; Joan Ramon Espada,
4 . 847 . 02; Euctalda Illa, 7.205; Josep
ves fases históriques. Esto 5 dels
convoca els seus afiliats a una reunio
escales a Marsella i Gine- Orriols, 47.370'51; Amadeu Llopard,
substitutius del salariar. — Dia 14
general per a avui, a les deu del matí, amb
correu,
mercaderies
i
bra,
ami)
Pi
i
Sunyer:
"Caries
1.875; Josep Pei, 38653; Jaume Poch,
doctor
de maig.
al local de la Cambra Agrícola de
24125', Josep Sala i Antat, 811'65;
Marx. L'anarquisme. El sindi calisrne.
Figueres, a l'objecte de tractar, entre '7 passatgers.
"FORFrancesc Sola 1 Gener, 112.56122; The
A les 930 serf l'avió
El comunisme - . — Dia 28 maig.
altres aspectes, de la conveniencia o
doctor Moles i Caubet: "Els mitjans
no de constituir, a la provincia, el KER 10 EC-AMA" cap a Madrid Royal Bank of Canadá, 54-70854; Antoni Aguilar, 1.500; Domenec Alonso,
dacció deis subjectes del tn ball. La
de
la
conveniencia
o
no
6
pasfront únic, i
amb correo, mercaderies i
35 . 80; Antoni Amado, 1.5oo; Manuel
solidaritat dels proletaris. El sindicat
de la proposta dels mestres del Partit salgers.
Batlle, toco; Enriqueta Bonet, 2.000;
el sindicalisme. Idea de la seca
de La Bishal d'ingressar a la FedeProcedent
Base
Aeronaval.
—
Dolors Comes, 395'85: Claudi Cuchitranszendéncia en el Dret pódilic''.—
ració de Tieballadors de l'EnsenyanDia 4 de juny, doctor Pi i Sunyer:
ca, alai corn es tractarà tumbé dels de Roma, Genova i Marsella, a lle, 1.5oo; Nareis Esplugues, Loca;
, E1 moment present 1 raveM r".
assumptes que presentin els associats, les 1645 arribä l'hidroavió italiä Lluís Ferran, 4875o; Francesc MalloLes classes del curset tindran llar
"I DOAK" amb correo, mercade- irer, 1.500; Andreu Marroig, 1.000;
Vicenç Montón, 717 . 701 Josep Navarro,
els díes assenyalats, de nou i deu de
rica i 8 passatgers.
zoo; Joan Novelles, 2.000; Alexandre
la ve:11a, i per assistir-hi e ii passar
Linati, 2.000; Antoni Olivella, 'zoo;
per la Biblioteca de Filosoi fa i EleTURISME MARITIM
Lluís Pone, 1.000; Josep O. de Riba,
tres, de set a nou del vesp y r, per tal
de fer la inscripció; els alur nnes ma'Ahir, prop de dos quarts don- 825; Merce Riu, 310'37; Emití Roig,
triculats als cursos actuals en tenen
ne del mati, entra, al port, i an- 8881; Jaurne Torresella, 1.5o0; Antoni
soo: Antoni Zalvidea, 1.5oo;
carnet
gl
d
prou amb la presentació
SEMAFOR DE MONTJUIC corà al rito» de l'Estació Marí- Verdaguer,
Inspector Provincial de Sanitat, afeó;
cridentitat.
tima, ei transatläntic anglès de
Antoni Barroso, 156721 Joaquim de
Aviat s'anunciaran altres cursets a
Observacions meteorolbglques: la White Star Line "Doric", de Cortada, 3o'43; Baltasar Gallego, pescárrec dels doctors Bosch i Gimpera. ENSENYAMENT SECUNDARI
A sol ixent vent a l'O, fi-ese, cel 16.000 fones.
setes 246'75; Ildefons Herrero, 1.45016;
d'alces,
ami
com
conSerra-Hunter i
El dit transatläntic porta a Josep de Mora, 24673; Pere Palou,
Institut Nacional de La Seu d'Ur- amb celatges j horitzons clars; al
ferencies a arree de persor 2:itats del
turistes,
de
gell.
—
Aquest
centre
u:;c:al
ha
ormolt
fresc,
cel
qualitat
bord, en
328; Antoni Quetglas, 15627; Enric
migdia S. S. O.
mostee món cultural.
ganitzat un dele de conferencies de amb estratos j horitzons boiro- 1070 passatgers, la majoria es- Ribes, 39068; Pere Rivero, 24011 JuFACULTAT DE MEDICINA. — vulgarització, les quals seran donades
De les Diputacions operen les 4 i mig
ponent
S. 0. amb la colars pertanyents a 42 collegis, Iii Pastor, 156' 27; Esteve Soler, 40302;
a
sol
sos,
i
Curses sibre "Bioquímica de la fer- pels professors apuntats i en els dies
per inc serie C, que repeteixen a 6o'oo
mateixa força, mar marejada del amb els corresponents profes- Juli Villarrubia, 8i25; Ramon Marmentació alcohólica i de la contracció que s'indiquen:
3;
cap
de
la
Secció
Agroi Provisionals, 88'75 (4-riao). No gaire
S. O. ¡ el cercle queda a/1lb oir- sors d'ambdös sexes. Tots ple- cl uis . 20. 68 3 8 i Enric Salvans, 240.
muscular". — La settnana entrant coDia 3 d'abril. J. Gassiot: "Indúsactives en operar les cedules, queden,
gats durara el dia vi s i t a r en el nómica, 6.000,
mençarà el curs organitzat per la Fa- tries del ferro". — Dia 6, J. Cirera: rus cúmulos.
MERCAT LUCRE
pera, a nivells mantinguts.
cultat de Medicina amb la cooperació "Els aliments". — Dia lo. V. de la
Baròmetre, 7 4 9, — Termòme- mes notable de la nostra ciutat.
El sector ferroviari registra un nota.
Próxima la visita a aquesta ciutat de
Les sessions que celebr à alije el secde :Institut crEstudis Catr¡lans, rAca- Fuente: "Eis generes literaria a la tre, 135.
El "Done" procedeix de Liver- la llorejada massa coral gallega "Toxos tor d'especulació es desenvoluparen en ble augment en la contractació que ve.
demia de Medicina i la Societat de Literatura catalana'', — Dia 13, R.
pool, i sortira aquesta tarda en e Frotes", a fi de recaptar fons per tal un ambient de gran depressió, la qual nia realitzant darrerament. Aixi mateix
MovIment de vaixells a posta
sa de la ter.
Bi0i0gia. sobr e -Bioquiini
Bardina: "Conflictes psicológics". —
direcció a Palma de Mallorca, d'eregir un monument a Concepció cosa motiva que els canvis prosseguis- la tónica dominant en canvis és francamentaciö alcohólica i de r a contraccin Dia 2e, M. Portuguès: "El sed", — de sol — Demoren a l'E. un
seguirá el seu itinerari. Falta Arenal al seu noble nadiu (Ferro», la sin la tendencia de davallada constatada ment favorable, i s'observen bon nombre
muscular - , segons el pi ograma que Dia 27, R. Bardina: "Psicologia de pailebot i una goleta que van en d'on
escala a Ceuta, i retornarä al dita entitat coral constituí amb aquest en la segona meitat de la reunió de d'avanços entorn de mig enter.
seaueix:
S.
una
balandra
que
popa.
Pel
la forma". — Dia de maig, J. SiEl grup aigües 1 indusmotiu a Barcelona una Comissió gesto- Borsa del dimarts passat, i només alponi de procedncia.
J. M. Bellido: "La t.ioquímica de rera: "Digestió i metabolsme''. — va cap a la mateixa direcció i
ra que la representi per mitja d'elements guns valors industrials, en particular trials prossegueix arnb regular activitat.
la fundó muscular en ti segle XIX. Dia II, V. de la Fuente: "El roman- una polacra goleta que passa a
integrats per gallees de les qu ar re Pro- Felgueres i Montserrat, donaren proves mantenint posicions, i només són de re.
F. Pi i Sunyer i Bar o: "EvolucM ticisme i el renaixement de la Lite- ponent, ¡ al S. 0. una goleta, un
víncies de Galicia, perquè portin a cap de fennesa, cotitzant-se a darrera hora marcar les següents oscillacionst Al.
?es coneixements en i:Eoquímica de ratura catalana - . — Dia 18, J. Sirera: bergantí goleta i un pailebot que
les gestions a que hi hagi Iloc per a a nivells força superiors als fixata en gües serie C, 102'35 (-i-o'co); Energia
:a fundó muscular i d,. les fermen- "Les vitamines".
i Indústries Aragoneses, 77'oo (+ice);
donar unes guantes actuacions en aques- la jornada precedent.
rebolinen, i dos pailebots a 'notacions. uns a la data-.
Aquestes conferencies, que seran tor que vénen al port i dos que
ta ciutat, la qual Comissió té el seu dode la tanca s'aprecia quelcom Foment d'Obres 4 i mig per ton, 97'oo
Després
"
Suprerepe:
S. Ochoa de Alborn
públiques, començaran a dos quarts
En un cabaret del carrer d'Escudellers micili a la placa de Catalunya, 3, se- de reviialla en el sector carriler, i es (-1'5o), i Hulleres /93z que fa dies
nals i química de la cc ntracció mus- de deu de la vetlla, el; dies indicats. van cap a la mateixa direcció; de es va promoure una batalla, a conseqüèn- gon, primera.
que no s'havien operat, i remtmten a
cotitzen Nords a 51'80 i Alacants,
vela llatina dos falutxos cap a
cular
de 88 (+5 ).
Mercas
Lliure
cia
de
la
qual
una
francesa
anomenada
Tanca
fixada
pel
professors.—
de
trasllats
Probables
i
un
cap
a
diverses direccions
A. B. Hill: "Progres EOS recents de
De les accions cal notar la millora de
Per tal de completar el registre d'es- Valors en la reunid de Bona;
Ettori Jane va insultar i agredir el guarPer la Junta de Substitució de l'en- aquest port.
la fisiología muscular".
Tramvies preferents 7 per 100, 52 (+01
dia que hi acudí. Fou detinguda i ingres- tatges de lloguer durant l'estiu (xalets,
Ta.
Neuberg: "Estat actual del pro- senyament religiós. als centres de secases,
pisos)
i
respondre
a
les
demandes
Dia 4 Trisca Alca o Sansón, 28 (--2); Cros, 124 (+I);
Valors
sä a la presó de dones a la disposiciä
gon ensenyament, en la proposta de
blema de la fermentacisi".
que el públic dirigeix a l'Oficina de
anterior baixa baca Filipines primera serie, 305 (+2),
del Tribunal d'Urgència.
personal elevada a la superioritat fiTurisme de Catalunya, els propietaria i
i Telefòniques ordináries, que fa dies
O. .Mey-erhof: "Els productes
MOVIMENT DEL PORT
gura d'aquest districte universitari la
— Ahir al mati va éster descobert un
Nords
—0'70 s'havien mantingut a ito daten, queden
5 20 5
51.33
tenne..iaris de la des composició en- proposta del senyor Josep Díaz Rorobatori al carnes de Mallorca, al domi- administradors deis estatges són meAlacants
—085
660
4
gats
de
formular
les
seves
ofertes
a
l'es45.75
en aquesta jornada a 109.
simática dels hidrats de carbó en el bles, per a la vacant de Fisica i QuíVaixells entrats. — De Bilbao cili dels equipa Bosch, consistent en ge
—o..sn
6075
60'23
muscle i en el ferment. Eis ienómens mica, a l'Inst:tut d'Olot, i que a esser i escales, amb un paesatger
-nersidpvalo5.0es- mentada oficina, Corts Catalanes. 658, M. Rif
—
—
137'50 13750
on els seran facilítala els fulls impre- Explosius
quimics secundaria ¿te la contraccia possible re rindernnitzi dels viatges
carrega general, el motor -Araya setes.
de fer constar Colonial
+0.10
47 '0 5
47'75
muscular".
de viatge. per ésser un trasllat de
— Un tren de mercaderies procedent sos en els quals hauran
+075
4 2. 75
43.50
A. Collazo: "Qui,niopatolo g ia del carácter obligatori, sense que existeixi Mendi", de la Cia. Navilera Sota de Valencia va atropellar al/ir al ves- el preu i altres condicions del lloguer Felgueres
—1'25
171'75 173 . 00
i Aznar; d'Agudas, Cartagena i pre, prop de l'Estació de Sants, un de les finques.
Aigües
metabolisme interme diari de la con- cap culpa per part de rinteressat.
general,
—2.00
Palamós,
atub
cärrega
Chades
0*—
338'— 34
tracció muscular-.
De la rnateixa manera es proposa
home que no ha pogut ésser idenAmb regular concurrencia se
+2.50
0175
6425
Montserrat
A. Pi ¡ Suny-er: " Les idees actuals el trasllat de l' institut d'Inca (Ba- el vaixell "Ambos", del senyor tificat.
— — celebeä la sesslá d'ahir en aquest
cao
Oto
Petruiis
en bioquinUca musct dar i sobre la fer- lears) al de Sant FeVu de Guixols, Emili Basar( ; d'Eivissa, amb
— A l'estació del Bogatell un altre
+0.25 mercal, 1, com en anteriors, lea
Ilulleres
5 1. 5 0
51.75
mentació alcohólica ".
del seny or Enric López i Lafuen- corren, mercaderies i 40 passat- tren de mercaderies atropelli el mosso
Ford
15d— 1 54' ——4'00 vendes foro aniznades.
El professor K. .Keuberg fará una te, per tal d'ocupar la vacant de gens, el motor correo "Ciudad de d'aquella estació anomenat Pere Agusti,
Blats: Les ofertes no són gaidemostració pràctic a. en conferencia professor de Geografia ¡ Historia, per Mahón"; de Maó, amb corren, de 25 anys, i el deixà mort. Per ordre
Excursió al Montsant i al Castell
La tanca anterior de Ford és del dia re actives, i els preus torea mes
a part, sobre tecnim EZS, en relució amb excedir la plantilla del primer del dit
el del jutjat, el cadáver bou traslladat a d'Escornalbou. — Per als dies 14 i 15 28 del mes de marc passat.
74
passatgers,
mercaderies
i
la seva Hice, oral.
sostinguts. Per altra banda, val,
del mes que som el Club Excursiocentre, d'un professor de la Secció de
correu "Rey Jaime 11"; de l'Hospital Clínic.
El professor A. B. Mill donará a Lletres.
que hi ha algun punt de FintePer
la
bicicleta
que
muntava
Dionista
de
Gricia
organitza
una
extraor—
BORSA AL COMPTAT
Palma, amb correo, mercaderies
l'Academia de Medicina una confelegennisi
Eumeda
Núliez,
de
17
anys,
fou
rife que es troba mancat d'aquest
dinaria
excursió
en
autocar
al
Nomenament de nous secretaris i 284 passatgers, el motor correu atropellada al carrer de la Creu Ceben- dan Montsant i a l'interessant Castell
rencia pública sohre "L'activitat de:
Els rotlles de comptat presenten en element, nixó da irreal per creure
d'Institut. — Ha estat nomenat se- "Ciudad de Pahua"; de Las Pal- ta, davant el Mercat d'Hostafrancs, Manervi-.
general bon aspecte, i horn aprecia en que la cotització pot encara aferd'Escornalbou.
Convé remarca,: la importancia del cretan de l'Institut de Vilafranca, en mas, amh 3 passatgers i càrrega tea del Olmo Balanzó, de yo anys. ConPer a detalls i inscripcions per a els diversos sectors disposició francaLes vendes
present curs per la materia que s'In substitució del senyor Timoteu Botey general, el vaixell "Isla de Gran cluida al dispensari del districte, li apre- aquesta excursió interessantissima. cal ment favorable en la contractació, i al- mar-se quelcom mis.
Mateu. que ha renunciat el cartee. Canaria"; de Las Palmas i esca- ciaren la fractura de la clavícula es- adreçar-se al club organitzador (As- ai mateix en els canvis, els quals dona- portades a tenue ho foren prodesenrotlla, una de les més interessants de la bioquímica en els esmen- el professor Manuel Devis i Samper. les, amb correo, mercaderies i mierra, contusions al cap i commoció ce. túries, 33), tots els dies, de vuit a ren mostres de sostenirnent, i adlitic en cedents de Navarra, ti 5450 pesA proposta del Claustre, ha estat
tata estudis ¡ per . les persones encaralguns valors s'observa quelcom de ice- setes; Huele, a 54; Ortigosa, a
rebral, de pronóstic reservat. L'atrope- nou del vespre.
regades de !es 11 ¡cona. Els professors nomenat secretad de l'Institut ele- -I passatgers, el motor correo llada ingressi a l'Hospital Chute.
5350. i Osorno. a 51, posat tot
Mero.
cinc de
tots
"Ciudad
de
Sevilla",
DE
FOTOGRAFIES
PROJECCIO
mental
d'Olot,
el
proiessor
Ramon
Hill, de Londres.. i Meyerhoi, de HeiEls valors de l'Estat es veuen poe damunt vagó origen.
— Ahir al migdia, a l'Avinguda d'E- AL C. M. B. — Avui, a les deu de la
la Cia. Transmedilerrìinial de
delberg, van obt enir el Prenti Nobel Fradejas i Sánchez.
Despulles: Van sosteninl-se
Vi- vetlla, tindri lloc al Club Muntanyenc soHicitats en la contractació, i llevat dels
València ¡ escales, amb ehrrega duard Maristany, Pere Barceló 1
de Medicina pe'a seas estudis sobre
Interior i Amortitzahlc 5 per /no 1927 els prous d'aquest genere, amb
nyamara, de 4o anys, fou agredit per
la física, la qu :mica i la contracció
general, el vaixell "Bolis", de la unes desconeguts, que es lenco escàpol Barcelonés, Placa de Maná, 3, primer, net, que aconsegueixen realitzar un vouna sessió de projecció de vistes pire- Itim de regular importancia, la resta tendencia a reaccionar una mica
ENSENYAMENT PRIMAR! Siria. Sera. de P. Garcias i Seguí; després de causar- l i diverses contusions, nenques,
muscular. I el :. rofessor Neubcrg, de
originals del soci senyor Joan d'emissions es veuen molt ensopides. l'el mes, en particular per a les clasBerlín-Dahlem, és el ponent. és la
de Roses i Palamós, amb cärrega
Anunci de convocatòria per a cobrir general, el vaixell “Ampurdän", de les quals fou auxiliat a la casa de Reixach i Caselles, el qual ha tingut la que respecta a la tendencia, en general ses fines.
máxima autoritnt en tot alió que es
saca-% del Port.
gentilesa de fer donaréis dels diapositius domina el sostenirnent tic posicions.
Mongetes I olgrons: Per a
refereix als pr s ,blernes de la fermen- unes places vacants a Tarragona. — de la senyora Vídua de C. Mar — Aliir al matí, josep Morell CapeObligacions Tresoreria Generalitat es aquests ¡legalista hom nota mis
lució alcohäli r a, i els setis estudia En virtut de les ordres per a celebra- torell; de Marsella, ainb cärrega lla, de 61 anys, que anava en un tram- a la Secció de Fotografia de l'esmentat
Club.
han assenyalat. una epoca en !a quí- ció de concursets a les localitats un,
ttferiment, perib la demanda molt
refermen a 150'75 (+0'25).
via de la !filia 55, al carrer de Sants,
En data que s'avisarà oportunament
mica biológie 1. Per altra banda, el existint més d'una escota de cada sexe general ¡ de trànsit, el vaixell
Els Ajuntaments tornen a oferir as- enealmada, la qual cosa pot inproduí diver tindrà lloc al Club Muntanyenc Bar ertocant
a
la
de
R
es
iego,
motor
"Sil",
de
la
Gral.
Combaba
pendents
de
proveir
en
propietat,
no
professor Cc Hazo, de Montevideo.
de pronOstie reservat, en-secontui, Iones una interessant projecció de vistes pecte favorable en la contrariad& i en- fluir en que mes aviat minVi una
sems en canvis, els quals presenten migaudeix de re ronegut prestigi en v:ta- anuciades per a nur provisió, puguin Sagrera; de Plome i escales, amb
la n'otilzació
fort en una frenada fotogràfiques mundials,
general i de trànsit, el rebre un cop molt
càrrega
nores entorn de mig enter i algunes de
IMIn•nnIMIM
Moresc; Segueix igual cona exrapida
que
féu
el
conductor
del
citat
vaixell italià "Giovinezza", de la tramvia.
VI CICLE D'EXCURSIONISME mes importancia, toril les emissió mar, pressàvem, o sigui ternas els
77'oo (+Con), i 1928 (Balines), 75.00
senyora Vídua de Baleas; de Li— Al carrer de les Corta Catalanes, DEL C. M. B. — El vinent diumenge,
prens i amb escasses existències;
verpool, amb un passatgers per tocant al de Borrell, toparen dos auto- dia 8 del corrent, tindra lloc la segona (+1'21).
a aquest pon i 1.069 de tränsit, mails. A conseqüencia de l'accident re- ,ortida del VI Cicle d'Excursions del
el transatlàntic turista angles sulta amb lesions al cap, de pronóstic Club Muntanyenc Barcelonés, amb el
RONDA DE SANT PERE. 3
a Can
"Done", dels senyors Mac An- reservar, Josefa Ros Rodríguez, de 57 seguent itinerari: De Monistrol
Rasquera, Monestir de Montserrat, Esanys, que anava en un dels vehicles.
drows i Cia.
tret
de
Gibraltar,
Ruines
de
Santa
An— A la casa "Exclusives FartnacéuOBRA NOVA DE GRAN EXIT
sortIts. — Distäncia ti q ues", del carrer de Santa Teresa, en- na, Gorra Frigia, Sant Jeroni, Canal,
navegada dels vaixells que han traren ladres, els quals se n'emporta- Santa Cecilia i Monistrol.
B A NQUERS
sortit: fora d'horitzó es traben ren gèneres valorats en unes quatre
LA UNIO D'EXCURSIONISTA
els correos espanyols "Ciudad de mil pessetes.
DE CATALUNYA. - BARCELOdels
Estudis,
11 i 13, 1 Bonsuccés, 1 1 3
Rambla
lo,
Anna,
càrrega
(Santa
seu
estatge
NA. — Al
Palma", ami) passatge i
primer) tindra Une avui, a les deu
general, cap a Palma, i "Rey
la vetlla, la XII Sessió del Cicle de
ANGINES
Jaime II", amb passatge 1 cärrega
Conferencies amb projeccions sobre ciuper
general, cap a Mata; el vaixell
RONQUERA
tats i !loes de fosa de Catalunya, a ar"Rio Bes0s", amb càrrega geREFREDA1S ree de Josep Maria Benet i H. Stegen,
Llueieta Canyä
neral, cap a Bilbao i escales, tots
sobre el tenia "Granada i l'AlhamGRIP
tres de la Cia. Transmeditereähra".
nia; el motor danès "C. H. R.
CAIXES DE LLOOVER
CAMERA CUIRASEADA
MI 15111 l
UNIO EXCURSIONISTA DE CAde Josep M. de Segarra
Sass", amb cärrega general de
PASTILLES DE TALUNYA. - BARCELONA-SANS.
a guardar valora, documente, joies 1 altres objectes
per
trànsit, cap a Marsella, de l'AAl seu estatge (Riego, 1, principall tinde valor
gencia Mrta. Delgado; el noruec
drä Iloc den/a, a les den de la vetlla,
Preu: 5 pessetes
ge"Bruse Jan", amb cärrega
una Sessió de Cinema amateur amh
Compartiments des de 22 pessetes annals
films realitzats pel senyor Fontanet,
neral i de tränsit, cap a Genova
Es pot visitar tote ele dies feinere, de 9 ailde 3'30 a 6
PS.
aalNIK4
membre de l'Associació de Cinema
i Nàpols, del. aenyora Fila de
Amateur.
51. Condemlnes.

La mar i l'aire

13orsa Finances

Moviment borsari

FETS DIVERSOS

Mercat de Lidia

Eneursionisme

L L I :LEMA

CATÁLOMA

SOLER i TORRA Gemas

L'ETERN FEMENI

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment 1.er d'abril
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.Dijous, 5 d'abril 'de 1934

LA PUILIOITAT

ESPECTACLES
TEATRE COMIC

Teatros

REVREEZA
tarde, a 1ra 0 ntt, a les 1010.

Avtit.

GRAN TEATRE DEL LICEU La camisa de la Pompadour
divandrela
no hl ha fundid. pljous oia 12, fundid de
galas estrena do l'apera basca del maglre
Gurldi AMAIA, prenent-hi part tot l'Orfeó
Auxko Abesbatza (000 executants) I els
espatadanzaris. Continua obert l'abonainent a 3 funciona
Feotes do primavera. ricino,

Dama, tarda: LA CAMISA DE LA PONPADOUR allt, 10o representacions de LA
CAMISA DE LA POMPADOUR I se/ecla
fl de tata a homenatge ale antara •e•
nyora Vela, Sierra I mesire Guerrero

OLYMPI A
CIRC EQÜESTRE
TEATRE ROMEA Talaron
34540. Temperada de orina/liara
Tetaron

191391

A les 515 I a les 1010. 178 I 178 re•
presennelong del poema '1, vers dr• José
liarla Pemen EL DIVINO IMPACIENTE,
per la gran companyra del Teatro /Osa:
tela, de Madrid, co la qual figuren Moneda Calvo, *Hon go Muñoz, Rosarlto 10Ie•ias, Josefina Santaeularia 1 Embalso* López Silva. Peina. 'Arda 1 idt. I dItiMen,.
a les 3 . 3(1, a ira 6 1 a leal 1015: EL DIf

VINO IMPACIENTE.

TEATRE NOVETATS

de test. Avni, (Moya, larda, a doa quarta
ne cine, 1 n11. a les 10, amb un selerte
I varlat superespectacle Internacional de
primerlaslm erdre, en el qual prendran
pari 24 atraccione naves a Espanya. 1 integrades per 44 artistas que formen Cl
següent
•
piropeara Monee.:
MORENOS, modera 5101 Jongleura
4 OLGA STATIS, 4, els mala de la persa.
Nialettes al Winter Garden je Berna
con.
,,Is ts bedlelpasclmelesi.arr.i.5.1glense
3 DANo t110- 3,
CNRISTIANIII, 5 , meravellasOs saltadora
a la Mamila
9 CHON10-130541, 9, la mIllor trOupe
japonesa d'Europa, procedents del "Palladlum", de Londres

Com p anyia lirio. LLUIS CALVO
Tarara 430. Mailnee de moda:
EL PU440 DE ROSAS
crearlA de l'actor Juan Baraja, anib
Vila, Aten Ruiz Parla, Gilliarrez.
Llores, olí..

A rime!, a Mural

LA PARRANDA

famosa credraa del divo
MARCOS REDONDO
I amb Vil::. A%•. :11. Palacios, Triada,
Baraja. el.'. Nil, a lo:, lo:
NO FALTA NA1DE

LUISA FERNANDA

per Guberi. Vda. Llanos. Godayol,
Izquierdo, Ruiz Tarl a . 111.510. Baraja,
alcatara. Dama. tarad. malla puna lars: EL PURA() DE ROSAS I EL
i CONDE DE LUXEMOURGO, per Gu•
g bert / Mirad. NIt, gratuitas featival
g organitzat per "El Dia (trafico". mi
/ el qual Senil proclamadas les /Alas
D'Arietes de Barcelona-ciutat. Sensacional programa en el qual prenaran part innOmbrables ir: lates.
Desloma a comptadorla
Molt aalat estrena de
LA CHULAPONA
)

1

WIZU1114101141
Si ui I deinit. lat da. durare, pros
patona de
In. aoscanDon Y LA DAMA
per Martas Ley, Maz Rart, Pritno
Cunera. Jack Dempaey, Walter 11115.
ton I Otto Kruger
Producen) Metro Goldwyn Mayar
Denla, n1t. estrena en Besana de gran
reir; de la gratuita/tia produrrin LA
IM IRA CRISTINA DIE SUECIA, per
vuela Garbo, John tiara' i Lewla
Cinto'
PrOducclai Moteo tlaldwn Naval:
Es cleapatzen localliats emb tres des
d'anlIcIpacld

Peeaee dl Grio/a. 23 - Talf. 13352
Aval, MI. a lea 10: solemne estrena de

Dofia Francisquita

El diamante

Orlow

EL BE

1.111.1eNS

TEATRE BARCELONA

Cinemes

Companyla de Comedia
Done López Heredia

Avul, dijous, larda, a un cmari
ala. I ni!. litt quart d'onza: grandhas
Mil de la comadla de Serrano
Anguila
Sarna, divereues, tarda: (uncid a
nend de la Sala Astl de Gracia, primera d'ahonament :entrada por Invitada): EL RIO DORMIDO. l'all: EL
be-

Avui. tarda. de 4 a 6: aess16

Preferencia, 161; general 9•7 5 Plüs
mala programa eapecIaL De a ele,
s'AM, pronas corrents en sessió ron/1prajactant• ge a rontinuarld REVISTA PARAMOUNT, ALIAS LA CONDESA 1 COCKTAIL MUSICAL. Kit. a
les I n : REVISTA, ALIAS LA CONDESA 1 COCKTAIL MUSICAL

RIO DORMIDO

Tarta, i'30: 111. 041. El mallar programa
de Barcelona: REVISTA. imperio Argentlia
en LA CASA Et SERIA. arnb Car ie- 3 Gar.
del. LA FIESTA DEL REY COL 1,11bunny
micalors:. TrInfrit Ile Janel Gaaama en
PADDe. ,,randins ealt de VUELAN MIS
CANCIONES. per Marta E g gerth, realitzaCid de Willy Fürst

SPLENDID CINEMA

COinigufr,An

El RIO DORMIDO

GRAN TEATRE ESPANYOL

Comen de Cent. 217 - Ts/ifon 30E15
.krin. mandria pi:agramar
El grao film. d'esplendor
LA QU!MERA DE HOLLYWOOD
per Orlo-vlene Toliln 1 Pat (vidrien
Represa di id magnifica prmlueelö amb
cantables en eipan1-01
BAJO EL CIELO DE CUBA
per Lupa Valva 1 Lawrenra Tinhet
EL MUSEO Dt BETTY truhuixos n
Estrena n te l'ernoc.onant su0--rprOducc1d
Paratununl,
*DIOS a LAS Anvo ie
per Halen liayaa, Gala. Cooper
I Adolphe Metainti

CINEMA

Companyla da JOSEP SANTPERE
AvtII, Miaus, tarda, a les eins, 1 nit, a
les
EL REI dTREBALLS

FORÇATS
Aval, tarda. de 4 a 8: n11, a les (lea:
d'Alfons Floure I milsica del mestre Suna•er. Gran axil. de Han, Italiana en el m a l die
150 vestila ntais de la casa Carol and
nata film
Mary, II derorarlons novas fl A Ballla,
Mula 1 Boye. Rallables de Roberto. Girls,
DERBLAY
FELIPE
Jazz, planos
amb GabY alurlaa"
Es despena a tot seis centres de localltals

MUSIC-HAAL INTERNACIONAL

LasperTelefonistas
Maula Schueltler
Vuelan mis canciones
ilCilolOca oporela, per Marta Eggedn
taessIti continua)

PUBL1 CINEMA
Actualitata mundial. - Documental.
Vlatges - Etc. - Setwie continua
Butaca UNA PESSETA

EXCELSIOR
Bar denceng
dla, a les contra tarda, a preve
popular*
Vital/ova. Mely Nao, Bennmor,
mara. Flores, Mery Son. Robles, Posadas,
II 1100 1 11a, Ilarin alas Francia. Fina (Aro!,
Plise Blanco
Slmons et Cardona
Olerle Libran
Bailen Iltranoy Olrla
Aval Faya
Bit, a les 10, amable wiecta

Cada

Programes d'avui
TEATRES

Apolo. - Tarda: "La sen3-oreta mama",
- Talaron 72934
293-291
nit: "La gloriosa".
- Tarda 1 Dlt: "El rio donAvui, &lona. larda, a lea 445, I nn, a Barcelona.
Olido",
nos quarls de
CdMIC. - Tarda 1 nit: "La camisa de ta
CCLAIR JOURNAL
Pornpadour".
Etpanyol. - 10 nIt: "El rel fa treballa
NADANDO EN SECO
foraals•'
interprelada per Joe Brnwn. GIngar RI• Neo.
- Tarda: "El amo Mal la gar" 1 "Kn.
gars 1 Farina. 1
thislca"; int: "Vaya huela" 1 "El be
blanc'.
IDILIO EN EL CAIRO
Novatats. - Tarda: "La parranda"; 1111:
dellCada COMedla musical. d'aro/rada I
"Aran festival organilzat pel "fila Gral.
cantada en franeas, magna crearte, de
Gran festival organitiat per "El Ida
Rendta Muller 1 Henry Rousell
Grafleo".
Olyrnpla. - Cir eqflestro
Pollorame - Tarda: " C
' lon, la enrredora": nit: estrena de -Aquí esta ml ma.
Jer".
Romea. - Tarda I nIt: "El divino Impa•
ciento".

Valencia.

amb aasislanela deis directora I arGERMANA DIAS
[latea que han Irnervingiit en la (IIala astas da la grana eis miles clowas de
orlginantat
l'apaca Nov a tal
liuda de la primera g ran Prodlia010
L'ELEFANT - REVUE. del raplIA Wald, orl•
nacional d'ibarIca Filma, B. A.
gmals I dIverlits libes
ZENGANOS, 3, les ihierneS vIVents
Nota. - Les taquIllas (t ala: an olercada ala, d'onze a tulio del ron11.
0
a
7 OLIVIERS, 7, original troupo escanclInava
de qualre a set de la tarda 1 de dos
4 KADEX, 4, emOclonant acto aerl
quarls Ile deu a onze. I eS de/Taladran localllats amb rinc Mes crantirl30WDEN-GARDEN, el, eletletel edndcopació i sama cap recaude
burlescos de l' a Emrare", I
CANGUR
•OXADOR,
atracc16
EL
AUSSIE,
esportiva que veuri 1 aplaudIrk tul Barcelona, Damero ute grandiós Axil a Europa
I Amarles
Director de plata: NI. Serrano. Augustos
tle soiree: Fopl, Antonio, Miguel, Silva 1
Toni. Orquestra del Sindical Musical de
Catalunya, dlaigida pel mestre Javaloy.
LIOria, 115 - Talaron 111222
L'empresa de l'Olympla adveriell al mlbhe Avui. dijous, sesató continua. /e 4 a 0;
que t pesar de l'enorme pretsupost (Va. nit, a les 10: la preciosa opereta de gran
quest superespootacla Internacional regl.
axil
ran els popularisalms preus de 3 paseen
la butaca I 1 paseata l'entrada general.
Es desnata a omite:loma I als centres
de localltals de la Placa de Catalunya 1
del carrer d'Alarma. 1
Denla, divendres, alt, a les in. I dlasabte
per Liane Hala 1 /van PatrovItch
I diuMenge, larda 1 MI: grana funciono
Preus: bulaques, 330: especial, 2'20

Gran Companyla de Cormidles Citm.ows
LUPE RIVAS CACHO
Anua tarla, i 4 de 0 CLOTI, LA CO- TEATRE NOU
RREDORA. NIL 1,4 d' II eau ella de la
Gran Companyia Lirlea
cemedla en tres aems, de Gablrondo. MorOlracciat P. SEGURA
rillo y Gonzalez, AQU1 ESTA MI MUJER.
Fi de 10414 despres de cada fundó. Da, 5 a 2 ples 1 gene Tarda.
430.
ma. tarda: CLOTI, LA CORREDORA. Nit. ral, 080: EI. BillaQU
AMO DEL LAGAR, per Mar
AQUI ESTA MI MUJER 1 11 de testa. D111I Fabregat. KATIUSKA, per Eduard
menarta a les 11 del mall, recital de hall« 110
les 10: :VAYA HAZAÑA: I
CM.SICS espanyols per Emma alaleraa, Brite. Nit, a esa
sorollós de
acompanyada al plano per Diana Peo- I amb
la col:laboradõ del guitarrista Miguel
BLANC
Borrull
matra de Marino Palmero. Sanara Actila•
ana, etc. 20 bentsumes gris. Gran
presentarlo

Dantre, 94 - Tal?.
!mil: NATURAL
REVISTA PARAmourn

Diversos

Rambla del

SALÓ VICTORIA

IdElTROIP

TEATRE POLIORAMA

CINE RAMBLAS

ESPLAI

CORSEGA. entre Mantener 1 Anbau
REVISTA PARAMOUNT, ENTRE FIE RAS I
SAMARANG, par althgcnes de la Mata,14 1 1 0 111 0 5 a :a
tarda)
LA CANCION DEL SOL
pel gran tenor Lama V61p1

Unidos en la venganza
en espanyol, per Nancy Carioll

CINEMES
Mi»
•nn•

SALONS CINAES
TI 01.1

4 tarda I 10 nit: "Guarra de vallo'''. Re.
nala Mallen I Paul Harblger. Nollelarl I
Reportalge
CAPITOL
4 larda I 10 nit: "Justicia dIvIna", Charles Lad1010/1, Cabalgues 1 Inbuixos
CATALUNYA
4 larda 1 10 rilt: "Hola, /mamarais". en
espanynl, James Dun. "1.1 lay de talión",
Spenrer Traer I Claire Trevor
EU AAAAA
aaivino". "Amor.
tarda I 945 nIt:
uno, y r iniandUllta", alim aummarallie
• El borlada ln y lalble", en espaidol.
Noliclarl
ACTUALITATS
De 320 a 13 -31) . I de 930 a 1220: Re•
pnriaigea de rlarreta han. dacumeniala.
Mbulaos 1 •• La isla de los cisnes silvestres"
•ATHE •ALACE
Continua 4 tarda: "llalla) en el Cairo".
-Los nibeltingas", Nlargarette achon. a Barriu chino". en espanyol
EXCELS1011
1 Mili I 930 nu: - Los nlbrilingoa" 0101.
caria ta tarda/. - pililo en el Cairo". "Mamo chino'', en espany61. Warning
151111114
4 tarda 1 930 nIt: "La marra de los cuatro" taintramenl larda). "Noche de San
Juan". "Chofer con faldas", en espanyol.
Cómica
ORAN 'MATRA COMTAL
Continua 345 tarda: "Noche de San luan".
"Hombra aln miedo". -notar ron faldas". en espanyol. COrnlea
MONIJ AAAAAA
c.ontinua 341 larda: -Lit:betel", a Murbacha cara o anta". -La inurbana", en es1100501, Kay franrls. Noticiar! 1 Cauta
ROYAL

continua 3 . ta tarda: a Ltebelel". "Mucha.
cha tora o riaa". "1.1 mundana", laay
Francia. en esianyol. Dibutxos I Noticiar)
BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 larda: •• 1 n me! de estudiantes". "MI &hallad", LE1111 Harvey. "Nido
espanyoL Cómica
de amor",

Concerts
El proper rItiluns, a lea deu le la ntt
PALAU MUSICA CATALANA
1. 'emin. • 11/ Canlant .111Stylara

LOTTE

SCHOENE

ExC/11 , 11,1Ment sois d'ASsOCIaCIÓ de CultuOjal o, 43, ler., 26, Tel. a 1I320
ra

Actualitats. - Reportatges 091C11.1311111
Allanca, - "Nido de amor", en espanyol,
1 Peregrinos".
Amónica. - "Dos corazones y un lalldn".
-Loa balos rp los arangsiars", "Los enenos del bosque" I a Stt gran sacrifirin".
Arenas. In y ella", "Un profesor
idea" I "La flor de Haway'.
Arnau. - "Mitas a las armas',
‚Schi11:1111" 1 "Altas terrernot0".
A y Inguda. - -Ondas musicales" 1 "La
mascara de Fu Mandan".
Bareelona. - ".adld3 a las armas", "Alma
rl ecentaurn" I "Prosperidad".
Boy e. - -Prosperidad" 1 "Barrio chino".
- n .atlias a las armas", "A toda ve/ocidad" i "Lady Lou".
Iroaoway. - "Diablos celestiales", "El
neófito . ' 1 "Torero a la fuerza".
Bohemia. - "Hotel de estudlantea", "MI
debilidad" I "Nido de amor", en capanyol.
Base - "Queremos cerveza" 1 "El banal".
Cataklurm. 11.• .• . "Hola. herManita" 1 "La ley

ar Ile
Trianon. 1 "Fra Dlavolo".
Triomf. - -El cantar de los cantares",
"Lanares y ladrones" 1 "AEUIIII Mea~nasa. - • El \mandar y la danta".
Vot os. - "fuly Venlura 3" SU OrtlueliDr.
-Vino y espUrna". "Tirdbueton", "La
novela de una rieche' '1 "Pljaros de
noche" anlaament tarda,.
Elle. - "I.a virtud quebrantada" I altdbas
Jis armas".

p I. - Justicia d v na .
Collatum. la condesa" I "Cocktan musical".
*antelo cinema. - "Cabalgata", "on ple..
to a la americana I
rlga .
Colom. - "Palacio (talante", "El jinete
balado", "Amores de 5100 0" 1 "Edil,'
patinar'.
Comtal. - "Nadita de 9an Juan", "Hum- •
Ore sin miedo" I -Chofer con faldas",
an espanyol.
GIMA& - -Condenado". "Una hermanita deltelosa" 1 "La piettela del Mama".
Dieroma. "f1611rnr", "r1 fraude" 1
-unn3ieur, madanir el Biby".
- "El hijo de la parroquia" 1
"Idilio en el Cairo".
Entenaa. - "El bilo del ell'aaón". "El
tallagno de la fe" 1 "Ell hombre lade".
Er•le/Or. - "Los 0ndabanW' ttinbsamant larda). "101115 en el cairo" 1 "La:
rrin chino", en enlan301.
Fantasie. - "Felipe bertlaY"._
rabla.
- Estrena de "Dona Francasm
quita".
-T .21,, rantar de loa cantares" I
D
Goya. - - AdlAs a las arma". "El rey de
la suerle'' 1 -A coda velocidad".
Irla Park. - "El cantar de los cartia•
ro a ". "Mamila:aro'. 1 "El rel de la
suerte".
Intim. - "Misterio de loa sena" 1 "Camita".
Kursaal. - "El adivino" a amor. honor I
tanialid11/115" I "El hornbre Invisible".
Laletaa. - .• Fla g /M/n y la zarina", "El
ne0" I "Fantasla Mala" ,
0 3110 de los sorpresas". "El Ito de
- -Luidos an la ven ganza". "Se
noresita Un rival" I "La canelón del
Mundial. - "Pelarle flotante", en aspananyol. "La s'ami duqurea Alejandra".
Marina. - "La isla de las almas perdidas'', en espanyol; a llonny I "duelo.
MONA 1 0 vida".
Metropoi. diamante Oilmv".
Monumental. - "Liebelel" -Muchacha
rara n reas" I "La niundan
a"„ en es/latee'.
- "La marca de los cuatro" (úniramant tarda). "Noche de atan Juan' 1
-Chofer ron faldas", en aspan«
Neri'. - a albteres de poStin" I -041o".
Paria - "La casa es mala". "Palay" 1
"vuelas mis eatirInnes".
p ene Palace. - en el Coleo", "Los
nibelungus" 1 -Barrio chino", en aspanyol.
Podre - 'Total de estudiantes". "MI de 'Midan" 1 "Nido de amor", en eapanyol.
Pubil Cinema. - Reportatges d'actualitat.
Principal. - "Prospericlad • ' 1 "Barrio
chino".
Rambles. - "Las telefonistas" 1 "Vue•
LIli sil CanclOnes".
Royal. - "L'abalar. -Mur/araba cara o
cruz" I "La mundana". en espanyol.
Saiact Cinema. - -CondenadO" .unlcaine nl larda : . "La jualirla del fuego"
I "Dime quien eres pi".
Saló Inctaria. - "Eelalr ;mimar, 'Nadando en seco' 1 "Idilio an el Cairo".
aman Cinema. - "La cruz y la epacta".
en espanyol, 1 "La gra nduquesa Alejandra".
Solemne Cinema. - "Tempestad de alma". "Samarang" I "PaprIka'a
TIvoll, - "Guerra de valses".
Talra. - "Sangre rala". -GrIffar antra
estafadores de frac .' 1 "Susana tiene un

011111:SIC-HALLS
1 polo. - Varlelata I Mercedes Flft.
e-T.-Cian. - varletats. Roslia Vadea I
cw.
mama. - Inauguracha de la temporada
. Urans jn otr are Inn s.
E ;in," peroirca:,. tr.ra_
1611...anal RAtantigaealit7mliOrtianntls tes. 50. Ronle:Oam .- Germanas Iberia f Etbel Aldensos,
M roen 130ret. - Oratiestra excentrtea
'Frie Flama Jazz.
Sala Llora (Granja Royat). - 10 Crazy
oys.
Tr no. - time cate Camelia. dIrialt per
Pape Hurtado.
Ca u Ubre. - Avul 1 cada lila, The danta nt
Ha ol Rita. - 5501 I cada tila, The dans.ant.
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La T. S. F.
18'30. - Brussel-les flamenca,
322 in. Concert de l'Schola Can-

MMPAN A T RASMEDITEleggA
MADR11), Panoli de la Caolenana. 14. - BARCELONA: VII Latetang
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA - CADIE-CANARIAa
les 11 Efactuaran el amarais lea roto-bale
eallea aelmanal a eis alas:anee
"CIUDAD DI SEVILLA" I "VILLA DI MADRID`
LINIA «PIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALMA DE MALLORCA
/anides rada dt. (exenta els Mi:Manga/O, de Barrean/1a I Palta, a lei
Dores. par les moto-naLs
« CIUDAD DE BARCELONA" I "CIUDAD te lL PALMA"
3 REGULARE ENTRE TARRAGONA. VALENCLIL ALACANT 1 PALMA DE
MALLORCA. BARCELONA-VA/A I •ARCALONA-44911341A
LIMIA COMERCIAL AME ESCALES A TOTS ELs PORTS DE LA MEDITEIMANIA
NtiFID D'AFIlICA 1 CANARIES
Borne/es quInzenals de Barcelona els d1/Out
LIMA Lo JEFICIAL BILBAO-CADIZ•CANAPIES, Alfa ENCALA A 1 0c9 ¿La
‚'ORTS OIL BORO D'E‘SPASIYA. - EortIdes quInzenals de Bilbao el. M'oda
1,1 711.5 PSPIDA IIEGITLAD ENTRE ESPANYA 1 TEIIHIToRla . DE 1 a tli !n'Ea
ESPANYOLA (PERNANPO POI)). Sorlides el dle 17 de cada MeS, aMb varales a
Cerlairella (faculta:1m), Gala. Las Palmeo
Valencia, Ahleant
Santa Calla de Tenerife. RIO de Oro (farultatiral. Moordela o Freetown Ir/talla
Uva), Santa Isabel de Mundo roo. Bala (ficaltatteal. g asa 1 Filo Jedlic
1facUllatIva), peta Mora
*PLUS ULTRA" I 1LEGAZPI.
LIMA KAPID11 REGULAR MITRE BARCELJNA 1 VALENCIA
Partidas de Barcelona els lilIana I dunas, 5 ies 90 horas
"CUI DAD DE VALENCIA"
Pi« a alebertat 7110 ptee. 1111.11e:s d'amada o toreada e vous red".
11311141: QUINZENAL MEDITERRANIA - CANTOBRICA
aMD escala a tots ele porte de la Pentribula. Surtirles de Bartelona SIl alMetree
LIMA REGULAR ENTBE DAnceLonA • ALACANT • ORAN • MELILLA • VILLA
ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
SortIdei de BarealOna Cada diurna:ye, a tes a flores; d'Alacant ata minuta
d'Oran ola alinearas, d'Oran cap a A t aran/ el. aunarte 1 d'Alacani cap
Bareeiona ele dlineCrel
'eral. e: entre Maleo 1 Melilla. - loacira-Ceuta Dnes Sor11,-cada .110 lea de emda port - 86,661 Algeciras-Tanga. Mari - Se p .& blatrnans/
Alrae.a-11141111a. 114ral resalar C.4411-ternla, illervel eolmanai Barcelona-Cenaba
D o legeet øa la ConiliataPia
hola ele Ports

,bres religioses.
18'30.-Praga, 470 m. -Janosek", bi era de Charles Haba.
19'10. - Copenhaguen, 1,230
metres. Concert Beethoven-Niel0E11.
19'45.---Roma, 421 m. Coticen

19 55.-4411versum, 301 m. Feolilal Beethoven: Coneertgebousv.
20'00.--18118, 369 m. "Romeu
¡
de Gounod, des del
de in Sinia.
20'00.-Ceidio París, 1.649 m.
Música de iminbra: Rameau, Chopin. Dobus 5 y 1 PierW•.
20 . 30.-1.14, 463 nra. Música de

ca rubra: Ducasse. Liszt,
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20'30.-I Paris P. T. T., 432
"La Gambse", opereta en tres
artes, de -.ii.erre Weber ¡ Eenri
Corse; música de H. Casadessús.
20'30.-Estrasburg, 349 m. Revic,loccel i piano: Bach,
Chopin.
Beethoven
2045. - ;rotosa, 335 m. "La
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CONTRIBUIM PER TAL QUE VOSTE

TINGUI BONA

RADIO

Que vol dir tenir bona radio?
Bone radio, significa: perfecto selectivitat. excel-lent rencli.
ment, s.nsibilitat. garantta de funcionament, calttat. Tot ale
es troba en el receptor Philips • Superinductancia 834,
No trigui mes, te Voste ara una «asir) imice per tal de
canviar el seu mediocre eparell de dues cerrents per un
receptor Philips moder i perfecta.
ti abonaren 700 pessetes pel seu aparell de dues refranes
qualsevol que sigui la marca, en estat de funcionament o a ð
però complert
Entregui avui matiret el seu receptor a un del R4ledwantants
Oficials Philip, que li facilitara el faiVei sbosiss le resta en
petits terminis..
Damant una idemostraci6 i estere convesscuts de que Voté
no tindrä afea receptor a la seva Ih quid

PHILIP

,SUPtiteDUCIASC,14
ONU CURTES 1 u»Cree

Representants oficials Philips
▪ Salmerón, 114
a. Pasada de Gracia, 6
• . Corta Catalanes, 630

GRILLE I C.", S. U..

RADIO SELECTE
BOLET I C.", S. L. . s
LUCARDA 1 C.*, S. L.
JOSEP PAYAROL
RICARD RIBAS. .
PFKAY0

Corta Catalanes, 598
.
Sant 'Andreu, 108
. , Rambla de Catabittn
.

RADIO .

FIDEL GUAL
RADIO BEST .
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Des de 1907, data de la fundació de la nostra casa, fins a/
present, les modes han sofert diferents canvis, no així el nostre
sistema de venda. La serietat com a norma, junt a l'atendí)
que ens han merescut sempre els nostres clients, han conquerit
llur adhesió i permès el nostre franc i ràpid desenrotllament.
Per commemorar el nostre XXVII aniversari hem organitzat
del 5 al 18 d'abril, una
1907
Fundaeld de la Casa
VIlardell ami) radqu131•
cid de l'estabilment del
carrer de l'Hospital, 36

i?46
a la qual convidem tots els nostres clients i amics, en la seguretat que quedaran agradablement impressionats

OS

19S1

AdquIsleld de la nostra
Sucursal del carrer del
Carme, 73, I Riera Bella, 26

SEQUI

d'un precios centre de
sobre taula, de cristall
de color, semItallat. Per
gota compoteras. ecerlOr a

Äddlibilcid de la DOStra
Sucursal del cerrar Nou
te le Rämbla, 8

OBSEQUI
d'un martirio plat de
sobre /aula, de cristal!
de color, semitall, per
lote compra superior a
Piel 25.

1,2 2
AdquisidO de /a matra
Sucursal del earrer de
¡cumiche, 17,

OS

EQU?

d'un esplendid
cola' de tapisseria, de seda, o bt5
d'un »e de centre 1 plat de sobre tanta, de
crlstall. Per Iota
compra superior
a Ptes. 50

OBSEQ

11
als nostres • clients n'un

formós cerro de Manis-,
res per tota compra superior a Pies, 10

Sinpliarld de la no...._
Sucursal del carrer de
l'Hospital, 36 1 38

CENTRAL:
VIA LAIETANA, 49 I 51

SUCURSAL': HOSPITAL, 34
1 38; FONTANELLA, 17

OBSEQUI
als nostres ritents d'una
bonica Jogulna de fusta
Per iota compra superior
a Pies, 10

asaVilardeLL

Aeduisicia del nostre es.
labliMent de la Via Laie.
lana, 49. I de la notara
Sucursal del carrer de

SalmerOn. 17

SALNIERON, 17
NOU DE LA RAMBLA,
CARME, 73
RIERA BAIXA, 28
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