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milltrnetres. Temperatura actual: 531
graue Humitat relativa: es per renl. Velocitat clel vent:
8 qullemetres per nora, del norct nord-ast VIsIbIlltat
tiorttrontal, en prnmedt, 8 dulltnnell'ee. E3lat del eel:
copen de Cuata., Stcu., Acu. 1 Asl. En les darreres 24
bares: Temperatura metimst 170 graus. Temperare.
re mlnlmat 126 arana. Recorregut del venid 274 qu1113melres. Precipitarle: 6 dedIntre g per metre quadrit.
Insolac1G en el eta d'ahir: 11 llores 33 mlnuts.
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La diada de demà

La llibertat i el

A les ptrines 10 11:

M'AA, D1LLUNS

DIADA DEL LLIBRE
A LES VU'IT DEL VESPRE

inauguració de la Biblioteca
i de la doventut d'A. C. R.
1 commemoració de la diada
Parlaments a merrec de'

•
Rossend -Llates
j Pompeu Fatua ,
Lluís Nicolau d701wer
serà
tindrä lloc al saló d'iteres"
d'A. C 11 - Corle galglar
I no, 589, principal.

LA DIADA DEL VARE

....111fflanMen

Paelticaeiti deis esperits

— On em porteu?
—A lecterIal, que es aIlä on hl te el "midrld-ro".

— TELEFON 10001I

(1)

d'adquirir-ne i es propagad la curiositat de Ilegir-los. En totes les literasures, per cada pàgina d'antologia se
n'escriuen milers de mediocres; perque surtin llibres bons se /l'ha d'escriure molts eue no en siguin tant.
Peró si no se'n compren no se n'eserMen, i es una crueltat i una injusticia pretendre que el literal. rescriptor, hagi reesser la víctima de la seva
vocació i del seu talent. En instaurarse la diada que denté se celebra, molts
catalans adquirien llibres convençuts
que feien un acre politic; seria un
error imperdonable imaginar-se que
adquirir-los avui és un acre insigne
firant, sense cap transcendencia patriótica. Nosaltres dinero tot el contrari: adquirir i difondre el llibee , cae
tale avui és més profundament patriòtic que comprar-lo només per es:
perlt de rebellia i de protesta. El 111bre ha de sen -ir per a alguna cosa
Inés que de projectil per a llanear-lo
contra un enema. ; el ¡libre es el material indispensable per alear l'edifici
de la riostra cultura que en definitiva
es l'únic títol que clóna dret a la veritable llibertat. El destí ha volgut que
la diada del ¡libre creixi com una
brenca nascuda del tronc secular de la
nostra tradició del sant cavaller de
les roten i de la llibertat; aquestes
dues diades s'han fet inseparables per
a nosaltres; acceptern aquest alt designi anib alegria i esiercem-nos a feries ben glorioses. Unim, firis a confondre-les en una de sola, aquestes
dues nocions de Ilibertat i ¡libre, rerqué sense l'una. l'alma diffeement pot
viure amb dignitat.

!

TALUD, D'IMPRINTAt • CAREES DE SANEARA, 11' I

S'ha declarat la vaga general Ayuj Txecosioyä_ L'organitzacid de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya
quia elegeix per
llibre a Madrid com a protesta contra tercera vegada ANYS TRAGICS
l'acte de l'Escorial
per JOSEP MARIA PLANES

e'esta del Iliere
La Dictadura • ara fa vuit anys, instituí la diada del Ilibre; a Catalunya,
en plena persecució de l'idioma, el noble raprofitava per tributar un homenatge a :a nostra llengua menyspreada pel poder públic. En aquells
eles d'oprobi, comprar un !libre ca¿ah à era girar-se contra la tirania
que intentava destruir el signe mes
egregi i mis vital de la nostra personalitat collectiva. El patriotisme
lanhel de llibertat Ii feien prendre
una ufana sorprenent; la diada del
¡libre a Catalunya es convertia instantàniament en la diada del llibre
casales Aquell alçament de l'espero
no fou inútil; alió que era imaginar per aixalar-nos ens obria les
ales i ida el nostre afany mes ambición cada 'libre catali que s'adquiria
ere una penyora de desasió i de perpetuitat de la nostra !lengua. Com altres vegades en el curs de la nostra
histeria l'espontanetat popular era
el testitnoni palpitant, irrecusable,
del fet diferencial que res no pot destruir.
Han passat els anys i resiore
tantes generacions de patriotes ha trobat la primera compensació gloriosa.
De :es resistencies i dels entusiasmes eraçuells anys en venien els
triornis de després. La monarquía,
enemiga natural dels ideals de catalanitat queia i Catalunya comeneava
recobre la llibertat de governar-se. La
ploma ha estar l'arma que decidia
aquesta primera victäria del catalanisme; tres generacions de poetes,
toriadors. dramaturgs i escriptors de
tota mena r -1 avien preparada amb generosa tenacear; a chis toca.console
dar-la i fer-la enes útil i resplendent
per a tots. Pene cal que el poble els escoti i sobretct que els llegeixi; sense
aquesta adhesió constant tornariern a
pudre allò que hern guanyat en un
segle de renaixement, i encara que al.
gú no s'ho pensi. el dia que la veu
des nostres litcrats es perdis en la indiferencia, cauriern altea regada en
:a servitud provineiana .• me g desespera dora.
Catalunya s . ha creat una indústr;a,
ha oben aoves fonos de riquesa• i perdreees o - deixar-les ccriecer seria un
tothom ho veu ciar seise
se cap esforç; cal pensar, perie que
sense llibres, sense honres ore els escriguin, tot elle, que és la remesa i el
benestar material, no furia respecte a
ningú. Pene pern,ue s'es:rlguin llibres
és necessari que s'estengui • ei costure

•agoAccto tADMISISTRACIOt CORTS CATALANES, Sea, Lar — TELEFON 11430

Madrid, 32 (130 matinada). — A les
dotze de la nit s'ha deelarat inopinadament a Madrid la vaga general. Les
ordres trarneses han circulas repidament i un quart d'hora despees a la
Porta del Sol s'havien retiras gairehe
tots els taxis del servei públic. Ele
teamvies també marearen a les cobeeres a mesura que acabaven el trajecte. Igualment han deixat de funcionar es autos particulars. Els amos
dels cates nocturns que solen romandre oberts fins a dos quarts de cinc
de la matinada, han tancat igualment.
Aixi mateix han tancat les tavernes i
bars i els forns. Només funcionen els
serveis de llum i aigua. En aquest
moment són circulades les ordres pee.
quéels ferroviaris vagin també a l'atur.
A la Porta del Sol s'ha motas afluencia d'obrers. Del Ministeri de la Governació han sortit parelles de seguretat de cavalleria i de a peu que
han obligas a circular tots els traeseünts.
Les autoritats s'han vist sorpreses
per ratur. Les precaucions que s'hasien adoptat en aquests moments s'estan doblant. Les joventuts socialistes
han llançat un maniiest dirigit als treballadors, en el qual diuen que el Govern Lerroue no solament an ..oritza 'a
manifestació que avui va a celebrar-se
a l'Escorial pels enemics del proletariat, sinó que ha autoritzat la torea
pública per protegir els d'Accie Poeular i per Ilanear se contra els trebaliadors quan aquests pratesterea
pus leca:itere. e etetzstes liarse ea eortegtit la sane ial proletariat. El pro:eta:1.s madriery no ;os preJenctar
in • .-assible aques 3 artes. ¡la (rever
rre;A .g t per ovalar-re a una dictadura
fe.x:sta. Les in -rtilis socialistes ordenen la vaga general a tots els
obrera madrilenys per vint-i-quatre
hores, com a protesta contra ¡'arte de

S'ha plantejat alguna
qüestió política
importa:si?
El senyor lerroux ha estat
cridat pe Presidelit de la
República

l'Escorial. Tots els obrers han de secundar-la, i els que no ho facin seran
considerats traidors.
EL QUE DIU EL MINISTRE
DE GOVERNACIO
Madrid, 22 (1 .30 de la matinada)—
El ministre de Governació ha mane
festat aquesta matinada als periodistes que continuaven els petits inridents. Ha afegit que s'han repartit
utis fulls clandestins en virtut dels
quals sha declaras la vaga general
a Madrid per eint-i-guatre hores, com
a protesta contra el Govern per haver
autoritzat lacte de El Escorial i perque la força pública actua contca els
treballadors que protesten pacificament Paeificament és rús de bombes, el disparar contra la força pública i contra les persones sense cap
provocarle. 1 altres fets per l'estil.
Naturalment que ni la vaga general
ni els successos faran variar el Govern en la seva actitud. Cal comprendre que l'Estat no pot ni ha de setmetre's a tals imposicions. Si el Govern s'equivoca o incurre en alguna
responçabilitat hi ha el Parlament
per exigir-les-hi, i no falten mitjans
per a fer-ho eficaement: pene el Govern no pot inclinar-se clavant amenaces o realització de fets no emparate per la Ilei. De fer-ho deixaria
a disposició d'un comitè qualsevol les
mesures i actes d'un Govern.
Es mantindrä, dones, el penis per
a racte de El Escorial. No es retrocednix, 1 les mesures adoptades són
suficients per a garantir l'ordre, si be,
cm Ce natural, sein inevitables determinades agressions. No es perd la
serenitat, i e'atendre l'ordre sense vaCillaCi0115. He d'assegurar al poble
espanyol que el Govern cumpla amb
les mesures necessàries per a vencer
tots els atar, que es dirigeixin contra
l'Estat i contra la pau pública.

L'atemptat que destruí la
fabrica de La Pobla de Lillet

El seu autor, condemnat a 23 anys de

presó
tribunal d'urgència es velé ahir una
causa contra Miguel Llorene i Tilos.
Estava acusat d'haver l'anee la nit del
Sa 6 de mane, a través duna finestra, a
/a febrica de teixits de Santa Coloma
de Lillet, un paquet amé 23 cartutxos de
dinamita, els quals esclataren i P rodeit'en destroces a tota la fàbrica, que foren
valerades en 320.ocio pessetes. Abans de
realitzar acerest atemptat, Miguel Llorene havia escrit unes guantes cartes al
patró, en les quals Ii exigia diners, i
en la darrera l'amenaçava amb que destroearia la fábrica si no rebia els diners
que Ii harta dzmanat. Dos dies després
crhaver realitzat aquest fet es presenta
ell metete a la guárdia civil.
En la declaració que va fer digué que
quantreballava a la lúbrica harta perdut una mi, i que a consegieencia d'això
havia cobrat una indemnització; que deseres fea collocat de nou a la fabrica.
Havia rebut. en dues ocasions mis, dinees del propietari. pene cursi que en
volia més havia determinat Ilanear-hi
els alt, cartutxos de dinamita. Despree
dcl processat <federaren cts testimenis
El tribunal el condemnà a la nena de
anys. quatre acasos i tiet dia de tires&
ultra la indemnització correspenent.

Madrid, II. — El penen:lit "Luz"
din:
eA
. ., las dos de la tarde de hoy,
cuatido varias coinitliones 'aguardaban
ser recibidas por el sefior Lerroux.
este, Por medio del subsecretario, les
rogó volvieran el lunes, porque, pese
a su deseo, no podía recibirles, ya
que acababa de tener noticias de que
el Jefe del Estado quería cambiar
con él algunas impresiones. En la
Presidencia se nos informó que poco
después -el señor Lerroux visitó al
Presidente de la República.
Todos los esfuerzos de los informadores por saber a que se debía la
mencionada visita del Presidente del
Consejo al ;Jefe del Estado fracasaron. Sin embargo, se cree que ambos
han estudiado un e problema político
muy interesante. No se trata de crisis., ni de nada que se le parezca; por
el contririo. Por el momento no ha
lugar a crisis, ni el. Jefe del Estgdo
ha tomado iniciativa relacionada con
esta clase de. problemas. No obstante,
en algunos círculos políticos se atribuye alguna importancia a la entrevista que dicen haber celebrado' hoy
y que no habríamos probablemente
conocido si el señor Lerroux no la CORREN RUMORS QUE ES
hubiese anunciado a los comisionados que le esperaban en la. Presi- PRODUIRA UNA ALTRA
dencia del Consejo. Una persona alleCRISI PARCIAL
gada al se5or Lerroux nos ha dicho
, •
que. en caso de haberse planteado alguna cuestión de interés político, no
Madrid, 21. — En alguns cercles Po
será conocida hasta el lunes o martes
-lesiambprtdncosipróximo con ocasión de reanudarse deren que el dunarts macen es produira
:as tareas parlamentarias."
una nova cris: parcial. liom dita que el
senyor Hidalgo está disposat a abandola cartera de Guerra. A part (Fal¿On se n'ha anat el senyor nar
sees raons, els comentaristes es fonamenten en el supósit que el senyor HiLerroux?
dalgo vote divendrcs ch projecte d'amEl soll publicat pel periòdic "Luz" tuse& obligat per la disciplina de parsobre la misterieta visita del presi- tit. Hom diu també que el senyor Mardent del Consell al President de la naco abandonare la caneca de FinanRepública I estat tomentadiasim. Els ces. Igualment es diu que el senyor Roperiodistes han traetat de confirmar la cha deixari dessen ministre de Marinoticia sense aconseguir-ho. Sospitant na, pero aquest no per deixar les funque el senyor Lerroux es trobava a cions de Govern, eine per a excrete la
Sant Rafel, han eridat telefónicament cartera d'Estat en marear el senyor Pia la hisenda que alli posseeix el cap ta Romero a Roma. Han afegeix que
del Govern, però de Sant Rafel han el senyor Hidalgo seré nomçnat ambaicontestat que el senyor Lerroux no.es xador d'Espanya a Rússia. Per a la
trobava en aquella loalitat Tarnbi cartera de Marina e'aseenyala el senyor
han resultat imites els atfOrCOs Fea- Justo Villanueda. Aixe darrer es conlitzats per entrevistar-te amb el mi- sidera poc probable per l'actitud que
nistre d'Indústria i Contere.'Per tant, adopte recentment el senyor Villanueres no pot esbrinar - se d'arpaste visi- ve d'adherir-se al gest del senyor Marta ni de la data en qui es publicara tínez ' Barrio. En el cas que no los noa la Gaseta la hei d'amnistia.
menat , el senyor Villanueva, serie probable que es 'refonguessin en una les
carteres de Guerra i Marina, sota la
de ministeri de la DefenTRAMESA DE MATERIAL denominació
sa . Nácional, departament q' ue regirla, en
. seenyor Rocha.
aquest
cas,
el
I QUEVIURES A ITNI
' La manca de consistencia en els rumors fa que sembli que aquests teilen
Las Palmas, 1I. —A salpat cap a ¡Ae fonament.
lini el canoner "Ea:saldas » , que perla makrial i queviures per aquelles
tropes. El espité d'Intendència
A la paila* 3:
gasta placa, sellyor Rafael Navarro
Nieto, destinat per ocupar el mateix 'EL GENTIL CAVALLER
arree a Ifni, no ha pogut embarcar
I EL DRAC"
en el dit canoner per la premura de
per Rosiend Latea
la seva sortida.

Masaryk President

de la República
Avui Trecosloragnia elegria per ter.
cera vegoda Masaryk president dr la
Repriblica,
La Constitució treroslova(a no eral
sera la reelerció del president perè hn
volgut fer sea ere:frió per ii primer
tmesident, rs hontrrtatge a /a presura dei
creador del una Estar.
L'eleceid no nadra caracter politie
sitia el signifirat d'un pleHscit per 1411 lame arre ensernsone benemerit de la patrja
is campió de la democracia europea i
apdstol do la pos.
Durant tres segles, Bohèmia. clon del
nou Estat, estigue sota la domina,:ió
dels Habsburg, la qual liaría destruP
la llibertat política i religiosa i distribuit els carrecs i les propietats entre
princeps i noblesa de la cort. El ven Estat s'Arrzia convertit en una provincia.
Encara meconio tothom les lluites dels
diputats bohemi s a la Cambra de Viena.
Pera s'h . 7:da de reallizar rol mira.-le

mete. Lata eseenztal en la luetoria de El
JVIii a id

,asieeura
11:1 ja Celia:.

La

untueitc.a ue rara es sa 4elliir

I 1e5 10See5 ut dieLuillpidS.:10, mutua (mismita ee ta matare semántica
ute ia it ue seeee, portes a barictona
un critILL tavoreeinsilin a la maese ter111ZillaCió t,e 1 anarquistne, que Misil
simpaties 1 encorat,annm., en eis &loes
Insis msctspitats. r.s pot wr que tottioat
es mes e utenys
hterats, sueretot, eunseleren 1 atldr4U1Snle Cd111 tunica ictea gu. r puf huataunzar les seves onces t eanear-tes Deis
vastos ranuras d'una aniencioot croare,
social. Lertes representacions teatrais
d Ibsen es converteix,a en tzzuptativei
de propaganda. Sen anarquistes els
oerers, eis intellectuals i et petit ourges
que es fa construir una casa d'arquitectura diabólica.
Documents que mostrin la. mansa, la
pertidiosa inintració de fanarqutsme, no
n'hi ha. lianarquisme, directantent,
irancament, no se'n parta mal, de tai
manera, que hurn <Mea que un loe n'ha
cestrun els documents. Ca movitnent
tan greu, que commovia tuis ientranya
inl:2 interna de l'organitzactO social, no
meresqué cap comentan siels escriptors,
ricas advocats, dels catedretics barreesnins. L'explicaciú natural que han traba a aquesta anomalia es que, com que
en la societat d'aleshores tothom era
anarquitzant, en arribar la trágica flor>
da de les bombes, de Verdes violent, da(melles teories que tots mes o rneays
havien animal, artistes i literats, esgarrifats per llur responsabilitat en l'obra
de la qual sen collaboradors inconscients, oieguen tosa declaracie, tot anee
lisi, tot testimoniatge que poguessin
trair Ilue coincidencia dedeari amb els
dinamiters que han templen de sang i de
pe g ra les lees de la ciutat.
Una sola veu s'aixeca en aquest east
silenci: Joan efaragall, periodista che
temperament, sacara amb el problema
anarquista, i en els seus articles del
Brusi as el que arriba Mes al fons de
la teitestió, diu coses mes justes que cap
home del seu temps, Ert un article titulat E delito inmanente, escrit erran
Ei preident MasusyzIs
de l'assassinat de remperatriu d'Austria,
conclou: No hay que decir los delitos
Quise l'opost de 1 914 CentenÇa la guerra 6nOrettistar, sino el delito anarquista,
europea, Mosoryk i alguns airees rapa- que se está siempre sugiriendo, siempre
ren escapar -st de la terra oprimida els preparando, .rierripre consumando, es el
filio de la vial. harien de embarre per delito inmanente en . nuestro estado Souna causa que • no era la llur. El vell ciaL
filòsof, que liarlo hagut de deisar, per
Tota la clau del problema está a saordre de Viena, la seva catedra de la ber per que el "deicte in/manen(' arreUniversitat de Praga, es transforma en là. i continua tan viu, precisament a
conspirador. El i els sell3 amics s'escain- Barcelona. Aquesta pregunta, que Maparen , pel nttin i 'tren entendre a les ragall no formule, encara está per respotencies belligerants que uso sols Bohèpondre.

mia valla recuperar la sera llibertat, sitió que calla reconstruir Europa.
Ln sera obra no fou vana. .91 cap de
quatre ouss d'haver sortit Cu p cz l'exili,
el vell fil gsof tornara a la patria i es
posara al Cap d'aquella rovolució que
liervia de donar a Euro/in ein sau Estas
de 14 milions d'habitants.:Ben erff.'s. retoluci r; Pací/ira gire féu. vessar 30:rel
El poble volqué que glasaryk tos eresident i per subscripriii nacional rcuni
rrnorme suma de So milions de corones
per a oferir-la-bi. gfasaryk agrai el donar,' nceinnol i !Hura' la nono al ouVern pergag fos destinada a beneficéttekt.
Masnryk ha volgut • lee de Trccoslovaquia ses país eaPdatenter de la democraina, pera evitartt ef germen (arruaran. La sera o b ra es distincreir per una
!7,7it equitat envers los diverses
riens rae tamponen ('Estas.
Sola lo dominar-id austriaca, dos orillase cresbraars remirar 276 rSC(1 1r3 l'H./Aries, ea?, rle secundaria i tres dioris
Avui. &lonco honor:reso l que
^AMOS os SerO!Ori frecoslorar taren 791
e3,'57e, primdries, 21 de serundr)ries i 49
ounfidions. Afrg ¿corrales la difergnrio
errre la paillira de Viena In de Praga.
T. G. -Mosaryk té. arui Ri anee extnerça g r fils en la cansa nacional del
seo ¡roble que li den fa llibertat, i l'elteuiuí d'arai sera tina timo ckmostra‚fa de l'unartime sentiment Popular.
rodre els enmeants
i d'arri3
de gfasaryk herrea dos bornes: 101.
modest professor de dret; retire, sin
at 1 ranom: aguell és Renes. tot deis ronrj
me's rellerarg t de la Panfleto irdernario.
,tal crartri: Lastraron,. conrertif en tic„oral fraargs, fati ohatut Per rarnlle.
ria alemanya poco dies abans de rar.
L'eremple del verterable natrinla ha
estinsul Per a fins els
d'ésser
F ror elle aspiren ol erie re,-obrament
eiorrol, Ii, Cataluu-a liberal ¡
reme
nuf5 - emnein5 ¿aran? Ad
i,
el, se‹)
, E0' a spol!primicia :in

Estas
destine.

L'ESTAT LAMENTABLE
DELS LLIBRES DE TEXT
Madrid, 21. — 1:1 senyor eladariaga ha comunicas als periodistes que
iii baria infinitas de llibres de text
deeastrorsos i que v o l ent dePurer
segon ensenyament, havia cridat
tencite del Consell de Cultura sobre
el particular perquè els revisi amb
tota minuciositat. Les meves obser•
vacions
afegit— han començat
a donar fruit, pula que el Consell
Cultura ha prohibe la venda daquests 'libres i a la "Gaceta" das-tul
aparee la prohibició. Ha acabat dient
que s'intensificarà la tasca en aquest
sentit.

Una gran fe
L'anarquisme bou una fe per la qual
es moria i es matava. F.smorteit circumstancialment, el seu escalf done torea encara a la llamarada del republicanisme radical, ràpidament envilit pels
seus directors i que desemboca en la
revolta del lees/
La gens de Barcelona posi en l'aneequisme la passiú, però res mis; ni un
matís de pensament local que dorsi un
carácter propi al moviment Tota la
propaganda es feia amb instruments estrangers, amb traduccions. La base foren opuscles de Malatesta i de Malato, esperielment la "Filosniia de l'a-

primer petard

•

.11 ineetment didees succeeix el moviment d'acció. A partir del Congrés
del 81, esclaten dues raguas importants:
una de tintorers, que comença el 13 de
mere de 83, i una altea d'obrers del
port, a d'agost del 84. Amb motee
d'un confecte de l'en fabril, el dia
de setembre del 86 esclata el primer
petard del qual es te noticia. La vaga
de la casa Ratlló — gerter del 89 — es
caracteritzis per la seca violencia i durada. i al 17 d'aquel' mes esclatà una
bomba al portal de la febrica. L'any
lee. porta una vaga de filadors que
s'estén a les comarques. i Cl mateix any
ens duu les maniiestacions del Primer de
Maig (hi assistiren 35tO olzers: denlanaren la jornada cle vuit heres, co:n a
reivinclicació principal), tan representadves del nou espetes obrer, que foren
acollides amb creta simpatia, però provocaren de seguida una reaeciö desmesurada. Som en el moment que la Ilavor anarquista comerme a imitar amb
abundància.
Els bornes d'idees, com seis designa
en l'argot barceloní del temps, s'organitraren en grups presidits, la majorta.
Por anareuistes estrangers, sobretot
Aquests grups temen una autunornia absoluta, es 1:den i desfeien sense
parar. Els constituien treces de guatee,
cinc o poes més amics convençuts i anea
mútua conitanea, al voltant dels quals
n'hi harma altres de no iniciats; es reurden en cafés i tavernes del suburbe
Dels grups sortien els dinamiters, per
impuls individual la mejoría de les vegades, algun cop per acció coordinada
dels mis intims, gairebé sempre sostinguts per una mena cremulacie. D'un
grup que es reunia al Cate Català, conegut per Can López, de la Carretera
de Sants, n'era l'ánima en Palles, l'autor de l'atemptat a Martínez Campos.
Un altre grup de positiva influencia es
reunia al Café de l'Esperança. de Grecia; en formaren part, entre abres,
Lluis Mas, fusellat a elontjuic el 4 de
maig de 18e7, i J. Pelegri tal "Tenaire", exilas el mes segiient. Altres grups
es reunien al Café de l'Aiguader, a
•Sants, i a la Cerveseria efulioz, del carrete de l'Aurora.
Tota aquesta ore-minad?, desapareix
després de efontjuic. Posats a dispo sició de l'autoritat governativa, nombre
de processats que foren absolts per
manca de provee ens sen estranyats en
terra francesa, altres enviats a les costes
d'Anglaterra, altres resten a Barcelona;
tots consten, perit, en el registre de detinguts de Capitania amb la remarca
se le debe vigilar o be la nota alliberadora no es anarquista.

Anys

tràgics

L'any iSer ice' d'una gran agitad&
Vagues, bombes, petards... L'any següent, en ple estat de guerra, no es
pope evitar, pere, la primera vaga
de tramvies.
L'any te93, any tregic per e:ceceencia, debuta amb un gran imites anarquista a la plaça de braus. El primer
de maig provoca una dura repressió
policíaca, amb detencions en bloc i
aquells empresonaments en vaixells de
guerra que tant havien de Impar la irnaginació popular. El nuteix any, en La
parada militar de les festes de la Mere
ce, s'esdevingué el primer atemptat d'aquella serie dramitica, veritable duel
a estil rus. entre la isilC3 i els 3^-17-

Dls condemnats en el procés de Mo ntjuic que mes terd ¡oren indultas
narquisme" i la un temps famosa "Conversa entre ~erais". En una esfera
més elevada, cal estnentar "La conqursta del pa", de Kropotkin; "El dolor universal'', de S. Faure; "Evoluriú
i Revolució", d'E. Ree.lus, i "La Sudetat futura", de _lea n Grave.
Entre el gran 'tambre de publicacions
anarquistes, generalment de por interés,
cal estnentar Acracia, revista d'un cert
to intelleetual, en la qual es ku per primer cop la crítica del catalanisme: hom
dele que era l'ene: ideal politic sinceratimas sentlt per la burgesia barcelonina
i que mereixia provocar una passió contraria. No es pot passar per alt la revista Cihria Soria, 11895-961, de la
qual Pene Coromines bu l'animador. Ili
col-laboraren les figures intellectuals catalanes i espanyoles en els posteriors
tle:enis. Entre altres, Alomar i Unamuno.
la histeria ileolegica i politice de
l'anarmisme conflueix en el Congres
celebras a Bella Arts el lo de noveinbre tic 1 550. "Festa mejor de Vana,
quia'', fou anontenat, i consistí en una
mena dc certimen liberad i d'acte a honor dels mertirs de Chicago. Una ressenya ele la testa diu que aquelf cha
desfilaren pel pala y de Brees Arts
mes de vint mil persones.

quistes que acabe a Santa .e.gueda amb
l'assassinat del president Cánovas del
Castillo. Palles, obrer Ilanee
una bomba als peus del cavall que muntava el capee general elartinez Campos.
Tire, la boina enlaire j dicte "te'isea
eanarquia!" Mori un guerdia civil i
resultaren tetes hlart:nez Campos i
alguns generals que t'armaren l'estat
majos. El cha 5 d'octubre, Palles fou
afusellet a Montjuic.
El dia 7 del mes de novembre s'inaupirata la temporada del teten Doraven l'estera "Galerna Telle Durant el
primer arte, cíes del cerque pis del teatre, Santiago Salvador llanee una bomba
al pati de butaques. Cato:ye niorts i
gran nctuhre de ferits, sis deis quals
moriren pos ' eles despees. La ciutat
reste aclaparaea per una ona d'horror.
El dia 9, la elessiea suspensití de p.
ranties. Secueixen les troballes de boite:
bes; el die te en sin solar de la Gral!
Via; el 12 de desembre, cinc hombed
Illet a Fliort d'ea Fahìl. Finalment, la
noticia descohreter un dipesit d'explosiug
als afores rle la chitad
(Cantintsa a la Pagina 6, co?.
Vegi's
dahin,
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ELS ESPORT
MOTOR1SME

Avui, en el circuit del Parc de
Montjuïc, se celebrarà el II Gran
Premi Internacional de Barcelona
Les grans organitzacions del Moto Club de Catalunya

Tot est ä previst perqu aquesta festa sigui una
jornada memorablc per a l'esport del motor;
manca només que el temps hi ajudi. Darreres
recomanacions als espectadora
Organitzat pel Moto Club de Catalunya se caaebrara avui a mati i a
la tarda, el segon Gran Prerni Internacional de Barcelona. El club vetará
ha procurar superar-se a l'argaairzacia del Gran Premi i pels detalla que
coneixem, creiem que ho ha aconseguit. Del circuir han estat treta tots
aoualls obstacles q ue Podien imPedie
la bona rnarxa dala corredora. I la
installació de llot ges i tribunas ha
estat feto de forma de mix:rna vialMirar. Mereix especial at enaia el Pool
construit per atraveasar uer dalt el
circuit i Vemplacament de les casetes
d'aprovisionament de cronoinetratge.
Es la primera gran organitzaci6 de
la temporada i hi intervenen els més
destazars valors estrangers i nacionals. Presenta, de mes a mas, Fintares derivat de la presentada, d'alguna
nous modela, i el produit pela cansas
de marques per part dalguns asos.
Aquesta jornada te al seu favor per
aconseguir l'axit integral i complot
que mareta:. factor; que perineten esperar-lo amb optimisme. Un d'ella, el
mes iniluent, as, sens dubte, la tradició q ue el nostre poble ha marcar
corn interessat i sensible a .aquestes
jornadas. Els que recordem la forma
cona el públic ha respost davant organitzacions passades i recents, com
el I Gran Premi de Barcelona de l'any
passat, no tenim ara cap dable sobre
Facollida q ue aquesta gran mandes esportiva mereix que és de llarg
la més carnpleta en número i figures que mai ala organitzat a EsDany
Els entrenaments han demostrat
plenament aquesta alta categoria internacional dels participants que ha
de donar als resultats de la jornada
el relleu més destacar entre el concert motoristic internacional.
El lot de participants estrangers és
tan complet en nombre i qualitat que
poca grans premis internaciónals poden permetre's la satisiacció de acure
els colora de vuit nacions en Evita
defenasts per figures cm les que avui
correran aquí.
L'organització meticulosa que ha
donar al II Gran Premi Internacional
de Barcelona, el Moto Club de Catalunya ens permeträ viure arnb la
máxima dignitat unes horas que tindran la sort deferir-nos tantas coses
La possibilitat de victòries nacionals
la visió més emocionant de les manifestacions esportives i la sensació optimista que el nostre motorisme ha
trobat el carni de les graos coses que
ja es van iniciar l'ama passat, és una
de les més grana satisfaccions que
el club organitzador podri apuntarse en aquesta manifestació motorista
iniciada amb tanta empenta i vitalitat,
HORARI DE LES CURSES
Demä. a tres quarts de deu: Sortida de les moto classe 250 c. c. A dos
quarts de dotze: Sortida de les motos
classe 3.50 c. c.
Tarda. A la 1345: Sortida de la eategoria sidecar. A les 1645: Sortida
de les motos classe 500 c. c.
INSTRUCCIONS PER ALS
ESPECTADORS
L'entrada al recinte de l'Exposicia
beta haba des de les vuit del mati.
El pas deis vehicles pel circula obligatòriament en sentit únic, quedará
tamal al mati, a un guata de deu, i a
la tarda a un quart de quatre.
Queda absolutament prohibida l'entrada amb gossos.
El començament de cada cursa seta anunciat amb un coet i el final
amb dos. Solament en els intarvals
entre cursa i cursa, será permès traspassar la pista. Durant el Clif3 de les
curses está absolutament prohibit envair la pista sota qualsevol motiu
selament poded atravessar-se el circuit utilitzant l'ample pont installat
al davant de l'Avinguala de Pi i MarEn cas d'accident els controls i serveis oficials san els encarrezats d'atendre'ls, i el públic ha dabstenir-se
d'entrar en la pista per evitar accidents majors
ACCES AL CIRCUIT
Tant per al públic com per a. s
cotxes estacan habilitades les quatre
entrada!' en cada una de les quals hi
hurâ les corresponents taquillas.
Per als que desitgin assistir a la
cursa per la part alta del circuit i
per als que hi vagin empleant el funicular, utilitzaran la p orta de la carretera nue empalma ancla la del castell
de Montjuie.
Per aquesta porta, quan el circuir
estigui tancat, podran estacionar-se
els cotxes al Pan Laribal, i arribar a
peu fina la carretera del circuir.

FRONTÓ NOVETATS
D1UEIEROg
Tarea a im •I
AMOREEIETA II - PEONE

contra
ZAREACIA - LUCRA
NO. a Ite 1016:
QUINTANA IV-CHIQUITO OALLARTA

contra
IINOUIRNE - UNAMUNO

!Churla: Narru II - Ifil/ar6 contra
Chiquito Bilbao - Elorelo. Aburmanid - Jaurepul contra 'billete IIIUrzay. Detalle per cartilla
511n5n51n

Per a la venda de tribunas i llotges.
ultra les taquillas da la plaça d'Espa tea hi haurà instaliachas d'alces
a l'entrada del recinte de tribunas.
ACCÉS A LES LOCALITATS
Les dues tribunas A i B estaran
situadas a cada costat del circuir, davant del Palau de Projeccions. I per
anar a la tribuna A cal utilitzar el
DOnt use a aquest efecte ha estar in5tallat.

ESTACIONAMENTS
Per les portes de la pl a ta dE sP a
-nyaOlhbitcomprd'esacionament, la plaga de l'Univers i la
meitat de la calçada de l'Avinguda
Pi i Margall.
Per la part alta del circuit l'estacionament está fixat en el para Laribal i places d'estacionament de l'Estada
CADIRES
Hi haurì cadires al voltant del
circuir, especialment en el viratge de
sortida de tribunas i davant de l'Estada
RECOMANACIONS
IMPORTANTS
El Moto Club de Catalunya esper3
que el palia atendrá les disposiciona
fixades per assegurar el bon descabdellament de les curses amb la mäxana seguretat per a rota, respectant
i obeint les indicacions deis controls
i encarregats de mantenir Vordre, principalment en el punt absolutament imprescindible de deixar expèdit el carni
en tot el circuir i no avanaant ni en
reates ni en els viratges dels llocs que
marquen les s'orares.

Aviael

FESTIVAL A L'ESCOLA
VIACIO BARCELONA
Amb motiu d'haver arribar a un
acord l'empresa aeronàutica "Ateotaxi S. L." i l'Escota d'Aviada, Barcelona, aquest matí tindrà Boa a raeradrom daquesta Escola una sarie de
vols de turisme amb l'avió 'Dragon"
dels quals podrà participar el públic.
S'efectuara. de més a mis, una
competició del millor aterratge entre
els pilots de l'Estola d'Aviació Barcelona, senyors Can-eres. Carnarasa i
Aguilera, els quals es disputaran una
magnifica cona.
Per al trasllat del públic a l'aerbdrom, exista-a un servei especial dantobmnihus que sortirà de la Ronda
de la Universitat, cantonada a Bad mes, diumenge, a les deu del mati,
atril) tornada a la una de la tarda.
L'EXPOSICIO DE MODELS REDUITS DE LA SECCIO D'AVIACIÓ DE PALESTRA
S'ha celebrar a l'estatge de Palestra
lacte d'inauguració de l'Exposició
de Modela Reduits del II Concurs
anual de maquetas organitzat per
" F alziots ".
Han participar en aquest Concurs
un bon nombre d'aficionats amb un
total de mes de quaranta models, alguns dels guate han cridat fortarnent
Vatenció per la seva perfecció i acurada manufactura, especialment algunas maquetas de perfecta técnica aerodinámica.
En l'esmentat acta fou llegit el fall
del Jurat qualificadoa que composaven
els senyors Gastafiondo, Xucli, Carreras, Subirana i Armangirer. el qual
establí la següent classificacj6:
Primer premi de conjunt: Ferran
Boy, (Emeraude, Heinleel, Northrop).
Copa del. Serveis d'Aeronàutica de
la Generalitat de Catalunya.
Segon premi de conjunt: Francesa
Ramírez de Cartagena, (Hangar i tres
Newports). Copa de Ealziote dt Palestra.
Primer premi individual: feseta
Coll (alonopla de turisme, projecte).
Copa de Palestra.
Segon premi individual: Josep Amo
(Hidroavió Late acto). Copa de l'Escola d'Aviacié, Barcelona.
Tercer premi individual: Salvador
Martí (Henriot). Copa de l'Aero
Club de Sabadell.
Primer premi de maqueta aeroticcica: Julia Bartolomé (Avioneta de
patita potencia). Copa de l'Aero Club
de Catalunya.
Premi a) milton planador Josep
Mat Llambias (Condor). Medalla
d'argent de la Federació Catalana de
Vol a Vela.
De mis a mes, fou atorgada una
manejó honorífica als senyors
non per un motor presentat i al senyor Tobella per un petit model en
boix.
Assistiren a la inauguració el cap
dels Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat, representants de lea entitats
aeronautiques, companyies aèries, pilota. participants i una nornbrosa
concurrència d'associats.
L'Exposició restará oberta fins
dilluns, dia 23, i les horas de visita
són de set a nou del vespre , els dies
feinera i d'onze a una del mati ele
f es tius.

I

P.

M.

En tercera diri g ió el calendari ens
anuncia un Anteressant IntrepidsA. C. de Badalona.
A fi que agiten partit ea presenta
anlvellat.
Entre cls amistosos anunciats destaquen per llar categoria I'lluro de
Mataró-Pätrie, i el Cornellä-C. C. de

L'actualitat futbolística
UNS COMENTARIS • ALS DARRERS PARTITS MADRIDATHLETIC
La gran gernació que ha vibrar al
camp de l'Espanyol amb l'emoció d'un
doble partit de desempat s'ha pogut convencer de dues coses: que el gran conjunt que l'Athletic hacia aconseguit formar estora, no diriem baix de forma,
pera sí Iluny de tenir les inengotablas
energies ¡ facultats que en feien un sempre perillós adversari; en una paraula:
el Sea esta cansar. Es parlará de liquidació, ¡ fins ja hi lis hagut qui
parlar de la necessitat de refer l'equip
morlificant-lo. Nosaltres no creiem nacessa nt que s'arribi tan Iluny, i fins variar chi haurä proa amb què els jugadors de Bilbao reposin tres o quatre
mesos parque tornin a Pasen gairehé imbatibles, adhuc pels seus elitninadors
d'ara.
També l'altra cosa que cal remarcar
és que ala guarra partits que han llagar
de jugar per eliminar-se el; dos grans
equips espanyols han estat jugar% quasi
tots per bascas. L'Athletic ja no cal
dir que is un equip completament basa,
perca el Madrid te ana gran part deis
seta elemento procedents del Nord. 1
es china encara la curiosa coincidancia
que l'equip que els ha de disputar la semifinal, el Betis, estigui també integrar per bona proporció d'elements bancos.
Finalment, hem de consignar que, Per
sobre de tots, dos dels jugadors del Madrid han contribuit a ier seva la victaria. San Hilario Matrero i Samitier.
El primer amb el seu joc que recordara el millor que havia exhibit Padrón , si bi amb un millor xut, i San/triar desmoralitzant els adversaria amb
la seva picardiosa actuacia davant de la
Venta i contribuint--casualment, potser-d'una manera directa a les lesione que
van afligir l'Athletic en el seu primer
partit jugat al camp de la carretera de
Sarria.

eme coneixem per ra6 del campionat de
5.0. S.

El Campionat d'Espanya
Eliminat ja l'Athletie de Bilbao,
resten aclaritt els partits que han
de jugar-se avui.
En primer llot tenim un Betis-Madrid, partit que ha motivat alguns
comentarla, puix que l'equip sevillä
a'ha entestat a no volar acceptar la
proposició de la Federació Espanyola
cl'ajornar el primer mata semifinal
ami) el Madrid fina al dia aq. vist
l'estat de fatiga en qué forçosament
han de trobar-se ela jugadora madrilenys, després dele dos partits amb
una prórroga jugare contra l'Athletiii.
Es alar que tractant-se de futbol,
els precedente abunden, i de la mataixa manera que ara tors trobem anhesportiva l'actitud del Betis, és recent un cas semblant succen at Gimna.stic de Valencia, el qual tarnhe es
velé obligat a jugar el primer partit
d'unes noves eliminatbries, quan feia
solament dos dies que acabava de
jugar un segon partit de desempat.
Naturahnent que aquesta actitud
del Betis l'alavoreix notablement sobre el mata d'arta, i mis Jugant-se
al seu camp, i no seria res d'estrany
que el resultat al seu favor los
guns gola de diferencia.
Tenim, per altra part, l'altre partit
semifinal a jugar a Valéncia entre
l'equip de la ciutat i l'Oviedo, partir
que será competir. si bé hom preveu
la victòria per als valenciana.

Els partits d'avui
Campionat d'Espanya
A Sevilla
Betis - Madrid A Valencia
València - Oviedo.

I EL BETIS FET TOT UN
"PROFITEUR"
Torneig de Promoció
Malgrat la justa pericia del Madrid.
Terrasaa - afartinerc.
que s'ha vist precisat a viatjar cap a
Badalona - Palafrugell.
la capital després dels dos partits esgo
Sant s.
Granollers
tadors i haver de sortir des d'alll cap
a Sevilla per arribar just a jugar dioD'entrenament
menge, el Betis no ala volgut avertic
esportivament a ajornar el jugar la priBarcelona - Llevant de Valancia.
mera semifinal.
Júpiter - Sabadell.
L'assisteix el Reglament, pera a ninEquipe que .'anuncien per a avui
gú no s'amaga que el rolen aprofitar-se a Les Corta. — Barcelona: Noguea,
al seu propi camp del cansament dels
contraria no Es tintó una confessió de la Saló, Alcoriza, Santo s , Font, Pedrol,
Ventolrä, Goiburu, Trujillo, Morera
seva pròpia inferioritat.
i Cabanes.
Llevant: Vital, Calpe, Gonel, Puig
EL PARTIT ENTRE LES SELECCIONS DE MADRID (?) I PARIS I, MontailEs o Guillén, Panera, Puig
II, Cambra , Escolà, Felipe i Cros.
Si diem que els millors jugadora de
Matx que as confirma. — Abans
Madrid no poden jugar en aqueas partit d'anar-sen a Italia, Vequip de Mèxic,
de seleccions no direm res de nou per- de pas per Barcelona, jugará el dia 12
qua el Madrid F. C. Es a Sevilla. Pera de maig contra la selecció espanyola.
potser dt curias de ter remarcar que
Moviment de jugador. al Barceen noto de la ciutat capital de la Repúlaica jugaran a París jugadors de di- lona. — El Barcelona ha Iliurat a
versos clubs espanyols que no tenen ras Bastit la baixa sense condicions. Per
a veure amb aquella ciutat. Prat, Loyn- altra banda, honi diu que el noitre
la ¡ Iriondo han estat cridats a París. club s'interessa pel jugador ValcirEls organitzadors madrilenys havien cel, defensa del Celta; sembla, pecó,
instat la collaboraci6 de diversos ele- que les gestions fins ara no han tinments destacats, i molts a darrera hora gut axit.
salan excusar. entre ells Campanal, Vega
La Copa Mediterrània. — S'aneeni Chacho. I de l'equip que jugará, e$Cal, tuen lea gestiona per a dur a cap
3ament quatre o cinc jugadors represen- enguany el torneig Copa Mediterràtaran clubs amb residencia a Madrid.
nia.
Segons sernbla, en principi es
I ARA, QUE?
compta arnb l'acceptació dels clubs
Per als nostrea clubs s'ha acabat— València, Llevant, Hércules i Múraquest any abans que els altres—el cara- c ia.
Quant a la nostra regió, es fan gesPinna t oficial. I cal aguantar encara la
temporada activa fins a fi de juny al- tione perqua hi participio Barcelona,
menys.
Eapanyol, Sabadell, Júpiter l Girona.
Si no sorgeixen dificultats, la dita
L'Espanyol as mis aficionar que el
conmetició
comenearia el dia 29 del
Barcelona a fer "tournées", i és possible que surti a fer alguns partits a ¡ore. mes actual.
En canvi el Barcelona, que té comproL'activitat de la selecció anglesa,—
mis ancla molts socia als quals no pot La Federació Anglesa ha fet públic
deixar sense futbol els diumenges, bau- que el partit Anglaterra-Hongria es
rd d'organitzar cuita corrents la seva jugará el dia 12 de maig. A mes, el
temporada de partits amistosos, que pot mata Anglaterra-Txecosloväquia ha
resultar força interessant si té Vencen estat fixat per al dia 18 del mateix
de no fer-nos tornar a veure els equipa n/e9.

BASQUETBOL

IM ospitalet.

En el primer dais (loa encontrea
reata un bon marge per a prometre'e
presenciar tin hell partit. lloro i Patrie, en immillorablea condiciens técnimias i fisiques, estem s agurs que
donaran lloc a qua els aficianats mat.tr o nine s'entusiasmin de debb.
El Cornellä-Hospitalet, a part
taras sernpra evident que sobresurt
quan s'enfronten un equip de primera
divisió i un de segona. ofereix la
circumstància esp ecial d'ésser disputat entre deis equipe da quasi podrían/
dir la rnateixa barriada.
Això el fa sens dubte més atractiva!
Campionat de Catalunya remen—
Per a avui a la tarda. com cada diumenee, al terreny del Laietit tindran
Boa els encontres cPrresponents a la
segona jornada de la se g ona volta
d'aquest interessant campionat que
amb tant d'encert orennitza el nostre confrare "L'Opinió".
La jornada acararä el Femení BSaate i el laarcelona-Femeni A.
És evident que tots dos encontres
es presenten foraa interessants; pera
hen/ de consignar que d'entre els dos
destaca per les conseqiiincies que se'n
noden derivar Pi que disputaran el
Femeni A i el Barcelona.
Els bons resultat aconseguits darreratnent per les trenes blauaaranea i
la que sembla Ileueera davallada
feria/ de la s del Ferneni .A fa que
preauman que aquest encontre emocionarà de deba) els aficionats que
.5 reimeixin al terrena. del carear de
Viladomat.
Com ja és costum. el primer partir comarcari a les quatre en punt
de la tarda.
ROLAND

Natael
LA SEGONA JORNADA DEL

CONCURS FEMENI DEL CLUB
NATACIÓ BARCELONA
Aquest mati, a lea onze en punt,
a la piscina de l'Ensillara. se celebrara la segona jornada del Concurs
Ferneni, que disputen les nadadores
del C. N. Barcelona, sota la fórmula
de l'handicap.
La matinal d'avui compran les proves de roo metres en les especialitats de crasa) i braga, per a les que
pertanyen a la primera categoria. i
una de so marres lliure per a les
que pertanyen a la categoria inferior.
EL CONCURS PRIMAVERA
DEL C. E, MEDITERRANI
Aquest mata a la piscina del: Banys
dr Sant Sebastiä, se celebrará la miarta i darrera jornada del Concurs Primavera. i es donara pea acabada la
competició que ha vingut organitzant
el C. E. Mediterrani. com a preparada deis seus nadadora per a la vinent temporada, que aviat comentará.
El programa d'aquesta darrera jornada Es el següent:
200 metre3 lliures (p rimera c ate gorial.
ton metrea Mitres per als partanyetits a les categories inieriors.
DEL CLUB NATACIO ATLETIC
Estant ja al començament de la
temporada estiuenca, el Club Natació Atletie fa present que la quota
d'entrada que estableix durant l'estiu, encara no ha estat aplicada, i per
tant nomis es ¡ara pagar la quota
del otee en cura als senyors que desitgin ingressar-hi socia.
Aquestes quotes estan establertes
en tres categores diferents, i eón de
dues. (matra i sis pesnetes mensuals,
per a l'aplicació de les quals es donaran tota mena de detalls al nostre
estatge social, platja de la Barcelc.
neta, davant el carrer de Vinaroc.

"¡Viva España!"
R. Folch i Capdevila comenta a JUSTICIA SOCIAL, en tan bort anfiele, el
"Vi711 Espada.'' llanca' al rongrit de
la "Unid,: General de Trabajadores"
per un delega/ pitan Un, tengres.nstes
oban¿onaven el local indignats pels procediments dictatorials que eres cmtrata:
"Si el gran Pau Iglesias }taguas
pogut alçar-se de la tornba. ell que

havia aixecat el crit de protesta con-

tra la dominació de Cuba i contra
les expedicions al alarme, hauria foragitat a cops de fuet el delegar que
cridava "Viva España", els que •1
corejaven, i tots el§ que sentint-lo
no protestaren indignats d'aquest
crit que era un insult al Congrés i a
la dignitat de tots els delegats."
Fil remarcar despeja el carácter alié
a iota n'ene de patriotería ame ha je
Paf, una organitaacid sindical o socia.
"Es completament illagic que una
organització sindical o socialista sigui altra cosa que humana; batejar-la
a/1lb el nom del palo on resideixi estä
be: donar- li un sentir de diferenciad& perquè cal acomodar-la a la psicologia coNectiva, es una cosa justa.
Però d'això a classificar-la sota la
bandera d'un centralisme autoritari
hi ha uns diferencia tan gran que,
donar-li aquest caràcter i governar-lo
al/lb aquesta subjecció, Ea decretar la
sera mort."
Confeso, finalment, que, per tràgic
que sigui, als socialistas d'ad els fa impasible d'entendre's amb Os de Madrid:
"Amb els companys que fins ara
han estat e/3 directius de les organitzacions politiquea i sindicals a Madrid ens poeta una cosa que té tota
ala caräcters d'una tragèdia. Abeurats en la cultura política del centre
d'Espanya, de caire medieval i rodonament imperialista, no podem entendrens; els /tomes del centre han
estat sempre dominadors, absolutistas, han tingut l'orgull de 1—hidalgo"
qu e é; el complexe d'inferioritat fill
de Vela:uta terra castellana. Han volgut sempre dominar porqué no han
sabut absorbir. I sempre, sempre, ho
han perdut tot. Es la missió històrica de Castella.
Caldria una autosuperació, la qual
deu ésser molt dificil d'aconseguir,
perqua sean rariasims els exemplars
que suren per damunt de la vulgaritat.
I és per aixa) que ens fa tanta pena
teure el contrasentit que significa
que en un Congria de la "Hnión General de Trabajadores"— únic exem,
ple en un partit obrar— horn hagi
arribar a cridar repetidament: ";Viva
España!"."

PROGRAMA PER A AVUI
Avni tindran !loa a Catalunya les
aeguents proves: A Barcelona, mata
interclub, al camp del CADCI, de la
Bordeta; a Mataró, IV Campiopat local d'atletisme; a Sabadell, VI Volta
a Sabadell, p er a totes les categories
organització de la Joventut Excursaa.
Mota Pensament.

es realitzà &ab afalags i enganys alt
¿faenes. Crea que, com a eenSegii6Kia
vindrà desPrds una redecid contra el: in.
vasar:.
Allrament, pregunta: qud hi ha da,
rara l'ocupaciól
"L'espera imperialista la de les se-

ves; pera aquestes són aventuras de
"Tartarin de Tarascona.
Negotis fabulosos? Amb tra nquesa: No cree que hi hagi de qué.
Un Camp d :ascensos militara? ¿Una
maquina de fer herois que no es rnoguin de la Península?
Les ambiciona d'ascensos i ti/dalles varen ocasionar un nombre inacabable de calamitats. Ara tal volta hi
tornem; el lamentable, perb . Ea qn,
per fer aquest inc calgui sacrificar
les vides deis que no hi tenen cap
interés."
Finalment fa del de la Particilment
cmecla catalana tindran sambé en l'a.
"Fine aquí nomas un sentiment
manitari ens impulsa.
Pera els catalana samba serern Ilam
cate a l'aventura.
I abra ie el que no podem con.
sentir.

Que es faci comedia a casa deis
altres.., paciencia; perd que no sena
obligui a fer de comparses. I aquest
filtra el nostre papen.
Tenim massa !tina a fer per a pa
sar-nos a les ordres d'un general espanyol. Tenim prou mala de cap per
emboirar-nos el cervell amb les quimeras d'un aventurer que vol fer menits."

Contra la llei de contractes
de conreu

EL DEBATE escriu un editorial encamino/ a demostrar que la hei de con.
tractes de conreu votada per l'" Esquerra
de Cataluaia en su Parlamento particular de Barcelona" és anticonstitucional,
diu, eiS consegiiincia:
"No hay por qué discutir mis, sino
ejecutar rápidamente. Una proposición en las Cortes que invite al Gobierno a llevar la ley al Tribunal de
Garantías es urgente. ,:Abandonarán
el Gobierno y los jefes de las derechas esta ocasión de abrir el pecho
a la esperanza del pueblo catalán,
sojuzgado por el cacicato político de
la Esquerra? a Consentirán esta clara
transgresión, este abuso de facultades de parte de la Generalidad, dominada hoy por el extremismo de las
fracciones adscritas a los "rabassaires"?
Pues urge. El a de mayo termina
el plazo para recurrir la ley ante el
Tribunal de Garantias. Faltan doce
dias. Despuas no habrá remedio s.
se habrá dado a Cataluña la sensai.
ción de que el resto de España la
abandona
a su suerte. a su mala surL'ocupació d'Ifni
te, en manos de la Esquerra."
NACIO CATALAYA, en ti.
Lea sirenas de qué parlava visir Callarg reporta/ge, afirma que l'ocupactd riel ja sso canten: adaten.

Fuset i Grau
JOIERS
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Gran assortit i originals
models de medalles
per a Primera Comunió

Atletisme

Partides de Campionat i amistoses per a avui. -- II Campionat Femení de Catalunya. Importància global de
la jornada
Encontres de campionat. — Per
a atui al mat id l Comitè de la F. C.
de B. ha fixat la celebraciä dels sealienta encontres:
Primera divisió, primer grup
Joventus A. C., de Sabadell-Club
Esportiu Espanyol, camp del Mollar;
arbitre senyor Gironas.
Segona divisió, final del campionat
de Catalunya
Segona Comandancia d'Intendència (campió del primer grup)-Juniors
Basquetbol Club (campió del segon
grup).
Havent de disputar la primera
final, primera i segons equipa, la Federacia ha designar dos arbitres per
a dirigir-los. El de segons será arbitrar pel senyor Marfil, 1 el corresponent als primers, pel senyor Brotons.
Tercera divisa!,
Intrèpids-A. C. de Badalona; Arbitre senyor Manerris.
Amistosos. — Ilurn, de MataraSociaté Patrie, arbitre Degorgue.
U. E. de Cornellä-C. C. de l'Hospitalet, arbitre senyor Escuna.
No cal que ponderen/ la importancia que ti aquesta jornada.
Després de fingir ele diferents encentres de campionat i amistosos que
hauran de tenir lloc aquest mati, hem
pedrä comprendre que la d'avui aerä
tala jornada de gran moviment. Una
de les jornadas que hauriem vist amh
gust que s'haguessin prodigar durant
el ja finit Campionat de Catalunya.
Lleugerament remarcarem es, millor
comentarem breument, les parti-
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Pelayo, 44

Tel. 11033

Agència Tresols
DETECTIVES

ootot

Oficina fundada Fany tata per ANTONI TRE801.8 CalY1Paita
(Ex-C,np de Poliaia

des que damunt el paper es presenten
mas interessants.
t‘COISN
En primer terma ha estat assenyaINVESTIGACIONS GENERALS PRIVADES,
lada la celebració del partit Juventus.
Ni Olitg$ bel‘
de Sabadell-C. E. Espanyol al terAMB RESERVA ABSOLUTA
reny del Mollea
Amh carácter confidencial podre], saber la fidelitat moral ¡ mal'Si s'arriba a portar a cap, cosa que
tOilatitttS
tal do la persona rulo es pugui intaressar. llurs anteamients,
ens permetem dubtar-ho, aquest enDeptittC3C)
capaattal. salvancia, moralitat. eostums. etc., eta.
contra s'emportarà tot l'interès de la
Quan tinguatt algtin doble o no interesa1 cornprovar quelcom
jornada. ;Certament no Es qualsevol
tUtCtlit‘
cosa un Juventus-Espanyoll No está
d'eSt61/%4C
DETECTIVES TRESOLS
al nostre abaat presenciar-lo cada
dia. Els entusiasta, molletenrs, donas,
procuraran rahrinar-ha
Canatilta gratia
*405"
si, rom abano. han/ dit. N'arriba a
atAb
Sitges, 11, i Tallers, 13 (prop de la Rambla Canaletes)
disputar aquest partir, estaran d'eneß c ee'efficahoraltona. I el nostre basquetbol tamsobo
te Vs.
ELEFON 15682
BARCELONA
bé.
1eiteiu
El partir que sense cap mena de
Araatä)
chilate atril] les miradas deis esportof.ici"
s
tilla és el que amb rararter de primera final disputaran al terna/1 , de
ptCS• 5$la Segona Comandancia d'InteMlancia aquest equip i el Juniare B. C.,
Establiments de Barcelona, entre Colmados,
de l'Hospitalet.
Tots dos respectius vencedora deis
Botelleries, Dora, Hotela 1 Restaurants,
grupa en qu é jugaren el darrer camexperICI1 actualment els tan acreddals
pionat de Catalunya i anivellaclisaims
de forres i d'entusiasme.
En aquest ancontre, primer deis
dos que han de celebrar, posaran el
màxim esforç i procuraran representar el millor papen possible a fi
de poder disputar el decisiu o revenía
(segons sigui el resultat , que aconsegueixin aquest sutil en les Millors
Caves I Callen a Odena, NISENDES 5880111,. Magaltems
condicions de moral.
Pel que aeahem de dir es ecnnDespea u Barcelona: Padilla, 80 1 82. Talaron 62947.
prendra l'expeetaciii que entre els
bons aficionats ha desnertat aquest PURGATINA 80112 DE 001114.0
PER AL AzerrftcAvurtarcr
partit.
1.80.444/444/4.41448.414)444444444844»..44.4444.0.4.4.44.444

1450

Vins Macià Odena

tal

eri ge,

22 'iraheil "de 1934

LA PUBLIOITAT

Las Exposicions

LLUIS FONTBERNAT
SASTRE
Cucurulla, 2 - Tel. 16981 -- BARCELONA

Bar Automàtic
ELS MILLORS SANV1TXOS
ambla Canaletes, 8 *BARCELONA
:,-;.:_-_-:.:,—:.:,_.-:.:-_:.:--x__=---_.:.::.:---.-:.:27.-.:.:mwe
:.

BALAGUE

1 RIBO

Societat Limitada

u-;

CIMENTS

Casp, 26 - Telèfon 21070 -- BARCELONA

TRANSPORTS

nii
GENERALS

DE

PAU SEGU CREUS
Jaume Fabra, 7, 9, 11 i 13 - Telèfon 34251
BARCELONA

ROBERT

BASSAS

ADVOCAT
Diputació, 301 -

BARCELONA - Telèfon

=_:.:._..
:.:_.:.:—=_-:-:.=_
=:.=>:-z----7---:.:-._:-:--i---,:.:

17857

:.:----:.:P=-----:•:

SABONS

JO AN

Demà, a les cinc de la tarda
_ 1NAUGURACIó

CASA BELETA
Carrer de Fontanella, 20
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Roses de Sant Jordi
CON F I T ERIA - BomBONERIA

CASA LLIBRE
Corts

Diada
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¿Urivagi a Fil gatii . valler
Els expediciona- Continua l'acció la coNlatiyia 1 el drec
ris a l'Escorial de la policia del Nord?

Catalanes.
Telefon 24126

607

són tirotejats
Dos ferits, un de 4reu
Ahir, entre la una i dos quarts dc
cines de la matinada, a la Placa de Valldaura va ocórrer un sagnant incident entre uns feixistes que es preparaven per
realitzar el viatge a Madrid, arnb
iecte d'assistir a la manifestació que se
celebra avui a l'Escorial. i un grup dan.
tifeixistes. A n'Asee-rinda del tiroteig
que va entaular-se entre els dos crups
resultaren ferits de gravetat el repórter gràfic Jaume Casals. de 32 anos,
el ve) de la barriada de Sant Iscle
Pere Cantó i Badia. El primer amb una
ferida de bala que li entró per l'Inpocnndri i sortf per la regid lumbar
dreta. Segons servible, Ii interessa el paquet intestinal. El seu estas és gravís
sim, El segon presenta una ferida al

DORNÍU

tinteig del Parafiel

Durant la nit i platinada ¿artera
la poluta va reabras diversos miarcolla domiciliaris i practica la datenció dalguns individus, dels quals se
'espita que prengueren pare en el
tiroteig de l'Avinguda de Francesc

El din d'ahir a la
Generalitat

qualitats.
La senyora Mimi Trallero esposa
Ahir al migdia, en rebre el senyor
In, uns quants pastelle executats amb dis- Companys els periodistes, va donarentid.
los compte d'haver rebut diverses visite/ i comunicacions.
GALERIES SYRA
Entre aquestes darreres figura una
Josep M. Prim, assidu a les exposi- atenta lletra del consolas del Japó.
havia redactada en català, en la qual es par1.1 cions oficials i de grup, no ens consimai una manifestació tan
la de la vinguda al nostre port de
x ofert
derable i tan interessant com la que as- dos creuers de guerra japonesas, i de
! !I tualment realitza a les Galeries Syra, amb la cual ja assabentarein degudament
la qual consolida i millora el Une emi- els nostres lectors.
nent que s'ha conquistas entre els pin- També sisa rebut a la Presidencia
to ra de les darreres promociona L'ex- un gran nombre de Iletres cragralposició no és molt copiosa, pert, es prou ment de diversos llore d'Aneó amb
significativa Per situar l'autor estilisti- motiu de la traviesa dels dos rams
cament. De lee dotze obres que presenta, de :lors destina ta a les tombes de Ga:.. unes sien nus, almea natures mort2s, lón i Garcia Hernändez. Una d'elles,
acompanyades d'un pareó de Paisatges signada pel diputas radical-socialista
dos cape, dele quals un es un restas te- senyor Vicenç Sarria• expressa el desig d'ampliar el front catalanista amb
meni. Del Nu agejut, ja n'haviem
! . lat amb motiu de l • Exposiciä del Na els antic, reialmes de la Corona d'Arapl.
en
turnarcelebrada a principie d'any ;
El senyor Companys digué als pela a veure ens ratiiiquem en l'opini6
favorable que ens mereixia ales'nore3; riodistes que, seguint un costura tradicional
i d'acord amb un decret
ele altres sus no desdiuen d'aguces, i
en certs aspectes potser Ii san supera- l'any 32. del President Macià, demi,
riors. Prim, com albee animes de ia festivitat de Sant Jordi, seri dia fesseva generació , tot atenent l'estructura tiu a la Generalitat.
El President avui té anunciada !a
iormal dele objectes que els serveixen
de tema, mira de fer sensibles uns va- seca assistència a diversos actes. Al
lore pOettes imponderables, i nimba Congrés de la 1. S. A. que se celeles figures i les coses duna mena brará al Prat de Llobreaat• ha delegas
la sena representació en el eenyor tierde malenconia que te un punt de decadent. Es un tribus deltcadissim al ra i Moret. El senyor Gassol el resentimentalisme, que es mantiesta en presentara a l'acte d'inauguració de
l'ExposiciA Retrospectiva per tal de
un accent elegiac gairebe imperceptible, per6 que el distingeix aquesta pin- conmemorar el an aniversari ile l'Escola
de Itiossen Cintn, que tindra lloc
tura de l'objectivisme Pur. En els
nus aquests aspecte no és ríln visible; avni.
la cnrnissid nrcanitradol'empastament de la materia sernbla que raFinalment
monument pro Franeesc Luí co acabi de deixar traspuar aquest ale rel.del
presidida
pcI conseller-regidor
intern; aixa i tot, perú, les harmonics, ,enycir Bernades,
visita el tensor
establertes en un diapass6 de claree i Companys per tal d'invitar-lo
lacte
apagades ressonáncies, acusa la tend,M- de eollocaeid de la primeraapedre.
(la grata a la sensibilitat de l'autor. En Arrimes monument
sera eniptaeat a la
les natures mortes, la coordinacid d'ob- plaça
de SenAlveda.
jectes heterogenis el lloc on san situats fa mis evident la presencia d'aqueet factor subjectiu d'ascend è ncia elegí aca "Nu d'arlequina" i "Nu" donen
mesura de les adquisicions técniques
la
de l'autor; "La taula i el baleó", u;:a
de les millors compo,icions de la sa'a,
Mercantil
té un punt d'enigma inquietant que atrau,
cense trair per res la realitat que rin gP ira . En els petits paisatges l'execuciO
de
es franca 1 directa i mantenen igualment
trincara cadencia romäntica. En el "Cap
Ahir al mati, a l'estatge social de la
d'arlequí" i en "Figura" és on l'autor
sembla obeir a preocupacions estricta- Cambra Mercantil, Plaça de Francesc
ment pictäriques, igual que en el "Re- MaciA. U, va tenis !loe la ineuguracie
trat" femerii, encara que en aquesta obra, de la nora "Fundad() Mercantil de Prepintada amb una técnica mes cautelosa, visi6". de Barcelona.
Assistiren a lacte les autoritats locals
tembé es filtra l'ingredient aentimentr.l.
Presideix la sala una tela gran, iota de i els representants d'entitats econ6micatàleg, a la qual l'autor ha dedicas ques i fnUttia!itte. el3 qual. foren
un estore considerable. Harmonia de tats a seguir les dinerses dependències
blau i gris, l'obra té fragmente de no- de la rasa
La Fundad() constan de quatre sectable consistencia pictòrica, i seguramem
és de les coses mis fortes que es poden cione, les quals fan referencia a les /matee
activitats m'e seran obiecte de la
pintor.
polar en el compte d'aquest jove
Josep Amat esposa una colleccia de corporació: malalti a . invalidesa, mort:
dibuixos aquarellats amb temes de Pa- pagaments de salaris als obrera malalts:
inspecció medica i indemnitzacions en
rís i Barcelona, executats amb simpatiea
agilitat. Impressions rapides, pesó pro - els rasos d'acomiadaments.
Hom explica detalladament als assisles
!ixes, transcriuen amb gran seguretat
perspectives i el color movedie d'aquella tente la marxa de la nora Fundad() i secuidament fosen ohsequiats amb un esindrets ciutadans.
nlendid lonx.
Josep D. Janiana, pintor novel!, minase uns quants olis amb paicatgea urbans ben intencionats pero una mica confusos, d'entre els quals anotem "Parallel" i "Paisatge".

Ahir s'inaugurä

"Fundació

Previsió"

GALERIES LAIETANES

bre alguns deis detinguts. Al matí donada per la Direcei8 de la rompartvie
fou novarnent interrogas el detingut del Nsril a la Prote s ta realitsarla pel
de sonenom "L'Arengada''. el qual personal el dia 18 de l'usual. han eres
sembla que va dir que si hé abans les !Mienta releturient a. Mimes", de
d'ésser proclamada la RepUblica ha- la passivitat demostrada per la Comparía pres part en alguns fets, des d'adavant el fet origen de la proquella data havia romas allunyat de tea
. ta. - a. Cal de no Ases abonada la
tota actuació.
referida mensualitat abans de les ir) h
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Ir- L s ala editora, DALMAU CARLES, P LA, a Girona.

Carlea CAPDEVILA

Fa cosa d'un any qua compreajadrem
Fantioritat 1 el wat/ roltic de la figura de Sent Jordi. Ea ame red* Inglesa eta reprodmt um 'Jet 1111111t en
unes excavamos practicada • Cita, a
'Al "Mala CaIddica. Mame dIjecte
oferia cnriositat de centenk una
imatge pre-cristiana de Sant Jordi. Era
la tradfcirmal flgara del cavanee Jeme i
esvelt traspassant amb una fina llene*
el drac. que es regirava sota les potes del
cavial, La part inferior {tia campee/1i
era agitada com una mas' de potes i
d'urnas; el carail i el ¿rae formaven un
arabesc tempestejant. Part damunt fagil mlny6 pertanyla a Una regid mes
serena. La

Ilança, gairebé vertical roen

un raig de eol, cdlpia da de La erenitat la tenpesta. Hetta ael Sllat Jordi
quan deien Persen. Tant sota un nnm
Com sota un altre, representa el triara"
tuna noble Merina alliberador de la

gentilesa contra la lletjor voraç i engodia 30 d'aquest mes, es Procediri a lidora, tant si es diu Andrómeda com
exterioritzar la nostra protesta
un sean qualsevol de Princesa. Els noms
policia la seves recer- d'un atur de tres hores sIe tut,oerelsmiiiä
ser- no temen importäncia; és el seise, la
del

prorar que els dos primera ferits que
foren assistits a la Casa de Sacan
del carrer del Roser tren dos pistolers que en el moment de cessar el
tiroteig assaltaren, pistola en niä, un
autotaxi que paseana per aquells
rente, el qual els concluí fins a la
mateixa Casa de Socors, on ele fa-

cultatius de guardia els assistiren du'
na ferida per rascada de bala a la

canoa a un i d'una ferida al costat dret
a l'altre. En éstes preguntats, donaren norn i domicili falsos i desaparegueren emparats per la confusió deis
primero moments.

A GIRONA

Ha estat clausurat el
Sindicat Unic de la
C.

N. T.

Ahir el senyor Pruners va ordenar
que es practiques un escorcoll al
Sindical Urne, afilias a la C. N. T.,
de la nostra ciutat, el qual va donar
Per resultar la sena clausura, Aquesta
s'ha eiectuat avui pels motius següents:
Primer, per no complir els requisits exigits per la Llei vigent sobre
associacions. i segon, pesque alguna
dirigents de rentitat eren significats

elements raistes sobre els quals tenia
sospites que podien dedicar-se a al-

tres activitats que no fossin precisament les reivindicacions °lucres. A
causa daquestes sospites, bou ordenas
un escorcoll al domicili de Pere Terrera i Pere Canal. Es trohä al domicili del primer una "Star", moltes
municione i documentació demostrativa que lesmentat individu havia

veis, fent-he eximen a les almo estacans de la xaras. - 3. Protestar ende'
gicarnent contra l'augment de tarifes. que
ve a agreujar la nostra situatiO económica, ja que representa un encariment
la vida. - Conclusión& que ekvern a
aquesta superioritat, en la conf ¡anea que
la uta que ens assisteix evitarä que sisagin de dur a la prictica les resolucions
adoptadas en l'Assemblea

Un atracament en
uno vaqueria
Lliguen una dona i s'emporten 1.500 pessetes
Mi r a la tarda dos individuas entraren a una vaqueria aituada al Cariar

de Viladotnat, 33, aprofitant l'hora
que l'amo i la dependencia eren a
dinar.
Degueren suposar els Iladres que a
l'establiment no hi hacia ningú perd

quan estigueren a l'interior ea trobaren amb una dona d'uns cinquanta
cinc anys que havia quedat com a vigilant.
Els intrusos li taparen la boca amb
una bufanda i despees d'emmanillarla la sanearen en una de les habitadona interiors de la botica. Seguidament els (ladres escorcollaren diversos
mobles i s'apoderaren de 1.5oo pesseres. Després fugiren.
Quan la dona es veie lliure de les
amenaces dele desconeguts aconseguf
treure's la bufanda que li lapona la
boca i comenei a donar trisa d'anall ) . Mi acudiren alguns veins i agents
de l'entorilas que procediren a des-

lligar-la.

Saló Garcia Hernändez (abans P. St. Joan), 174
Telefon 52140

RECTIFICADORA I CONSTRUCCIONS

PERE BUXEDA

que som al carrer de Sant Andreu, i

cigonyals,
Taller especialitzat en la rectificació
cilindres, pistons, etc., etc. — Construcció de peces de recanvi. — Forn per a cimentar i trempar materials
Fabricació a l'engròs de pistons, vàlvules i corones
demaiTeur
Estoc de recanvi per a Citroen, Chevrolet, Ford,
etc., etc., a preus senne competència

per aquest fet fou detingut ja un alce individu, anomenat Francesc Reinaldo Pierna, del qual oportunament
donarem com pte,
•nnnnn•n••----•

Federació ue Joves
Cristians de Catalunya

que contras la Federació de Joves Cris-

tinos de Catalunya ve poriant_se
a tense, qualificant-la de teixisla. Aquesta orgaititaació no d s
tilds gua d'estricta Acció
cuan consta en els seus Es(atufa 1 Reglamente aprovats pri
les autoritata de la postra tersa,
I com han manifestat repetidas
merit els etelavanters d, la
F. .1. C. de C. en els actos pdblios) de propaganda cum eil les
seves publicacione.

patriótica sol migar-

"Núria"

Prosseguint els treballs dinvestigació practicase pel personal afecte
a la Brigada Social, fou detingut un
individu que ha dit anomenar-se So.
temo Paradas Martínez, el qual tiembla complicat en l'incendi d'un autobus, acre realitzat el dia 13 del mes

energia de la eattipanya

ra cavalleresca i

lardar -se dan safari de foses: es un
comentari alegre i optimista al significas impulsiu i generen de la diada. Combrega tothorn en la rehala de la vida.
Una figura joiosa i eqUestre precedeix
les gentailes, vestida d'ases Iluent, arrossegant un monstrt reneut, entremig
d'una saja de rotes caiguda d'un cel
blau elar de primavera. I cada arty
aquesta el renovella, i renovella
dins rinim del poble el deeig de vencer obstacles i la fecunda tenia ahilara deis dracs que arrosseguen ele pohles.
Esti be que sigui aixt: L'enetica dele
miles Es la música que aompassa sis
viament les guetres de l'existència.
Horn ha reflexionas savint, pesó encara poe, en la correspondencia merara
liosa que hi ha entre l'ordre d'una hanmonis i la regularitat d'un ritme i Vasquitectura d'un edifici o la formació 1
el pa' d'una tropa ben comandada. Serbia que en /a proporció de la beutat hi
ha el germen de les victemies. Tota beutat es la revelada als hornee — i alhora
la impulsia d'un desig — de la victimia.
Mite bell i victoriós Sant Jordi saltas
de roses. C,om una *pericia de primavera encapr,ala l'anyada patriótica. Fesla ciutadana que s'encomana per places
i carrers. Tot català no pot deixar de
sentir-la, i algung no mben ben bé per
que. Però fe que ignoren que ja
gres i siseas d'ell qui sap quanta d'altres prelee hanien sebos l'aparició de
l'heroi i s'havien extasiat amb la gracia i la gentilesa de la sera figura 1 a
tot arrea co hi hagi una primaverai
cors prou gentil per entendre-la, tal dia
corn el 23 d'abril vindra un cavaller jovenei occidor de dracs de man gues i
protector de les coses delicades i sanles. I sedaseis li din un nom, i et ientendri per tots, arnh tal que sigan inreman per joreneans i per donselles.
Rentad LLAVES

EL POSTRE DEL DIA
EL TROBAREU A LA PASTISSERIA

L'autor de l'incendi
d'un autobús

anys volia fugir
Ambrica...
...p

!Usó.
A Catalunya el record d'aquesta furo-

Pastis Sant Jordi

mantingut concomitàncies amb elements que intervingueren en algas
passat moviment faista. També es
practica un escorcoll al domicili de
Joan Ermengol, en el qual, el matriz
que al de Pere Canal, bou trobada
documentació. Tots tres, juntament
ainb la documentació i arma ocupades, han estat posats a disposició del
Jutjat. — C.

En la imminencia de la celebració del Congres general de la
F. J. C. de C., al Consell Federal
d'aquesta lt interessa una vegada nMs:
1 --Remarcar el caràcter completantent apolftle de la Federació de Jo y as Ilristians de (latalunya.
2.—Remarcar que el COngl.,8
esmenlat, corta els :Piltres gratis
actes collectius celebrats en anys
anteriors, se celebra en la Diadn
de Sant Jordi, Patró de Catalunya. EStä convocat per a aquella
er ésser estrella de data des de fa més de tres mesos, 1, per tant, amb anteriocinema
ritat a la convocad() d'una mailifestació de Joventuts de oarücLa policia va detenir ahir una noia ter pollito que se celebra el inade dotze anys, la qual digne que s'a- tela dia.
3.—Protestar amb la maritata
nomena Dolors López Velasco lluvia
estar vista voltant pela molls i amb
visibles intencions de pujar a bord
d'alg un dels vaixells ancorats al port.
Interrogada, digné que era natural
de Castellar del Valles, on residelx
la sa y a familia. Afegi que havia fugit
de casa seva amb el propeuit de traelladar-se a Anuria, on tenia l a seoretal absoluta que se Ii ferien svAntatjoses proposicions per actuar cono a
artista en algun dele estudi e cinematogrifics . amb l'e s perança . l'arr;b1r a
obtenir fama ont a estrella de primer
pl a . principalnient con' Gres,. Garbo,
de la qual és una entusiasta admiradora.

Ele ferrovfarls de Barcelona i esta-

cione de la Secci,',, reunits en as,mblea celebrada aleas dia 20 d'abril. a lee
Als centres oficiala es guarda re- 22.30 hores, &gris d'un emple debla
serva sobre aquestes detencions. Sena. sobre el retard scdert en el pagament
bla, perd, que la policia té antece- de le rnensualitat extraordiniria. i en visdente que confirmen les sospites so- ta del poc satisfactòria de la contestació

Una nena de dotze

El mestre Vila Cinca exhibeix una
serie de teles algunes de les cuele persalven al Museu de Sabadell. La majaría s ón paisat t es, escenes de caça i intetiors, i en totes es fa evident el domini
tècnic del distingit pintor,
Elvira Onis exposa un paren de dot'
nenes d'obres, entre les quite hi ha <M a
aquareHes que iOn les Inei afortuna -me
"Safaretx", "Clavell-desla;
rasa" es destaquen entre les altres.
Ricard Ferrer i Turnó presenta una
vintena d'ulis de caräcter decoratiu una
mica convenciorlals.
El dibuixant Santsalvador ha acoblat
una tollesció de un retrato de personaMate barcelonines, executats al carbü.
t•J S
El genere entre nosaltres ha tingut un
atvi p ES, per JoaquIrn Pla. Exemplar, 350 pies.
conreador inimitable, i per 'sises es rn4s
fi TOLOGIA CATALANA, aplegada per Carlee Rahola. Exem- arriscada la provatura del Mote dibui225 pies.
xant, que iba sortit molt bi de l'emtOCF:AFIA FISICA DE CATALUNYA, per Barcal Chaman.... presa. La semblanea de la majoria deis
retratats es notable i en alguns, com en
Exemplar. 225 pies.
el de Lluis Capdevila, ha encestas una
IIP URIE8 I ROSES, pm Joaqulm Pla. I".orelaplar. 225 pies.
dernavida i unes qualitate exeellents.
P odeu adquirir-los a toles les Llamen se de Calnlunyn i•

Es Esas de rassemblea
de ferroviaris d'ahir

Lairet.

Seguint la
ques per tal d'esbrinar tot el que es
relaciona
amb el tiroteig registras la
brac dret.
nit del dissabte paseas a l'Avinguda
Es calcula que durant la poca estoma
de Francesc Isairet, ha pogut conque va durar el tiroteig es dispararen

de seixanta a setanta trets.
Al cap de poca estona d'haver ocorregut el sagrant succés, hi acudiren uns
guarclies municipals i fernes de la g ua r
els (mala recolliren els ferits-diacvl,
Foren aseistits pel Dr. Soler i Tonen.
Després foren traslladats a la Clínica
MPnresana.
res i apassionades d'aquelles terres vigoEl jutjat va fer moltes indagacions pel
roses de tons, un mica esquerpes de Vi- hoy on va ocórrer el fet, i ordenó la desites; en "Suburbi t Valls)" :Mercader tenció de tres individus.
compón una altra estrofa dictada pel lirisme d'aqueils Hoce saturats d'humil porsia. Completen la collecció unes curioses notes marineres—"La sabinosa" i "La
punta de la Mora"—intenses de color,
i unes natures martes de magnifiques

de Sant Jordi ,

Dei
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BAR ANGE ¡f;

Sagrera, 154 - BARCELONA - Telèfon 51044

.
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SALA BUEQUETS
El pintor Jaume Mercader ha reunit
cas aquesta sala una notable mostra de
la sera darrera producció. Ceen de costus, els paisatges tarragonins, seca i
s'entejada KO duen les pretere-ocies dd
pintor; apesta negada, peses Mercadsr
hi ha aft4it unes notes de mar, i eta
alguna moments ha dulcificar la sera paleta, gentralrnent tan austera. No it
que s'observi cap rectifieaciS substancial
de concepte ; l'artista es mame absolutament fidel a la sera mediste, personal;
aquestes petites navetats mes aviat són
una ampliació de la sena atea comprensiva i posen un interés nou a la sena p m tusa, sempre intensa i 11mal. sPlatja
tarragonina", "Clos", "Les masies (Eapluga de Francolil" i "Poblet (himno)"
representen la nona zona que el pmtor
a envait darrerament: al rigor estructural característic en Van de Mercader s'agermana amb la euaritat dele
tons; el matis, els traspassos delicats
adquireixen una preponderancia desusada i fan que el conjunt prengui una limar rranälisi captivadora. En el primer
singul arment, la tina I lisa de la sorra
tiritas de subtils modulacions, qualitats
pictòriques que són igualment visibles
en les altres tres teles esmentades, "Paisatg e (Al camp)" i "Contrallum" san
dos testimonie eloqüents de la maneta
seca de contorne categörics que tants de
moments afortunats ha proporcionar a
l'autor, "Arbre ilorit" i "La masía
tValls)" tenen una graciosa espntaneitat; "Revolt (Valle)", "Primavera a
Tarragona", "Torrent de la Frigola",
"Pluja (Poblet)" continuen la serie de
paisatges estructuran' amb aquella ene-gia t ípi ca del pintor, descripcions auste-

A Mantesa

TALLER I DESPATX:
ó, 153 (xamfrà Villarroel). Telefon 33287
Diputaci
BARCELONA

1

n••nn•

1 FITXERS
DE TOTES MENES

FITXES

AGUSTI BO
Corte Catalanes, 596 - T. 10266 - Barcelona
.11.11.1n1,

SOCIETE NOUVELLE DU

QUARTZ FONDU
(Mero transparent i translaeid por a laboratartb.
Material sie guau; opios. Retortes, lobs, 'niveles, etc., per a
abrigues de productes quimics
le

A.

M. FAURE

Agent comercial per a Fapailya I Portugal
VALENCIA, 273 -- TELEFON 7121K0 -- BARCELONA

COMPREM CASES
atasajes.
ala
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Dlurnenge, 22 'd'abril

'LA PUBLIOITAT.

*de

1931

zee/

EL CINEMA
Will H. Hays jutja la producció
americana en la seva memòria
d'aquest any

ser reportats. Aci també podriem parlar una mica, però ach sen parla cada
dia, encara que inntilment.
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COMPLEMENTS

Salé Calalonia

DE PROGRAMA

"DON JUAN

CAPITOL

MAR.TNA G(i2T1-1

2

vant els Tribunals.

M. M.

DEMA ESTRENA

L'encía del paisatge espanyol! La bellesa del seu cell
La dolça poesia sensual de la terra andalusal

LES ESTRENES
DE DILLUNS
"EL AGUA EN EL SUELO"
Film nacional dirigit per E. F. Arsegons argurnent i diales& del,
germana Quintero; música del inestre
Alonso, fotografia de Barriere i Beltran, realitzat als estudia C. E. A., de
Madrid , amb sistema de al) de Tobis
Klang Film.
Fres no, filla del contase raricaturista, és la j'iterares principal, jun
rammt amb Lluis Peña, Nicolau Navarro, Josep Calle Tialina i Maria Asna
ya.
L'estrena d'aquest film te un intere.
mes ',atable pel fet de tractar-se d'un

datin,

sis

—101

Si ERPÅ NADA

In

4°11"1"4"
Un brillant present del cinema nacional
el matelx programa, estrena de la deliciosa comèdia
musical de ATLANTIO FILME

TENORIO DE EiLEEPING

1

per MADELEINE OARROLL IV« NOVELLO

argument escrit expressament i d'haver
ccHaborat en la realitració els rones
guts escriptors germana Quintero.
Aqueas film s'estrena al Coliseum.
"SIERRA DE RONDA"
Una altra producció nacional dirigida per Florian Rey, del qual lean vist
"la aldea maldita", film realitiat en
tema del cinema mut, un dels mis acceptables de la nostra producció.
rodat als estu'
Aqueas no ufilm abs
dia Orphea Films, de Montjuic; la to-

Mort d'un autor
Ha mort a Rockwood (Pensilvània), despees d'un any de malaltia,
i a Vedas de quaranta-cine anys. Hecm or Turnbull, el nom del qual ser b

"MARIDOS DISTRA/DOS"
Capitol
La realització d'un film enes presenta poques dificultats a les grana

productores. En aqueas film, per
exemple, tota l'acció es descabdella
en
tres escenaris, que segurament ja
inteHigencia
l'insult
perdonara
a
la
sera
cinematogràfics
'Alguna productora
alan bur la t de la inteHigencia del pis- Mherent en el deliberadament verd, bar- ch iaonns.servit per a anteriors realitzablic i del gust popular; però el públic roer o banal. No pot haver- lis excusa
Els intèrprets, Marie Prevost i
no perdonara mes rinsult a la seva in- per les vulgaritats que han embrutat
telligencia en filma deliberadament bar- filma d'alt r a banda espléndida si no as Henry Arrnetta, especialment aquest
roers, verds o banals." Qui ho diu, això? la inhabilitat dels responsables per cons- darrer molt hé, ens són forca coneguts, per haver-los vist en diversos
tan critic espanyol? No; ho diu Will prendre el veritable gust del públic."
H. Hays, president de la Motion Pie- El que, segons Will ii, Haya, el ci- papera secundaria Marie Prevost !satire Producers arad Distributors of Ame- nema ha de donar al palia és aventura, via fet primera papers en temps del
mut i quan era prima.
rica, es a dir, el tsar del cinema, com sentiment, rialles i l'emoció de la belleAqueas film, malgrat la manca de
sel qualifica correntment, en el seu re- sa. "L'aspiració del públic aqueas any,
rarietat
d'escenaris, posseeix un ritme
pon anual.
com el que ve, ha d'ésser d'elevar comíPerò després, estudiant el caràcter nuatnent la proporció d'un espectacle ve- agil , tractat antb discreció, puix que
el
tema
es prestara encara per a
dels films mis importants produits du- ritablement bo, inspiras. ple d'imaginació
rant taray, diu que "cap mitja no ha i d'emoció i rebaixar la dels errors Pe's Inés. sense arribar a aquella accelecontribuit de manera tan gran cona e:a quals la indústria s'atreu les critiques." ració de les produccions cómiques de
Hai Roach.
films al manteniment de la moral nacioEn llegir el seu informe, Isla Haya
El propietari d'una dispesa decideix
nal durant un periode caracteritzat per digné que el moviment actual en el proacabar
el desori que hi ha a casa
la revolució, els tumults i les batalles gris del cinema mostra una forma teasera entre els diversos matrimonia
politiques en altres paisos".
dencia a fer dels clässics de la literatura que s'hi allotgen, el qual desori el
Pel que fa a això hom podria pre- un dels elements mis importants del e:perjudica, ja que per aquesta causa
guntar on es aquella difusió, de la casal nema del futura
va perdent la clientela. Mentrestant
continuament es parla, del cinema, i
"Es una fase significativa del pro- una de les dispeseres fa "coktails"
tot seguit fer-li alguna pregunta sobre gres del cinema—digué —que els producsegons recepta d'un llibre; naturalles activitats dels canastera.
tora rivals haurien de competir, con, han
"La missió del cinema—segueix riri- fet ja aquest any en la producció d'una mena equivoca la quantitat d'un dels
forme--ha estat, sense ignorar els se- de les obres clàssiques de Charles Dic- ineredients i s'embriaga tothorn; no
cal d:r com fracassen tots els intents
riosos problemes socials d'avui dia, rekens. Entre els filma planejats o proflectir les aspiracions, els èxits i l'opti- jectats per la temporada que ve hi ha de l'amo de la dispesa per a restablir
la pau, i davant la impossibilitat de
acla me i l'humor en els seus especias
"Pride arad Prejudice", de Jane Aus- fer-ho, acaba emmonant-se ell també.
eles. Els historiadora del futur no igCopperfield",
de Dicke:13;
ten;
"David
noraran l'interessant i significatiu fet
"She Stoops to Couquer", d'Oliver
que els filma literalment es van riure
Goldsmith; "Vanity Fair" ("La fina
del gran llop dolent de la crisi per tren - de les ranitats", no cap botiga o re- ,,a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L,
cel del pensament del públic a través
de Thacgeray; "School for Scanel protagonista del film "Els tres por- vista),
dal" i "The Rivals", de Sheridan: "Les
-tett Par?, auctfioi
queta", de Watt Disney, pellicula favo- Miserables", de Víctor Hugo; "Jme
rita de tots els pública que ha arribat Eyre", de Charlotte Bronte; "Els ciar1n119JEIRIESY
arreu pel cinema, per la radio 1 Pels ges de Guliver", de Swift ; "Rip
diaria."
van \Viniste", de Washington Groing:
Despees, examinant el costas raen),
"IZirn", de Kipling; "Els darrers dies (le
agradable de la situació, Will Haya obPompeia", de Bulwer Lyttora Alai nraserva que la indústria del cinema no pot teix.—segui—s'anuncien plans per la pro"119111111111111i11111111111111111111111111111111MMIllr
impunement menysprear la importancia
ducció de films sobre història basats
del nivell general de la inteHigencia aü- les vides de Maria Antonieta, Pasteur,
"LA CABAÑA DEL TERROR"
blica, que determina l'acceptació popular Joana d'Ar c, Napoleó, 13envenuto CeEn general els films de miste:O
o bé rebutja cada tipus de film.
Ilini i d'altres, aixi com tamhe la pro- teten el defecte d'un metratge des"La intelligencia del públic—afirma i
"El
Bergerac"
"Cyrano
de
ducció de
proporcionas a les exigències i posha estat greument menyspreada per al- comte de Montecristo".
sihilitats del guió; aqueas (oxees els
guna, poca, orgullosos que s'han mamiha
memäria
hi
obli
g a a recórrer a la creació d'imatEvidentment,
en
la
tingut apartats i s'han burlat dels standards del gust popular sense aixecar un moltes allusions a Persones i Prcducci°1' ges i moriments de camama inútils
ha estas recio- que perjudiquen notablement el film.
dit per ajudar a èxits purament artis- que Will H. Hays—que
vol citar. peró que es- puix que en les pellicules de inisteri
tics que han mort oblidats. Ha es tar git president—no
enteses
(les psr- succeeix el mateix que en els jocs
per
daran
menyspreada pels productora que han pera que es
estat desencaminats pel fet que fins el sones, s'entén, i els productora de les de mans, en els guata jocs la llestesa
degradant i l'abjecte poden atreure el produccions), però molts dels seas punta i la netedat són les qualitats mis
palia que paga, però han negat llur de vista són prou interessants per es- apreciables. Un film de misteri ha
d'anar de dret a /a narració de landePotencial suport a films de millor gedora sense entretenir-se a la recerca
nere."
al efectes que arnb la intenció d'augEntre altres que han tingut la intel mentar l'enlodó són creats sense la
segons Haya, hi ha
ligencia del públic, sego
solidesa que els faria acceptables, i
els individua que tenen tan poca fe en
proporcionen a la pellicula una pesanl 'honradesa básica del noble que prohitor que va resultant earacteristica en
birlen els argumenta en els quals hi ha
L'èxit
1934
de
e:a filma d'aquest genere.
crims i fins les novelles policiaques;
Indubtablement el desenllaç final
aquella que es troben en les files dels Com esta muntat per les grane
d'aquest film, dirigit per Kurt Neucreadora cinematogräfics que s'han aconpotancles l'esplonatge
man, sorpren l'espectador, acostumat
tentar de plantar Hura llorera dominar
a cercar el culpable, que en aqueas
el doble sentir en el diàleg i la sicalipsi
cas no existeix. Una noia és trobaila
tot
que
diuen
en l'acció i aquella que
monta en una casa deshabitada per
divertiment s'ha de reduir a un staitdos caaadors. Tot és degut a requivodard que no pugui afectar emotivament
caen)
d'un criat que ranava a avisar
lea inteHigencies més ¡ores i insegures.
de la proximitat del seu salaria rar
"L'opinió pública—continua—perdonaella catara parlant amh el seu amant.
n els errors de la fallibilitat del judici
Equivocadament fa funcionar un reshumä en aplicar els principia de l'autosort que obre l'enrajolat de l'habitaregulació a la producen) dels filma pie
ció
on conversas-en els dos arnants i
á
Es
f
cil—
surten dels nostres estudis.
precipita la noia violentament a la
mut fàcil-'-determinar la reacció del pi'cambra on pocs moments més tard és
blic davant d'una escena, seqüencia o
trobada.
situació despees que no res abans del
La pellicula, que cotnenea a l'arpot
apareique
el
que
evident
fet. El
ribada dels cacadors, no esas deixa
xer innòcua a la sala de provea por ésser
conSixer tots aquests detalla, naturalofensiu o piainr quan es prajecta davant
ment, fins que al final el pare de la
aomica
del palie Peró
nnia declara davant la justicia la innocencia del seu criat ,
La narra, -U5 és seguida amh interés, principahnent pel t'es que respectastar arriba en els niateixos moments
que els dos caçadors, els comentaris
dels quals l'acaben sle desorientar, car
O P ERETA
ravidesa de trobar-hi misteris els
FI/4111 LEtlAlL
porta a reflexiona que l'espectador
accepta però que mes tard trohen
DIMECRES, ESTRENA AL TIVOLI
una explicació que ningú no gosa
contradir en les que Craig &osa da-

KURSAAL

. EI

Cargan i Frunces Der, que hern vist en LA
vaivén del siglo", un exceHent film
de misteri d'aquesta temperada que masa desapercebut.

ORQUESTRA PAU CASALS

S 11 C

entre les que amb menys freqsa.
apareixen en els programes de,

Tercer concert de primavera

ceta.

El programa del tercer concert de
l'Orquestra Pau Casals ion concebut
amb espléndida generositat. En g uatitas i en quantitat, aqueas programa
podria satisfer tots els gustos i totes
les exigencies, i cal considerar-lo corn
un programa modelic. Per comenear,
la bellissima obertura-Suite "en do",
de J. S. Saeta; després, la Simfonia
"en do - , de Mozart, anomenada "Júpiter", i a la tercera para el poema
simfònic de Ricard Strauss "Hort i
transfiguració" i la "Sinsfonia dels
Salms", de Stravinsky. Quatre noms,

programa del concert que da
aquesta tarda al Palau de la Ils
Catalana rOrquestra Pau Cásala
Primera part. — Obertura de
na "Le Rom d'Ya", de Lalo;
Pastorale". I. IdilIo II. Dansa
perola. III. Al bosc. IV. Se)
vals (primera audició ), de Chas
"Romeo et Juliette", simforsia
tica, segona part. Romeo sol.
tesa. Remors Ilunssa.ns de Onces;
de ball. Gran festa al Palau de ass
let, de Berlioz.

segurament desconegut dels aficionats
al cinema, perú que té ia sera importancia en aquest art.
Hacia estas supervisor de produccions arnb Jesse L. Lasky, productor,
autor i critic teatral del "New York
Tribune
Turnbull va deixar el periodisme
l'any 1915 per escriure argumenta i
obres per a les I.asky Productions.
Entre e is seus primer; escenaris hi
1.1 "The Cheat" (el frau), en el qual
l'actor japonés Sessue Hayakawa féu
el protagonista. "El frau" fou despees
filmas novament tres vegades: dues
en temps del cinema mut i una en el
sonor, que no fa pas molt de temps
que ram veure aci, i ha reatas com

Dei* estrena

III U

Orquesma Pau Casal". — Ve ss

Segona part. — "Cinquena

sipj,

en re". dita de la Reforma. I,

quarre aspectes ben significatius
dante. Allegro con fuoco. II. A::,
revolució de la música, caracteritzats y:yace. III. Andante. Choral: al
Les
encertadament
triades.
amb obres
maestoso (primera audició),
formes de dansa, ennoblides i eleva- delssohn.
des a alta jerarquia, com a formes
Tercera part.—"Tristany i Tosa
musicals, amb raes del gran Bach; preludi de l'acte tercer."La a
l'expressió mes excelsa de la música dels Dista", viatge de Sigir
id
pura, en la Simfonia de Mozart, una "La Walkyria", cava:cada s't
creador 1 un Wa3c-yries, de Wagner.
11113111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111. de les micors d'aquest
modei insuperat d'estructura sir-MóAudicions Intimes (Casal del
nica; la música de programa. ben ge).— Audicions Intimes (Casa
l
representada per robra de Ricard aletge), ofer'sä denk,
Strauss, el músic de més torta per- una de les seres selectes mati
sonalitat entre els epigons del Ro- cions artistiques. Programa: Pr,
manticisme, i, finalment, la inquie- part.—Quintet. Schumann i aras
tud i l'ambició de l'hora present, re- audició de Quintes, del Pare da
ilectides en la producció de Stravins- Soler (segle XVIII). Segona pan
ky. Una perspectiva, en suma, la que Quintet, Brahms. ante-orees:- Qua
s'oferia amb aqueas programa, plena Ibèric i Isabel Martí-Colín.
de suggeriments interessantissims.
Per a dissabte vinent, presea
Parlärem fa poca dies de la mag- sensacional: El gran violinista
nifica execució de rOltertura-Suite de Gregor Piatigorsky. amb Alexa
Bach en un concert de la nostra Or- Vila tal.
questra, i no ens cal sitió ratificar
Mes de maig: Tres Conectas
l'elogi al mestre Casals 1 als seus mentats pel gran pianista fi at
collaboradors per aquesta altra ver- Alfred Cortot. Dies 1sS 1S i /9.
Avui, a les sessions de 3 . 30, 6 i ro nit sió de la mateixa obra, que en res
Associació de Música da Carnet
no desmereixé de la que ja aplaudíL'Associació de Mtisca da Caz
Darreres actuacions personals de
res).
segueix donant a conèixer a Eme
També la Simfonia de Mozart fou lona els mes graos virtuosos ame
CATALINA BARCENA
superbament interpretada, amb tot La seva Mista d'introducció a la as.
raccent imperatiu i vigorasissim que ciutat d'artistes famosos, és ja <
com a comiat del mame públic
escau al meravellös primer termas, el interminable.
El film seguirà al cartell
mes immediatament impressionant de
Ara li tocara el torn a un violes:
l'obra; ansia totes les exquisideses
arreu cualificas de "sensacksi:
de matisos que densa' Gregor Piatigorslry. Un eminen:
d'expressió
i
11111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111
la
amb
Minuet,
i
el
i
l'Andante
nen
tic nord-amerieä ha dit d'atoes:avivent embranzida que caracteritza el artista rus: "Un geM! Inde.a.E
una de les obres clàssiques del cinefinal.
ment Paganini no era pas sapo.
ma. Va fer la guerra com a soldas,
Del poema de Strauss "Mort i amb el seu violí a Piatigorsky
i en tornä &Mena Va tornar a trebaja el el seu violoncel".
llar amb Lasky a la Pararnount, i transiiguradia ens en ha donas
El recital de Piatigorskr •
quan aquest passä a la Fox cona a muestre Casals molt belles versions.
fon també es- da Camera ser b dilluns. dia 30,
dijous
passat
La
del
productor independent, l'acompanyä.
d'una gran Palau de la Música Catalana.
A la primavera de rany passat, peró, pléndida en tots sentits,
El tan esperas concert Erras.
forza emotiva i vibrant de passió;
bague de deixar el arree, a cau a a de
tothora amb una per- únic a Barcelona, i reservas taz
la salut, i se n'ana a! niigdia de Fran- rorquestra sonà
únicament ala components de
ça, d'on torna feia dos mesas per a fecta ponderació, perú amb l'accent da Camera, timara lloc eh dia
treballar en u na novella. Entre al- just en cada episodi, ben graduada
ressonancies misterioses del maig.
tres argumenta per al cinema havia en les
d'una
escrit: "Why Bring That Up?", co- començament, que suggereixen
que el commedia, per Moran i Mark. Shavia manera magistral l'escena
equilibrada tamcasas amas Blanche Lasky, germana positor evoca, i ben
expansiona sode Jesse 1.. Lasky, i des de 1932 era bé en les mis plenes
nor es.
vidu.
La "Simfonia dels Salms", de Stra- 1111111M111.11M1111111111111111 1111111i11110iIiHr '
Cal recordar, al costas del; artisvinsky, fou estrenada, cona recordates que representen els papers,
lectora, pel propi auque han e 5C r it l'obra. A casa nostra ran els nostres
recent concert de l'Asao.
això és més necessari que enlloc, per. tor en un
de
Música
"da Cansera". La
qué els productors semilla que es ciació
oportunissima, i hem
pensen que les obres neixen cnin a represa ha estas
mestre Casals i a l'Orfeó
bolets rnentre es fan fotografié; d'aci d'agrair al
Gracienc la tasca que slan imposat
i d'alta.
per tal de fer-nos escoltar una altra
vegada aquesta obra. Horn velé prou Dilluns, estrena d'un do'r'
•nnn ••••... .M1.0.1M•
com baria estat treballada amorosament, i tant l'orquestra coni els intelligents cantaires que el mestre programa parlat eompler
Balcells ha sabut preparar per a empreses de tanta responsabilitat, seguiment en espanyol
ren fidelment la batuta del mestre
Casals i actuaren amb la rigorosa
disciplina que aquesta música eisigem.
El públic, que rebé amb ovaciona

TIVOLI

RES 611ANS PROICION
EOL MERMA

N

gl

VALERIA D'ON CO1E1111 HE
PLENA E COMICITIf 1 EL ENIIMENT1

NE MES EMOT1S

111111111131111111111111111111111111111111111f111111111111511111111

tografia es de Perchet, ietisgraf de "El
Café de la Marina - La música és de
Jesús Leoz.

Els inteprets principals són: Antonio Portago, Rosita Díaz, la coneguda
estel nacional que darrerament interpretä "Se ha fugado un preso", i Marina
Torres, que vam veure en "Agustina
de Aragón", film mut. Completen el
repartiment Fuensanta Lorente, Alfred
Hurtado (Pitusin) i Leo de Córdoba.
Selecciona Capitalin distribueix aquesta pellirirla, que s'estrena al Kursaal.

"LA NOCHE DEL PECADO"
Un film en espanyol interpretas per
Ernest Vilches i Ranian Pereda, dos
actora espanyols que a Hollywood prenentren part en diverses produccions parhales ett espanyol.
Completen el repartirnent Medea
Nevara i Entina Raldan. ali han col-laboras també Rita Islontatier i el seu
"ballet", orquestra simfónica del snestre Max Urban. °muestra Argentina
"Royal" i ()mue s tra Cubana "Caribe".
Aquesta pellicula s'estrena densa al
teatre Goya.

Teatre Gaya

iegeu al

FANTASIO

totes les obres del programa, les reprodui, ben entusiastiques, despees de
la de Stravinsky i arista repetidament
el mestre Casals a l'estrada.

B. S.

"DIPLOMANIAS"

Un film cómic interpretas per lVtecier i Woolsey, una parella de cómics
de gran popularitat a América.
S'estrena clemä en el doble programa del Catalunya.
"DAMAS DE LA PRENSA"
L'altre film que del doble programa
s'estrena al Catalunya demä.
Els intèrprets principals aún: William

NOTICIARI

Un alegre comboi carregat de rialles i sorpreses

OMMI.M.0.0.1•X”MII•414.../P

'COLISEU-M-1
DEMA ESTRENA
El primer film espanyol perfecte
L'encis d'Avi/a, amb els
seus monuments. La
bellesa del paisatge gallee (simfonia de boscos, sol i mar). Un
argument deliciós
S. i J. Alvarez Quintero. Direcció admirable de Ardavin. Música
del Mestre Alonso
Amb Maruchi Fresno
(la més bella troballa
del llene espanyol)
Luis Peña, Nicolás
Navarro, etc.
Distribució
C.I.F.E.S.A.
C.
E.
A.
Producció
.1.1.71M.1.11•1114•1011..1111/01MIM

Arui, diumenge, a les sus de la
tarda, l'Orquestra da Camera de ranatato Academia Ardévol, donara un
comen simiónic al Centre Autonomista de Dependents del Consere i
de la Indústria, Rambla Santa Mónic a, 23. on es donara a conèixer el
concertista de violi, Francesa Abesai
¡ove de grana iacultats i de depurada
técnica musical. Interpretara, acornpanyat d'orquestra, el concerto en la
sie Mozart, obra de dificil execució
on podrá demostrar per tant el sen
Pulcre mecanistne.
Ultra cl dit concert consta la primera part de la simfonia en si bemol'
de Schubert.
A la segona part "Siegfried", idiHi
de Wagner ; " Arogó ", de Granados'
"Danseuses des Selphes", de Debussy. i ' . Camprodon", de Manen, tot el
qual, sota la direcció de l'eminent
mestre Melero!, promet revestir un
exit extraordinari.

La Noche

Del Pecado
rcele
Erren° Webes — Remen
&teclea De Nesar.,

umgammaffliee
La

bellissima comedia
sentimental

El precio

El Concert d'avui de t'Orquestra
Pau Casals. escleveniment será
DE LA
sens dubte, el quart coneezt sie a
sede anuncias per a avui, a la tarda
direcció del qual ha estas confiada
a rensinent mestre francés Albert
Wolff, tan aptaudit del nitre públic
Importants novetats figuren en e'
Dos films Columbia
programa, com són les primeres audiciotis d'una gran simfonia de !dendelssohn. i de la "Suite Pastorale"
distribuits per Cifesa
de Chabrier, obres que han produi*
excellent imoressió en els assaigs.
Com p leten el programa importants
dieninewititilsoiegoifO
composicions franceses de Berlioz
Lato. A mis, la tercera part està °cursada per obres de Wagner, escollides

inocencia

6
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Diumenge, 22 d'abril de 1034
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INNPORMACIO D'ESPANYA
Els confiietes
socials
Saragossa. — Continua l'atur general. Avui han tornas al treball bastants dependents. Els tratmies són custodiats per guàrdies d'assalt. carrer
dEsparteros uns individus han llancat
dues bonthes contra u marine, que ha
quedat destruit. IIa resultas ferida Fíancesca Laisa. Al barri de Sepúlveda ha
esclatat ona altra bornha enorme. Ha
clusat gran:. danys.
De matinada s'haa intensificat molt
le s precancions . sobretot a's centres de
tfelltli. Per tal d'evitar coacciona . S'h3
ordenat que surtin els tramvies are
1CUt al treball
personal vaguistic
sine arnh eis admesns darrerament.
Cormanyia de tramvies esta disposada
a signar contractes amh rl personal non
que puja mis de too ohrers, a part
dels que abans harta admès ja. El ase
no es pot afirmar és ere si els tramviaires es reintegren al treball jalar
mateix diversos grerris.
El governador ha cridat els perico
distes per tal de mirar si diumenge
reprenen els periòdics llur puhlicació.
GRANS PRECAUCIONS
A MALAGA
Màlaga. t. — S'han ohservat exMaordinaries precaucions i vigilancia
als carrers. Es deia que es Pr epa rara un moviment social-comunista.
Ale centres oficiais es guardava gran
reserva respecte ale motius que ha.
gin obligat a adoptar les precauciona
No obstant. sembla que es troben detinguts diversos regidora comunistes
i Socialistes. S'assegura que elements
5 ocial:51es i comunistes intentaren celebrar una manifestacie popular amb
banderes i cacen,. Toses les careeteces i pont; estan presos per la torea
pública. El governador i el corntssari
de Policia han recorregut la ,ciutat
inspeccionant tots els serveis de vigilancia. Es considerara avortat el
suposat moviment.
EL CONFLICTE METAL.LÚRGIC
DE MADRID
Madrid, 21. — Aquet matí a'. Tea-

tre Pardihas s'ha celebrat una assemblea general de vaguistes metallürgos. informant-se de l'estat actual del
conflicte. S'ha ares record de sol-licitar iì solidantat deis altres ofici$
madrilenys amb ele vaguistes de la
en elan úr fa.
DISTURBIS A TROBIA
Oviedo, 21. — El governador civil
ha donat cumple als periodistes dels
successos ocorreguts a IkUbia. Els
vaguistes, després de celebrar un mit:ng. priviament autoritzat. per a
tracrar de la vaga, shan manifestat de
manera violenta. i en esser requerits
per la força Pública nema:e es dissolguessin, 1/en contestar a copa de
Pedra i han sonar alguna trets. A consemiencia d'aquesta agressie han resultas ferita quatre guàrdies d'assalt.
La forza púb:ira — ha seguit diera el
governador —després dels tocs datene', ha hagut de donar una arreo:,
per dissoldre els manifestants. També
ha dit e governador que en vista de
l'actitud en qui s'itarien collocat els
vaguistes. baria donat ordres perquè
es procedIs a la detenci6 del Comité
ele vaga: però sembla que aquest ha
fug:t a la muntanya.

Totes les notes pregades
han d'esser trameses en
.7atalà i abans de les nou
del vespre, a la ftedacció:
Corts Catalanes, 589, 1.«
Les d'esports, a Barbarä, 11

lar

y

diseurs del senyor
Amaña
a tEl Sitios
de
dos
un terinini
Je Bilbao
ni esos d'importació
Els EstatsUnits obren Un

Binare per al vi

Bilbao, 22 (130 de la matinada).—
Per circular rumore que aquesta nit

espanyol

s'anava a celebrar una znanifestaciO
en arribar l'ex-president del Cansen
senyor Manuel infla, el governador
civil ha adoptas precauciona que han
resultas innecessaries. La tranquillita: és absoluta.
A la societat "El Sitio" el senyor
Azafia pronuncia la seca anunciada
conferencia. El sale estava cornpletatnent ple. L'orador disserti sobre el
terna "Grandeza y miseria de la Po l i-

Madrid , 21. — Aquesta nit ha estat
cilitaaa la segiient nota:
fa
Fresident Roosevelt, d'acordamb
el gabinet, a fi de resoldre el problema creat per fescassedat d'existencia de
rins i licors, que ha originat una elevacin enorme en eis preus de !es qualitats bones. empobrint Ira quebrara dels
inieriors, ha decidit aixecar totes les
restriccions que pesaren sobre la nostra
importada per un periode de dos meso'
que comengari el primer de maig i
acabará el 3o de juny proper.
Segons sembla, el President anuncia
que durant l'indicat periode es permetra
l'entrada de vins ilicors sense atenir-se
a cap quoota, pere quedant subjerte. natural/71m, al pagament deis drets de
Duana corresponents, aixi com al deis
impostos federals o de l'Estat.
Les autoritats nord-americanes esperen amh això que els dos mesos d'Unportado lliure normalitzaran les existències que les necessitats del mercas
reclamen, i es perrnetre de tornar al sistema de quotes una segada acabat el

periode assenyalat

UN ALTRE ORGANISME
OFICIAL
S' haconstituit el Comité
t;cnic d'estudis de Refor-

tira

.Alludi les figures de don Joan i del
Quixot. i digné que molts consideren
la política amb actitud conquistadora, coto si pretenguessin conquistar
una dona; pela') aquests no tenen l'esperit necessari a tot politic. Els liante; públics serena no tenen altres
rnitjans que els de l'esperit. Parla
després de com es fila la revolució
i com es desvirtua, pel qual :noria
no reneix l'alegria del 14 d'abril de
tany mi. Si cal estem disposats a
trucar a les portes del poder espanyo:
per dir que els que han fet la revolució no estan disposats a qué els
castells conquistats es converteixin
en hostals,
El terminar el seu discur 'el senyor
Anea fou Ilargament aplaudit.

LES COMPANYIES DE
FERROCARRILS DIUEN
QUE NO PODEN SATISFER
LA PAGA EXTRAORDINARIA ALS EMPLEATS

mes de l'Estat
Madrid, aS. — Agregat a la Presidencia del Consell de Ministres ha

quedat constituir cl Comité tecmc
d'estudis de retormes de l'Estat, que
tindra com a rianlitat concreta l'estudi d'aquelles reformes de caracter leo_
Me que convingui establir en el funcionament dels organismes de l'Estat
i en la coordinado racional de les diverses iniciatives estatals. El Comise
esti format alai:
President, Salvador de .Madariaga,
ministre dlostruc,i6 Pública; recala:
Josep Antoai Rubio Sacristin, doctor
en Dret, catedratic d'Història del Dret
de la Universitat de Sevilla; Frederic
Reparaz Linazosola, enginyer de camins, advocat, rofessor d'Econanna
Politice i Dret administratiu; Agusti
Krahe Herrero, engtnver de camitas,
delegat d'Eapanya a fa Comissia de
Cconunicacions i trinsit de la Sacietat de Nacions, actual president de la
dita Comissió; Josep Ungria Jiménez, comandant d'Estat Mejor, i secretad, Manuel .ambles Pipo, funcionar/ del Ministeri de Treball.
El President i els vocals queden de.
signats li er a cinc anys i no perceh7an
emoluments de cap mena. sense perjudici de les indemnitzacions que per
despeses justiiicades els corresponguin. El Comité tindrà facultat per 4
servir-se del material de documentada
de les diverses institucions de l'Estas.
seus informes seran elevas., a la
Presidencia del Consell de Ministres,
i podrá ésser objecte de propostes de
decreta i anteprojectes de Ilei. El Comité podrì servir d'òrgan consultiu
de la Presiden c ia o dels departaments
mini s terials. i tindrà a mes la iniciativa d'elevar informe sobre tots aquells
assumptes que, dintre de la finalitat
ahans assenyalada pugui interessar al
Poder públic.

enfermedadef de la

ROSTAT
vio,/ urinaria:

Es guareixen nra. El 5 ¡Ilustres PrOfessors Delbet, Chevassu.
Br et eam St nra. han presentat a l'Acad è mia de Medicina de Parle
ele guariments meenvelloeris ribtinguls rapidament definitivament. sense operació quirúrgica, grades a un nou rois lcide torapetitic, qualsev o l que sigui la granulat i l'antiguitat del vas:
freqUents ganes d'orinar, miccions doloroses, relencid, atrofia
completa.
El tractament, diseret, senzill. guareix ei, tuae tomps detint_
tivament i complelament. Dernatien als Laboratoris Internacional;
Loril, Consell de Cent, 280. Barcelona, l'opuscle que conté los
comunicarle-iris llegiries a l'Araili, mia de Medirina de París, que
será trames a lots els paisos gratuitainent.

Madrid, 21..—El senyor Guerra
del Río litt rebut els presidents
de les Conipanyiee de ferrucarrils del Nord i del Migclia, ele
quals li han lliurat una nota exposant la situad() anguniosa en
que As troba la ttesoreria de les
Empreses. La reta din que la
Companyia de Madrid. Saragossa
i Alar ant astil francament en
suspensió de pagamento retaren(
a les amortitzaridits, pula no va
poder satisfer a primers sie l'actual els set milions
nistes creditors. La Companyia
del Nord va suspendre el sorteig
corresposient a les dates properes. Tarnpoc ha pogut pagar les
quantitals que den als acoionistes fa dos ates.
La sittiaohi s • ngretaja progressivament per la baixa en la rocaplació. Ara es veuen obligals
a pagar una gratificació extraordinària 1 que no poden fer-ho
a pesar d'haver pignorat la IotaWat de la reserva afectada per
rexplot Retó.
El senyor Guerra del Rio els
ha reilerat el criteri del Govern
que s'aboni al pers o nal la paga
extraordinaria, sense perjudici
de procurar la ràpida aprovació
de tarifes ferroviáries.

signat
d'amnistia

Madrid. 21. — La Ilei d'amnistia es
creu que es promulgara avui i es publicare denla a la Caseta. En aquest
cas fins denti no sena posata en
bertat els amnistiats.
A (lanera hora de la tarda els periodistes han acudit a la Presidencia
amb objecte de coneixer si apareixeda a la Gaseta de denla la hei dantnistia ja firmada pel President de la
República. El senyor Lerroux no es
trobava al seu despatx oficial, i el bell
secretad particular ha manifestat als
periodistas que el cap del Govern
havia sortit de Madrid despees de
!Media i que tenia el propäsit de na
tornar a Madrid fina dilluns.
E j e periodistes ha/1 insistit per saber si el senyor Lerroux havia sortit
cap a Sant Rafael, i el seu secretari
ha nianifestat que ho ignorara. Igualment ignorara si havia estat firmada
pel President de la República ramnistia aprovada a les Corts. Els oeriodistes han preguntas aleshores al
ministeri de Justicia el secretari <LA
qual ha dit que els trarnit3
eren que quan el Pre;:dent de
la República firma uoa hei de justicia. tramet dues cepies, runa a la
Presidéncia de la Cambia i l'a:ara a
Justicia. Aquest ministeti fd el rire
ordena :a seva inserció a la Caseta.
El personal de Secretoria ha esperat
fins ben etur..:cla la nit per s: urtibava la llei.
En vista d'aquestes '101kiCS th :islam/adora han intenta! entrevistar-se
amb el senyor Madariaga, el qua l s'ha
excusat dient que estava mo't rampa:.
No obstant han aconseguit mala! telefónicament amb el secretad particalar el qual ha dit que el ministre no
tenia cap idea de com pod:z arribar
avui aquesta llei.
.Aleshores eis perindistes han aconseguit parlar amb el senyor Alba ei
qual ha dit que la seca missio hada
acabat ahir nit en remetre la llei
aprovada al President de la República,
i que si be després aniria al Comeré%
una còpia, aixei es fa per al ecu arxu
passats uns dies.
afés tard els perindistes han intentat entrevistar-se amb el ministre de
la Goveruad.:, tense aconseguir-ho.

ELS COMPRESOS
EN L'AMNISTIA
El director general de Presons ha mandestat que el major nombre d'amnistiats pertany als partits d'extrema esquena. Ha situat als penals diners suficients per satisfer le s despeses de vid1ge als Cocs de residencia dels presos.
Ignorara el director general el nombre
exacte dels compresos en laainistia.
Alguns fan pujar aquest nombre a 8.000.
AL CASTELL
DE SANTA CATERINA
Cache, al. — Encara no alfa rebut
al castell de Santa Laterina l'ordre de
posar en llibertat Sanjurjo i alter.

tinguts. S'ignora encara si Sanjurjo
marxera a Lisboa o a .renger. El 4oremador ha manifestat que procurara
que la sortida de Sanjurjo es faci
sota mena de precaucions per evitar tuanifestacions de tota mena.
ASSASSINAT D'UN SACER- Al cap de poca moments d'aprovar el
Parlament l'amnistia arribaren noticics,
DOT I DE LA SEVA
uer diversos cnductee, al castell de Santa Caterina. De matirtada sagnorava enMAJORDONA
cara quan seran posats en Ilibertat els
Oviedo, 21.—Aquesf matj s'ha detinguts. flan arriba el senyor Just
descohert a Posada de Llanes un Sanjurjo j el tinent cornel Esteve Inhorrottöts rrim. Han esta! assas- fantes.
Sanjurja continua al castell de Santa
sinats harbarament un sarerdol
i la cera majordonn. El cadáver Caterina. Ha rebut nombrases visites.
Ha dinat amb el sen fill i els caps i
del sacerdot, senyor Llufs Baloficials que es troten al ca .aell. fla relist, (le 16 anys, ha estat trobat but nomhrsos telegrames d'arreu d'Esa una 100 metres de la casa de panya felicitant-lo pel seu proper allila viclima. El cadáver de la ma - herament, El comandant d'infanteria Joan
ordne ha esta! trobat prop de ()neta es troba lleugerament indisposat.
Al migdia ha estat al castell de Sanla porta de la caca.
Hi ha acudit ej Jutjat, el qual ta Caterina el capita general del Deparha practicat les primeres dili- tament maritim, senyor Fernández Al:1/t'ida. Es eren que ha risita! Sanjurjo.
gencies.
El governador ha manifestat que no
Segons s'ha pogut esbrinar, a
sabia res oficialment sobre la situad?'
les qualre de la matinada uns dels militars del castell de Santa Catedesconeguts han cridat el sacer- tina. Oficialment havia procuras infordol perque administres PIS Sants m a r-Se per si calia adoptar mesures de
Sagraments a un moribund. El vigilancia als voltants del resten. Creta
sacerdot lia acompanyal ele deis- que caldria esperar dos o tres diem abans
conegut e, eta quals, un cop allu- nIe rehre Vordre d'amnistia. perque senyats fie la casa, lj han penal gons tenia entes ealia modificar la reun gran cop al cap arnh una &ocie del prnjecte.
desleal. Desprds han torna! a hl
rasa i han mata!. la majordona.
SENTENCIA ABSOLUTORIA
Sembla que es tracia d'una
venjanea, puix que ala desrartat
Madrid, 21. — El Tribunal Suprem
la hip0teSi riel robatori, tota re- ha absolt l'ex-diputat de les Carta
gada que apare j ar intacta la car- Censtituents senyor Gómez Ossono.
tera del rnort. Tainpor a la casa que va ésser jutjat pcI Tribunal d'Un
es noten eenyals de que s'inten- Onda, per hacer dirigit una carta al
nUnistre de la Governacie protestant
tes robar.
la elestiturió de l'Ajuntarnent. El TriEl 'ritos ha prodnit una gran bunal Suprem essen que no hi he
indignad& rmix la rfclima era en el text de la dita nota, cap motiu
molt volguda del poblé.
de delicte.

S'assegura que Acció Popular té un dipòsit d'armes
amagat a la població
L'Escorial, 21. — El roble presenta
tranquillitat absoluta. Es nota la pretsenda de molts periodistes de Mi drid i de provincies, que !tan aeudit
per fer informació de lacte organitcal per a demà per Acción Popular.
La població en general es mostra
contraria a lacte de demi.. Han arribas moltes force, de vigilancia i
policia, i a la carretera de Madrid
a l'Escorial també es nota extraordinaria vigilancia. La policia ha realitzat investigacions per coneixer
l'acniaciú d'alguns reina considerats
com a extremistes. El mateix alcalde
de la població. de filiació socialista,
estä vigilat. Ha protestat d'aquesta
vigilancia i se li ha dit que era per
protegir-lo. També el director del
grup escolar esta protegit. El mecenic del mateix grup ha cstat detingut
¡ posat en llibertat. Es du que is
anarquista.

Alguns periódica de Madrid han
publicat la noticia que a l'Escorial
els elements d'Acció Popular havien
portat gran quantitat d'armes. Interrogats els vems sobre aquestes armes, han (lit que ciectivament existien i que estaven en una casa deshabitada. Els periodistes han volgut
saber, prop de les autoritats, la verosal sobre el particular, i sha negat
veracitat a la noticia. Mi ha a l'Escorial unes 300 cases deshabitades.
que ocupen el: estiuejants en la temporada, i és dificil de precisar si en
alguna d'elles hi ha armes. La tranquiHitat del poble es absoluta. L'Escorial esta ¡orca canviat. La carretera, que abans era bruta i plena de
pols, está periectament empedrada.
La poh:aciP ha millorat moltissim.
Els veme, cense inquietud, perú erra)
curiositat, esperen lacte de denla.

es con entraran derna a l'Escoria!
unes 30.000 persones. °arrió Popular
ha sufragat hostatge als excursionistes arrihats de provinries. Des d'ahir
es trolien a Madrid nombrosos c o n
la ti--gresitdLlvan; xe
pica bruta negra i porten remblenia
vermell amb la creu blanca. Per cert
que l'edat de la majoria d'aquests excursionistes no enquadra molt he amb
el dictas de "joventuts", puto que es
tracia en la seva ma n oria d'homes

passen dels trenta anys.
UNA SERENADA MAGNA
Un periodista ha tet a l'ex-conste

Romanoncs aquesta pregunta:
__i Quina importancia i transcendencia concediu a late organitza:
per les joventuts d' Acoló Popular a
l'Escorial?
—No va a ésser el que es va voler
en un principi que fos. Després de
prohibir-se la desfilada de les joventats clavarle el cap d'Acné. Popular,
la importancia ha disminuit, i e.113
convertir en una berenada magna, el
que podia ésser transcendental.
UN

COMENTARI

Jo no tinc cap presta a esser poder.

Segueixo puntua:ment una Enia de
conducta previament tragada, i a segueixo amb rama i sense intenció
de ierir cap mena de sentiment. He
arribar en :a popularitat politica a tot
el que un home pot desitjar. De bona
gana m'apartar i a de la política; si no
ho faig és a fi que les masses que em
segueixen continufn identilicades i
eficaçment disciplinades.
PROTESTES CONTRA L'ACTE
Madrid, 21. — Telegrames de diverses protincies, especial:fiera de
Valencia i Pamplona, donen compre
d'haser sortit en autobusos i cosaca
particulars cap a 2.1 Escorial nomProsas expedicionaris arnb robjecte
daas:stir a la concentfació de les
joventut s.
Aria. — El governador ha prohibit una manifestado que eis socialistes projectaven per a derna colas a
pratesta de lacte de El Escorial.
Se(illa. — passar el ripid ele
Madrid prop de reatació dele Jeronia
han estat Da/nades contra un deis
vagan; dues ampolles de liquid
mable que hart cremas abano de topar
contra ei cotxe, pel qual motiu no han
causal danys.
La guardia civil ha detingut dos
individus que no han sahut justificar
llar presencia en aqueas llocs,
noticia, quan vigilara la sortida del
tren especial d'Acció Popular, ha trobat als jardinets de Murillo un paquet
p:e de pedres embolicades amb paper
vermell ainb impresos subversms.
Sembla que es destinaren a llançarles centra el tren especial en sortir
de l'estadía de la plaga de les Armes.
Els agents han donat una batuda,
sense resultas.
Salamanca. — Firmat per la Federació Obrera i les Joventuts Socialista i Comunista Osa repartit un
manifest anunciant per a denla la
celebració d'una mandestacie antifeixista com a protesta per lacte de

"Et Liberal" s'ocupa de lacte de
l'Escorial i diu: "Lacte de demi és
una temeritat. que pot tenir censeqUencies gres, en e:s moments que
vivim. Es un error, de mes a més
l'autorització de l'acte de denle, per.
qué haver.t estas negat a l'Aten eu de
Madrid. el contraste resulta tan vio'era 'tue nos veure's una flagrant pardelirar del Govern a favor de Ventrema dreta. Je hem dit les explica'
ron que d'armen a ç'han donat. E'
Govern neux aquesta parcialitat. El
que succeeix. segons ell, és que es
reserva la facultat d'apreciar les
UNA NOTA
drcumstancies. Ell té. en efecte, la
D'ACCIÓ POPULAR
mesura de les necessitats. Els fets.
Madrid, 21. — Acción Popular ha no obstant. tenen mis eloqüència que
les paraules i l'opinió pública es forfet pública la segitent nota:
"Els assassins a sou de la revo- ma d'una manera tan simplista. que El Escorial,
lució, incapaços de donar la cara a no és molt el que influeix en ella les
Oviedo. — Alguns grups minaires
les nostres masses ben organitzades. explieacions".
han declarat la raga. com a protesta
per a Parte de l'Escorial, han comes
per
l'acte de El Escorial. L'atur és
DECLARACIONS
atan, inesperadamen t i de la manera
dirigit per romnnistes.'Els afiliats al
mes covarda, una agressió prop del;
DEL SR. GIL ROBLES
sindicat treballen.
locals d'Acciiin Popular. El sea obEl sensor Gil Robles ha manifesrat
Toledo, — La vaga general decrejecte no és altre que influir en Vanim que l'acre de l'Escorial é$ ll a arte meb tada pels Sindicats com a protesta de
de la gent i veure si d'aquesta ma- de propaganda dels que es venen realit- lacte de VE_scorial. Im estar secundada
nera es retrauen dassistir a l'acte zant, lacte final d'un Compres de Jo- per les organitzacions de la dita unió.
de l'Escorial. No ha de prosperar la
Els serveis pública. han ¡unciones norsera maniobra, perque constantrnent tentuts. afirmació d'un idead definit en malment i el come rç ha oben. S'ha resuna altra assemblea. Ni en el programa
arriben fins a nosaltres nous testitablert vigilancia. • El governador ha
monis d'un entusiasme que s'aprecia, ni en la táctica nosaltres no terútn res a declarat ta vaga illegal 1 s'Un pracamb altres tactiques, com, per
conforme els enemics de Fordre social veure
ticat sis detencions.
exemple,
la
feixista.
Aixa
no
ho
vol
pretenen d'estorbar el nostre aete duSant Sebastiä. — El governador ha
creare la gent. A Espanya s'anomena
tada.
feixista a tot el que és contrari a la dit que demä se ce le braran dirers's
No passari res. No ja solament les
protesta contra l'acte de l'Escorial. No ha
i
deis
socialistes.
Enpolitice
d'Azaha
autoritats estan disposades a actuar
estat yermes de manifestar-se pela caramb energia, sine que els grups de de- cara no se del que tractaré en el meu
fensa d'Arde Popular tenen la con- discurs de (lenta Penso assistir a l'eaAlacant. — El governadoe ha enviat
del
mimó
que
mataren
ahir
signa mes terminant de procedir amb tetPrament
guärdics d'assalt cap a Elda. Elx i Nola máxima energia, rebutjant qualse- es ei número 13 dels que ens han mora.
Jo tenia la convicció pie eis socia- velda :% Elda han estrat detinguts tres
vol agressió en el terreny que es proextremistes. Se% ha ceuoat
dueixi. La conducta dels mateixos fe- listes buscaren l'escandel en la bebsig subjectes
de
divendres. El que j a no eln senlbla pistoles i paquets de ciaus que pensarits que, tot i estar-ho de consideraper la carretera per tal
ció, es llançaren contra els agressors tan explicable es la.litud de les irac- venp escampar
rivar el ras d'automebils que van
Iluitant amb ells, aconseguiren dete- cions d'extrema dreta, tradicionalistes i de
a
l'Escorial.
nir els autors dels dispara prova malt Renovación Espanola, que donaren areBilbao. — Els extremistes han anuolié quin és l'esperit que anima els text per a l'escindo' anna una falta abper a aquesta tarda una protesta
gritos d'Acció Popular, que és de do- soluta de sentit politic. .anib alisó ca ciat
per
Vacte de ITscorial i ute la conieminar el carrer cont
u sigui i pel temps desacredita el Parlament.
Quant a política, nosaltres, com a ciu- réncia del Sr. Araña a la Sta:jetas "El
que sigui.
PO- Sitio". El covernador ha dit Q ue no
A l'Escorial no passarà res, abso- tailans ¡ cona a catòlics, acatan el
der constituir, Ara el Poder constitnit paseará res. i que esta disposat a galutament res; tot está preparat per
rantir la sortida d'autohusos que marxen
evitar-ho. Nosaltres son/ enemics de és la República. ¡ devem acatament a a l'Escorial i tumbe garantirá la conla violencia. Si en aquest terreny Se'115 l'autoritat sota aqueo regint. Vcnitit pro- ferencia del Sr. Acaba.
busca, la responsabilitat será dels que cedint amb absoluta He/altas envers la
°cen s e. — .A q uest mas{ els obren
actideixin a aquesta actitud, on forço- República. Fem l'afirmado de cavalleís Ion tvrnat al trehall donant con/ a acasament hem d'estar en legitima de- que la República no te res a temer de bada la vaga de protesta. No hl ha ha,
fensa. Nosaltres anirein com mi sol nosaltres. Nosaltres entenern que fútil- gut incidents. Les autoeitats havien erre
borne a l'Escorial a demostrar que el ca manera de servir Espanya es actuar gran‘ preenneions
salvatge incident, reveladnr d'un pla chntre de la República i servir-la. Deei — Sita declaras la raga
que per fortuna ha avortat per com- dula d'ad totes les coaseauCncies que general com a orotesta contra el< artes
plet, no pot fer decaure l'antin de leo
de l'Escorial El comen ha ,-hert les
nostres masses, que, pel contrari, seil- callg)ueeilpLnis el sensor Gil Robles ha par- portes. No <Ion registrat ineidents.
ten augmentada la sera euer g ia da- la( de la informacin publicada ta pees
ha comunicat per radio que
dies en el periOdic "Luz" sobre un go- governador
vant de les circurnstencies actuals.
la uaca eru inecal i vom sigui que la
vcrn poni per donar pas a les dietes.
S'HAN ?RES GRAN NOMBRE
La inionnació—ha dit--es absoluta- in Local ele Sindical' e< rroba inraCendel
ment fanteatica. Eni sembla siesta in- la hei, ha ordenat la clausuraSis
DE PRECAUCIONS
metastre i Pin ares a l a prea a de
genu
parlar
d'un
govern
d'esta'
i
d'un
Acció Popular ha reparta uns imhres del Comité d. vaca.
presos am!, el programa dels actes de g . sern de tardar. crec que el tancomper
Bi l bao. 2r — Sha eestahlert
vern Lerron g pi-ti durar encara multi plet
tv eramalitat. Es trebal la en tots
d enla , a l'Escorial.
nosaltres
nidos,
no
tenia'
el
i
de
Pela
s
El (3overn ha pres tota mena de
el, otitis. FI gocernadnr s'ho in t eresprecaucions per tal de garantir cls interés a afehlir-lo. Els que segueixen sat prop de la Campea percu4 nn Siso souen una dissofund dr
actes de denla. ¡-'orces de la bene- aquztpa rotaice tcitcea bub
'ruin acomiadats els tO empleats que
mérita i guardies d'assalt han comen- les Corts,
chr4Ssit de 7.,rro3a
,,restaven senei
mire
cessantit
dels
eat aquesta tarda els preparatius per
que van se, undar la saca.
als serveis de vigilancia a les i arrete- n ist res està redada:la-se definitivainent.
MOLTS AUTOS
inweietliewisiseisituarsto.siiiiincsttfrn,f,L‘net1 seriar
res i la t ia del tren. Ultra les guatee pasrs,s,ednryiala
SE N'HAN D'ENTORNAR
eis
trena que efectuaran el recorregut. hi
Salamanca, 22 (t'y, matinada . —
ha preparats altres quatre trena de re. amb la monarquia, :mili la dictadura
sers a, a ti que no put a lli sobrevenir amb la República. Per al projecte de S'anuncia per a iletnä una manifesexa.; del front itnic obrer per tald de
derelalleM,
j
si
Cal
he
ta
l'atur
obrer
cap interrupció en el servei. Ele tren.;
velncles per carretera sitiaran la de- airem al G.nern, que es voti a la Cam- ar,stestar del ' ,Ming feixista de denla
bra un crédit de r co milions de pessetes a l'Escorial.
guda custedia de la (orca pública.
Aranjuez, 22 (I ' 30 matinada). —
Els perindics de dreta calculen que per a obres publiques.
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RODUCTES
.TARONJA PINYA LLIMO - AGRAZ
XAROPS ASSORTITS

s. 110 R

-

L DESARMAMENT 21.-""
El complot deis " E
Donietee ex L'afir-StavistetiArsl.:1910i
il ser ä'cm a
on res, postti
Ctirborie Siirifi
milltars roma SUYIC
nesos era contra sobre les mesures ; d'exectició en un generals de la set* dsati
VICTOR EGEA la senyora
futur conyeni
política del go- Ilibertat
Feries: Wad-Ras, 187 - Telefon 53364 - BARCELONA

1

CARROSSERIES • PINTURA I GUARNICIO
PINTURA A LA NITRO-CEL:LULOSA

Crgell, 229 al 233 - Telefon 21182. - BARCELONA

Doctora Teresa

Llaveria

Sais
Metge.”a especialista en Ginecologia 1 Infänria
Ex-Melgessa interna dels Hospitals de Berlin

Pelayo, 10, primer, primera - Barcelona - Telefon 13351

Banys Montga
»u pisos acabats de construir en el seu edifici. Banys per
ampliada de l'establIment. -- Cada un, tres esplandIdes habitadone, menjador, cuina, safareig, galeria, W. C., algutt oorrent,
Visibles cada dia
gas I electricitat, des de 800 a 800 lates. any.
PER A MES DETALLS

Passeig Duana, 4, 2n., 1: - T. 18958. -- BARCELONA

ATENCIÓ!
CARLES POMAR, Joier
Posa a coneixoment de la seva distingida clientela I del
públic en general la seva ()reacia de MEDALLES SENSE
REVES, amb dues Imatges, o ala dues medallas al
preu d'una. Nomas les trobareu a la Ronda de Sant
Antoni, 100. * Joles I M'otees a molt bon preu

Le r noticies que es reben sobre el ministres britänics dels problemes del
desartnanient son contradictòries. (In desarmanient i danubii, ais quals es
dds pum ele'S discuti:s es el viatge de coneedeix molta importancia, per la
Snrich a Londres. Fiar al urefueut que transcendéncia que poden tenir alias,
Bucarest. 21. - En el proes rl Quai d'Ormy tramad la noto e Lon- de reunir-se la Contiasió general del
Parla, 21. - En el seit antutcontra ele oficials acusats de dres, la seza missió era de Miramar un Desarrnament.
cual dieeurts, que ha esta radial,
París, 2 1 . - La prensa txecoslovaca el senynr Doulnergue ha fe t
complot contra el rei i confin reír-m.1mnd /intime per a Alentatiya,
el Govern començà ahir al metí. deixant el 'statu que" per a les altres dedica g ran espai a comentar el greu constar que tots els francesas

Lupescu

L . aparició dels tretze acusats
donä Roe a manifesslarions hastila per part del públic.
El cap del suposat complot.
Unen, coronel Precup, protesta
contra la lesi sostinguda per
l'acusació en el sentit que Inicien tramat un complot contra
la vida del rei. Al contrari. reCurda les :eres relacione amietnsea antb el príncep Cärol ¡ l'activitat que personalment desplega a favor de la restauració.
Negä qlle els explosius que din
haver trobal la policia en efectuar un escorcoll fossin de la
seva propietat i desmentí allrea
extremos de latcusaeid, que quaMica de grollera invenció. Finalment declara que les reunions
amb els seus atufes eren per a
defensar el rei de les cr.rnhinaii . iis lele paliIie i parti n ula7.niel)l del parta liberal, que eon
aidera personalment enemi£
sobirä.
Fins molt . avançada la !milnada (fallir continua l'interrogat ori dels processats pel complot.
Tots ells contestaren utränimernent • que no volien millar Ilur
sobira.
En canvi, tots alludiren rIna
persona que consideren nefasta
per a la vida del poble romanes,
referint - se a la senyora Lupescu.
la influencia de la qual prop del
rei Carol és ben conegmla.

CA 3IISERIA I GENERES DE PUNT

j. CASANOVA
Antiga CASA COLLDEFORNS
Telèfon 74574 -- BARCELONA -- Salmerón, 99

¿Es prepara una
nova desvalorització del Mar?

Montreal. 21. - Als cordes
finaneers circula arca) insistencia el rumer que el President
senyor Roosevelt prepara una
noca desvaloritzack, del dòlar
americla
Washington, 21.-Un alt funSANCHO
DESTIL:LERIA
cionari de la Tresoreria ha deelarat, amb referimeia a la nova
Anisete
Aperftlus - Cremes - Conyacs - Licors fina
devanarla del dólar en el mercal
ESPECIALITATS:
le Nova York, que la Tresoreria
estaria disposada a autoritzar
ANIS CANIGO
AMER TURIA
totaj lea peticione d'exportad()
Carretee% de Ribes, 5 -- Telèfon 51375 -- BARCELONA (Por que li siguin adreçades.

Rebudes les novetats de primavera en sueters, pulloveris,
bruses, etc. - Especialitat en camises a mida

Casa Casellas

Müller car de l'es-

Enric Tarragó Piqué

Deliciós licor estomacal
per les sev es brines qualitals I l'un
gust es mundialment acreditat
PROVAR-LO ES ACCEPTAR-LO

vern francès

1.11 nota francesa
esguerrat aguest
viatge de Suricli.
¡Qui proposorò el sots-secretari italr u0 n11aelionaldl Fina deerls de les
entrevistes dOemests dos no es podrá
saber alguna cosa.
segur él qlte Franca so
El que
adula ta¿t negociacions directo.. cinó
que 291 que es torni a Ginebra.

a

Londres, al. - En ml cercles bien informats londinencs s'indicava aquest
mati que el Cuja del coserla británic
continua essent el de saber si la corlees
sió de garantes importants i precises,
i rategóriques, no seria susceptible d'aconseguir que el govern francés renuncies a l'oposició que ha mauifestat a
tot rearmament alemany.
El senyor Suvich sera consultat dilluns per sir John Simon sobre la naturalesa i extensió de les mesures dexecució que Italia estaria disposada a
subscriurc, i França seria de nou consultada.
En el cas que aquestes negociacions
donin resultat, el gabinet anglCs incalilicaria el seu pla de desarmament, la nora vertió del qual seria sotmesa a la
Comissió General de la Conferencia.
En el que es refereix a la reunió de
la Mesa prevista per al dia 3 0, s'indica
entre els collaboradors del senyor fíendensos que podria ésser ajornada i
adinic suprimida.
Roma, 21.-E1 sots-secretari d'Estat d'.Afers Estrangers, senyor
vich, ha sortit aquest mati cap a
Ro mita.
Londres, t. - Als cercles ben informats d'aquesta capital s'anuncia
que el dilluns vinent, dia 23 de l'actual mes, el secretari italia d'Afers
Estrangers. senyor Suvich, celebrara
una entrevista amh els senyors MacDonald i John Simon abans que es
reuneixi el Gabinet per discutir les
ultimes fases del problema del desarmanient,
Als dits cerdea iaiegei.x que la
visita del senyor Suvich permetrà
coneixen immediatament els punts de
vista del Govern italià sobre l'esmentat problema.
Londres, 21. - L'Agencia Reuter
creu saber que el senyor Suvich visitara durant la seva estada a Londres
els ambaixadors d'Alemanya i de
Franca.
Si be no cha anticipat res referent
a les converses formals amb el delegat del govern italiä, es creu que ele
canana de vista a'anuncien fructífera
per al fi que es persegueix d'una intelligincia entre Franca i Alemanya.
Als cerdea politiza es considera, no
obstant, que la temptativa final de
mediació será feta per Mussolini prop
de l'ambaixaclor francés a Roma, despres d'escoltades les impressions de
Suvich.
Aquest tractari, per tant, amb els

problema dcl desarmament, tot posan:
de mandest que Anglatega es trobi ara
niés disposada que fa alguns meses a
sostenir el punt de vista francés, i que
Itàlia es va acostant cada cop més a
França.
Alguns periòdics cxposen l'opinid que
el senyor Dountergue no ha comprorni•s
en res els debats sobre els armament‘,
negant-se únicament a adm e r r e la legi
-he/sació
dels arrnaments alemanys.
El "Narodni Osvobzeni" aconselia
als alemanys que no s'abandonin a la
iHusid que l'arrió francesa no trobi el
supe dels seus ¡mies i aliats.
Afegeix que la qüestió del desarma nieta, i sobretot la de la seguretat, són
els problemes mes greus que Europa te.'
plantejats, cosa que es compren adlnic
a Berlín.

Aplicació del decret
Berlin. 21. - del Decret
relatiu a la raça aria a len irles de la
Reichstelir i de la Marina assoleix
unes so persones que no són armes.
Ilommt creu que les persones afectades per aquesta disposició tornaran
aviat a la vida civil per obligar-les a
abandonar els quadres de les dites organitzacions militar i marítima.

ACTUACIÓ FEIXISTA
A LETONIA
Riga, 21. - L'organització leíaista letona rerkroukrutz, que ion dissalta per acord de les autoritats, però
que continua iRegalment la sera actuació, dOna mostres aquests darrers
dies d'una major activitat.
La nit passada els Seus partidaris,
per fer amplia propaganda, es distribuiren entre ells opuscles que després repartiren per la poblad&
La policia ha detingut vint individus.

LAMOUREUX A M1LA
Milä, 21. - Arme« mati ha arribat en
aquesta capital el ministre de Comer/
francés, senyor Lamoureux.
Ha estat saludat a la sera arribada acl
sots-secretari de Corpracions han, senyor Asquini, ¡ per nomhroses personaWats italianes i franceses.
Poc desates de la sera arribada, el
ministre francès ha marxat a la Fira
de Ntità, on ha inaugurat oficialment el
pavelló francés.

EXPOSICIÓ DEL TREBALL
ALEMANY

LLEONARD REBERTER
ESCULTOR
Construoolons en marbres I pedres.
treballa fúnebres

Espeolalltat en

Carretera del Port, 13 (davant Cementiri S. O.)
BARCELONA
Telefon 24230
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Assurance Company limited
COMPANYIA D'ASSEGURANCES ANGLESA
•, Fundada a Londres l'any 1821
Autoritzada legalment a Espanya

ASSEGURANCES INDIVIDUALS contra accidento de lola
Berlin, 2t. - Avui ka «tal inaumena. - ASSEGURANCES CONTRA LA RESPONSABILITAT
gurada en aquesta capital l'Exposició
CIVIL per a propietaris d'autos, carros, cotxes. per a
del "Treball alemany".
La ceriniónia ha estat presidida pel
indústriea, particulare, ele. - ASSEGURANCES CONTRA
ministre de Propaganda senyor GoebACCIDENTS DEL TREBALL Industrials, Contereials, AgraFabrioa I Despista: BARBARA, 35 - Telefon 22541. - BARCELONA bel, que ha dit especialment que el
ria, de Navegad& Pesca, etc., en complitnent de la legiscentre de la grandiosa Exposició que
vigent. - ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS de
s inaugurara és el trehall eonsidetat
Fähriques. Mal/alzarle, Botigues, Pisos, Colines, elcetera.
com a idea.
AntiléfatiRANCIER CONTRA DANYS PER TUMULT 1 /410'11.
Hein donat al treball-ba dit-un
CERVESERIA-RESTAORANT
,ASSEGURANCES CONTRA PERDUA DE BENEFICI PER
nou valor moral, en implantar la diPARALITZACIO a causa d'incendis
visa: "Honreu el treball i respecte',
el treballador".
Delega( General per a Espanya:
Ha afegit que els sindicats marPROPIETARI: A1ANUEL SAAT
aletee je no exiateixen, i que el UnSepúlveda, 153, I Muntaner, 2 I 4. -- Teléfono: 0354 I 35118 vern nacional-socialista ha assumit la
* TURMA 14132 * BARCELONA
LAIETAMA,
0A3A ACREDITADA EN BANQUETA, CAPAMENTII I LUN0148
tasca de renovació social, que ea propina portar endavant sense interrupCOBERTS I LA MILLOR PAELLA
cid i sense defallimenti.
BARCELONA
4441114084444444444.444.11444.4.114444444444444444444444
Dernaneu-lo a BARS, GAFES, COLMADOS I CONFITERIES

LA

PATRIA

EMILI M. GAISSERT

...neMfla

catiii

Bars
a
allicield"r

Paria. 21. - L enviat especial
Frattea no alimenta cap ren" L'Intransigeant" a Dijon
cor envers aquells contra els
quels es va veure obligada a de- anuncia que el jutge d'inatruceió
fensar-se, perd el seu desig de ha pres aquest mati declarad()
pau no podrà fer-li oblidar les reterent a Vaiseassinat del maIliçons del passat mtl ele consells gistral senyor Prince, un non
de la prudencia, i qua n li sug- testimoni, el qual, despres de la
gereix la idea de refluir encara declararte. , ha dit que en tres
mes el3 armarnents, ja di smi ocasions diferenls baria viet De
Lusrseart s a Dijon, el rlia 20 de
en el inateix moment en-nuits fpb
qué aquells que devastaren el
seu terrilori es rearmen, contra
riant el disposat en els Tractats sense la pretensid d'humiliar
i sense autorització, el inön ningú: sind conservar la consiel respecte t l'amistat
comprendra que Franea experi- deració i
menfi una necessitat més gran que troba al sen voltant,
El senyor Dountergue ha acade seguretat i que eerqui garataals francesos que
ties precises i seriemes. bat dernanant
Ha segnit dient el President obliclin llurs baralles i Ilurs dinique Frenen vol Niure perque té sions inesquines, puix que la di-.
d ,nseiéneia del que representa visid en la nació, seque prjecipis
un sulcidi, i cap
en el min pel SKI gran passat essencials, i%
de cultura j ésser un element t'anees no voldria participar en
importad de pan i de progres, tal fi.

Noticies diverses

glésia alemanya

Berlin, 21. - Monsenyor Mullera
bisbe suprem de l'Església EvangéliARTICLES FOTOGRAFICS
ca del Reich, ha promulgat 'una ordenança sobre l'organitaació de l'admide l'Església Evangélica.
Santa Anna, 4 -- BARCELONA - Telefon 14307 nistraciú
L'Administració General s'organitza
sota les ordres del bisbe del Reich,
arnb uit adjunt per a les qüestions
eclesiiatiques.
Aquest adjunt s'anmpenaril bisbe de
l'Església Evangèlica Alemanya.
Les autoritats administratives aún:
El secretari del bisbe del Reich,
el Negociat Eclesiästic d'Assumptes
FUSTE!!
Exteriors, la Cancelleria de rEsglésia, Administració Juridica de l'EsMOBILIARI PER A ElICOLE8 * PERCIANEE INNOTLLABLEA
glésia, que és al mateix temps el Cap
de la Cancelleria de la dita Església,
Comed de Cent, 283 - BARCELONA - Telefon 14345 i que estarä dirigida pel secretari del
bisbe del Reich.
El Negociat d'Assumptes Exteriors
M.1n11.
estará presidit per bisbes nomenats
per monaenyor

Perla, 21. - A coneeqüeneia
de les confrontacions eelebrades
ahlr i avui, els detinguts Carbniie I Spirito van a Asees posais
en Illberlat.
A decrece hora de la tarda han
abandonat el Palau de Justicia
dense manilles i sonirients, i han
ski partidario de la reconstitu. tocuat a la preaó, on es torupitció de les finances Obligues. rail alguna requisas abatis d'ese
mitjaneant una reducció de les
ser posat en Ilibettat.
despeses que han arribat a Caser
excessivament elevades.
A la Comissl6 d'enquesta
S'ha felieital que els ex - rcanPariè, 21.- La CorniSSI0 d'enbalent s hagin aportat voluntärimada Iliir cultaboració en questa en l'assurnple Stavislsy ha
la reunid del cl¡aquesta obra, perG alsa dagut convocat per a
que ceris servidor; de CEslat inarts vinent els senyors Preshagin piestat atendí) als que sard i Leacut é, per tal d'ésser
et
el rumor que s'anava acarats. També ha demanat
guarda-segells que sigui objecte
a una influid, la qual significada una desvatdrització del fraile ,l'una sumió per fals testimoni
i la tornada a l'eslat catastrOfic l'inspector de Treball senyor
que tanta angoixa ha causal a Cuche, el qual en le; seres antole eis francesos en altres oca- teriors declaracions havia prelbs que l'avis telefbnic del dessions.
El president Ima andina la vo- patx del llavors ministre senyor
luntat del sal] Govern de defen- Deliniter que bavia ori g inal la
sar a tota costa el valor del carta del Miniateri recomanant
frene i adoptar diverses mesu- la compra dels Bons del Crèdit
res, ultra les de caracter finan- Municipal de Baiona, havia Wat,
cer, especialment les encamina- anual p g 1 senyor Balofi, Havors
des a la restaurad() de faulori- oncarregat de misaions del dit
hit del Goserti, sense In qual es- Gabinel. Posteriorment el senyor
tarle próxima l'auarquia, que Cuche ha reconegut, que harta
podria portar la guerra ctv11, i declarat davant la Comissi0 en
estat d'embriagueaa.
adhue una invaana estrangera.
També ha declarat el senyor
El senyor Doumergue ha posat desprs de manitest els re- Sabiani, arnic del detingut Carsultats satisfactoris de l'obra bone, el qual s'ha esforçat a
['entinada, que el Gavera prosse- convencer eis membres de la
pira amb l'objecte d'aeonseguir Comissió que sois el reseentiIs disminueita del cost de la vida inent de l'inspector Bony ti havia motivat a barrejar al seu
i la reducció de l'atur foreds.
Referint-se a la polftiea cale- sets amic Carbone en la mort del
afirmat la magistrat Prince. Demos. ha
ripori,a f g. luier aeiident
d
convolunlat de Franea realinar Ilaneat velades acusacions
la pau, ja que el país ha conegut tra el referit inspector.
més qualsevol allre els horrors Un nou testIrnonl :: 7:
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Paris, 29. - El total de detencions
practicades ahir amb motiu de la manifestació celebrada a darrera hora dc
la tarda és de 94 0 , de les quals solaincet
han esta! mantingudes 29.
Entre aquest 29 detinguts hi ha vint
persones de nacionalitat estrangera.
El procurador de la Reptiblica ha
firmat aquest mati una peticiO
tare que s'obri una iufornació contra
a conseqüac i a dels articles que provoquen manifestacions.
Segons sembl a , aquesta mesura té per
ebjeete perseguir aquella que excitareu
els eh:menta nrarxites a congregar-se a
la placa de faite! de Vine, davant l'Ajuntament abir a la tarda.
Roma, 21. - Ets una Alocució pronunciada aquesta tarda a la plaça de Venecia, el Sr Mussolini, adreçant-se als
obrers, ha ¡lit. entre altres coses:
"La revolució feixiata no ha estat
feta contra el poble, sinó a favor del
noble.
Cap poble de cap país no oferek
l'aspecte de' poble italiä
conscient i te, ,c en el seu
No perinetrein ime aquest caracter
profundament popular de la rerolmi6
sigui modificat ni tan sols en una

deis müsics vells de Paris, amb el
concurs de l 'OrqUt511-3 de Cazabes i
de la Societat "Arnics dels Artistes".
sota la dirección del compositor espanyol Eellefd Halfiter i del senyor
Macari Santiago Kastner.
En el programa figurara faudició
Integra de "El Retardo - . del inestre
Manuel Falla, i altres obres del mereja autor, sial coro la "Sonatina",
d'Ernest Ilalifter.
A l'huata d'Estudis Hispanics ha
donat aquesta tarda la darrera conferencia del seu curset el professor senyor
Pene Salinas, de la Universitat Internacional de Santander, que ha dissertat
sobre el tema "Andalucía en la moderna
ilmela española
A la conierincia ha asaismut un pablic
inolt nombrós, entre el goal figuraren
hispanistes i estudiants 1 professors frece-So,
A la nit, al inateix Institut, celehrat una altra ccegerinci• • arree del
Sellypt Jame Torres Red" que ha dls.
aertat sobre "Poesia mejicana".

MUSEUS

Eits luan alliberat de tota l'escória
Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (de
i hein salvat tots els obstacles que
deu a usa i de tres a deu).
puguin retardar el nostre m'ama
Ateneu Enciclopèdic Popular, CarEl passat ja és lluny. En canvi rus
pertany l'esdevenidor que estä segur me, 3o, pral (de nou a onze).
Escota Elemental de Treball, Urrament a les 'sastres mans, cal sera
el fruit uli vostre talan; i de la %SU& gen . 187 (de sis a dos quarts de non.
invencible voluntat de vida i de sir els dies leiners. i de deu a dos quarts
-thria." d'una, es tonina).
Foment del Treball Nacional, Avin21. - A11/5 11101ill de l'aniversari del conceller del Reich senyor Hit- guda de la Porta de l'Angel, 4.
Facultat de Medicina, Hospital Cit..
ler els estudiants uacional-socialistes de
Universitat i de l'Acadimia de Be- nic (de nou a dotze i dues a guaira,
lles Arts de Viena, han organitzat ma- hirant el curs).
nifestacions de simpatia, i ha algut la
De l'Estat, pis principal de la Uniintervenció de la policia, que ha detin- versitat (ele ion a una).
gu, alguns nianifestants.
"Provincial": Universitat, Plaga de
En un carrer de tanta circulació com la Universitat.
el de Maria Hiffer Strasse ha estat
Centre Excursionista de Catalunp;
Monada ana pan hender§ arnb la crea ParadIs, lo.
eammad a , i a la majoria de corren
Collegi d'Advocats, Mallorca, ab,
de la capital han aparegut nombroses
ó, asa.
Seminari Conciliar, Diputaci
crms gammatles de papes.
Institut d'hconornia America.%
Aquesta impressi6 sie ¡orca dels na- Laietana, 25.
rinnal-sorialistes lta impressionat proMilitar, Merca, le. !,!
funclament l'opinió vienesa.
D'Art Decoratiu j Arqueològic. -4
Paris, 21. - A la sala de l'Escota
Normal de al fiaica rita celehrat un Palau Nacional, Paro de ato*.
festival de Judaica ibérica a benefici
•
•

LA insmaornie

lLA
Presidamcia. — El cbnsol general de Polònia, senyor Eduard
Rodon i Blasa, en nora del Govaro polonès, del ministre de PoHuna a Madrid i en el seu propi,
ha trames al president de la Generalitat una sentida Iletra de
condol amb mal ¡ti de la mort del
san germä Ramon M. • Companys.
* El president d'Acciú Basca, en arribar a Euskadi, despres
de l'estada a Barcelona. ha trames un afectuös telegrama al
president de la Generalitat en el
Q u al Ii a g raeix les atencions que
els han estat tingudes a Catalunytt.
* El president de la Repúbliea, S. E. el senyor Alcalà Zamora, ha contestat amb un telegrama en tons afectuosos al
que li va trametre el president
de la Generalitat, senyor Mula
Companys, amb motiu del tercer
aniversari de la proclamació de
la República,
* El cònsol del Japó a Barcelona. senyor Delgado, visita el
preSident de la Generalitat. se nyor Companys, per tal de confirmar la propera arribada de
dos vaixells de guerra d'aquell
pata, que aribaran al nostre port
el dia 15 de maig, i exposar-li el
programa de festes organitzades
arab aquest motiu. Els noms dele
vaixells són "Iwate" i "Asuma".
* El president de la GeneraWat, senyor Companys, en rebre
ahir als periodistes els prega que
fessin públic el seu agraiment
pele nornbrosos telegramas, telefonernes i lletres que continuarnent es reben a la Secretaria de
la Presidencia, d'adhesió al Govern, amb motiu del tercer aniversari de la proclamad() de la
República.
* El conseller-regidor senyor
Bernades, acompanyant una Comissió, visità ahir ei president
de la Generalitat. per tal d'invitar-lo a l'acte de collocaciú de la
primera pedra del monument a
- Francesc Lairet, que tindrä lloc
• el dia 1 de maig a la Plaça de
Goya (abans Sepúlveda,.

Sense saber-se com ni el lloc
an s'inicia l'agressió, feren dis
uns trets, entaulant-se-part
tot segun un tiroteig entre un
grup d'antifeixistes els feixistes que estaven a punt de realitzar el viatge. Resultaren ferits
Jaume Casete i Cornelles i Pere
Canto; aquest darrer ver de Sutil
lacte, que és un poble dels voltanta de Manresa. El primer resulta amb una ferida al 4entre
de pronòstic greu, i el seg . ..n aun.
una ferida al bree.
La policia, després del tiroteig, va donar una batuda pela
voltants de la Plaça Validada,
sense resultat.
* Tambe digué que al poble
de Guirnerä, de la provincia de
Lleida, l'alcalde va prohibir que
sortis una processú, i que tot
això va celebrar-se. Amb aquest
motiu, entre els bändols contraria es repartiren unes guantes
garrotades.
Un periodista va preguntar-li
si el rector baria estat detingut.
El senyor Selves fi contesta que
no ho sabia, ja que l'afer depenia directament de la Cornissaria
General d'Ordre Públic.
* El senyor Selves digué, finalment, que al vespre, sortint
del Baixador, marxaria cap a
Madrid. d'on tornarla dilluns o
dimarts. A Madrid digné que es
trobaria anib el senyor Ramon
Galope, que pertany a la Junta
de traspassos, el qual representara el comissari general a la
reunió de la Junta de Seguretat.
Digné que, segurarnent, el senyor
Martí Esteve marxaria cap a
Madrid el dimatis vinent.
* En l'exprés d'ahir a la nit
marxaren cap a Madrid per tal
d'assistir a les sessions de la
Junta de Seguretat de Catalunya,
els consellers de Governació i
Justicia, senyors Selves I
respectivanient.
Durant l'Asemeja d'aquests
consellers, el president de la Generalitat, senyor Companys s'enearregarä de la signatura de les
qüestions de tràmit.
En el mateix tren marxä el
comandant de la guardia ci vil
senyor Gabarró.

COMISSARIA GENERAL
* El president de la Generalitat. senyor Companys, assisD'ORDRE PUBLIC
tirà. d'una a dues de la tarda, a
les curses internacionals de moA la Plaça de Catalunya fou
tocicletes , que tindran llar al detingut Josep Cardenas j SabeParc de Montjuic. A la tarda, ler, el qual repartia el periòdic
es, probable que assisteixi a al- "F. A. I." abans d'haver estat
guna actas politics de caire ca- autoritzada la seva surtida.
talanista.
* Una Comissió d'obrers de
* Denla, dilluns, festa de la fabrica Manufactures del ViSant Jordi, i seguint un coslum dre, S. A., estigueren ahir a la
popular, que consisteix en visitar nit a la Comissaria General d'Orel Palau de da Generalitat i la dre Públic per a protestar de
capella de Sant Jordi, venda de l'actitud del patró, el qual, en
flora al Pati Gblic, etc., no es lloc de pagar-los la setmanada
treballarà a les oficines de la els denuncia dient que rohen
prornoure aldarulls. A conseGeneralitat.
Amb motiu de la festivitat, el qüència de la denúncia s'hi enConsell que acostuma a celebrar- vià una Secció de guärdies d'asse els dilluns, aquesta setmana salt.
Els obrers es retiraren a la
tindrà lloc el dimarts.
invitació que els bou
Conselleria de Governació. — primera
tela pels guàrdies.
En rebre ahir al migdia els pe* Abur a la nit fou detingut
riodistes, el senyor Salves els
manifestà que ahir, entre una rl conegut element. de la F. A. 1.
dues de la matinada es tro- Dionisi Eroles, el qual ingressä
bava a Manresa, a la Plaça Vall- als calabossos de la Comissaria
daria, davant la casa del fotò- General d'Ordre Públic.
graf Casals un grup d'afiliats al
feixisme , que marxava cap a
Madrid per tal d'assistir als accontra lee
tas que se celebraran a l'Escoarme
rial.
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DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Ha estat expulsat com a indesitjable Eusetu Denglum.
* Pels agents afectes a la
Secció de Vigilancia de la Delegació han estat detinguts com a
indigents i sense doinicili, els
estrangers següentc: Neini Barca, Augus Lakens, August Xicati
i Augus Kokeiman, eslonians;
Drainos Chelenge, de Califòrnia;
Tomas Kruke, pelones, i el súbdit letonia Ker(ens Frinz.

AJUNTAMENT
La circulad° al carrer de Salmos. Avis ala automobilistes. —
Arranjiits eis detectora deis
sullyttlä autoniaties reguladurs
del trufec de la cruilla italines•rovenea, que quedaren malpara 1 a la aigun tempa a canica
d'un a ele de babolalge, es pesa
a coneixement de tats els conductors de vehicles automòbils
que des de denla, dilluns, dia 23,
turnaran .a luncionar novament.
No obstant, per tal de donar una
ines gran Iluidesa al träfec,
atenetil el fel d'estar classificat
el carrer de Balotes colo a cafre/ . de "comunicació räpida", o
igui amb "prieritat de pas" sobre tolo els altres carrera que
el creuen, lievat dels de direcció
única, con) el de la Dipulaciö i
el del Cousell de Cent (de la seva
itialeixa calegoria) i Avinguda
del 14 d'Abril, Corts Catalanes i
Rundes, carrera de primera categoria, i, per tant, també en
igualtat de drets, queda prohibit
efectuar cap canvi d'esquerra en
la susdila cruilla de Balmes i
Provenea. En canvi, i alub la maleise finalitat d'assolir una mes
gran fluidesa, els veintes podran efectuar els canvis de dreta
amb el Ilum verd.
Sobrara de via pública. — La
Comissiú de tj uvern municipal,
en sessió de data 11 del ines en
cure, litigue a 1W acordar que es
comenci expedient per declarar
sobrant de via pública una parcelta proceden!, del trajecte
l'aran: cenit Pas dels Ases, situat en la illa que formen els
carrers de Seneca, Neptuno, Sarda 011er i Via Augusta.
El qual acord fa públic aquesta Alcaldia, amb el fi que puguin els que tinguin dret a ferho, formular les reclainacions
pertinente al cas, dintre del termini de deu ches. a romptar des
del segiient al de la publicaciU
del present anunci al Builleti
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini prorrogat.—Amb mofin d'ésser dia festiu per a les
oficines municipals demà, didia 23, resta prorrogat
fins a passatdeniä, dimarts, dia
24, a les dotze, el termini per a
la presentad() dels plecs que
opten al concurs relatiu al subotinistrament de materials per a
la reparad() d'instatlacions elèctriques a les dependències municipals.
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Tribunals i juitjaiis L'activitat política

Servei Meteorològic
de Catalunya
r • ____
IMAGO In

CAUSES VISTES AHIR

1
ICA

D'EUROPA A LES 7 MORES OIL DIA
21 D'ABRIL DE 1934

A la SCCCIO Primera es vete loa
causa contra Antoni Safont, el cirial,
amb l'auto que guiava, va atropellar

un guardia urba en el mornent que
aquest haixava d'un autobús. El fiscal
sol-licita la pena de dos mesos ¡ un
dia de presó, i a més el pagarnent
de tres 11111 pessetes dindemnització
i sis mil l'acusador privat.
4. A la Secció Segona va romporimar Joan Trallero, que fent veure
que era noticia, va aturar un vianant
al Passeig de Sant Joan i pretextant
que hacia d'escorcollar-lo Ii roba
cinc-centes pessetes que portava a la
cartera. El fiscal demanà que li fos
IIETAT DEL EEEEE
aplicada la pena d'un any, vuit meses
A CATALUNYA. A LM VUIT
i vint-i-un dies de presó.
Sota els erectas de la deprimi6
A la Secció Tercera es veié
baremetrIca de la regla del Sahara
una causa contra Manuel Marcos Rodomina cal fluviales • Catalunya I es
registren patitos plugo% isoladas a la
dríguez, que és un acreditat proiesm'Ud costanera.
sional del robatori. Per un delicte
Els venta sen MAR, dol nord o
nord-est, per la qual cosa les temd'aquesta mena, el fiscal sollicità
peraturas han oxperimentst un Ileula
sau que fos condemnat a quatre
ger deseen', 1 ha nevat, encara que
amb malt poca intensitat, al el m del
an y s, dos mesos i un dia de presó.
Nentseny I ala lleco de Capten*.
*. A la Secció Quarta compare.
(Les observaclons del temo, a
giré un especialista en el rann de
Barcelona. a les set, van e la cap.
l'estafa . anornenat Conrad Mainou i
Celen de la primera peina.)
Pla. Eslava acusat crhaver estafat
uns pneumàtics. El fiscal sollicitä que
lt
fos aplicada la pena de quatre anys,
Sabin d'Arana, a l'Avinguda
P. del Pla d'enllaçaments, entre dos n'esos i un dia de presó.
el Passeig de García Hernändez
i el carrer de Sardenya.
TRIBUNAL D'URGENCIA
Mestre Nicolau, al narrar en
projecte de la urbanització del
S'hi velé una causa contra Primo
Camp d'En Galvany 1 del
de la ,Torre , que junt ami.) uns alPark, entre l'Avinguda del 14 tres individus coarcionava, amenad'Abril i el cerrar de Calvet.
‘;ant-los amh una pistola, els tramJosep Llimona, a la Plaça en- viaires amb motiu de la darrera vaga.
elevada al carrer del Bisbe , can- El Tribunal li imposà la pena d'un
tonada a Sant Sever i que es any de presó pet delicte de tinença
ilícita d'arma i dos n'esos pel de
digué de Garriga Bache.
Vielor Hugo, al carrer en pro- coaccions.
També sIti celebrà un altre
jecle de la urbanitzaeiö del Camp
d'En Galcany i del Timó Park , judici contra Josep Genzalez Carrera,
acusat dels delictes de tinença illicita
entre l'Avinguda del 1-I
i el Nitren que es dinà de Bori i d'arma i lesions. Li feo imposada la
pena d'un any, quatre meses i un dia
ontestä.
de presó per tots dos delictes.
Francesc Vinyes, al cerrar en
projecte de la urbanització del
Camp d'En Galvanv i del Turó
VARIA
Park, entre l'Avinguda de Víctor
Hugo i el carrer de Calvet.
Han estat posats a disposició del
Bori i Fontestä, al carrer en Jutjat de nuärdia Eduard i Rafel Arprojeete de la urbauiliació del genter, els quals falsificaven receptes
Camp d'En Galvanv ¡ del Turó de metges coNocant-hi segells falsos,
Park. entre EAbi !tunda de Viciar per tal d'aconseguir que a les farmacies els venguessin cocaina, morfina
Hugo
marrar de Ganduixer.
i altres estupefaents.
Valenff i Camp , a un dels tres
4. Pe l fiscal ha estat denunciat el
carrera que tenen el nom de
Rialp, o sigui el que va des del diari "Solidaridad Obrera", per injUtarnen de Pi Ferrer al de Rialp.
Pan Casals, al entrar de e inquanta metres de la urganització
del Turó Park, compres entre
l'Avinguda del 14 i el
Turó Park.
Mi ha des centres de bales gemela altuatt Ion al nord d'Estendinada I 'Nitre a la regid del !Nilda.
II primer perterba el tempe • les
Illes lirltaniquet I a Escandinavia. I
al sogen • gran pan de la Ponina..
la abdica I • la Mediterrània occidental; • ambduee mima la naboleihst as general 1 se registren plugo. isoledee.
Les altes prueben s'estimen des
• lee Aguces fina • l'Europa central
I donen noc • bon lempo, arada col esre, a l'osst d'Espanya 1 a tot Fringa.

ries a Eautoritat. La policia, obeint
ordres del jutge. va procedir a la
recollida del dit diari
,* Els oficials ¡ els empleats dels
Jutjats de Barcelona obsequiaren ahir
al rnindia amb nti banquet, que se
celebra al restaurant del Parc, l'oficial
habilitat de la secretaria del senyor
Pescó, senyor Antoni Burés, per
hacer complert vint-i-cinc anys que
estä al servei del mateix secretari.
.4. La policia posa anit a disposiete) del Jutjat de guardia Jaume
Vinyantata i Lastellregui, al qua;
s'acusat desscr autor de diverses estafades de joies. En les denúncies
que han estat presentades contra ei
detingut es din que comprà joies
pagant el primer termini i després
desaparegué de la casa que donä com
a domicili seu. La quantitat estafada
puja unes cinc mil pessetes.
.* Pel jutge senyor Adolf Fernändez Moreda, que és el que está
encarregat de la instrucció del surnari
per l'atracament a l'auto de l'empresa Cinxs, ha estat ordenat que siguin
citades a declarar totes les persones
que han estat anomenades pels processats, per tal de comprovar si es
cert el que aquests diuen referent a
qué es trobaven en un altre !loe,
a fi de demostrar llur innocencia.
.6 Pel Jutjat número once ha estat desestimada la petició de competéncia and, motiu de la denúncia
de la Societat Grans Molins Bascos
contra unes conegudes persones de
Barcelona. El surnari continuará tramitant-se a Barcelona.
* L'autoritat militar ha passat a
la jurisdicció ordinaria la causa seguida per l'agressi6 a la força armada
amh motiu del rohatori que es comete a la casa Belliort, de la placa
Nova, rally 1928. Per aquest fet hi
ha quatre processats. El Tribunal ha
ordenat al Je/jet número quatre que
practiqtti algunes diligencies relacionades amb aquest fet.
Mentre es trohava en una perruqueria del carrer Comtal arranjantse el cabell Colonia Feliubadalo, i en
el precis moment que tenia l'aparell
d'assecar al can, ha entrat un individu, anornenat Josep Martínez. el
qual intentä estrangular la denunciant. Li causa al g unes destroces .11
vestit. L'agressor fou conduit al Jutjat.
Josep Maria Navarro. que té
un establiment al cerner de la Tracessera de les Corto, ha denunciat que
durant la seva alisé:teja s'han emportat del magatzem uns taulons valerals en unes (tires niil pessetes. Ignora qui pot ésser l'autor del robatori.
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Enginyer luminotècnic

GALERIES LAIETANES
VILA CINCA
Pintura
ELVIRA NOMS
RIMAD FERRER I TURULL
D. SANTSALVADOR
DIbullea
Fina el 28 del corrent

INSTALLACIONS ELECTRIQUES
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CENTRE CATALANISTA REPU.
BLICA DE TERRASSA
Per al dmecres vinent, al cepre.
iormant pan del curset organitzat,
aquesta entitat té anunciada una ron.
ferencia del senyor Ferran Beter,
qual nadara sobre el tema "Preus de
cost i de venda".
M1TING A LA MEMORIA DE

JOSEP MORAGUES
Ha esta; designar el president de
la Joventut, senyor Rafel Tasis
Marca, parqué en nom seu prengui
Part cn el miting patriót:c a la memária del mártir de Catalunya, J0,3ep
Moragues. Oportunament donaren' de.
talls del dia i !lec en que se cekbraea
Eesmentat acte.
Recordern a tots els afiliats a A. C,
R., i a tots els patriotes, que en totes
les entitats i Delegacions d'A. C. 11.
d'arreu de Catalunya han quedat oben.
tes les llistes de subscripció per al
monument a Josep Moragues.
Unió Democratica de Catalunya
En la reunió general ordinaria tiagtida per la Secad temenina de lentita matriu d'Unió Dernocratica de
Latalunya, celebrada ciacrerament, catre atres coses, va procedir a la re.
novació . del . Consell Directiu, i ce
quedar format de la manera seguen::
Presidenta, E. Codorniu de Gendran;
‘..ce-presidenta, Pilar Azemar de Carrasco; secretaria, E. Ermengol de
Blanquer; vice-secretária i b:bliotecaria, A. S. Crespo de Casasses; tresorera, Agustina Pi vidua Trapee;
vocals, senyores Duran, Puig, Onyós
Carrasco.
..= o Per a celebrar la Diada de
San; Jordi, la Joventut de l'endat
matriu d'U. D. de C. ha organitzat
un acte que tindrà lloc dema, dilluni.
a les set de la tarda, al local del carrer
de Rivadeneira, 4, pral. Hi parlaran
els oradors senyors Eulàlia Duran.
Joaquim Huguet, Joan Ribó, Llins
Castro es membres del Consell de
Ro y era del Partit, senyors Miguel
Coll i Alentorn i Manuel Carrasco i
Formigu era.
= o El Comité de govern del Par.
lit d'Unió Democrática de Catalunya
amb motiu de la t'esta del Parró de
Catalunya. Sant Jordi, recomana d'una manera especial als seus afilian
que, ultra- assistir en el que puguin
a les festes organitzades a honor set:,
vulguin endornassar els balcons del,
seas domicilis.
= o Avui, diumenge, a dos quarts
de guau-e de la tarda, i a l'estat central del Partit (Rivadeneira, 4 1 . es
reunirá el Consell Nacional del Partit
per tal de tractar d'importants afees
que hi ha per tramitar.
La Unió Aragonesista i Sant Jordi
Avui, amb motiu de la festivitat de
Sane Jordi, patró d'Aragó, la Unió i
Joventut Aragonesista celebraran els
actes següents: Al mati; a les onze
gran miting aragonesista al local socia! (Moles, 26), en el qual parlaran
destacats elements d'Unió i Joventut
Aragonesista. A la nit, sopar popular
i vetllada aragonesista al mateix local.

Fabrica de
Joieria

ILLUMINACIó FORÇA

PASSEIG DE MACI4. 34
IMPOSICI OS AAAAA MAGNA
Fins al 4 de maig

1 ROGER DE
SALA BUSQUETS 1 LLURIA, 40

Argenteria

Ronda de la Universitat, 22
princIpal

Telèfon 11386
BARCELONA

PASMO DE GRACIA, 38
Noble. 1 °N'otee d'ert
MINI TRALL€110
Pintura

PETRITXOL
JOSEP PUJOL
LLUIS E. CUELL
Fine al 4 de maig
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CLAVA6UERA
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LA PINACOTECA

Els nous noms de
.—
En el Butlletf Oficial de la GeJAIME MERCADER
Fine al 27
neralitat de Catalunya del dia 20
del mes que som es publica la
relació dels noma proposats per
SYRA
l'Ajuntament per als (muere que DIPUTACIO. 292
. Tildo« 18710
ART I ORNAMENTACIO
s'indiquen a continuació.
JOSEP ANA,'
Dibuleos
PRIM
Pintura
Les instàncies de reclamació
JOIIIIP O.
poden eme presentades al RePuna al 27
gistre General de Secretaria d'aquest Ajuntament fine al dia 30
SALA PARES
del corrent:

eirvesareal Peninkelennorelelentnenel•reePIIMIllene

Ancló Catalana Republicana

GALETES

BIRBA.
1
f

pinten

SALA GASPAR
CO NULL DE CENT, 323 - Tel. 12084
CARLES VAZQUEZ
°Mulans al pasten
Fine al 5 de mala
Expo tilrld de pintura de CARA, MINGRELL,
111EIFFIEN, "MATAREN, MUEREN I aleas

GALERIES VALENCIANO
ExpoiierenirOr• 1 0

•

ELABORADES AMB PRODUCTES NATURALS DEL
PIRENEU
I

Gran ocasió

FILLS de PERE REIG
FLORICULTORS

RENART
Diputada, 271 • Toleren 18217
Fine al dia 27 d'abril sera «posee • la
matelia Sala Renart un colecte reoull de
d'idees d'arded.« «talan s del mate XIX,
que figuren en dime« condiciono
partioulare

M.

LLIBREal
AutOgrafs, ~Ame, amarillea
I el mes Important assorilment de
gravata de Barcelona
exposide I venda o pretil' Inversem
blants a:

METROPOLITANA

imanaron VILLA 1 NOVA
Canuda, 31, Palitos de la g ala Mozart

Joan Maje

per a comprar les

Casa fundada en 1894

ROBES, CONFECCIONS 1 CALCATS DE TEMPORADA

Telèfon 32051

AMB ECONOMIA VERITAT
Gèneres estampats de 6 rals, a 0'85 ptes. el metre
Popelines i Royals de 9 rals, a 140 ptes. el metre
Vestits de senyora a l'inversemblant preu de 3'50 ptes.
Sedes superiora, a 2'25, 2'40 i 2'50 pessetes el retre
I una gran quantitat de Vestits i Calçats dt moda, que
són exhibits als aparadors amb preu mareat. Vegeu-los!

Tan rani • , rorunrs. pau,rr s I 1°13 'urna
it iolite nites dedirsts a Van flora/ natinal.
Riera llanca (Caml de Reig) Les Corte
BARCELONA
Sucursal: Mercal de dant Antoni (Par!
ponent) 2118 1 389. de 8 a 12 del rnati
(Ulula do
Toldlon aleas
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Reparacid d'AutomMilis
Espeolalltat en la fabrleael d de
teta mena de peces de mainel
I 111 0TORI) DE OASOIL - •
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SARDENYA, 317 - Teläfon 64$71
•AROELONA
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J. MACIA LAMARCA
REPRESENTANT

Diada de Sant Jordi
Venda de l'exquisit
Pastell Sant Jordi

CONFITERIA
BRUNELS
Princesa, 22 - T.

24448

NOTA. Aquesta casa fabrica el menjar especial
per a la crin dolo minarle Sant Jordi.
X
.:44+6+6
64+044.44444

P, Torrens eros
FABRICA DE TEIXITS
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Fantasies i novetats en llana, seda i cut()
Telèfon 53586

BARCELONA
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Amb aquesta actuació pedagógica
s'aconseguiria rengranatge d'aquella
110:3 sords-parlants, convenientment
preparats per a l'ingres, des d'aquesta
lemas Palacn..i Bareeló. de 38 anys, escola, a les dArts Industrials i del
ELS OBRERS
UNIVERSITAT AUTONOMA de carácter general i que pels Conllogater del pis segon primera. de la Treball, en les especialitats professiosells provincials respectius siguin reAl local BOCitti riel Eront Unir casa Mulera 25 (lel carrer (le la Cera. nals.
ates les reclamacions que es formuConferencia sobre literatura. — Ha
No ens ha destranyar que els sordade Treballadors Mercantils del a dintre casa seca bou agredit per un
desvetllat malt d alteres la conferen- len pels :lustres consorts sobre in- Passalge de la Pitu, 10, se cele- individu que te rellogala una habitacio. muts ara s'atbstinguin de solicitar
clemnització
de
:asa-habitació
en
el
l'ingrés a les Escotes del Treball,
cia pública i els cursets que a la Unibre el clivendres ¡nuez tt una as- el qual ii produi diverses erosions.
versizat de Barcelona ha de donar sentit pronunciat per aquella ordre
— Allir al mar', a l'Avinguda del 14 Ans i Oficie, puix que l'absencia absenildent deis derendeffla de lea
ministerial.
soluta de prtparac:G acleguada, que
de
la
Univerailat
catedràtic
l'illustre
Inauguració del Grup Escolar "Pau cures del ram del Detall "El Ba- d'Abril, cantonada amb el carrer del ella prou intelligents se'n fan arree,
de Múrcia doctor Jordi Guillén.
lima una mota va atropellar la nen/
Denla
,
dIlluns,
tindrä
Iglesias".
—
rato",
"La
Saldadora",
"MagiaEl tema d'aquesta conferencia i
de sis anys Carme Barie, la qual ion els minta coratge i els fa isolar dels
oients, creguts d'estar en condició inaquest curset será: "Merma y los la inauguració del Grup Escolar "Par, zems Jorba" i "Estudio", i s'a- auxiliada al dispen,ari de Gracia, on
Iglesias", que el Patronat Escolar de eordh qué, clavan l'incomplipoetas llamados "divinos".
van apreciar una ferida contusa de pro-, ferior.
Barcelona
ha
installat
a
l'edifici
que
La dificultat de la comunicació
La conferencia pública tindrä lloc
[Henil, per par t de la Patronal del nóstic reservat a la re gid frontal La
Hotel Casanoves , a la barriada de
pida del sord-inut amb l'oient es Proa
el dia 24 (l'aquest tacs, a les set de bu
Sant Martí, convenientment habilitar lntude refereld al detall, es de- nena nassä a la Clínica L'Aliança.
eloqüent
per a demostrar-nos una alla tarda.
— En un magatzem del Pas s ei g le
clararien en vaga. L'acord fou
El curset se celebrará els dies 23 Per a donar-Iii cabuda a 5 00 infante.
tra de les fatals conseqüencles que
pres
per unanimitat, j es faculth Gracia. propietat ele Joaquini Martí i Rainaugural,
al
qual
assiatiran
L'acte
ah, 27 j 28 al mati.
mírez. penetraren Padres, els quals s'ern- priven l'accés d'aquests nois al conal senyor Alcalde i conseller regidor el Consell direelini per a fixar
Curset sobre Paleontropologia. — de Cultura, se celebrará als jardins data.
portaren generes per valor d'unes 2.00n tacte deis oients. i que per cert ve
a tomb de comentar corto ha estat
El divendres passat comença a la Fa- del nou Grup, a les dotze. Queder
pessetes i 8rin en plata.
una
'rantbd
s'acordit
adrecar
— Al Pare de M p nitutc. joaquirn Bue- :an fácil donar corn a legal solució
cu:tat de Ciències el curset que sobre invitats tots els veins i entitats callacarta
al
president
de
la
GenePaleontropologia donará el Profesa°, rais d'aquella . barriada.
no i Fresser caigtré per un terraali i es obligar el sord-mut a dialogar parralitat i al conseller de Treball nroduf lesions de considerad& Passá a lant, i en cana: a l'oient no se l'endoctor Jame Alcobe, tots els divensenya com es podeä fer entendre.
explicant-los el tnoliu que els l'Hospital Clínic.
dres, a les deis del metí.
L'Escota Ciutadana podría fer quelTornada del rector.— Ahir al malt ENSENYAMENT SECUNDAR! han obligat a prendre aquesta
rOM
amb profit d'aquesta comprensió
torna de Madrid el rector de la Unidecisió. Els oficis de vaga ja han
mútua. deixant concórrer als obradors
La situacf6 d'uns professors d'Ins- estat cursats, i ett un arte public, Per la formació professio
versitat doctor Bosch i Gimpera, el
i
classes
de la vetlla els nois oients
oual está n'A ben unpressionat de1 titut — Declarats en situació d'ex- que serà anunciat oporliniament.
trlults, perrtue mitjançant amicar conna l del Sord-Mut
resultat de les seves gestiona prop cedencia forçosa, els professors de es fiarà la data de Ins vaga.
tacte i arnh diclact:ca especialitaada
del ministre d'Instrucció Pública Calligrafia Taauigrafi, i MecanoAl carrer de la Portaferrissa,
,oguessin aconseguir fàcilment prod'assumptes que afecten al nostre pri- grafia deis Imaituts de Segon EnEn
plena
activitat
reconstructiva
de
a uns i altres l'ideal mäxim
rennit,
porcionar
está
número
19,
entresol,
senyament, a partir de primer del premer centre docent.
la nostra Catalunya, cris es plaent de de confraternitat i comprensió.
sent mes, p er hacer estat suprimides atnb earärter permandit, el Co- contemplar corn es van aconseguint
El doctor Bosch i Ginmera
Hem de pensar que Findividu que
encarregat novament del Rectorat i aquelles assignatures al, expressats mité de relacione que fou /tome- en el camp de la cultura. a mesura
parla és que té una dificultar orha cessat el rector accidental doctor :entres. i existint en aleros Instituts nat en la dita assentblea, oil els que les circumstáncies ho pernocten, no
ginica
que Ven priva, deficiencia fiDeuloieu, que ha exerct el cärrec alumnes que tenen formalitzada la se- dependents del ralo de Detall tots els avantatges que iaran possible siológica
que pede aminorar en el
ca matrícula en aquelles ensenyances poden linar a reeollir manifestos
durant ¡'absència del rector.
eficacia
l'enaltiment
moral
assolir
amb
transcurs
d'un regirn mcdt actiu d'enTítols professionals. — A la Secre- el Ministeri d'Instrucció Pública ha i a rebre indicacions. les quals i material des infants. amb que to- aenyament parlant, si bé nuest partara de l'Escota Superior d'Arqui- disposat:
d'ésser complertes
lla:imitare/0 sòlidament la mes posi- lar només senä comprensible en aqueli
Que es deixi en suspens els efec- hauran
tectura «aquesta capital s'han rebut tes de l'ordre de primer d'abril, res- trietament per a la bona manan tiva valoració el nostre patrimoni na- que s'habitui a l'eufonia particular
els titols professionals següents, per
cional.
aconseguida.
del
confin:te.
pecte a l'excedència d'aquells proles'
al seu lliurament als interessats:
Auri veiem com les Corporacions
A l'Escota Ciutadana del Sord-Paren aquells Instituts on existeixi
Ela obrera parats.—L'Associa- públiques es desviuen per accelerar lana
D'arquitecte, per al senyors Miguel sons,
amh les activitats manuals i pe&
Castillo Moreno, Javier Pla i Pujol matrícula oficial de les assignature ció d'Obt era fiarais de Catalunya la consecució d'aquella idealitat que aprenentatge, s'aconseguiria una mis
Salvador Ripoll i Sahaquin i Josep de Cal.ligrafia. Taquigrafia i Meca- P ro ff a a tesis e ls seus associals sempre ha estat programa conscient p rofunda nutrició intellectual,
nografía, fina al final del curs actual. que passin per secretaria, Fer- dels catalans. freturosos (l'adquirir,
Carretes i Vellestisch.
borant eficaçment a la tasca. ara mil:
D'aparellador, per als senvors Bar- havent de donar compte als directors landina. 67. els dies 23 al 27 del per mitja de radie cultural. el pro- p enosa. de rensenyament literari
tolome Hernändez Mora. Albert Vi- dels respectius Instituts, en el termini corre:11, per tal de comunicar-los gres tediad humanitzant de les ge- d'exi gu rendiment.
de den dies , del nombre d'alumnes
ñas Pérez i Rafael los Anguera.
Cal transformar el sistema d'edude l'avenir.
matriculats oficialment en cadascuna tul assumple que els interessa. neracions
Aquest devessall 4 ennobliment pa- car els infants mancats d'oïda i de
La Diada de Sant Jordi.— D'acord d'aquelles ensenyances, a l'esmentat
Els obrera del transport.—La tri hern de procurar «aunar-lo repara:1lb el calendari escolar aprovat per Ministeri.
P ar/a . adoptant motllos racionals, diUnir) General d'Obrer s del Trans- tint amb equanimitat, amb el ii que rigits per les modernes ciències pela Junta de govern de la Universitat
port Mecànic de Barcelona i
tots els infants gaudeixin deis beni- dagògiques d'actuacions funcionals, i
demä, dilluns, será considerat dia lesconvoca els seus afilials a la re- fets de l'escola i de l'ensenyament.
tenint cura amb el mäxlm lacte <le
1:0 amb molla de la Diada de Sani
ENSENYAMENTS
Sens dubte, un dels infants més fharmonització psicofisiológica.
unió general ordiuhria que linJordi.
ESPECIALS
menesterosos
d'instrucció
adequada
Transformara la seva vida social
cha. Iloc demà, dilluns, al sen
Conferencia ajornada.— La conte.
estalge social, a les deu de la són els sorda-wats, en el concernent ara raquítica i en gaudirá a plaer.
rincia que el doctor Moles Caubet
Prórroga dels pressupostos dels Pa- vetlla, de primera convocatòria. a la formació professional, i es in- tot instruint-se, desvetllant enserns
baria de donar tierna, dilluns. da 23
en el Curset que se celebra a la Fa. trOnats locals. — Per ordre d'Ins- i a dos quarts d'ante de segonni, dubtable que seria per a ells gran els set.; órgans amb els esports,
posseir una escola pròpia, on la gimnasia, la rítmica, el teatre, excuitat de Filosofia i Lletres, anex( tracen:. Pública, es disposa que es d'acord nimb l'article 37 dels Es- alltcient
poder adquirir la deguda prepara- cursions. etc., amb les activitats dels
dels Cursos general: des F:tua,. considerin ororrogats pel segon tri- latirte.
ció p er integrar-se a la ciutat, sense guata es fornirä la regularitat i
Universitaris per a Obrera, per es. mestre actual els pressu p ostos deis
cap de les prevencions qqe ara tenen, libri del seu ros i p enar dubte
Patronats bocata de Formació profesamb la o aria
caure's el dit
els fa doblar de l'afecte germani- rament mes ric del seu esperit.
Sauft Joali, que será testa a la Uni- sional, sempre que no es traen de
Aquesta gran obra Per al .SOrd'ult1t,
versitat, ha estat ajornada per a di- serveis que haguessin d'acabar llore°. mic Vil APLEC A SANTA PER- vol dels oients.
Urgeix obrir l'Escola Ciutadana del aquesta obra de regeneració d'aquests
marts, dia 24 , a les mateixes hora i sament en 3 1 de marc darrer.
adin PETUA DE LA MOGUDA
fácil
seria
Sord-Parlant,
ara
que
tan
éssers
elle ara en diem desgraciats,
No obstant. els Patronats que creaula.
Diumenge, die 13 de mate de 1930: per disposar d'edificis que ni fets ex- i que ells s'ho creuen. nornés la poEl Comitè notifica també que el guin convenient formular pressupost •
proper dimarts, dia 24. a les nou de pels tres trimestres restants del pre- •
Cobles: "Barcelona" (oficial da la prestos, estarien a propòsit raer a tal drä portar a terme• 'ami) exit l'Escota
objecte, sobretot, si ens fern cárrec, Ciutadana. que seria . la que aconse•
Generelltet) I IlEmperlurn"
la vetlla, quedará tancada automati. sent any podran fer-ho dintre deis Ole
seguint aquests mètodes breas
carnear la inscripció per al dit Curset requisits legals i enviant el projecte Me &n'Ye «pulid d'eutocare. Per • lu- (Me per al mäxim rendiment. les aument exposats. el veritable nivella•
dintre el present mes d'abril a la did formulen I programes • Seentarla las han desaer de cabuda recluida.
del
Tomen
da
le
sardana
do
meL'Escota
que
niodúirà
resultats
ment
de
ciutadania, que tant manca
Direcció General d'Ensenyament Proeli;ninada
loz. crreaar , dael nfro% 1d1.,1 pyr.s
ravellosos será la que simultäniament als nostres germana posseits del gran
fessional i Tècnic.
ENSENYAMENT PRIMAR!
a Fensenyament general hi hagi obra- silenci.
dors d'activitats mannals, apropiats
Enric TARRAGÓ
Les reclamacions dels mestres conELS
ESTUDIANTS
per a poder p racticar des dels treballs
Professor de l'Escala
Pel
Ministeri
d'InstrucciO
aorta. —
prevocacionals l'iris al preaprenentatge.
Municipal de Sords-Muts
Pública sha disposat que, promulgada pel dit departament l'ordre de 15
Conferencies culturals a la Unió
de desembre darrer ("Gaceta" del 26) d'Eseudianes. — Celebrant la data de
resolent favorablement la petició for- la Diada del Llibre, denla, dilluns.
CONCURS - SUBHASTA
mulada per diversos mestres consorts dia 23, a les set de la tarda, al local
D'APARELLS ASSORTIDORS
que sollicitaven duplicitat d'indemnit- social de la Unió d'Estudiants, Ricazació per casa-habitació, la disposició deneira, 4, segon, tindra lloc una conLa Companyia Arrendatäria
de la qual es basa en el dictamen ferencia pública, sobre el terna "La
Amb motiu de l'absència d'un dels
Els que tinguin robes empenyorades
emes pel Consell Nacional de Cultura difusió de la noticia del llibre català del Monopoli de Petrolis, S. A., concertistes que prendrà part en la vet- la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat
es resol:
arnb un complernent sobre la biblio- Irett a concurs per segona a P- liada organitzada pes l'Empar Mater- (Central) les dates de
Pmereack o
gaita l'agéncla per a l'adminis- nal. al teatre Barcelona. la Junta OrgaQue d'acord amb el dit informe del teca exhumada de Rag-Shamra",
empenyorament
de
les
quals
siguin
ante.
Consell Nacional de Cultura, i en carrec de mossèn Joan Vilar, membre trad& dele aparells assortidors nitzadora es ven obligada a aiornar l'es- ricas al 3
5 de juliol clarece inclusivamerits a les raons adduides en l'es- de l'Institut d'Estudis Catalana. Aques- de gasolina que s'indiquen a mentada festa fins al dijous vinent, dia
ment són avisats que en la subhasta púmentada ordre de 15 de desembre ta conferencia té gran importància continuaciú:
.2f5 del corrent.
blica que tindrä lloc en aquest Mont ele
darrer, que serveixin els preceptes cientifica, car es tractarà d'una maeituals a la capital:
Pietat el dia 8 de maig es maxedittä a
daquesta disposició corn a regulador teria desconeguda a casa nostra.
3,81 5.—Carretera
la venda de . les penyores dels presteca
números
13277 al 52304 que no hagis
3,5 0 3.—Plaça Espanya.
estat
prorrogats , deseinpenyorats o vi>
3,500.—Camp Sagrat.
nuts anteriorment.
3,508.—Fielat Colom.
3,6 6 1.—Moll Barcelona.
Saló Garcia Hernández, 113
3,672.—Passeig Colom.
3,807.—Pere
ACTES COMMEMORATIUS DEL TRENTE ANIVERSARI
Les condicione per al tul, conPasseig cle Gràcia, 31. TeL 1364e
da te fundarla de
cure es consignen en el plec que
Especialitats en pastissos per a
Programes europeus
estarà a la disposicid dels seESCOLA CATALANA IN088EN CINTO
aquesta diada
aelectea
coi/mil: milis a l'Agénria
nyors
dlumentre, a les 11 del matt , inaug unció de l'ExposIrló
Comercial de C. A. AL P. S. A., de
riel p rimer Concurs FotografIc a l' Liosta Catalana illoosen Canto. :nou 1,DIUMENGE,
22
sistenrla de les sutorltats de Catallunsa. Representara el Coreen de la
Barcelona, Via Laietana 28, tots REVEU AIGUA IMPERIAL
cuttnra. terror Ventura 6155d1
Generalltat rl ron se l/er
els dies feiners, de den a dotre
"AccI6 melera I renovadora de ''Escala Catalana Massen cinto", Parlament a
18'20.—Estutgard, 523 in. "La
cartee del director pedardiate de 'Escola, senyor Joule Parunella.
del malt, fine al din 7 de maig
La DelegaciO d'Hisenda ha assenya- dama de Pique", de Tchaikowsky,
"Influencie do l'escota catalana en el recobrament de Cetalunve", parlament
r'urer del eonselter ile PAJunlament de Barcelona senyOr Estan t slau Duranvinent. en la qual data reslarh lat per a dentä els següents pagarnents:
20'00.—Praga, 470 m. "La pro.
Reynals.
sie
Cobertes
i Terrats; 1.716; Concepció mesa 'venida', iPera de Sucretaneada
l'admissió
propostes,
Sque . ts parlament s meran retransmesos per F.1.11 Rädlo Barcelona. nema. di.
Aparicio, 95170; Cletnentina Carreres, 1
Ilun s , a les dru del vespre,
a les dotte del migdia.
.
Horn fa avinent que cada sol- 4251 Carate Gallard, soo; Miguel NaCONCERT POPULAR PER LA BANDA MUNICIPAL
20'00.—Franotort, 251 m.
19't5:
Francese
Palau,
7
i
g
o:
varrete,
licitant caldrà que presenti una
tbrieldi pel tun irr Lametta do Crienen, al Saló de Garcla iternonder. ralee
.',pera de Bole t Ferram0n, 50o; Eusebi Sane i tialtla
/nariguda ti d'abril 1 Provenca.
iitshineta i oferta per a rada un Isabelsoo;
Francesc Bordanova, 667'8o; ilion.
dels aparells que pretengni.
Francesc Gibernatt. 1.3671 Vieenc Sie20'00.—Breslau, 316 en. "L'oí.
res, 1.217 / 7 o ; Josep Soler, 600, i secre- selenr", ()perola de Zeller.
tari Juntes Administratives, 3 76.1'40.
20'10.—Poste Parlslen, 313 nas
• 1.11..ta aspan) ola". %arietes.
20'30.—Paria P. T. T., 432 me
"Els buffons", t'inedia de Zaitincols.
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DIAD

LA

tria del !libre

Cada any, en arribar la data assenyalada per a la celebrada de la
Diada del Llibre, sentim els mete).
Xes escremcas: ¿no contribuina per
ventura, amb les nostres propagandes diaries (a remarcar la paradoxa
que la Cambra del Llibre recompensa els articles ocasionals que s'escriuen amb la sola intenció de guanyar
un presea i oblida la tasca persistent
i quotidiana deis únics elements que
treballen eficaçment pel !libre) a desyetllar el culte absurd del ¡libre pel
'libre? sl'ao som, els propagandistes
del llibre, responsables de la tria
defectuosa de Ilibres que sol fer-se
per la Diada?
Alguna II ibr e teca conscienciosos
ces han cornunicat, passada la Diada,
les seres observacions a propòsit de
la desorientació per ells remarcada en
alguna compradora. Hom vecina entre un Ilibre de tesi d'autor solvent
i un d'aquests innobles tractats enci
clopèdics de sexologia que alguna editors pornógrafs 'lancen al mercas
barceloni perquè encara no han topas
amb una autoritat decidida, corn
s'escasa a empresonar-los. Hom pregunta al Ilibreter si es millor la poesia d'un tal Segismundo Largo-Ruiz
Chacan-Lavilla o la de Maragall, i
es decideix pel Ilihret del primer
autor perquè ral dos rals menys.
Horn es decanta per una mala traducció espanyola d'un autor rus, o anglas. o francés després de rebutjar
una impecable tradunció catalana del
mateix autor pesque el dependent encarregat de servir-lo és. massa sovint,
un indocumentat. Horn dubta entre
comprar la "Vida d'Alexandre" o la
trista videta d'un escuat estel cinereatoarafic. H044/ prefereix Quevedo
a Auaiìn Marc, la biografia de Rasputin a la de Pasteur, Milà i Fontanals, Fahre o Remen Llull, etc.
La Diada del Llibre hauria d'ésser

BOU LIQUIDA
ELS SEUS QUADRES
FIVELLER, 39

la del bon llibre. i els encarregats de
propagar-I ahaurien d'establir al costas de la Insta de ¡libres recomanaMes la llista dels llibres abominables,
la qual llista, a Barcelona , . és interminable.
Slauria de fer entendre als compradors de llibres que el malos ornament d'una casa és una biblioteca;
que en establir un pis &banda de
considerar indispensable la destinada.
ja fos d'un pany de pares per a Ilibreria, i que els ¡libres són tan indispensables com els eixugamans. Perä
simultäniament sels hauria de fer entendre que la tela dels ¡libres és un
afer tan impartant com la tela de
l'estil del mobiliari, i que la lectura,
per part d'un bosta, deis Ponis dets
solunis de la nostra biblioteca familiar el documenta sobre la costra
pereonalitat espiritual angla molta 111i5
d'exactitud que el dictas d'un gratalag.
Un llibre comprar a l'atzar pot
ésser la nostra salvada, pecó samba
pot ésser la mort de molts. No as
que creguem que slagin de posar
rnoltes limitacions als leetors: els indexa, grocs o vermells, són, ben sovint, una bona pauta. Hi ha ¡libres,
pecó, que entren en tots els indexa,
llibrots inserits a un índex universal.
Lenemic del Llibre és, dones, el
Llibrot, i la Diada de denla hauria
¿'éster d'ofensiva contra el mal ¡libre.
Per a l'ameras català del ;libre la
data del 23 d'abril té el doble significas d'ésser un homenatge popular a
la nostra literatura i, a la vegada,
una competida) d'esportivitat patriótica destinada a /conseguir el record
de venda a favor del !libre en catalä.
Les edicions catalanes tenen, a la
vegada, l'avantatge creases una tria.
Tot i que en català es publiquen
!libreta, el ben Ilibre domina; les calleccions amb peu editorial responsable faciliten al lector les seves adquisicions. Per als qui creuen que les
bibliotermes particulars han de proveir-se damunt un fons bàsic d'obres
de valor universal les actuals

Biblioteca Marxista
i111111111111111#1111131111111!11111111311111111M1111111111111111111111111111111111111111111111!11111{111111111111111111
LenIn: EL ESTADO Y LA REVOLUCION

,

»EL 'L LIBRE
I

4IMIOnsa

cata- lar atractiu. Pena abans de donar-se un
lee Recordem manis ala ellssics comentad, fiaggi-nos co l'origi nal progrecs i llatins de la Fundada Bernat funditat del títol . L'autor dels Singwcions catalanes ofereixen en bell

Demá

La

A

...... 4 Pies.

Lenln: EL IMPERIALISMO, ETAPA SUPERIOR
DEL CAPITALISMO

5 Pies.

Lenin: EL EXTREMISMO, ENFERMEDAD INFANTIL DEL. COMUNISMO

4 Ptes.

Marx-Engels: MANIFIESTO COMUNISTA ...

4 Pie.

Diversos: KARL MARX COMO HOMBRE PEN. 4 Pies.
SADOR Y REVOLUCIONARIO . . . .
K. Marx: TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL
PRECIO, SALARIO Y BENEFICIO

4 Pies.

MINIMMIIIIIIMINIZI111111111111111111111131311111111111111{111111111111111111IIIIIIINUMNIUM113
Apareix avui:
EDUCAC1ON SOVIETICA Y DOMEST1CACION

CAPITALISTA
per Miguel Arroyo de la Parra
Dues pessetes a totes les llibreries
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EMES ZOPA IMERICI
PASSEIG DE COLOM, 4 * BARCELONA

Els Ilibres PROA
San una garantia de seleccial
virivaxe., etelddiN

Metge, eta cleasice catalana de la
concede "Els Nostre. Classics", els
classics del món de les editorials
"Barcino" i "Univers"; les obres dels
grans mestres dins la mateixa
ció, i a les biblioteques "Proa",
' Literaria", etc., les obres completes
dels nostres escriptors — Verdaguer,
afaragall. Creixells—, les grana mileions bíbliques, el, ¿arrees volums
rfalguns deis nostres prosistes, les
darreres obres dels joves poetes, els
!libres d'histeria i de geografia cada
ella mis abundases en català, els imprescindibles manuals Barcino de la
famosa collecció popular, els de la
collecció 13, A. C. A. I., els dt
-L'Amic de les Arts", les gramatiques i els diccionaria, imprescindibles,
etcètera.
En cautà s'ofereixen avui al mercas prou llibres per a satisfer una
bella part de les exigencias del lector.
Amb tot, pena, cal triar els llibres,
i Asee en la tria exigents.
La millar recomanació per a demä
seria: Compreu ¡libres, pesas penseuvos-hi...
V. FOIX

lars anteilatics ara ens presenta una

epoca de la seva pròpia vida, que va
des de la infantesa fina a Fany vint de
la present centiiria, amb tetes les persones interessants que ha vist i cortegut, ambient que ha respirat i hores
bones i dolentes que ha viscut. [Vaquesta autobiografia ell en diu L'assaig de
le nido. Sou pregats de meditar un
instant i veureu corn tots nosaltres, davant les fallidas, les marrades i els
entrebancs de la riostra existencia, han,
sentit la impressió que assaiävem miele= que no hem assolit. Magistralment
exposada acuesta sensació, la veurem
encara més definida en fer esment daqualla rassió per les altes joies de l'art
i de l'admirada que apassionen
Vidal. Sota un lema aixi. tan original
con' suggestiu, en el pòrtic. entrem al
museu que és anuest cupés volum de
cinc-centes pagines.
A remarcar restil
sineer. Ne
ens trobem davant de ese trachine. de
cap emnalainament. efectisme exagerecia L'autor ens cleina ala mà i en,
nresenta la sevx casa, els seus fama.
liare la seva infantesa 1 el sets germa
l'Aladern, a Alcover. Una reneracia
d'afroverenes de la serena mei rat de
la cansada centaria desfila clavara dets
DI4DA DEL LLIBRE
nostres
amb el caracter, la vida
i In forra ese la atama rl. rlacm
OBRES DE MARAGALL sap danar-los, tOuirm pedrera An =tienes aaeines clanes bines de novelOuinse voluma publicats
les! "nent dei canea gens ¿el llame",
faaneedota nrecisa i sianifi eetiva rusnire i a constantment a rada pastina: fent
"L'assaig de la vida"
eaneieenea sasb els arnics 'le inventes
ter PLACID VIDAL
de pl¡c¡d Vidal. de miel en mira. ets
taue tenim record d 'anuells temes i
les ¡cercenes ee 1 . 2 n Ihn e gr, 9 , 3, reEs, Piacid Vidal, un dels nostres li- const suint la hi staela la alstidade.
terata de mejor vida inten tata el aq uells a n'a tot ele
"es'
vi netti
seu Ii, al espinas, oa ce vedades
seerets de la vida veraet
tines arrugues; earrera els seus aprendren
esneetacular
pees-vesd'atalo, 42/140S4 esniorteds, tantost iaolants,
el seu rostre serè, vio¡entat, sie Ilmay mena boca.
No
cal
citar
noms.
El
llibre
porta, ja,
en llun y , per cäustiss somnures, batega una ánima sensible. El seu espera un nomenclätnr, on es compren prop de
esta sempre tan despees, tan hipersen- sis-cents inteHectuals o artistas i gran
sible, que, COM =mima placa, copsa nombre de personatges que no per ésd
atrihuts san menys
i registra el detall. t anecdota s la in- ser H ieres 'aquests
interessants. Crec ene n'hi ha proa amh
tencia de tut alió que passa al seu
enlosa, hu arxiva en la aeva portento- aquesta dada per a donar una idea de
sa memória so le ha res ni ningú la magnitud documental de l 'obra de
Plàcid
desapersebut per a ea.
Pera seguim... I si l'estil es senzill
Els bornes que pensem que mentre
vivan fem lastima", diu, tot so y int, amb i planes, ¡'anécdota guspireja. el carácter
es dibuixa i el verisme resplenun tramic somriure. 1 aquest sentit de
La histeria, de la continuttat, tan indis- deix, timba hem de remarcas q ue l'aupensable a la formada collectiva dels tor s'absté de (melificar le persones
pobles i de llur cultura, és el que ha que tracta, ja que solament e.. asa i fisostingut durant set anys la ploma a xa, acuse gairebé no comentar ni els
la ma. de Pladd Vidal mentre escrivia fets, ni les paraules. Tot plegat va doL'assaig de la vida. ;Quina aleó per nant-nos la senaació d'una obra escrita
als que creuen que la producció litera- amb l'anima oberta. Amb aquell amor
per rail i la vida de l'artista, amb aguaria es fàcilment improvisablel
Plàcid Vidal té el caminar de ven- lla passis que Placid Vidal sent per a
esta l'aspecte deprimit, la veu apaga- les lluites les contrarietats deis llada... Molts no creuran que l'autor n'In- mes que persegueixen un ideal. Cap sandesig de herir no enternovella singularissima dintre les dalia ni cap
la diáfana exposició deis fets.
nostres lletres, on la realitat i el som- boleixen
Si algú es veiés en el mirall d'aquest
ni apareixen bellament fosos dins un Ilibre, estrafeta la
silueta, no sera pas
mere de possibilitats, pugui ésser quel- l'autor qui l'haurà desdibuixada,
sinó
es= mes que un maullad«, un idealis- els fets per ells mateixos, "la història
ta solitari; no creuran, potser, que f au- que noealtres fem n'entre vivan".
tor de L'Amor artista, Les 'remeses
I ara ens trübem, dones, amb qui Pläamigues, Lo conga dels lifrOi5 i de la
Vidal, i fent anecdota, caricter,
punyent novelleta PlItja en el desert su- cid
vida
i novena — parqué gairebé L'asperi l'ombrívola figura d'aqueas que
de la sida es biograiia noveHada—,
passen pel món com una queixa, un de- satohistòria,
història viva i suggestiva,
sig, o una nota alta, perduda en- les fa. será, forçosament,
font de consulbaldes immensitats de la vida dels ho- que
ta per als gin vulguin estudiar aguames. Holm no veuran, potser, que tot lles apoques de la literatura i les arts
ell és esperit, passió viva per les arts de Catalunya, quan els escriptors i poei pels artistas, i que somnia i observa, les, suelta d'elis improvisats, =lb fuque medita i compara, que riu i que gisseres vocacions ¿'arribista, ho enplora, que ataca i perdona, i que sem- valen tot, com una allau irresistible i
pre vibra, de cap a peus, com un bon destructora.
Qui sàpiga de Ilegir troapassionat. Per això la sera veu apa- basa que Pläcid Vida!, de tant en tant,
gada esdevé un espinguet feridor, el
seu cos decaigua s'omple de ¡oree i amb lInnyana ironia, exposa mestrivolales febleses, ¡es buidors, les clauvisoria i el seu caminar de vençut es asnal
dicacions i els arribismes, quan es pretorna la marxa ferma i decidida d'un senten. Penh ultra aquest gran bagatMatador quan remeció artística, la cri- ge d'ara observada). penetració i pes
tica o la lloança l'animen. Ningú com resa, que fan tan agradosa la lectura
ell no es capa; d'apassionar-se pel dra- de L'assaig de la vida, ens trobem dama de la gestació o deslaurament d'u- vant d'una obra inspirada tota ella en
na obra ardstica, per la Huila d'un au- aquel sentit de continuitat que he altor amb el pablic o els seus enemirs.
iada més amunt, que tanta manca ens
Ell, que estima tant les arts i les Ile- fa a nosaltres que reconstruïm un poble,
tres, sent samba, com ranga els drames una anima colectiva, En aquelles pagines
inteneetuals i dels artistas,
veiem com la }listada es quelcom que
1 aquest amor assegura en la seva es filtra fina a les mis petites accions,
obra Launig de lalrida, el clässic si vis i com ella mateixa pasas' per damunt
me fiera, i la fa usa obra artística. in- dels qui la fan, i els esclafa o els adreteressant, agradosa, plena d'un singu- ca; veiem com eitern mandats, enge
neral, del sentitnent de continuitat que
dignifica l'home, com la manea, tamDIADA DEL LLIBRE
d'esperit de jerarquia fa que un lapsa quaranta anys de vida collectiva
OBRES DE MARAGALL doni, encara, una sensació caatica ferQuinze volums publicats
mentadora.

Ele

Pläcid Vidal ha efgetat, amb aqueo
!libre, an altere inddit a Cutglunya
que calla instaurar par a, bi i ensenyament de propia i d'estranys I Ha fet art,
tot donant histbria, critica i i
fins ~ella d'alta quelitet ernetiva en
passat ges de la seva vida intima, que
són pigines inoblidables.
Tota aquella passió per les arts els
artistas ha subministrat a Mide' Vidal
l'immens doll d'observadons aniedetes
vessades en les pagines del seu llitere
amb minuzias control i ajustament. jo
no he sentit vibrar en cap passatge, en
cap anadea ni incident la sageta de
la venjanea. I si bé he pensat mes tm
autor cruel hauria pelasen fer
. estralls.
mai no he sentit l'esearrifarea d'aquest
emita Benvinget sigui aqueas !libre gire.
erarios a Jean Esteleich. apareja al
canes de les Iletres cats lanes per a res'an-tal clavas reas, una lit*.
Joan OLLER I RABASSA

DIADA DEL LLIBRE

OBRES DE MARAGALL
Quina. voltizas publicats

LA DIADA DEL LLIBRE
CATALA
Guia del lector
Tres mesos d'edició catalana
LITERATURA

(Novelles)
"Sonata a Kreutzer", de Laca, Tels-

seins,

A,SSAIGS CRITICS

POLITICA NACIONAL

ti Mernaries• d'Enric Galvey. - "Les
Idees litereries de la Renaixença Catalana), per Octavi Saltos. _ "Cotice.ció d'Assaigs i Monografies" de l'Editorial Barcino) . 6 ptas.) - "Jaume
Cenen", per loan Anglada. (Edi cions de l'" Associació de Periodiates".
Administració Llibreria Catalania. 3
ptes. - "Homenatge a Pompau Fabra". Edici6 de l'Associació de la
Prensa. Administració Llibreria Catabinia. 1 . 5o ptes. _ "La crisi d'una
civilització", per Josep Ist. Tallada
Edició de la Llibreria Catalania: 3
pessetes. - "La llenen; literaria de
Catalunya", per Manuel de Montoliu.
Edició de Lleis Gili, l'5e mes. - "FeMe o l'esperit cte Renaixença" , de Joan
Estelrich. Biblioteca Catalana d'Autors
Independents: 5 ptes. - "Catalunya
l'Europa futura" . per Alexandre Deuloféu, pròleg d'A. Revira i Virgili.
(Edicions de la Llibreria Catalänia:

"Revolució Catalanista", Per I. V.
Foix i Jo s ep Carbonell. Edition, "Monitor" d'Estudis Pellties. Impremta
Altas.

El dia de la Festa del Llibre, Llutoi (Biblioteca "L'nivers", de la Llicieta Canyä, antera de "L'aseen fe.
breria Catalania: eso ptas.) - "Una viman!", eignarä els exemplars que
da", de aMnuel Valldeperes. (Adnlimss'adquireixin de la seva obra, a LI
tracia) "Llibreria Catalania": 3 Mes.) ¡librarla Duran. del carrer de la Bo"Principi de Felip Latera", de Mauqueria, i a la Ilibreria Catalónia.
rialSerealiima. (Administrada, "Llihrena Verdaguer": 5 Mes.) - "L'oreja al
desert". de Miguel Llor. (Edicions "Llibreria Caleta:tia": 5 ptes.) - 'La 1kgeoda de Don loan", rer Pr6sper Merimee. Trad. de J. Ferran i l'aletea
Sortira "La Comedianta" i l'obra pa(Quaderns literaria: 55 ter/tima). - "Mistriatica "La Nostra Parla", volees
tada d'una ricia i vint Israealets". de
XII.i d'OBRES COMPLETES
Rosa 3f. Arquimbau. (Edieicins "LliIGNASI IGLESIES
hreria Catalbnia": 4 ptes.) - "La eavaAdquiriu-lo.
lleria rusticana a , de G. Verga. ("Bíblica
teca Univers", de la Llibreria Cata
lania: t'y) ptes.) - "Passa infant",
DIADA DEL LLIBRE
novena per J. Navarro-Costahella (BarRENAULT SEDAN
crisma 193P.
OBRES DE MARAGALL 47 mil, equipalmsan, nenn. ta. Pausa.
PROSES
Quiere volums publieats
t1P ,7010M, 5
"Despeas de callar el carió". per Llufs
Faies. - "Miguel Angel i abres emites"
d'Agustf Esclasans. (Admira -sació "Llibreria Catalania": 5 Mesa - La Rayolució moral", per Anna aluriä. - "Ovan
els canyars garlen". de Felip Pelan.
DEMA
("Biblioteca Lleidataia". Administrada
"Editorial Barcina". s pies.) - "Mem6ries cantarelles". de Frederc Mistral, traduides per G. Colom. (Volum
seere darrer. dese de la Cal-leeri6
nás.sicc afen", de l' Editorial Baren les vostres compres obtindreu el
cine". A mes - "Desembre". novata per
Baptista Nariguera. - "Les Preaeals
imaginarles", per Pere Corentines
("Quaderns Literads": 5o centims).
NOVETATS MES DESTACADES:
1
POESIA
"L'hara viva". de Damii TOffeltb.
31. Llor: L'Orelg al desert
6'— ptes.
(Ariministració de la Llihreria CatelbVega: La Cavalleria rustloana (Univers
150
" muntanva damemes .) - La
ada :
M.'
R.
Arquinsbau:
Histeria
d'una
nola
1
vint
listes". de Gueran de Liost (Ed. Lluís
3,Gili: 7 Mena "Ritmee r934", per A.
A. Deulofen: Catalunya 1 l'Europa futura ...
Esclasans. (Barcelona 11134: 5 ptes.) Gräu i Ros: Catalunya-Orient
5'—
"Paemee". de Xavier Benguerel. (Miraseis "La Revista", administrada de la
F. Soldevile: HIstória de Catalunya Política)
a
Verdeguee:
3'So
ntes.)
"Set
Rústega. 15 ples.; lela, 18'—
lailsreel
colora". paemes de Tatas Casal, i GarA. E,sclasans: Miguel Angel I altres prosas IV—
da. (Administraciat • de la Llibreria VerM. Rodoreda: Del que hom no pot fugir
380
¿ aguar: 4 Pes.) - 'El bes als T'avis",
A. Fuster: Perot I l'Estel 6'—
de Carles Salvador. ("Biblioteca de
A. Fuster: Perot i l'Estel (Hl) ............ 15'rentemporanis". de la Societat CastaL. Elias: Desprds de callar el cene ........ . 4'Ilanenca de Cultura: 3' 110 Mes) - "El
A. aluda: Revolucló moral ...
1'—
Remen". per M. Antania Salva. (EdiL'estel Iluminas
cions Lluís Gili: pies.)
P. Bertrana: Jo (laca. Unisers) ......... ...... 225
HISTORIA
P. Vidal: L'assalg de la vida ...
... 9'—
"Una mira d'història*. per Maluquer i
S. Espriu: Aspectes ........................ 5'Viladot (Ed. Lluis Gili: 6 ptes.) - "HitDalman:
Poldmica
325
D.
Varia política de Catalun ya". de Ferran
J. Roig ¡ Reventas: Presons obertes
5'—
Soldevila. (*Editorial Alpha": is ptes6
Reventas:
81tgee
dele
nostres
avis
ir—
Roig
i
E.
"Annals del Periodisme Catali", (Ed. de
iza Thabellor: Contes confidenolals
3'— •
l'Associació de Periodistes. - "Gestes
heroiques de Catalunyal , de N. Soriano. ("Llibreria Catalania": 2 pesUltra el DESCOMPTE del 10 per 100 sereu
"Resum d'hietaria del Coeetes).
", per AlfonsM aseres. (Volv er
marc",
obseguiats amb valuosos regals a la
98 de la "Collecci6 Popular Band1
no): laso ptes.) - "Records i
Pass l'aferrar.
ses de Catalunya),
(Volum inri de la "Collecció Ponla,

Diada del Vibre

DIADA DEL LLIBRE

10

per 100 de descompte

Llibreria Catalimia

4 llibres de la Macla

PA
IIIIITORIA DE CATALITNYA (Tele d'episodios),
‚ 'ab ée de 60 dibutxee
d'A. Revira
7
de J. 064•14, molerles le trepe
POEMES (1917.1931), de Ventura Gr osso', ama)
3
prb1eg de Juana Verses.
4 OCELLIat, de Deseen Jetudas(
AMI BU» 11141
Verdsoier, amb il'Instracloas de R. apena:ny • 3
l'ANUA UN 11317.3NT, atevelde, de J. Navarro 4

Costabello

lar Barcino": 2 ptes.) "Histäria de 6 ¡ates. "Segon Llibre del Sistema',
Catalunya i Aragó), per H. J. Chay- per A. Esclasans. Barcelona, 15134. 5
tor. Tryid. d'Eme Mamases: (Edi- pessetia.
cions &bis).
CR¡STOMAngs BARCINO
ed te r . PIATGES
"Els Trobadors". Text provençal
"Viarges ¿'Ah í Bei" (Volum X: versia catalana per A. Serra-Baidó.
".Aväbia", tercies part; echen XI: Segon volt= dr Concedí) "Creas»
"Palestina"; voluni XII: "Siria); vo- maties Barcino": 15'5o ptes.
lum XIII i darrer: Turquia. Fi del
CIE.VCIES MEDIQUES
viatge). Collecció Popular Barcino a
a t'so ptas. cadascun. - "Catalunya
"Mètedes dadentificarió personal",
Orient), per F. Grau i Ros (Egipte, pel Dr. Josep Calicó. (Quadern nePalestina i Siria).
me' 074 de la CoHecció afonogra.
fies Mediques: 3 pies - "Eviteu les
TEATRE
deformitats deis infants". pel Dr. J.
"Un tragipoema i Tizianella), cha Ribó i Rius. (Edicions de la LlihreJosep Lleonard. (Edicions de "La Re- ria Catalania: a ates. - "La pubertat
vista). Administrada,: Llibreria her- patológica, pel Dr. Leandra Cervera.
daguer 4 ptes.) - "Obres de Molie- Easc. 76 de Monograiies Mediques.
re). (Volum V: "El senyor. de Poneceagnac"; "El rnetge per foraa);
"Lamer metge); "El malalt imagiDIADA DEL LLIBRE
nar)). Traducció d'Alfons Maseres.
Concede. "Els Classics del Män) de MEMORIES DE. GAL WEY
l'Editorial Barcino), 9 pies.) - "L'espenyas, al-Este'
cola deis marital . de Moliere, tra- Anecdotari de
ducció en vera i assaig critic del teatre de Moliere, per Joaquirn Ruyra.
(CoHeeció "Noy splet) de l'Edite
GROGRAFIA
rail Barcino). 5'5o pies.) "L'moa"Geografia ffsica de Catalunya",
luei6 del teatre), per G. Diaz-Maig.
(Volum inj de la "CoHeceió Popu- per Marcel Cbevalier. (Administrad.)
de la Llibreria Catalernia: 3 5 0 Pes.
lar Barcino), f'so).

Ir, •-‘ -

RONDA DE SANT PERE, 3. -- BARCELONA
ii,•-•4M.r.e.,M.M1+,4n1en41•Nri.,

Llibreria Verdaguer
pta.

ea
of

3,50 9

A. Domenech, S. en C.
Ribmbla

del Centre, 5 -- Telèfon 16164

Diada del Llibre
DESCOMPTE 10

Ti

PER

100

EI más gran assortlment d'obres catalanes, de Literatura,
Art, HIstOrla, Cliencles, etc.

9

colleccie de mes categoria:

Blhiloteca A tot vent

No deixeu pas de visitar la "roulotte" que
Taupttnerie, /O

hi haurà instaHada a la Rambla, enfront

del Liceu

9,Ple'ergo917.-?
LA PUBLICITAT

DiUrneng t. , "22 d'abril de 1934

Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi

lliurat a Radio Assisciarib de Catan:n, a, a profit del Hit del tuberctilós

Amb motlu del DIA DEL LUDRI acaba de publicar-se la

HISTORIA DE CATALUNYA I

ARAGÓ

* [tel que brea ‚in tet fruir es el
1.1emi, dilluns, dia de Sant Jordi, l'A- títol d'una molt interessant msella use pel Dr. B. J. ONATTOR, "Pellow" I "Senior Tutor", del OoNegl
cademia Catalana de Belles Arts
araba d'estriure la ¡ove autora Mer-è
de Santa Caterina de Cambridge
Sant Joch celebrara a la lasa 1.1otta, Rodoreda i que es posará a la ven:2 3E0 unge. de text, amb nombroees illustraolons en lämlnes toca
a les sis de la tarda, temió pública. Ei denla, Piada del Llibre.
del text. LtIXOSSITISDL relligat en tela, 18 ptes. (Edle. en paper
secretari Ilegiri la Memòria reglamos* Els (libres us esPe r ela. — Domi
de fil, rellIgat en pergarm estli antic, Ptes.
Urja, i l'academic senyor Jssep Goday
un treball titulat "Estudi históric i me- el ciutadà trobará. per tot arete; dels EDITORIAL ORBIS -- C. PARIS. 180. — BARCELONA
todes de càlcul de les voltes de maó de nostres carnees i places. !libres i Inés
De venda a totes les Illbrerles
llibres. hl dietriete 5eaè lindra
balune71
pla".
més
ferm
en
el
Casal
Catala
de
Tot seguit es farà lliurament dels seguerra ele l'Eteampla (E. C.1 per haver
gnents premis:
Bossa de siatgr, costejada per la Ge- installat davant l'estatge, Corts Catabanerabt a t de Catalunya. Any 1932, se- nro.. 463. 11114 nriginal para c1a, nn u,
nyora Josefa Gonzalez Muñoz. Any dril seszon s els comentaris, 12 més ialartuera acceptaciO. Tots els catálans m o
1 933, se a s-or J o se p M. Jiménez 13otey.
Premis Conde de Laverti.—Any 1933. vulguin aportar Ilur donatin de Ilihre‘
Premi de 500 pessetes, senyoreta Anna per a la biblioteca del Casal, hi batirá
Torra Sánchez. Pecan de 25 0 pessetes, unes llistes a l'efecte. amb una assenyada
orientació. Els socis podran, enserm, icesenyor Eduard Vial ¡ Hagas,
Medalles Josep 3falriera.—Medalla Ino adreeant.. .-.* a les c ompanyes de la ,er.
d'or, senyor Jaume Bellmunt i Ti:afees, ció femenina per a d'altres oferiments
'Medalles d'argent: senyor Ferran Ara- Cal que as regen amb els components
sa i Subiracs i senyor Josep Garriga i de la serri6 de Cultura. Dernaneu
iniliors autors i , per la gran CataluPlanes.
Medalles d'argent, per oposició. Curs ny& recorden (me celebrem anualmem
1931'1932: Dibuje lineal, senyor Eugeni aquesta Diada del Llibre.
Sori i Garcia; Dibuix artisc: senyors
* E. Rain i Rarentds publica una
Melcior Busquets i Mugas, Siete Blasco i Brugueres, Antoni Catalá i Gornis, novella de costums comarcals catalans de
Siete Alberti i Thomis i senyora Eu- fa cinquanta anys: "Sitges dels nos.
lälia Romagosa de Ripoll; Fusteria i tres avis". .Aquesta obra é.5 la narra:nobles, sensor Ramon Moixí i Roig; ció danicelotes, contes i alegries que la
Técnica i ilistória de les Arts indus- blanca Sitges passava aleshores.
trials. senyor Pere Calders i Rossinvol;
* Edicions floisme po sa a la ven.
Teoria i Història de les Belles Arts,
senyoreta María Assumpciú Gutiérr.:z da els volums 11 i 11 1 de la seca coli Gili; Anatomia artistica i Dibuix na- lecció: "Polémica". cle Delfí Palman
tural en moviment, senyor Francesc Bai- i "Del que hont no rot fugir". novell]
xauli i Morales; Perspectiva i Esceno- de Meneé Rodereda, la qual. amb aquest
grafía, senyor Atila. Santacreu i Segu- llibre, s'acredita de gran psicitleg en e i
ra; Dibuix de Tantic, senyor Josep M. caràcter humä.
Cruz i Pomet ; Dibuix del natural, se* "Calalunya-Orient”. de F. Grau i
nyoreta Pilar Senyan Escola.
(les de 1932-1033: Dibuix lineal, se- Ros, ultra descriure amb una !Manejositat
que serveix de guia, fa una con,nyor Ramos Moixi i Roig; Dibuix artistic, senyors Enric Ferrer i BruAue- paranea molt notable entre les situacions
res, Francesc Baixauli i Morales, Eran - econòmiques de Catalunya. amb diverSón el tercer i quart volums de la Colleeció
case Sorribes i Riera; Fusteria i mo- sos palios orientals.
Balagué. Volums en 8.è bellament relligats, amb
bles, senyor Manuel Mir i Roca; Técni* Exposició de les Arts del ¡libre,—
ca i Història de les Arts industrials, L'Ateneu Popular de Gracia (Salmeron
UD retrat de l'autor. 4 pessetes a totes les llibresenyoreta María Assumpció Gutiérrez i 61 inaugura aquest mati, a les deu, una
ries i quioscos. LA DIADA DEL LLIBRE
Gili; Anatomia artística i Dibuix d21
Arts del Llibre. Aquest
10 per 100 de descompte
natural en moviment, Joan Pares i exposició de les de la serie organitzada
forma part
Ferruz; Perspectiva i Escenografia, se- acte
De
la
mateixa
Collecció: Vol. 1: Espills dormits,
per a celebrar la Setmana del Llibre que
n y or Ricard Enguiu i Malarut; Dibuix amb tant d'éxit aorta a terme aquesta
de
Ramon
Xuriguera.
Vol. II: Notes.d'un estude l'antic, senyor Ricard Miralles Guinovella entitat cultural. En aquesta Exjarro.
diant
que
va
morir
boig,
de S. Juan Arbó
Llibre
prenen
Arts
del
de
les
posició
Per a en cas que s'haguessin extracases tan importants com són la
viat algunes de les invitacions a les so- nart
Foneria Neufrille, els impressors Oliva
Comandes a l'engròs : VILELLA, Barcietats artístiques, se'ls prega que es de Vilanova; Castells. de Valls; Horta
donin per invitades, així com tots cl s la fabrica de oapers Guarro: la fábrica
barà, 15, i Muntaner, 42. -- Telèfon 35255
que les integrin.
de tintes Lorillene. el rellieador Brunona de Aragón", “El Genio" i altre,.
c alla; el benemérit Institut Catalä de les
Ja alean:res lo prrinsa de Madrid no disUna revista nacional
Arts del Llibre, etc.. etc. Figuren en
4:Mula:a llur adversió enzans aquestes
CARDARES PER
la primera que se Sr. Director del POPULAR INSTITUTO POLITSCNICO
migrades manifestacions. "El País", dia- ¿Superarà la venda de aquesta exposició —
Apartat 105.—SEVILLA (Espanya)
CORRESPONDENCIA
celebra
carácter popular — reprori madrileny, deis: "La prensa — fein
senyor mea: Servil, -vos trarnetreus a volta
sien
enguany, el volum duccionsde
artistinues de gran ralua. relli - torren. 1 sènse cap compronns ru nesprsa per la mesa
AGRIELECTRICITAT,
referónria ale catorze periódico que en
radares d'art. fotografies, catalegs. cae- par!. ei inbret que m'ensenyn la manera imaprenme
CULTURA, CONSTRUCde 1933?
rastella so g ien a Barcelona — anda er
mostraris. Hl ba una estadística una curara per correspondencia sense sorur per a res
C10, COMERÇ. TOPOmanos
de
hombres
de
escaso
saber
er
de casa nieva.
GRAFIA. COMPTABILIDilitins, Liada del Llibre, reaparei- tia en ereure que Blasco de Carne haz in
n'oh interessant de la producció munTAT, QUIMICA, MEsu mayor parte. y que si saben algo
...era "Revista de Catalunya", la qual afrentar la maquino de vapor mari.
Els lectors de LA PUBLICITAT re- dial de llibres, amb dades de 17 paisos
CANICA. AUTOMOBI.
no
es
castellano.
d'erudició
Ors,
en
tina
',rostro
bid
i
d'alta
cultu•
tradicii,
cordaran que la senda de ¿libre, sobre- des d'Isl à ndia fins a la Unió de Repnnc a continuar una
L'EME I FCSTER1A
La primera "Revista de Cataluña - tot catalans, supera la venda de Ilibres
ra Hacional. Ens plau en aquesta agra- remarcable, lluifont cutre l'amor a la
b l inues Socialistes Soviètinues. 1,Expodale oportunitat, asscnyalar la coinci- glòria que corra-51:mila a Barcelona i Ea- anafa l'esperit d'apestes fmu,llicario,ns i el de la Diada anterior, Un 3 i ring per ,ici6 de lee Arts del 1.Iibre quedar:.
supera amb un noble sentiment d'auto- cent en els autors catalans en els Vodi. ..eta, similitud de titol i d'ansies, antb mor a la treibt histórica. assenyala
oberta al páblic 2VI1i i demà. de deu a
aquella primera "Re s ista tic Cataluña" agurst admirable treball la ParticiPació r:He:rucia. Són redactors Pan i
lums la cifra dels quals osciHava, en
i Fontannts. Mojó Robió la venda, de 1.000 a 1.son exemplars. Re- 11113 del matí i de qualm e a non de l seton s'aplegas sen les imbles inquictuds del insta i l'abast precis d'aquell fracassat
LLUIS GILI, editor, publicara demi:
‚irr. Demi, Piada del Ubre, a les den
Ors, Gairtrt Vida( i Valenciano. Loan
montad emmarcades en un caire cure/a- joro de natamacid, ben setarat totumaque els nostres poetes bateren de la nit. el Dr. Benet Mori. Conseller rrtoda, Antoni Peranio de les Cases cordem
s-ir:amen: intelicctualism. La Primera tri.r de tes tratorcinas que la jaulael record de venda i que l'edició de Dele gat l'Ajuntament al DistricLa eatalanilat de la darrera
-Revista de Cataluña" pdrsegueix una sis l'ahilar s'haria forjar. J. Pui:ggari Esfanislati Rrinals i Rabuesa. Tomás
Diputaciti de Barcelona, per Joan
BLICITAT de "Guerra i Pan, t , Vlin donará una conferincia eitb(ica
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futalitat cultural al morse "del aliciente ¡mi publica un estudi històric: Convento
de Tolstoi, s'exhauri.
Maluduer 1 Viladot, In gro; voluni de 190 pites.. PleZ. 8.
sobre el tema "El pro g rama de Cultura
momentáneo de las luchas politicas". La de S. Agustín Viejo". Francesa Jr. Ore- ariatere. Manar( Fonfonals ratifiQue s'esdevindrà enguany? ¿El ¿libre de l ' Ajuntamen t de Barcelona". Ami)
fre aquesta declaració els redactar.: su- llana, la biogrolia de Josep Sol i Pa- ca un admirable treball literari: "MuesPoemes in?'dils de Maria-Antònia Salvà. Un voium
les seres posicions, nuesta confeti/Isla es tancará la Settrann
Oca que hauran de ¿limitar atol: l'indi- deis. Josrp de Letantettrli. "Estudins tras de poesía provenzal" i Gineta Vi- catalá millorarà
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y'e r entismc popular. En aquel!
Científicos. Ensayo de fisiolo g ía provinpular de Grácia.
¿CO liMit,5 pol g iques han absorbit l'aten- cial", la fórmula de! qua, is: "Fisio- Irs causes inot'li de la dcPcielhria dc
RECORDEM:
e.a general i la inajor part de Irs re- logía provincial o ciencia de la natu- tiicilin a la Corona d'A r and. El fel tajo
168 pasistes esponyolts. nascudes a redrts da- raleza de cada pueblo en particular. notable de "Resista de Cataluña"
"Revista
de
Catalunya"
ca mateixa antbieha, han ungut una individualizada bien sea Po r la unidad Perb, el d'adinetre frelralls en &gala
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CORREU
D'AVUI
eristencia valetudinaria a causa de izo que le imprime su raza, bien por la La cremen gunsi timinimr arte la nosfre
ho menalge a l'onyrwat poeta.
Urentra era ilnicangutt opta prr a roDerni sortirà el número primer de la
litrzer trobat un ptiblic trou prcearat que la ¡ Tapone el carácter geogräfieo
esa
tot
ridieulrs,
i
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motteos
i
total—
collecció
e?:
esf
oreo.:
epoca-77
de
la
segina
ter a estimar i protegir
la región que habita .. . .4arb apesto
'IL' iroavdeureae. id ee Volt oEft:
tren- de la tan esperada "Revista de Cola * hfamtrici Polis-Que.% — L'exposide Ilurs inspirado rs. Aquest perill, 0- :fórmula. Letantrndi cnolitza el cm rtc- tirar per n la Pensil Bodega. és
st excellent pintor s'inaugurara
m-out pels redactora de "Revista de rr Mala trrient-ne sinn Ples cado per "Revisfrt efe Cataluña". In qua' ¿ m ica. Será, ho esperem, l'esdevem- rió d'a
El Ilihre d'artnalilat eterna.
oeuuhl seuse degfir de la SeVf/ prrocuParió
frtaluño" . no els fa t'ansiar de t'ami
inent de la Diada del Llibre.
el dia 28 d .anitest mes a les italeries
;Ampo:gas, antb predonlini moro, i
LaietanN. Actealment pinta al nostre
cls stegperrix cap mena de meces- felleettint, arriba. adhue. ci, agites, frebaBs d'asortia i torsics en llenarla ,rerAplice
una
ncrj, per tal d'enlle.fir al g unes de les
bcn a ri y irctv's. co cl prospecte que asocia uni, ha /ene original i en oloun dona/. fet que constitueix
precedeix cl Primer IllillICrO. tinten: enIre gromor, a l'origen de la individua- raffiosissima a lec aPtiluds linzilades. Er
seres obres.
el ,,rimero 5, Tizas Codina enarenen NOTICIAR! DE LA DIADA
"...hemos entrado ett un periodo de ac- ?Paf catalana. Agerst estadi
tisidad inteli gente que ha crecido el ah- Mofe Ii serreir Per a eneimbellar-se rin estudi en rataló: "Re:•trnrarlh
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Barcelona"; Troda:
mero de los que saben y de los que dedefensor la utopia dr prttria ?Mire).- loes Florals de
sean saber: y es bueno alimentar esta sal envare que Pro-is f ónria in:mortal del Llorente bi inserrio • fina Po -sia: "La
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/861,
Manid
otras naciones más afortunadas".
vila. que sortirà denla. is una obra que
nacioinl ratalrt. .10srO L. Feo amb "FI c r ita a Madrid l'any
Lt dia primer de geno- de 1862 surt
tot catalä ha de coneixer. Diem "tot
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a Barc elona ef Primer número efe "Re- I'. frac:ruin, Bashis amb "Juicio Critico Prio la tradurrió catalana de Trurba catalit" perqué el preu (Me el, editor,
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i tices poe s ie s de Veirdseuer.
Anecdotari de pintor, penyas, arriates
ragall. Carnee lópez-Picó. Roser Ma'lies. derlicad es ä la ro,a ; Maria Armo
, ,,,enparp -ada al Piano per Maria raer/
cantara "Ma rose le mar " ' d.
Festa anual de l'Institut ral.
.rhumann: "Rosa ele hardissa".
"Talas la saison 4'55 r 1SC ;
ç
elmbert:
d'Estudis Catalana
"La tose", tl Grieg; ''Ta ros, i e'
Rambla del Centre, 19, i
ensa 1 el ros s im mal ", rl. Rimskv.Korsa.
Linstaut celebrarà la seva esta anual
"Vamor de le. roses " nIe (-ésa*
l'endemi de sant Jordi, dimarts, dia 24, r, anrk. i "1 es rnrer disna h,o ". fi! 1'111
a les set del vespre a l'antiga Sala de
- 1 u Meta tinA ri Ilne a l lelotoe del
sessions del Palau de la tieneralitat
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Cataluitya. El discurs reglamentar' ha
7
Rambla deis Estudia,
* Indústries Maten. carrer (11 Va
estat confiat enguan y al membre de 13
5,12. installara diluns una parad:,
Sec e iú senyor Josep M• I."
pez-Picó. En armen acte n'idea ¡Inc rsd- de !libres das ant del sen establimen t Del
judicacin de mentís del darrer
tal 'te cA s borar a la (e s ta esuiri.oat
10 PER 100 DE DESCOMPTE
i Proclamació el XlVé Cartel' de Pre- la Piada del Llibre. FI benefiri integre
que s'obtingui en aquesta parida seri
mis.
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Festivitat de Sant Jor
Demà, dia 23 d'abril, s'escau la fest.ivitat solemne de Sant Jordi. liess
ad la festa autènticament popular i
tradicional de Catalunya que durant
motee fines no ens era permès de celabrar folgadament amb aquella alegria del cor que infiltra la cosienda de la poseessi6 de la llibertat individual i rollectiva. Un dia o altre,
pa-a. s'Ilmaa d'acabar aquell estat
vrolent de les conaciencies. aquella
: e ra del e mlerits en pugna atta)
unrs el:apea:cimas ¡ actuacions contr i ,r; als sentimenta del nostre noble.
tal dia o a:1re slavien d'acabar, i
.a.:est dia ja ha vingut fa tres anys.
Gri a ies a I111 moviment del noble
aue sabe donar-se a si rnateix les
narnles de la vida nora de llibertat
i d lsgnit*t collectiva i que sabe matar raranya de rimperialisme centralista, avui pedem celebrar atnb goig
alegria la festa de Sant Jordi.
Ilem dit que podem celebrar-la. No
es salament aixa. rodera i ha rem de
telebrar-la. Perque el simbol de Sant
Jordi no esta a la presidencia de lec

nostres devocions d'una manera partidista i restringida. sine que Sant
Jordi sobrepassa la seva condició de
sant que el fa venerable a un sector
determinat per a esdevenir simbol
patribtic que serveix per a unir les
consciències de tots els catalana. Sant
Jordi és de tots i el seu simbolisme
cerrespon a tots els patriotes de la
nostra terra. sigui quin sigui l'ideal
que sustentin.
Corra a simbol patribtic, els nostres
antecessors no en podien triar cap de
mes adequat. Un brau minye sobre
un cavall ardit que mata un drac. Es
a dir. una imatge adequada i j u sta de
rideatieme huata lluitant contra la
fera malvada del materialisme. Es la
generositat vencent la rapacitat, és
l'amor al praxim destruint els tentacies de la rapinya. Es la virtut irnposant-se a tots els pecats de la febiesa humana abillada amb atributs

terribles.
Fa cinc segles que l'antic Palau
de la Generalitat •construí la capella
de Sant Jordi, i l'aleshores enea la
seva festa, tan popular a tot temps,
ha estat celebrada a Catalunya , amb
la mateixa fe i entusiasme amb que
ho era quan fou implantada per ordenament de les Corta general; del
Principat.
Es abrí que la popularitat de la
festa de Sant Jordi no és pas cosa
dels ternos moderna, ni deguda a les
circumstancies polítiques. Aquestes,
és cert, l'han influida a través de r accié d'aquella elements que no solaments han romas sorda a la ves de
la nostra tradició, sino que bau poSet tea llur interés i han emprat tota
mena de mitjans per esborrar-nos
Ceill a poble. D'aquesta unció corros:va. que tant ha residit a la dreta
:cm a resquerra, la festa del vint-i.
tres d'abril se n'ha hagut de ressenPera a la fi lie111 pogut veure re:T'azar el ternos d'anar a la capella
• Sant Jordi amb una rosa a la mi,
a:1;berats «aquella mena de traves
f i ca ens feien abandonar el nóstre
f'vau de :a Generalitat anib el cor
pie d una recança profunda.
La festa de Sant Jordi no es pas
una i esta de banderia. Es una festa
de tots els catalans, i elle, bons patristes, demostraran que en ssit a:
denla la passió no els cega i saben
exhibir e:a domassos als balcons com
un signe d'adhesió a la popularitat i
patriotisme d'aquesta triomfal {Lada.
perque no basta veure els carrera
plens de gom a gom en un dia ciar
de primavera. La diaria de Sant Jordi
hauria cresser una de les festivitats
observades amb mis rigor a tos Cataluny a. Ara la veiem apuntalada
amb l'atractiu que representa la celebració de la Diada del Llibre i cornprenem que es un encert en un dia
ciar de! mes d'abril veure els cintadan s com comparteixen el comerç
deis [[ihres i les flors com a. signe de
cultura i cridealitat noble i desinteressada..
Rarament es pot experimentar una
joia tan pura corn la de retire el poble congregat al peu del nostre Palea
de la Generalitat formant aquelles
elle, inacabable , que no tem de fer
per a realitzar la visita anual al qui
simbnl de la idealitat d'un cable,
la earactera:tica del qual ha esta:
¡cenote la inquietud i el neguit d sti.
ptrar-se i de servir dexemple a altres
pobles adormits mandrosament en
tant que pel mnn ressonen les trom.
petes de la Ilibertat.
Per a simbolitzar aquesta. cap figura no trobariem mes escaient que
el ief11)6lie cavaller de Caparlacia en
llu:ta centra una aranya monstruosa.
No voldriem fer cap camparanca deprinient per a ningía pera
ferincia no hi ha entre el nnstre Sant
Jordi que atueix arnh la llanca un
monstre. i el Sant Jaumeacavaller armas d'una espesa, que té al seus peus
Un m or e., és a dir, un heme al cap-

Aquest sinibòlic avaller de C a pa
deca ha ohtingut, abans que la Genera!itat de Catalunya Ii na he la capilla, la simpatia dels valeacians
del, mallorquina. Valencia fon la primera que maniiesti la seva devorié
per al Sant cavaller. A la primera
meitat fiel ratone segle s*errlen4 que
rada any i perpetaament la festa de
Sant Jordi fas observada i celebrad%
alle . rnement. Aquesta ordre del bis1:e lee promulgada Públicament en
cr:da pels juras' el dia 2 d'abril
du l'anj mil tres-cents quaranta-tres.
Deapres de 'Valencia manifesti la
fe . * devociA Mallorca, la qual pre.
gana un á semblant crida rally mil
quatue-cents set. La crida feIa
"Aqui avant caerun an y la leste del
vietoriós cavan«, monsenyor Sant
Jordi, sia guardada té e aelemniat.
ment aixi rom lo sant diumenge,
totes les feines ternporals - . El rnotiu
d'aauest nutnament j prej6 era per.
qui "lo dit sane rasaller, rn diverses
batelles de creetiandat és estat eles.
i mitjançant la seva ajuda dels eneMes de la santa fe han obtenguda
victiria".
Posterioement, la Ceneralitat adop
ti aquesta festa en tot el Prinr'la'
da Catalanes.

trenes. L'enumersePS del; turments
remblen episodis d'una Iluita homarica. La influencia de l'Orient en la
dita passió hi is ben enarcada. D'una
llanca que esquinen la rosada tendror
de la pell del jove agonista, en remangué tota abultada la punta, ama
si fos estat de plom. Dins la presó,
hom Ii agreujà el pit amb una pesantissima roda de molí, que no ¿estorba ralenar rítmic, ni ralean/e/1a ni
l'impetu del cor. Una altra roda, dentada, que l'esmicola tot. encara no

La fama i la llegenda que d'Orient
pata a Occident, arribada en una
época d'aferrissada llanta entre moros i cristiana, féu que la fantasia
popular trobes en la figura, jove i
arrogant del brau cavaller, isit eoderas aliat en les SteeS bregues, i heus
ad cera el cavaller de Capadócia esdevingué el patea de Catalunya, la
qual Ii ha restat Mes fidel que Valencia i Mallorca que l'adoptaren amb

anterioritat.
Anteriorment, per6 , el mes de setembre de ran)' mil dos-cents u.
Pere II d'Aragó dona el resten d'Alfama, situat en una de les cales del
Coll de Balaguer, prop de Tortosa.
i instituí l'Orde de Sant Jordi, en
reconeixement als grana le y ere que
en batalles i ronqueases rebi del sant.
Hi ha en l'Edat Mitjana una gran
serie de llegendes que semblen totes
partir d'un origen conté. Aquest origen resideix en els poemes clissics de
a Illiada i la Odissea. Com si ho n.
llagues prez patró en ella, apareix un
ordre de concepcions Ilegendiries
que ens presenten com a herois una
serie de personatges la vida dels
quals la història ens mostea lligada
amb les persecucions que durant els
primera segles Roma exercia contra
els cristiana.
Molta d'aquests abnegats idealistes
han arribat a la nostra época einholcallats per lauréola de Santedat que
els ha proporcionas el martiri per la
fe de Criat. Entre ella hi ha totes
les condiciona socials 1 hi són representades tetes les edats i sexes. Cadeseé ha sofert el seu martiri d'una
manera especial, fent manifestos el;
terribles procediment s de tortura que
enlutaren durant aquella tenlos d'heroisme i de sacrifica Aixi, dones, és
fácil de fer una tria de martirs i concedir-los els atributs de santedat en
consonancia amb les condiciona personals i els procediments de martiri
aplicats sobre llur carn mortal.
Aquests märtirs han vist Ilur fama
aerpetuarla a través dels segles i alguna després de la seva mort, de vegades molts , han aparegut detalls
llurs vides. D'altres. no solament han
aconseguit universalitzar Ilur fama a
tras-da d'aquest teixit que podriem
conceptuar de normal perrptè es concreta a reproduir amb una ve.-acitat
que no toca a nosaltres discut:r, la
vida dels herois sense apartar-se dels
atributs annplement humana. A través del temps la llegenda ha tret la
seva abundant florida i ja no és una
tragedia simplement humana !a que
ha arribat fina a nosaltres. Molt sovint es confonen la història i la Ilesenda, i és qua la història ¿que en
sap de cert d'aquells drames anónima
de les persecucions romanes?
La poesia és el factor que cal cercar cn aquestes llegendes popular,,
corn a tribut a l'afilie( poetic dels
bornes de tot temps és que harem
d'acceptar aque s tes festes que ens
llegat la tradició.
De la vida de Sant Jordi ens plau

reproduir aque s t fragment poetitzat

per un poeta contemporani:
Era en el temps de l'imperi
tripartit i de la senyoria de Dioclecia.
Diu hom que amb un obstinat slenci,
l'oracle d'Apolló guardara els vatici
nis per tal coto, deia ell, la terra tota
de cristiana era infestada. Diorlecià
volgué treure del ring aquella peste
de nazarena i promulga edicte d'universal persecució. Les preseas huidaren-se de sicaris i de rnalvats i s'ompliren de neòfits de la fe novella.
- Quan, entre les armes, ames un
nom pacific, amb un norn geargic, en

te' freir
SANT JORDI. Retente do l'ermita de Cieroles a Os, partit do Balaguer
la remota Capadicia, creixia ni invencen, Jordi, que val dir "lionie de
L'ami) .. . De la Capadecia natal, terca
ferotge. amb mere vídua, se n'alta
a Palestina. Tot just' liana complert
la vintena :invada. I de Palestina, no
sabent per quins carnins, hom el
transporta a Roma en la premia cort
de Dioclecia.

- Per carrer Inés agil a la Iluita,
Jordi llanca la impedimenta que portava, olvó eo, ven els bens terrenals
que mol) la mort de sa mare hereta.
en ¿ena el preu al, pobres i se'n va
a trobar Dioclecià i surt volenterós
a carrera de la paasie i la mora
"En la passió mes antiga que existeix, on san recontats el seu niartiri

múltiple i les seves victaries m u ltiplicades, es ho de veure que l'hagiògraf més que l'historiador és el seu
cantor més que pindäric, Agaià la
materia histórica molt tardanament,
quan ja lluvia deformada la llegenda
s'havia tornat imprecisa i vaga cont
un tao.ol d'encens, o vorn una via
láctea on han de florn- les futures es-

3•-ft.A (1./-.e"
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bles. Fora d'alzó, poca cosa reoa
Ara bé: Si ha sempre la si mpatia e:
la figura simbi)lica escollida, i ata:
Es sempre un simptorna de hon gas.'
collectiu. ja que Stnt Jordi es era
figura plena de sMipatia. J ov enet, ben
ros i uteaat, I on qualitats
apreciades en totes les épcques. Si I.
aquestes condicions afertim la ora
Ilegendária, al capdavall el q.2
Més cOS del que es coma del cava.,
de Capadócia. no li podem negar
uimpat:a. E l fet d'alliberar una de,.

Ii pren la vida. En les llames calca- atila mesonera del poder d'un mana
ríes d'un fern cm és l'ansia, ell tres esgarrifós ja justifica tota rete,
troba la frescor gentada del rou š de rack, que se li pugai tenir. ja que re,
rama que ele tres donreils behreus pecte a la vida del Sant poca es,,
trobaren en el forn de Babilania..." se'n sap de segur, ¡ és mole probe
Finalmtnt, dita q ue per trabar a la que sense la llegenda no llague s pa,.
mort un carril mes laten, respasa go- sah d'ésser un vulgar guerrer al ter.
luda s'entosi g a a beure-li la sang dins vi de l'Imperi roma. connertle
cristianisme i martiritzat desates,
el sen coll de litt.
Per ai g b ens play la figura i la rli.
Assumida per la Ilegenda, la peapropenda que els nostres avantpasse,
Jordi
cobre
fabuloses
sie de Sant
poreions i entra en la materia épica. s'apropiaren per tal de retre-4
Ja en el tete segle la fama de Sant culte permanent. De la sena intereses,
Jordi s'havia escampas per les terres rió en les guerres amb els sarna.,
occtdentals on se Ii consagraren tem- se'n pot prendre el que se'n
ples sumptuosos i s'escanipe la sera ja que les cròniques no es poden st.
devoei6. Del temps de les Croades la becar d'un corrent en el mateix
fama de Sant Jordi ha experimentas lit aparegut en altres indrets de
una expansió extraordinaria. Els Peninsula, on un cavaller sobrenara
croata la portaren de rOrient on Iba- ral prengué també part activa ea les
sien apresa, paré la llegenda de la bregues contra els infidels, ceo?, els
Iluita de Sant Jordi antb el Drac és d'altres terres reconegueren en la f:desconeguda fins al ratoné segle, a gura misteriosa un sant competiste-,
partir del qual prengné una volada Santiago. Si no es (d'això no n'esten.
extraordinaria, a la qual va contri- ben segurs, per bé que ie fácil d.
buir la popularitat aconseguida per comprovar) que el no3tre Sant Jara
I — Aurea Legenda", de Jaume de resulti un competidor de Sant Jame
Voregine, el qual creu que la lluita pateó d'ispanya. Amb uns
és real i no simbilica. La predicarla d'aquesta rendirle, els antics guerrea
dels missioners i singularment la de de la mantea terra ja podien ana l- so;:.
Sant Vicenç Ferrer va contribuir a
D'aquell temps ene à ha sortit i
donar un gran impuls a la seva di- post el sol molts milers de regad un .
fusió.
les gcneracions s'han empes les tuat
No és sol Jaume de Voragine a ad- a les altres i eis progressos de la viga
metre la certitud d'aquella lluita de luan c an v iat d'una manera absoluta
Sant Jordi amb el Drac. De tetes l'ordre material de les coses, i tarde,
mames, pera, aquella que admeten encara que ni d'una manera tan deis
arab credulitat firma i inalterable nitiva, l'ordre moral
con, a fet histeria aquesta (taita, no la societat. Avui les llegendes no tesItan arribat a posar d'acord res- nen ganxo, i si hom intenta donar
pecte al lloc on aquesta Iluita es rea- publicitat a fets d'aparicions i
litza. Uns la transporten a Sibia, en- tres ordres per restil, el detengan.:
gendradora 1 alimentadora de besties no triga a tirar el negoci a rodar.
fantàstiques i esgarrifoses. La icono¡Vol dir afees:, que haguem de
grafia ens presenta aquesta heroica menysprear aquest ordre de coses
acció immediata a les muralles d'una que ens venen de lluny i s'adapten
ciutat, i isi Isa qui creu que es tracia tan be al temperament paga de! tina
de la ciutat de Cirene. D'altres si- tre noble? Naturahnent que no. Sise
tuen la batalla entre el Sant i
Sant .1 ordi al ternos primavera! de:
monstre al pala natal del joye Jordi. mes d'abril, si la llum clara del cei
Capadacia, i finalment hi ha qui soa- que tant ens plau de gaudir s'escampa
sé que la cintas que es veu en les re- com un prodigi per damunt dels mea
presentac:ons pictòriques és la ciutat tres fronts. si els nostres rampa ser.
de Berit, situada a Palestina. que a plens de flors i a un cavaller jove
més aupasen que iota teatre d'un dels ardit, erigit en simbol de Ilibertat,
seus feto d'armes mes famosos. con- escau aquesta gaia ofrena, no ens
sistent a tornar a l'Imneri roma la denn de cap manera negar a compaa
Palestina que slavia aixecat en ar- tir aquesta alegria primaveral, ni a
manifestaci6 d'adhesia, la qual la"
Prenent peu d'aquestes dades Ile- o mes que al mateix sant s'adreea
gencláries, la fama de Sant Jordi s'es- les nostres institucions copulara i secampa per la nostra terra i adquirí culars, avui esplindidarnent resalatot el preatigi que gaucle:x. Fiera citades.
retret l'"Aurea Legenda - , de Jaume
Actuahnent veiem coincidir la fes de Vorägine, que contribuí a la po- tivitat de Sant Jordi i la Diada del
pularització de la gesta del Sant que Llibre. Encara que per a Ileg:r i adami ei Drac per tal d'ailiberar una quirir llibres lotes les epoaues
donzella de la qual el mostre era l'any aún botica i els que experimen.
guardia temible. Dones bé: el rei ten la passia de la lectura no nezei.•
Jaume el Conqueridor fa referencia siten d'aquesta [esta, ho és, tant per
al Sant contant en la sera Crónica a aquests cont per als q ue
necessiten
que armen tes una primera i trionaal reetimul de la Diada del Llibre. que
acaricie, la qual s'esdevingué a la hi hagi un dia a l'any dedicat al
presó de la ciutat de Mallorca ran' bre ¡ que aquest adopti un carácter
mil dos-cents vint-i-nou. Referent a de festa. I aquesta diada de (ira
aquesta aparicie la Crónica diu:
piritual s'escau precisament en ura
"Segons que cls earrains nos con- crada que guarda una altra mena cl . etaren, deien que veren entrar primer piritualitat. Denla. dones, sen i la daa cavall un cavaller blanc ab armes da dels llibres i de les toses.
blanquea; e açe deu esser nostra
Aquestes reses que s'adquireixen
creenca que los Sant Jordi, can en honor
de
Jordi són una o frena
Instarles trobam que en altres bata- patriótica iSant
bella que revela la bondat
lles l'han vist de crestians e sarrains, de sentiments del nostre roble, que
moltes vegades."
ni ala fet rnai sord a la invitaci6 de
No fou aquest sol fet al qual s'atriles ceses de bondat 1 de bellesa, I
bui la intervenció del canaller capa- aquests !libres, que per
patriotisme
docie. Els guerrera trobaren
has
horca en avant en ell un ajudant in- cal tirar-loa escrita en catala,
cansable. En el lit d'armes en que d'esser una demostraria v:va de Vade:5
fany de superacó intel .lectual
pres el Puig de Santa Maria de
nostres ciutadans.
Valencia, el cavaller de les armes
veDenla, en veure els c ar rer a envans
u
aquesta
blanquea no hi manca,
gada no pas sol, sine acabdillant una d'aquella multitud cada any méo norainvencible host cavalleresca formada brbsa, amb un paatiet de Ilibres san
el braç i amb ata ramell de flor; a
per santo militara.
se'ns tara patent d'una manea
Heus ac i el s termes amb els quals
plástica que el nostre poble no es tz'.
interparla un document antic de la
venció de Sant Jordi co el fet d'ar- corrompre ni perdre mai la sera pe.
mes degut al qual s'aconsegut la pos- sonalitat. Pet4Ue tots els ciutadani
sernblaran allistar-se a un exéroit
aa sasin del Puig de Santa Maria de
deres i triomfal, la rnasso del qual
será pas atuir altres bonsea, pera
iu-se
cias que com ell (es refereix no
Vaiin
"D
si atuir el drac ferestec i repugnant
al rei En Jautvie) llagues trarnesos al- de la ignorancia i de la incivilitat. El
guns nobles i cavallers en snn regne nostre exercit armas de liebres t de
de València, ço la, lo noble En Be- flors eern una dernostracie de la so.
net Guilleun d'Entenea i d'altres caluntat de ristre amb vida prepia que
vallers «Maga 1 de Catalum.a, i fot - te el noble resala i una defensa enn
seis en un mont apenar Santa Maria e as; contTa eta capricls
del Puig; i tota la morisma vengues que coven els que err4ra comer' en
centra ells en la batalla, qui fou gran en I ánima
l'esperit de rEdat
entre ella, los aparegue Sant Jordi ja ea.
anib molts cavallers del Paradis, qui
Aquest
paseas
hernie i Ilegenaad
Iiaidà a nén y er la batalla, per la qual ha de perdre en la noma memaria
aiuda nen¡un crestia uo hi mori.tots els sedimenta initurnans i ecu'
Com es pot veure. la simpatia per 'errar nomas alle que té tfespirituala figura del cavaller Sant Jordi no litat ; poesia. Acceptern la Ilegerala.
es cosa d'ara, ni obeeix a cap tenden- acreatern els sial:1s que ens han teacia circunistancial. En tot cas taren iMs el, nostres avantpa,sate.
el; :Mica guerrera de la reconqueeta de la tradiefe alla le bell 1 m'asir ene
del pais que troharen en aquesta lenes els seus llegats secular,. :la,
nnatge gallarda i blanca un e:ttosul no esas tusaren; de penedir ¿'apuesta
per a peosegIlie ocian cap defalh. mena d'herencua. que
serve'xen per a
ment les seres Iluites contra Cls sar• recordar- nos que tenim un pastar
rems : Tal regada la fama que el Sant una histèria, i per tant uha persone:
inter‘enia d'una manera activa i ti:- laat concreta i definida, que hem de
cano en les batalles contra !enripia conservar i ter prevaler sentare.
li venia ja d'aquells que transportaren a la noatra terra !a Ilegencla que 41.4444~444.044~easad,
havien recollit durant nur srOorn a
les teffee de l'immediat Orient en
alliberadora dels territeris de
Palestina.

Hern d'acceptar la deceeici ¡ la ve
neracie de Sant Jordi perque +S una

3 'helor

Ca L l

figlle3 representativa de la personaAIWOCAT
litat deis catalana a ['Edat Mistan.,
No fa cap arara a les generacions
moderne. aquesta mena de aimboltsuses a fiase de gucrrers ardit s , pece
Llietana, 43
si en aquell temps les coses anaven
suri. Ileon fracceptar-les tal cont ens
les han llezades. i apreciar-ni la tela.
Tel',,,fon 17150
En aquells temps el que damunt
fanatisme pleheu tenia alela 13leir eren ela feta de ravalleries densas I
BARCELONA
a
e9 er i t aventure, que tenia en
zonstant .bullicio la majen; deis pe- e4444444,444444444.41.444441
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Bar Automàtic, S. A.
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DEMANEU: PRODUCTES
I ELABORATS PEL SINDICAT
ES LA OARANTIA DE LA
QUALITAT

per allá. Hom ara ho llegeix i pensa:
Escriure sobre aquest tema equival, no qual Catalunya estava lligada de Peus
res menys, a tractar fer la història del i mans amb tota mena de traces, gai- ¡com és possible que després d'haver
patit una crisi tan torta corn semblava
país ; a explicar el curs de la sena eché impossibilitada materialment de Po- que es patia en aquella época, la ciutat
der bellugar-se. Ara bé: si aixi, és així.
3,11h ie 5,C, a5 va s ives natnra!
i amb ella tot el nostre pais, el qual
ara
que
els
catalans
succeirà
de puixança i de depressió. com a re- ¿que no
hi colaboré amb entusiasme, haguessin
sultat de les quals el país ha anat pro- hem assolit l'Estatut?
tingut l'humor suficient i haguessin
gressant enormement. durant el transIli ha altres detalls. tots els uals, Pre gut disposar dels cabals necessaris per a
-cisament,ofrqusimentd- poder realitzar l'enorme &ore moral
curs d'un segle, en tots els sentits, esguem-ne sistemàticament optimista nostre i material que la celebració d'aquella ex- • 11.
titol que encapota aquestes linies. Ara sobre l'esdevenidor del país, alguna d'a- posició famosa comporta? ¡Es concebia
ens trobem amb un pas ja magnífica- quests detalls, certament molt curiosos. que un país sotranuejat per una torta
ment utillat per la . naturalesa. i a nié5 que poden ésser oposats al parer dels crisi paguis fer les enormes despeses
pel desenrotllarnent ' de les indústries i el que fan de pessimista, seguramentPel materials que la dita Exposició reprecomerc. en la situació de poder abastar compte ue els té. Per exemple: si re- sentava? Ara tambe es parla de crisi.
l'aftell mis eficaz del ual fins ara passen i els diaris que es publicaven Aquesta paraula sta tornat a posar de
no havia pogut disposar. i ne l'ha de abans de l'Exposició Universal — es- moda, igualment que aleshores. Sentim
7 ortar al seu esplendor maxint: la seva pecialment els periódica satirics — hi a dir a tot arreu que no hi ha diners:
llibertat. Nosaltres. pel que es reiereix trobarem estam pada cada dos Per tres que no lii ha feines: que hi ha molts
a l'esclevenidor de Catalunya, hem estat la paraula "crisi". En aquella epoca fou obres; que no poden treballar . Potser si
sernpre d'un optimisme que alelí ha moda, igualment que ho és ara, i segu- que en tot aixó hi ha una part de vegosat qualificar d'exagerat. perquè 5CM- rament per una serie de raons que no ritat. Penó hom té la sospita que hi ha
ore hem cregut j ho hem dit clara- denen diferenciar pas massa de les que barrejada una certa inflació suspecte.
el en Isis ¡ abús de la dita paraula. per
ment; i això contra el parer dels pes- ara han tornat a ice posar de modadar
simistes mes o menys sisterAtics, dels dit mot, fer anar la paraula crisi
quant, en tombar el cap, hom trota al
uals el pais n'esta ple. ue els trasbaldavant unes Feste,s de Primavera, les
sos politics i socials que ha sofert Ca
quals són un magnífic senyal de citasegle
mig
de
litat ciutadana, o davant d'un partit de
en
el
transcurs
talunya
futbol que te la virtut d'omplir el camp
eren precisament un senyal de la seva
a vessar i de fer quedar una gentada a
vitalitat enorme. Això sembla talment
una paradoxa. Dones bé: és sin fet comfora al carrer.
Crisi? Potser si. Pecó gens interesprovat. Després del trasbals, o d'un entrobat
amb
filall de trasbalsos, ens hem
MENJARS A PREUS ECONOMICS sada, per raons politiues o ner una lamentable
desvarié del sentit comú. a
Barcelona
ola
convertit,
d'una
caué
CAFE
pital provinciana que era, a començaq ue tingui o presenti un volum superior
Estofe asortiment en Ilcors al que realment té. Aixó és d'una eviments de segle, en una espléndida ciudencia que no admet el mis petit dubte.
tat internacional de la categoria, proServel acurat
A Catalunya hi ha elements politics
porcions guardades. de París o de Lonque són. i de sempre, aficionats a terdres. I això ha succeit en una SpOCR j
Moll de Sant Bertran
im
durant
el
predomini
dels
dins d'un re g

llar

Casa Rodó

Torrent Vidalet, 78
Tel. 77188 - Barcelona (G.)

FONTANELLA, 14

PLAQUES PER A TOTA MENA
DE CARRUATGES, BICICLETES

El millor assortiment i preus en vestits confeccionats i
a mida per a nois

I altres arbltrls d'Ajuntaments
PLAQUES DE MATRICULA

F.

BE•.pida Catálogos

Compreu

II

afnedZiNierecidtride
89 BARCELON
CATALUÑA
prueba en su propia cala
chas de

JOAN JAUME BACHERO

RADIADORS
VILLALTA

- Fontanella, 11

Telèfon 52993
BARCELONA
*4444444#44~~«.44+.4•+•44444"."

CARBONIQUES
Mariä Cubi, 60 - Tel. 71319
BARCELON A

La Elèctrica de Catalunya, S. A:
L E. DE C. S. A.
Lubricants, Vernissos i Pintures
Telèfon 51064
Joncar, 2
BARCELONA

CLAVAGUERA
BRILLANTS - PERLES

de balls, cinemas, cotlegis, casernas I Una mena de locals

d'Earic Riba
Ronda de la Universitat, 37

APARELLS FOTOGRAFICS

Telèfon 18651
BARCELONA

Carrer Sant Pau, 33 - Tel. 15425
.}j
,A,Inela rasa no té etirsals

Panys segurrlat-

DE

Transport i turisme

Fàbrica i reparació
Avinguda del 11 d'Abril, 463

EINES

Mal alls per a ad " rnatnent habita -

cimas !nobles - Art mies por a Jai di - Polvorilzadiu,
"Muralori" i liquid "Geisha", neteja els (Fullees i assegura la collila.
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SERRALLERIA
I CONSTRUCCIONS
METALLIQUES

(entre Casanova I Viilarroel)
Compreu el setmanari DIC, amb
quaderns "d'informació", 20 cts. TELEFON 78020 - BARCELONA

FERRETERIA -

Telèfon 13834

BARCELONA

Nlolanes, 70, botiga (alutits can(tal!)
BARCELONA (Sans)

EL REGALO

Sant Lluís, 14 - BARCELONA (G.) - Teléf on 71265 í.1111

Rambla Catalunya, 22

MAQUINARIA
Nàpols, 105

MATERIAL FOTOGRAF1C Ronda de la Universitat, 22

Gran especlalitat en instatiacions

COMPRA, CARVI I VENDA

BARCELONA

Telèfon 15235

TALLER DE JOIERIA I ARGENTERIA

Emparedats - Sondvitxos - Berenars I Ressopons
Pristnitlies, Discos, Foitiografic,,
Degustació al propi local
Cinemas, Petlicules Pal liA-Baby
TelHon 18583 Veritables ocasione en JOIES
Avinguda Porta de l'Angel, 12

«Dos Leones»

Ronda de Sant Antoni, 94
BARCELONA

Nou sistema patentat

pública

Bar Xarcuteria "La Pineda"

ESTABLIMENTS

COMPRA-VENDA. DE FINQUES

3 hago uno PRUEBA

FABRICA D'AIGÜES

BARCELONA

Z

FRANCESC BLANC

el setmanari DIC, are*

TALLERS PICAS

INSTALLACIONS ELECTRIQUES
DE TOTA MENA

TALLER MECANIC bE FUSTERIA

BARCELONA

quaderns "d'informació", 20 cts.

2 4compareSurhdos

LUSTRAL

BARCELONA

Telèfon 54744

Telèfon 51236

Lepanto, 252

BARCELONA

0.1

Ofrece 3

CASP, 112 - TELEFON 52007

Picatge de cartel per a filatures

11

Moldes Boixadera

HUI 1 110IG Amadeu Vida

cap d'una hora de fet l'enchrrec

PER A AUTOMOBILS

LLUCH

DIA

Mallorca, 237 — BARCELONA — Telefon 76518 .1.!

"PALABRAS

11011111~1111•Mall..~11110"1111
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ADVOCAT

Magatzem: Liull, 120 I 122
Telefon 52339

En cas d'urgencia, Iliurament sl

ANTON/

CUG AT FIGUEROLA

DE TOTES CLAMES
Despatx: Girona, 9 - Tel. 19397

DE TOTS ELS SISTEMES

X

7=z-

TERRES MINERALS

MALETES METAL.LIQUES
PER A AUTOMOBILS

Consell de Cent, 480

BARCELONA

d'irmelloi

Compreu el setmanarl DIC, amb
quaderns "d'informació", 20 cts.

Telefon 25512

Laietana, 48

Telefon 13268 -- Barcelona

Josep Oriola

A. MAS

LLANES PER A LABORS

Josep Ponsa
Peu de la Creu, 19 i 20

Telifon 20155
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BATERIA DE CUINA
El nies gran ;t:s.orlinient en art Mies per a paramenf de misa i salinas.
ARTICLE8 DE NETEJA

Neveres roca

••nn•n••••Me

1110BLES MODERES DE TUB DE FERRO
esmaltat al dueo en . tols ei d
Cromat, niquelat
colora.

mott prhetics per a amohlat
Llits i
torres.
Gran assortiment a la nost ea sucursal,
.
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GRZ MIGITZENI 1 TALLERS DE FISTE1111

i en ferro, als
giversar els fets. quan aquests no marxen en un sentit que s'acordi amb els
seus desigs. Aleshores — i el cas d'ara
da així — posen els ulls en blanc, s'estiren els cabells, estenen els brazos amb
aire de desesperació, clamen al ce'. i
profetitzen la ruina que es produirà, fatalment, derni, per no haver d'esperar
a denla passat — si hom no fa derivar
els j ets cap al cantó que a ells interessa.
La vida de Catalunya. en el que va de
segle, i durant el mil/ serle anterior,
és un trasbah continu. Al costas del
trasbals, perä, heus sei que Barcelona
es converteix segtmint, diríem. al ritme
dels trasbalsos, en tota capital europea
de primera categoria; heus aci que Terrassa i Sabadell es transformen en grans
ciutats. i veiem une la fabricació de teixits hi assoleix una importancia enorme ; lelas a d Que Badalona, d'un noble
petit que era l'any 50, compost de pagesos, de pescadors i de filadors, es
converteix en una de les ciutats més
poblades de Catalunya i, altera, en un
magnific exponent de la vitalitat industrial i fabril, en tots els seas aspectes
del pais.
Quan Cataltrnya podia ésser sintetitzada en la imatge primitiva de l'home
begut de carns i colrat del sol. cine
es passava el dia, de cant a cant. amb
l'aixada a la mä i encorvas damunt
del; terrossos, Catahraya era, i havia
d'ésser-ho, fatalment. un poble tranquil. Així que la primera xerneneia negrasa apuntó el sen morro cap al cel
comença a engegar glotis espessos de fum
van comenzar eis trasbalsos. Això tatoté era una cosa fatal. Per?, é, 011C
aratests trasbalsos 5 60. al raodavall, els
simptones mes clars de l'any de progres. de civilització. de creixerea que
bullia en el sen interior, de la mateixa
manera que les malalties dels infants sór
també el senyal palé, de Ilur creixenza.

cionalitzar-se, de sortir del pairalisine
agrícola, ho és també de les bullangues
politiques i socials. A començaments de
segle ja es debaten bases de treball... ja
és incendiada una fabrica: j a es Parl ava daixó que ara anomenen connorisnon
libertarin, i samba, Si be amb un altre
nom, sense saber ben be el q ue vol
die, com ara; ¡a es comet un atemptat
contra un patró. El reís nesga febrades
i més febrades, i tot i aixó, en arribar
a les darreries del segle. ens traben, amh
el que podriem anomenar, sense exa gerar, tenint en compte l'època, el miraele de l'Exposició Universal d'En Rius
Taulet,
A Sants. a començaments de segle. hom
comenca a installar-hi les orimeres l'briques: a Sabadell, a Terrassa, a Badalona. a Sallent — i eitern aquest darrer poble per la raó nue fou un dels que
va sufrir amb més intensitat les sotragades naturals, q ue foren conseqüencia
del tomb que va fer el país a canseciencia de la sera irelustrialitzaci6 —
ti comencen de fumeiar les xemeneies
i que a l'espai, barrejades amb les estrelles, tiran veu voleiar halbes de carb6.
La gent es samba d'esquena al camp
i se'n va , a corrua (eta, ben innocent
dels neguits i trasbalsos esse comportarà el canvi i, a fllé S, alegre, a encoftrrnar-se din, de les gàbies negroses
que san les fabriques. Famflies i adbuc
pobles sencers abandonen el ramo per
a convertir-se en obrers autentics, en
teixidors de mecitnic. El poc renditnent
de la terra fa que els bornes arreennin l'arada i els trirnecs a l'estable, per
anar a uanyar un jornal -segur i mis
gr(s que no els (me en treuen de la
terra, a les fabriques de teixits: que
les noies ardides de pagés, de cama
gruixuda. es treguin el mocador de seda
ne duien al can quan anaven a trescar
pel camp, i el qual les protegía dels
raigs de sol, per a omplir-se el cabell de
borra de cotó: nue e5 fiquin dins de les
Gairebé tot el segle passat. que es fabriques disposades a perdre el color
¡'época durant la qual Catalunya
sä ne duien pintat a les galtes, i a
començar a sentir la nruija d'interna- emea.lidir.

Pasta de Formatge
Tallarins i Raviolis. Frescos cada dia

CASA GUINAFtT
Rambla de les Flors, 27
Plaça del Pedró, 6
BARCELONA

Telefon 2312
Telèfon 22717

JOSEP GASCON MOLINA
SASTRE
Preus medies i novetats selectes
Telèfon 15277
Consell de Cent, 332
BARCELONA

Pere Pasqual Marrugat
PINTOR DECORADOR
Mallorca, 255

Telefon 70702

E. POMES CASASfitt"

-

Mil, del 47 al 51 i SEPULVEDA, 135 i 131 : Telidon 34465
VISITEU AQUESTA CASA QUE US INTERESSA

La
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El camp queda momentiniarnent abandonat. Ha d'ésser després ¿lavar transcorreguts molts anys, que el camp torna a sentir els efectes de la renajuda
de la gent. Es quan els productes de la
terra assoleixen un valor mis alt i
quan els pagesos, amatents, saben fer
cunar mis rendiment a la terra que no
abans; quan es decideixen a organitzar els sindican els quals tenen cura
de procurar-los tot el que necessiten
per a treballar-la amb eficacia, i quan,
per fi, es decideixen a exportar els
seas productes a fora.
Mentrestant, la fabricació s'ha estabilitzat. Les fabriques ja no han de necessitar mes brazos. La hiel del pèndol,
que regeix totes les manifestacions humanes, anivella la marxa de la fabricad& la relaciona amb la indústria i
l'equilibra amb l'agricultura. I, naturalnens, aleshores és curan el país es veu
empés a iniciar el seu desenvolupament
industrial i comercial, els (mal!, tot i
haver pres una volada espléndida arran de l'Exposició Universal del 88,
encara avui no han arribat a la meitat
del seu temí. I d'això que diem ja ens
en convencarem dad a uns quants anys,
bota punt Catalunya comenci a tocar els
resultats de la implantarle) de l'Estatut.
is • •
Catalunya, tot Catalunya, cense exunció, que és un país conformas, dirlem,
exclusivament per al comen de la terra,
és la potencia comercial i industrial mes
important d'Espanva. A Catalunya hi
ha indústries j fahrmacions de tota mera: en alga/n .3 casos, com Sabadell i
Terrassa, la importancia de les indústries nue hi ha establertes ho és de primer pla. Denté!, no hi ha recé, ni reconet del país on no es vegi fumejar una

xemeia. Això vol dir que lägicament el
seu moviment comercial ha d'assolir un
considerable volum.
Ultra això, tenim les indústries i els
comerços, que són derivats de l'estranger, els quals assoleixen, igualment, un
rolum important. Les representacions de
cases estrangeres establertes ä Barcelona i en algunes ciutats de les mes importants de Catalunya, són nombrases.
La relaci6, el moviment comercial de
Catalunya amb la resta d'Europa is,
dones, seguit, i té molta importancia. Es
a través de Catalunya, cotrercialment
parlant, que Espanya imanté contacte
comercia/ amb els altres paisos d'Enrapa. Ací, i aquest és un dels aspectes
mis modestos de l'estreta revelació comercial que es menté constantment entre Catalunya i l'estranger, hi ha establertes Im 3 representacions mis destacades de les cases exportadores de pelacules, les quals des de Barcelona irradien a la resta d'Espanya, ami, les representacions de maquinaria de tota mena, etc. Citar-les totes, seria una feina
Ilarga i prolixa; adhle, potser, cacessiva pel to d'aquest article, el (mal no
té altre abast que el de donar, amb unes
Ileu geres pinzellades. la impressió de la
importancia industrial ¡ comercial assolida per Catalunya durant el transenes d'un segle.
I al costat de la nostra puixança industrial i fabril, assolida a d'aja de
grans esforzos, els quals han posat de
manifest la forza de voluntat que és
característica deis ratalans, tenim las
-patecomrildvstaen
trehall de la terra, el qual també. gräes als progressos assolits en aquest
ram, han augmentat considerablenent.
Per tal de convencer-nos, nr, hem de

LLANES PER A LABORS

BERTA
Especialitat en jerseis confeccionats a mä
Telèfon 18491

Carrer del Pi, 10

Angli

BARCELONA

Cura radical sense operar
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Argenteria

6 Rambla Catalunya 6
Telefon 21261

BARCELONA
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Agent de Canvi I.Borsa
VIA LAIETANA, 39

BARCELONA
altra cosa, en venir el bra temps,
que ro oneixer la costa, j a 4 ti2 si no e,
seien-tu,, és impossible de po.lce . s> formar usa idea aproximada de la intensitat encrme del moviment que hi ha
en el mornent d eprozedir a la collita
de la patata tenora. La plana dels voltants de Mataró es un formiguer. Nom
veu unes esteses inacabables de coces
picos (numen tubercul que una ml llesta i segura tapa anit un salt, i cus
el cove amh una agulla saquera, per tota
la costa. Per les carreteres vinculen
sense parar, en una processó inacabable que dura dies i setinanes. els carros i camions. plens a botó, que porten
els coces al moll.
Més tard ve la collita del vi. Aleshoras aneuvos-en a Alella, i us trobareu arel un noble que fa l'efecte d'un
porra ole; la sentor de la rapa us tapa
el nas i sentiu el soroll persistent i somort les premses, que no paren, nit i
dia, i el xup-xup rondinaire de les calderes del Sindicas de Vieters. I això
que succeeix a la banda de Mataró i
a tocar del Valles. ho trobareu, repetit,
en una infinitas de llocs i de pobles de
Catalunya. temps de la imita, aneavos-en al Llobregat a presenciar-ne la
collita. Quedareu — sigui'ns permès el
mot — esborronats en adonar-vos de
!a importäucia incalculable que ti aquella plana magnífica i generosa, anida
dc pres5egners i de pereres, i de la
intensitat entretejal que aquells fruiterars representen. Contemplant, farcits
de fruits. aquells presseguers ; agueles

Tallers de planxisteria i pintura d'autorndbils
Telefon 32933

FOTO-MEC'ANIC "SOTERES'

B.

ha quedat definitivament installat

Juncosa

Borren, 208 (entre Mallorca 1 Provenca)- Barcelona

ESTEVE
pereres, les branques de les quals són
impotents per a sostenir el pes de la
fruita acolorida que hi brilla. us poden
ter perfecte (arrea de la grossa importancia comercial que té aquest ram
de l'agricultura catalana.
•
Catalun y a és. donas, un cas de vilahitas comercial i industrial, de la qual
nasaltres mateixos, els catalans, per la
raó que el palpem cada dia. no hi donem la importancia que realment té.
Es. més arias, la gent que ve de fan
qui ens en fa adonar. Ens succeeix jochcom per l'estil que aucceeix als guardians de monuments, els quals, a copia
di33er- hi a Pron , perden la nació de
la grandesa d'aquells.
Catalunya té, doncs. una importancia,
i haassolit una categoria de pis comarcial i industrial de les més
des. En una barreja magnifica s'entrellacen les abrigues, els tallers, els despatxos, les tanques, amb el regadiu
el seca. La inclastria fabril va de bracet amb el comete agrícola. La xerneneia negra enlaira el fum que llanca al
cel al costas mateix d'una mojada de
terra grassa i roja. en la qual creixen
afanosos els enciams de seda; la brusa
blava del contramestre de la fabrica de
Mataró la veureu peujada en un penjarobes, sota el qual hom ha posat unes
trames i un cistell brut de l'arria de!
cama.
Aquesta barreja magnifica es el principal encis del gonstre poble. I això fa
que el que en ofx!riem dir l'internadonalisme de la fabrica no nbserheixi tetalment les virtuts racials de la nostra
raça, i que es mantinguin. arnbdues frle s. en tm equilibri perfecte.
La potencia fabril i inclu s tr'.1 del
rostre pis va, cm ja hein dit almas,
i;e buscet ami, la v:talitat correc.-:al
veiem la
la nostra agricultura.
mmenei:, al costas cicl parialisme
camperol. I mis idèntic. la magnificencia del nostre paisatge cordial, la severitat dels nostres hoscos de pins, la silueta ondulant i graciosa de les nostres
muntanyes, arnb una caseta blanca i
alegre que somriu al bell cim; la Mayor del nostre cel, que és 1E1 sondire
diví. que sernbla que contempli amb
complaença la vitalitat creixent del mavimetit itldustrial i comercial del nostre
pais, talment com si volgue isst echar -li.
encara, una empenta novella.
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TALLER DE VIDRE

GER

triomfa a Sitges, adjudicant-se, en el concurs d'eleencia,
la COPA JANTZEN, amb un "coupe Diana",
-rigorosament de sèrie
9

taula l'exquisit SANT JORDI, dolç típic de la casa

Ricard Mina
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SIN

En la diada de demà no ha de mancar a la vostra

Carrer de Premiä, núm. 39
Telefon 31107
BARCELON

Avinguda 14 d'Abrfl, 384
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La Companyia Telefónica Nacional d'Espanya está imprimint
al catalä i castellà una nora
Llista Telefònica, especialment
dedicada a Catalunya.
Tot Catalunya figurara en
aquesta neva Llista i l'abonat
de qualsevol població catalana,
per petita que aquesta sigui,
tindrà reunits en un sol exemplar tots els abonats de Cata.
moya.
La Companyia Telefònica Nacional d'Espanya ha conatruit. 7
centrals automàtiques importants
a les segiients poblacions de Catalunya: Barcelona (4), Manresa.
Sabadell i Terrassa. En construcció té les de Lleida i Tarragona, i ha installat centrals manuals amb material modernissim
a Badalona, Figueres, Girona,
Granollers, Igualada, Mataró,
Reus, Tortosa, Vic, Vilatranca
del Penedé 3 i altres poblacions
de menee extensió, amb un total
de 7 07 central, manuals installades a tot Catalunya.
La Companyia Telefònica Nacional d'Espanya esta preparada
Per a seguir pas a pas, amb el
ritme que sigui precis, el deseavolupament telefònic de Catalunya i té la convicció que en
algunes de les seres ciutats
aquest creiexement ha d'ésser
molt gran, especialment a Barcelona. on el gener últim la xifra de telifona, 47.493, encara
que molt important, resulta inferior al que Barcelona necessita.
Barcelona, per la sera situació
privilegiada, la sera inchtstria i
el seu comerç renaixents, i l'esperit modern, laboriós i emprenedor dele sets fills, está cridada
a tenir en molt breu termini
tants telèfons com Madrid, que
en la mateixa data en tenia 56.857.
Els estudis de previsió recentment efectuats permeten d'afirmar que en el primer semestre
del 435 el nombre de telèfons
de Barcelona s'haurà anivellat
I amb el de Madrid.
11111111n

Pere Biosca
FUSTERIA MECANICA

Y

Vegeu ele darrers modele; SINGER i pregunteu preus

RIERA

Telefon 10605

CARDONER

Garatge Avinguda
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Demaneu detalls a Corts Catalanes, 898, Ler, ira

COTXES I CARROSSERIES
Telèfon 74251
Córcega, 199
Despatx: Paloma, 19 (cantonada a la Ronda St. Antoni)
BARCELONA

11

.1—•

Organització d'afraients excursions per Catalunya
exeusivarnent per als socis, entitats obreres,
excursionistes. - Per C utadania i Cooperació,
feu-vos socis. - Us interessa

eavaldä Chalmeta Joan

a Corribia, 15
Reparació d'Aparells. Articles fotogràfics i laboratori
Telefon 22520

forres i jardins

Llevantina

BARCELONA

Ronda de Sant Pere, 20, pral.
Telèfon 25054
llores de visita, de 9 a 10 i de 3 a 6

TAULES i CADIRES per a

Cooperativa de Transporto

FABRICA DE CORRETGES

DR. E.

Oran assorliment en Dan
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BARCELONA

MORENES

LA FAVORITA

DE

pERIE[Fi cil REIXITS i tot el
necessari en fusta

Diurnenge, 22 'd'abril 'de 1934

Oonstrucclons d'obres, botigues
despistaos, etc.

LL. T.

en °Leales per a
1 Espuialital
ltail, allars
oratoria
1

Carier tiritnnila. 32
BARCELONA

T. 2860
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Teatres

TEATRE POLIORAMA

TEATRE ROMEA

OLYMPIA

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

Compancla de Comddies Còmiques
LUPE RIVAS CACHO
Avnl, a les once. matinal Merla Aniorte,
GRAN TEATRE DEL LICEU Manuel tepaMot 1 Dotras VII., amb assis•
!Mula de Miss Catalunya. Desfilado de ma.
inquin5 d'Arnau 1 regal d'un model enhe
fact. terrera de propietat I abonament
Tarda, les a • se, a
410: 5 . A des queda de sis, darrer festival el publIr, a elegir.ISIS:
EL EX_ Fi de
de Remonta. les 6. l ni!. a lee
isr la CAlenre inaNea coral
de les 6 i'de lea ta.
rälebre
canee',
testa
en
les
sessions
de
la
beració
talb la c011 a
tene d'Une Florence tapasen. Prens po•
pelare. Temperada oficial de prim
companyia de bailete n'esos de Montecarlo.
Que•la Obert l'abanarnent
Gran

Telifon 158131
Aval. comlat de la ccmpanyia de EL
DIVINO IMPAC'ENTE. el/taquee a 3 ireeTete. 341543
gurs, A 1,1. 1. •., . 1.-- 6 c a ies io' n s
EL DIVINO 191PaC • INTE, de arden M. Pea. sn, per Ricardo Calva, Alfonso Mueca, Anal, • dos gaceta de elne de la tarda,
Com pito Iglesias. rscenügrarla
gran moda, 1 • lee deu nit, funde extra
•;- , lara que rennets els millors valors de
ENLLUERNADOR NOU ESPECTACLE
espanyola.
A ESPANTA GEL
• •nn • •nn••n...

TEATRE NOVETATS
Com panyia //rica LLUIS CALVO
qualre.
Tarda, a des quar:s
Colossal
LA DOLOROSA
Godayol
per Planes

.

Doña Francisquita

per l'em i nent d'Ye tener
HIPOLIT LAURO
la gran tiple Matilde Vizquez, amb
Gubert, llanos, Talados. Baraja.
etcatera. Nit, a les den,
NO FALTA ?MIDE i

Amencam
Cirque

LAS GOLONDRINAS

a lormidatle .reacia del colossal divo
Marcos Redondo
• mb Lliaanni7 Vila. Putz Parlo.. Part • vital de A 3111 Jora . larda- LA PO
I LOROSA LAS GOLONDRINAS. N:17
• Da qOuÑeA,5Ia re AprNeelse1/111 A 1 eelnilr,1 t e.
cero . flafael Gómez "El Galo". D
i mrts
roht;flftta (uncid
..
dpiretar.ecareaszTtalI-

.ci.

EL Nem7.7 a

SPLENDID CINEMA SALÓ VICTORIA

72035
Cornada' gle Cana. 117 • Talar» 80011 Valencia. 285-431 Telefon1S,
sesslh

Medra de hiS

Astil. tarda. %meló continua. de 330 a A:
Darrer Ola dele grane ealls

Avul , matinal, el vela
/Hile de 2 pies.
Torda. a 'es 4. 1 no, a les 10:
La Mes grandlea cread() de
Greta Garbo en

Cavallets nans

LA CHULAPONA

l'estrena de la cruel lindra iloe
dla 26. nIt
Despalx a comptadoria

TEATRE BARCELONA
Companyia de Comedia
Icono Lepes Heredia
Avul. d.'„unenge. larda. a un quart
de sis: exit enorme de la corn2dia
Linares Rivas

1

Les diversas malalties que deriven de les vies urinhries eón molt freqüents, moit molestoses. de vegades de llarga
durada i en la majoria dels cacos persegneixen tota la seva vida, ferit necessäries intervencions quirdrgiques mea d'una vegada. El JUGO DE PLANTAS BOSTON evita en la majoria d'elles arribar a tal extrem.
En els catarros aguts i crònics a la velxiga; arenes, mal de pedra 1 orins terbols; inflamacions agudes ¡ cròniques,
1 estretors de la uretra; blenorrägia aguda o orbnica; gota militar; inflamac16 de la próstata; retencih de l'orina i neceasitia freqüent anormal d'orinar; dolor de ronyons ¡ baix ventre, etc., els resultnts són sorprenents i inesperats.
Recomanem amb molt d'interès que sigui llegit el molt interessent onnscle "Un remedio que cura", de Boston, que
trametrà gratis a qui el solliciti el Laboratori Farmaceutle del Dr. VIladot, Consell de Cent, 303.-Barcelona.
DIPOSITARI PER A ESPANY:A: SEGALA, RAMBLA DE LES FLORS, 14. - BARCELONA
5 0 ; Pelai Ruhi6, Plaça
De venda a totes les bones farmàcies i a Específics Pelayn, Pelayo, 56; Villar, Laietana,
Moreat; Gorostegui, Placa
de Meció, 13. - A Madrid: GayoSo, Arenal, 2. -ValOncie: Farmàcia Gemir; !tibie, Place
Gil, FarMercat. - Saragossa: Iltved i Chotis, Drogueria. - Bilbao: Barandiaren i Cia., Drogueria.-Seville: Francisto
macia del Globo.

POR TIERRA?.
DE HIDALGOS
colossal
a un quart
trienal de Serrano Angulia

N:lo

EL Mlin

en • erganyol,
Laadt I Ernest Times
DIBUIXOS SONORO

per EllF. F. a

PROSPERIDAD

LI REINA CRISTINA DE SUECIA

25
CAVALLS
SAVIS
DE
CARRE

ProducC/6 Metro Goldwyn Mayer
Es despetzen lerelltats amb vIii dles
d'anticipad()
Nota: Apesta pellIcula no es m'Olertare a cap mes saló de Barcelene
durani la present temporada

per Marie

per Alice Cocea
de le superproduceld

ehren,

0. 51 ,
LA MASCARA DE FU MANCNU

gran crearte de Boris Karloff

1104021110 1

REVISTES
diumenge. torda. a les 41 5: seron
acte de LA CAMISA DE LA POMPADOUR
I la gr.(ndlose revista
Ovni.

1 LAS PEPONAS
NN, a les 1015: LAS PEPONAS

,

APOL.L0

TESTAS CATALA
1Cc mpanyia catalana
Primera actrlu: MISUMPCIO CASALS
Primer actor I director: JOSEP CLAMA
Aval, &menee. tard itÇ EL0111 1 Pan dele

LA deGLORIOSA
Miguel Poal-Aregall
Nit, 1 cada vil:

LA GLORIOSA

TEATRE NOU

Liarla. 115 • Tetaron 1 1272

BARRIST E S HUMANS

ELS GELEBRATE CLOWNS

Germans Diez

de VIdol I Planes

•TEATRE VICTORIA
A s ul, diumenge, 22 d'atril. Tarda, a les
330: 6 actos, 6

La del Soto del Parral

CINEMES

diumenge. matinal. a lee 11; lerda.
a dos nuarts de a; sentó numerada e
Id a 6; nii, a ira 10: la Elan procluech)

AS UI.

CARLONIAGNO

per Palmo. marit Glory 1
Pecas: dies reinen. 275

Luden Barons
Mea.; festlus,
sessió numerada, i'le

Venus Sport Palace Ball
51aIlnal, 1030: tarda. t.. se s sló, de 2'15
a 515; numerada, a les 6: MI, a he 945:

Por el mar viene la ilusión
per

ame una nora humorada

Rda. Sent Antonl, 82 I 44 • Tigre, 27
Avul, diumenge. ball de social/U. tarda
1 un.
ESTRENES
teottep
e
Fcrni.
"Dodle, ml p1501"

anclen Baria.

EL PODER Y LA GLORIA
FINKS
AYERES
SKATING
REVUE
el més meravellós
la màxima novetat

per Speneer Traer'. Es desparto a la taquilla per a les numerades d'avut
dIlluns. a lea 6. Den)). dilluns,
8. A. LA VENDEDORA 1 REINA EL AMOR

Clr AE5

Selectes Tes Dansants

INTIM

CINEMA

Selmana elentlfica
Dame, dillUo., dio 23, estrena

enemigo en la sangre
SALONS CINAES El
de Walter Iluttmann, amb la collaborarld

de la Lilga de Racione I de la Universitat
TIVOLI
de Zurich. Declarada d'unlitat nacional
I/ malI. dues sessions 330 1 6 tarda, i in
Noticiari, Documental. -La ciudad de
3arión". Catallna Barrena I Antonlo More.
no. Actuad() personal de Catallna Barcena
CAPITOL
QUE RODEE PODEU VEURE-LES
CINEMA ESPLAI
II mata dues sesslons 3'30 I 6 tarda, 1
A L'OLYMP1A
tO 1111: "El furile Invisible", Trude son
CONSIGA. entre Muntaner I Arlbau
Molz.
Cerniques
desuela&
a
comptadoele.
Denle,
dillune,
E.
EL ORDENANZA, en espanyol, per
tarda, • doe (partir do cinc, matinée de
Marrelle Chanta], LA FIESTA DEL
moda, i • les do la nit, extraordinaria tun- I/ mall. dues censiona 3'15 1 e lerda. 1 10
"La gran Jugada", Leetta
REY COL, dibul g os en colors.
al& Butaques • 3 otee, general, 1 pta. •
-La mascara del Otro". en espanyol, Ro.
nald Colman. Gema: -Doman de la prensa'
CASA ES SERIA
LA
IIII MU UNI11111111 11111 11111111111112,11111111111111 11111111111111
EU AAAAA
per Imperio Argenllna
4 tarda 1 930 nit: - La coasentlela" (CM.
cament larda) "Almas encontradas", en
rsparivol. "Soy un vagabundo", Al Joisen.
VIAJE DE NOVIOS
neme: -Sierra de lionda", CO espenyel
per BrigHte Helm 5 amen N'elan
PATA« •ALACt
II mal( I continua 3'30 larda: "La ylda
empieza". -Y 01 1 ,' sido espla". Nit: "Cm/apanen» de fatigas". Diuun3: "Su ünito
pecado'', en espanyel
EXCELSIOR
11 matt 1 conitnue 320 tarde: "El adivino", en espanyol. -Yo he sido espia".
Nit: "Compeneros de fallgas". DIllues,
Avui, tarda, dues ses s ions, a les 3'20
"SU único pecado", en espanyol
a les 6 especial; nit. a les lo: DarS IRIA
reres projeccions d'agnest Progralnal
Orquestra Pau Casals
REVISTA PARAMOUNT. SOBRENACOnlInua 3'30 tarda: 'Amor, honor y ea.
PALAU DUMA CATALANA
TURAL, per Cuele Lornbard 1 Hanmandulas",
61101
Sufmnerville. "El homdelph Sr.!. EL HIJO IMPROVISADO,
bre Invisible", en espanyel. Noticiar] / (vol, dlumenge, a dos quarts de Sis larda.
per Fernand Gravey 1 Florene. Son
o°, Dilt: "Sombras del BroadWay". Quart concert 011igla pel tetare Mestre
Dibuis
Non Paramount.
"Melodie en azul'',
trance,

11 expectants celebritats mai vistes

fer COra Paga, Eneenia Gabndo, 1.1010
:meno Cayetano Penaiver. Josep Actuarial •nn•••••••••••••••••n••••••••n••nn••n•••••n••n••n

LUISA FERNANDA

Concerts

ORAN TEATRI COMAL,

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
.1,u1. tarta, de 5 a 0:

*Me

Ciegues
Las niñas de Doña Santa
C011-.11/L: Il0141
Companyia A. Herrero. sarda n11, 1015.
Be,aques a 3 Mes:

Diversos

1

SELLES GIMNASTES, COLOSSALS
SALTADORS
L'EMOCIÖ AÉRIA

RIO DORMIDO

.TEATRE COMIC

Dressler 1 Polly Moren
1411. a mes.

MOLE Y SU VIRTUD

Programes d'avui

Avul, Olumenge, larda, a les 4 .
única numerada, I ntl, a los quarts (1h 10:
TEATRES
ECLAIR JOURNAL
NOCA( DE GRAN CIUDAD
Apol-16. - Tarda 1 nit, -La gloriosa".
deliciosa concedia muslcal dialogada 1 ran. Barcelona. - Tarda, "Por tierra de hilada en francés per Jacqueline Franceli
dalgos"; nit: "El rlo riormldo".
Sopee Treville, I
Cdrnie, - Tarda: segon arte de "La remisa de la Pompadour" I "LaS PepoLA VIDA PRIVADA
nao"; nit: "Les pepenas".
Espanyol. - "El re/ fa treballs foreals".
DE ENRIQUE VIII
Nou. - Tarda, "El refugio"; "Las
(alabeada en espanyol per dobles)
ninas (le dona Santa' , (no apta per a
senydreles).
magna crearlo de l'eminent actor anglos
Charles Laugthen
N011atate. - Tarda: "I .a dolorosa" 1 "Ro2 pessetes;
Preus: Fe s Sid nnica MIMerada. vererepma.
11 1 Erandsquita"; n111 . Las golondrinit, esperull, OSO pessetes, 1
nas".
una ptssota. 111101 1 5 vinent, DURO DE Olympia. - Americaln Clrque.
PELAR 1 VUELAN MIS CANCIONES, per Pollorame. - Tarda 1 nit: "El ex..."
Marta Eggerth
Romea. - Tarda 1 nit: "El dIvIno Impadenla".
Studium. - Tarda: "No le ofendas, leaVictoria. - Tarda: "La del soto del parral" I "Luisa remienda": nit: "No se
puede ser gudpi" I -El gato montes".

RABASSA ORCHESTRA I ELS SEUS
Boa arnemtcara atol) )zn non repertorf de
ballables
que

..emmemdi

AERI DEL PORT
El vlatge en l'arel es com un vol en .16,
admira/N-se panorames esplendids

RESTAURANT DEL PARC
Avul, rflumenge, de cine a rollt tarda:

TE SELECTE

MARICEL -- PARK
El pare d'atraed°. mes Important
d'Europa
Avió. diumenae, des de des quarts de
(muro de la lerda, funcionaren lotes lea
airacclons lnstaRades en /es s.Ia terras.
se g . A dos <lurte de cine, s'Aleló de medano* per la coble Cathalónia, le Barrelene. Entrada al Pan: elnquanta centlms.
Funicular 1 entrada: una palmeta

Actualltata. - Repertatges d'actualitel.
Ara*. - "Paprika", "La casa es seria"
"Nido de amor".
America. - "En BIJA forma", "El rey
de los fósforos" 1 "Polly. la chIca del
CIrCO
M'anea.- "Sirena del pelare". "La muerte negra"1 -E/ beso ante el espejo".
Arenes. - "La Justicia del fuego", - nime quien eres tu" I "/3011elle".
Avinguda. - "Noches en venta", "La herMane blanca" I "Hombre (le leyes" (tinicanient tarda).
Barcelona. - "Vuelan mis canciones". "La
locura del dólar", "La case es seria",
en espanyol, I 3111 marcos por una noche".
Boherne. - "El dedo aelisador". "El diludo" 1 "Santa", en espanyol.
5011C. - Tarda: "Lindos mrdlales". "El
el
re y de los fósforos" 1 . 1dItio en
rairo"; 101: "Las aventuras del rey Pall,ol e " 1 -El primer derecho de un hijo".
Bohemia. - "Pérez contra Pérez". -La
propia culpa" I "Cl diluvio".
Broadway. - "Rancio Fox", "Maree o
cobarde" I"Los crimenes del museo".
Capitol. - "El frente Invisible".
Catatunya. - "La mascara del otro".
Coliseum. - "Sobrenatural" I "El ht.lo
improvisado".
Cemtal. - "Polacos de noche", "Amor,
honor y remallen/les" 1 "El hombre invisible", en espanyol.
Comedia. - "La mano asesIna", "Pistoleros de agua dulce" 1 . La alegria del
rinche".
Colom. - "Demoledor" "El marido de
la amazona" I "AdIds a' las armas".
Mana. - Continua 3'30 tarda, -Almas
torturadas", "La confidente" I "La venus rubia"*
Diorama. - Tarde I ntl: "Tarzan de los
monos" 1 "La novela de una norho".
MaJestle. - Tarda 1 nit: -Barrio chino"
1 "Veronlka".
Entenea. - "SI yo tuviera un millón" I
"liasputin y la zarina".
Motel. - "El ordenanza", "La (testa tel
rey Col" -La case es seria" 1 "Viaje
de novios".
Exceisior. -, "Competieres de falle."
huncement larde). "El adivino", en espanyel, I "Yo he sido espia"*
Fantasio. - "Las sorpresas del coche

GRANJA ROYAL

Fintiapopdic

B.ERDZIGUER

A CARCASSONE 1 AX LES THERMES
b ies 29 - 30 - 1. -- VIATGES CANUDAS Gravilla. 12

PER DONAR

BARCELONA

110 le 010111118 bit

consentida" ((Interne.
Majestic. - "Barrio chino". "Veronlkaa
Ideal. - ".(Any y los cartero!". .EI ch15
re de la parroquia" I "Samerang".
u
Intit aCin
a nieomrao..7.. .EI balle" 1 -Los anMarina. - "LI ladrón en la alentad",
.5an g stersdel Geste" I "Topase".
Mundial.-"Unides en la venganza", "Yorhes en venta" 1 "Nochebuena".
Irle Park. - "Vuelan mis cancion." 1
"El testamento del doctor Mabuse".
Metropol. - "Carlomogno".
Monumental. - "Afmo chofer". "El rey
de la pista" I "Catalina de Rusia".
Mirla. - "Amor. honor y camendulas" 1
ble",
mbreen
invisiespanyol.
'u'El_hoT
Rau,
T orda I t.: "El rey de los gitaneo" 1 " Anny se divierte".
Núria. - "Alegre a la vista". "El expreso fantasma" I "Parle Sole1P'.
Parle. - "Por e/ mar viene la Ilusión" 2
"El poder y la gloria".
Pata{ Polaca. - "La Vida eMplele",
"Companeros de fallgaS" 1 "Yo he sido
Cela".
Pedró. - "Pares contra Pares", "La pro.
pla culpa" 1 "El diluvio".
Publl Cinema. - Reporta/g. d'actualitat,
Principal. - Tarda: "Lindo,: modales"
-El rey de los fósforos" 1 "Idilio en ei
culto": nit: "Las aventuras del rey
Fans-ole" I "El primer derecho de un
hilo".
Rambles. - "Luz azul" "Hoy o nunca".
Royal, - "Anny y los carteros". "E/ rey
de la pista" I - Catalina de Rusia".
Recreo, - "Hotel de estudiantes". "t'Ida
azarosa" 1 "Na Orl es la P uerta abierta".
Select Clnema. - "La alegría del rancho"
fimIcament tarda). "Forasteros en Holl ywood". "Greifers entre estafadores
de frac".
Saló Comtal. - "Cualquiera toma el ame
en serio" I "El túnel".
Saló Victòria. - "Noche de gran dudad"
1 "1.3 vida privada de Enrique VIII".
Spalen.
ndizdonaCIdema. - "El marido de la
- "El IRmno de le Ylrlotla", "Unidos en la venganza" I "Yo, tal y ellai:i
Trianon, - "Queremos cerveza", "Inidon en la venganza", en espanyol, I "Secretos del mar".
- "La dudad de eartdn".
Trlomf. - "Adiós a /es armas", "Attän:Ida" 1 "El collar".
•LA reina Cristina de SueUrquinaona.
Valga, - "El baile" alnicament tarda).
"11. o nunca' 1 "Vuelan MI3 canei0Xilir Cinema. - "El salto mortal" 1 "La
cruz y la espada".

MUSIC-HALLS
Apolo. - Varietats t Mercedes FIN.
- Warletats. RosIta Vallad
Endila Domingo".
Pompeya. - Inau g urada de le temporada
prInuvera. Grans atracciones.
Eden Concert. - t'arietes Pilar (lertydef
Egeeisie,
Vartents I Lfna d'AcOSti.
Melle Rouge. - 50 ertIstes. 50. Rondana 1 Angellta alartln.
Stambul. - Ethel aiderson.

DIVERSOS
Nelson Dore*. - °muestra excentilea
The Happl Jazz.
Saló Dore iGranja Royal). - 75 Crazy
Boya.
Triana. - Tiple calo flamenc. (Pilen per

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

ma•n

*orle Inotilm•nt trequestes
•rou
lId. dmiccbrIment dele
Hm, ¡tracios al

SASTRE

TEATRE STUDIUM

o nunca" I "La casa es se-

Fémina. - "Tierra de pastan".
- 11.5 o min." I "Robo en la Opera".
Pepe 11U/1300.
Fragoll. - - Queremos cerveza" "Unidos
en la venganza", eta espanyol, "Seere• Casa Lilbre. - Aval I cada dia. The dense.
tos del mar".
Gola. - "El testamento del dom. )11- Hotel Rita. - Avut 1 cada roa. Tbe densa.
buje". "El café de la marina", en ce-

ALBERT WOLF

Es no rts

rle".

Cada dta gran exIt dula
10 GRAZY ROYO
que Sanen en ele TES I SORTIDA DE
IESTRAII
,~44~~~~~1444.44~~+•4+0
De 10 a j2, nIt: SEXTET TOLDRA

E» necesalten dues dependientes per la
11 mal/ 1 continua 330 tarda: "Amor,
honor y ramandula.s". S'Un SumrneryIlle. director de VOrchestra Lamoureux, de Pa- dlarla del Illbre. 10.11 presentar-5e neme
El hombre Invisible", en espanyol. Nit: rle. Programa: 1. • audirid de la Slmfonia contiser el genere. Cernida, 30, prirner
-Palaros de noche". lieMit: "Melodla en de la Reforma. de MendeIssehn. I obre%
de Lelo, chabrier, FierIlez 1 Wagner I oraMONUMENTAL
81 AA
Illets I entrad. a /a taquilla del Palau
EL GATO MONTES
mal(
1
ronfinua
335
Puda:
"El
rey
11
de la plata". - Catalina de Rusla", Pool'
per at Bossy. E. Galindo, A. Wlenen.
"Anny cheffeur".
glas Fairbanks, Jr.
L Gimeno. C. Fellelver. Demä.
grans
Girar velittis o ahrIrs, pesser-losEsriefan
Dilluns: "Su última pelea", en espanyol
ala 23. festivitat le sant Jordi. Tarda.
El prhxlm diumentre, a lea deu nit
rea peIlls, de 15 a 15 pesseles.
a irr 310,
NOTAL
fornn . s. liad: Sud Antonl, 61, Interior
PALAU MUSICA CATALANA
NO SE PUEDE SER GUAPO
Unlversital)
"EI rey
plaça
de
la
roan
1
ronittina
330
/arria:
(torant
a
la
11
1.a
emlnent
cantant
orquitle,
Pemeld do Itricia, 23 - Tea'. 133152
de la pista". "Catalina de Rusia'', en esEL MAL DE AMORES
panyol. 24 111 "Anny y los carteros".
LOTTE SCHOENE
EL GATO MONTES
Asid, a l e s 330, sessid remiller, a
"Su última pelea", en espanyo/
A,
sessld
preus populars: a les
Dia 10 de malo, nit:
Ni, a 10 0 ln:
0:
1 n/t, a les
mina.
BOHEMIA
NO SE PUEDE SER GUAPO
UNIC
CONCERT
A MEDIA VOZ I
IATENCI !
pro*
11 mati 1 continua 320 tardar '1.0
pel famosisslm
Evita 6 cura
Doña Vrancisquita
Peggy Sr:enriela
lIla
culpo".
"El
fent la seca presentaclO a l ten o r mezlea
IsIhilIcOC Nil 1 "Pérez contra Pérez". DiTIERRA
DE
PASION
del
Don
Cor de Cossacs
APOPLEXIA"
Ricardo C. Lara
lluns, "Barrio chino'', en eepanyol
(Feridura)
Interpretada per loen Harlow
Director: SARGA JAROPF
PEDR Ó
e PARAILISI
Continua 330 larde: "El (111.10", Peggy
Nemés per als soda de
1 Ciark Gable
mrSCoroosi era
Shannon. Dibulxos. "La propia culpa". DI.
n•n•n••n•n••.
wame.r.M.
llana:
"Barrio
chino",
et,
espanyol
GRAN TEATRE ESPANYOL
Associació de Cultura
DIANA
Carnpanyla de JOSEP SANTNERE
Musical
Continua 310 luna: "Alma, 1131111 rails'',
diumenge. 131 ,11. a IOS (marta de
-La confidente'. -La venus rubia", en Detalls: diaria. 43, ter., 2.., telefon 2032e
, Ine, I nula les den.
espany01
N..attlY
a Les ra g nacfrs -peoseccr!Lit_L
IDEAL
EL REI FA TREBALLS
. ArillY 0' les CorlaCOntinua
330
larda:
FORÇATS
ras". "El chico de la parroquia".
"Samarang"
dure. Honre I muslea del tnestre SUnyer.
Cerot and
150 vestlts neo de la ,1811 de
61111.1.
ALIANZA
MAJOR
Bulle,
aval,
lamine!,
a
les
11
flocalltat
ilnNes
litro. lt deenraelfinS
a
les
2 pessetes . Tarda, de 3'36 a 5•45 :
wydlee".
1.1. 1 fluye. BallalVe s dr flAbertn.
continua 310 larda, "Sirena del
Impuls a indüstrla cle MI411111010 nereSsI10
6 numelada, 1 ni!, a les 16:
"La muerte negro". "Cl beso ante
lau. plenos
socI ruoh aportació de mima Der a (Pi'' se
el espejo"
Gran aslt Ile Florelle en la divertida
Ei aespatze a tute ele centres de locall"els
raro,: AM l'administrar/d. Defälls, S. Mescomedia
SALO COSTAL
FUTBOL A LES CORTS I r e ell er, LefOrjn, 73, g ol., ea, do e a A t.
LAS SORPRESAS DEL COCHE-CAMA
Continua 310 tarda: "Cualquiera toma el
Aval,
dluinenge,
a
len
/watt
e,
- El túnel". COrniel
amor en
Dibulana
LLEVANT
RECREU
le estudianContinua
330
larde:
"Holei
CINEMA
COMPANYIA GALLIGO
PUBLI
tes". "VIde azaroso". "NO densa la ?Serle
A un quar1 de IP.. Cl disputare ri
abierta", en eapanyOL Neildavi
rifle del ramplona! dr Caralwiya
5 lea 11. 1 pta. Tarda, 330 I 6
Aval, diumenge, dia au, a /ea S de Matinal,
marcial.
Entre.. 150 pessetes mes
CURIOSITATS
~rada, 220 anda Impost.
el 10 per cena Cal la n'a/soda/14
la tarda:
MUNDIALS, interesaanis reportalges Fda
del quert tbonament parcial
alevielone. LA ORAN OPERA, (» l ile na'
CINE RAMBLAS
nnn•••nn•n0n1.*
‚er Terrytene. NOTICIAR' FOX SONOR,
molicies d'Espan y a: les falta{ MI tercer
Rambla gol Centro, 55 - Telf. 1ASTS
aniververl de lo República a MAdrld I a
DIIIWIX011
COMICA 1
Barcelona. internscionai. TRES LLADRES
INMUTA. nocumenial it. F. A. I ARELUZ AZUL
PUIICULO ROJO. SIL de 830 e 1 maper Lenl Ellefenstalll
tindde, miela «gallina', 1 OIL
D ARNICHES I ABATI
;er Matilde ROSSy. M. Teresa Moreno, Mar.,el fzepderlo, Jos e p Torres. A. Garrido
NI/, a les den:
NO SE PUEDE SER GUAPO

cama".

lata. "tino

Varead. - "La
va cabe ndo".

(1¢1

Dr. !Hl

Vies urinàries rita>nn sorrITat• Jaral

eeaes mandestacions: oreteltla, preetatitis,
etc., do i honie,
Melilla, gota
1 ruiritia, ragindie, matritie, uretritis, aletisis, •poritis, Mimar, etc., de la lona. per
zrenlquee I renal% que adaten, es duermen eltat I radicalinent amb el! Casete del doctor Solaré. Ele melaba es guarehen per ells sets, sense Miecclons.
01 reands, ni /Hincarlo. de sondes 1 bugles, etc., tan perilles sempre 1 Olio
nece•elten le presencia del 550 tito 1 nie g a no s'assabentn de la vostra tualsItla.
capat.
Vende . 880
1mpureses la sang 8.0"22: 1 1,1:un,,rcre . irsTre; )",".740°Z.".1.;:frul:
lee«, *Sume mana, urticaria, Mr., m'ah/Mies que .fflaen per Cansa hurnOra,
qua siguin. ea /D'arel,"
fide o 'M'acetona de la fans. per manques 1 rebelaque
son la medicada) do.
acial amb les Plfflaa deblarat lase del Dr. Solera,
amen regeneran% la s.t.g, la remaren, guacurativa. 1 11043 I porfarta, perque
u fomenten la salut, resolent en
(nenten tome Ida oetorrylte de Porannisme
(se te.
ocie Impg lO No Aleen" llagues, grane, fa:Túnel:1s. supurado
gnedanl la Ven
altlEoseE rateWa del caben. Inflamado. eo general. etc.
i no delta an l'organtsmo be'
espes,
belant
I
rabel'
elleridi,
41
ama I rog
m'ele del pteest. Weedat OPIO Hesites linee.
Impotbaeta (in otce 050 slsor sesuall,
Debtat nervi"••
6,E61. noetuerlea eepermatoreaa (perilues el annals).
Maldecap, vertlgens, debilitas muscuCMINIMIIM mental, ?GNUS 44 Dilinertaorm,
nerviosoa do la flOaa
lar, fat ua11.9111111 I iI treedlelors, paipltiml trastorna
per crot lotes les Maoltettarlona de la Meumullignie o esgutaineni veralca.
, lueni anda els PaparaAlca
ballt
1
mes I rebele 000 eiguln, es guareleeIl
quo no me:tramer.a r' , an alinierll
banal. potelMMIS og Dr. lierra. Ataleistenus
nervIne Indlrels espeelatmenl
enfile%) earten. atattnis 1 toa el
anysi
ele ellgo Mg de II leveellut rer Alta mena d'ea gessos hells sense
Das a resuma
per reCUG01011. IlltagreMent 1,01as les flmet011e 1 conserstrde
Vean Venda:
vmllese eones vlolenter P./reanimase. el elirOe Nena& propi
ore° pegamos flamee.
VENDAA LES PIONCWALIII FARMACIAS CrillIPANYA PORTUGAL

\

n uri gries e aflelllial ner . 1031 adre
Aula. -• Toa els parients del lAorivRlenCg
Inbt-lal 1 trernelenl 050 »mema es ley:elle per EU trenqueig,
Vor, 10, toleran 50701, rebran
'ocultara,
carro.
eflokum Lobo reteel

1

ralle un Illbre explIcatiu sobre t'Origen, deseurotilamenL tracIa•
mu na I guarlinent d'aglutines melellles

~~~.......RisToRANTE ITALIA

HOY O NUNCA

eliden opereta per Jean ¡depura
(Sessid continua)

Cuina italiana a càrrec del renomenat Sr. 131AGION1 ex cap de cuina del

Ronda Univeroitat, 23

Transatlàntic 'CONTE VERDE'

Teléfon 13132

