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El
President de la República es
Malgrat la pluja, la venda de 'libres
llega
a
signar
la Hei d'amnistia MENTRE ESCLATEN
Es veu que
ha superat la deis altres anys
DEU NO HO VOL

LA DIADA DEL LLIBRE

no pot ésser

La festa ha estat prorrogada per a avui

Amb pluja i neu s'ha celebrat l'acte de l'Escorial. Corn que na In aSSiStiren més que els amics del senyor
Ci Robles, unes deu mil persones, no
es produi cap incident ni agressió,
tret de l'assa:t dels meteors aguosos.
Res: una festa casolana... d'una casa
antb goteras, pera. Molts paraigües,
;arias i gran malhumor deis organitzadors de lacte. I avui s'acaba tot
plegar.
Arnb boa temas i un sol esplèndid
potser no hauria augmentat gaire el
nombre dels assistents. Acción Popular ha aojen un error de calcul iraMient entre organitzacions de la sera
mena. A ioraa d'autosuggestionar-se
s'arriben a pensar 'que san tot el pobit. Adhuc s'II() creu algun candorós
adversari. Pera davant de l'experiència es demostra qua hi ha de real
i qua de iantasia. En projectar acres
desorbitats que, per evitar el iracas,
haurien ciarrenglerar tot de masses
ciutadanes, es veuen reduits a la ruina pelada de liara forces partidistas.
1 aquestes, per considerables que siguita sernpre són exigites comparades amb la multitud popular. Llavors
lacte, en compres d'ésser un jadea
de les forres que hcm té. n'as de les
case hom deixa de tenir. 1 mes d'una
vegada una manifestació que, dins de
limita mis modestos batida consta
tuit un èxit, és l'ensorrada per sempre. A Catalunya ja en tornera d'alzó.
Recordem l'exhibició deis escamots a
l'Estada el miting deis sindicalistas ä
la Monumental, el de propietaria i
després de rabassaires a la mateixa
plaga. Tots aguases actes, moguts per
entitats certament poderosos, s'asfixiaren per falta de sentit de ponderacaí i per hacer comptat imprudentment amb la collaboració de tot el
::, ble en manifestacions purament de
a partir o de nasse.
No creient, donas, que l'aigua i la
neu hagin influir massa en les fastas
de l'Escorial, llevat d'algun aspecte
, decoratiu que resta singularment desIluit. No hi ha manera de fer moixiI ganguea sota un cel massa inclernent.
Pera el senyor Gil Robles no opina
coas nosaltres. .:o va estar-se de proclamar, en un passatge del ser diames, que es veia que Déu no volia
donar gaire faciliats als organitzadors
de la fundó. Pera, ella tirarien andavant, perquè són una tropa afinadana. Singu:ar concepte en boca d'un
católic! Pera les dretes espanyoles
són aixi. Si cal, mis catòliques que
Déu. I es veu que els afiliats a l'A. P.
si els burxen massa estan disposats i
tot a prendre un lema invers al dels
conjurats de St. Barthélemy. "Déu
ho vot", deien els assassins dels hugonots aquella nit memorable. "Dau
CO ho vol, endavant!", exclamaran el
senyor Gil Robles i els seus arries.
La resta del discurs d'aquest "candalo" ens fa l'afecte d'una cosa aiguahda, d'un "escarceo" Illt..5. pes l'estil
deis que 'ida Lerroux en temps de la
n'anarquia, quan agitava i alhora frenava les masses a Barcelona.
"Manarem quan vulguem nosaltres,
no quan vulguin els altres. - Heus aci
una variarte de la dita de la guineu
que, quan no les pot haver, diu que
sa n verdes.
No calla parir el fred de l'Escorial,
are quan s'hi posa és ben de vares,
ni parar la pluja i els borrailons de
neu per reunir-se den mil amics i
tanagras i arribar a concluaons tan
sensaelonals i tan novas. No saben
qua devia pensar-ne l'ex-"jabali" temor Pérez Madrigal, que hi va comparèixer i participa de la mullena, potser km penitancia deis seus pecats
com a radical-socialista, afegint-lii els
de radical i qui sap si els que pensa
cometre con/ a neafit de les dretes
confessionals.
Pena en premi al sea zel val a dir
!
que rebé un baptisme dels que fan
apoca.
_ ......_

Pluja fins a les quatre de la

De fora a dins

L'orianitzacid de l'anarquisme a Catalunya la Espanya (1)

La fasta, donas, en lloc désser al El ministeri format gairebé per advocats no s'ha
canoa, se celebra, sobretot , a la tarda.
de la
de la
fina
a l'interior de les llibreries.
Zamora
el
Es pot dir, sense exagerar, que el que l'ha
frans — i usen aquest mot perquè el
les Corts' d'Indaleci Prieto, es =erra
IMPRESIDO DE OONJUNT
sentirem repetir amb insistencia als Iliastorat de les Can que deia contra el
brers — di la diada al carrer motiva
(Del
nostre
corresponsal
particular)
projecte d'atunistia que ara ha vist plales h c t l ernes ronstituis un
,,
oss•
Madrid (a les 2). — L'intent fei- nament confirmadas.
El gavera, és alar, desitja evitar la
xista ha acabat en sarsuela castissa
situació uarlamentiria en auè es /roba
i amb música del mestre Torraba.
i
busca
una fórmula que II eviti de sot
Abasta de la reunió de l'Escorial
als tramas a venir. Fent da dz-metr's
s'havia dit que aquesta representarla
la facultar reglamentaria podrien eviuna Marxa sobre Madrid, amb
tar
de
deixar
en suspens, per deract. les
Robles per divo, i amb una gran snlemnitat. Perca en un país en el qual Ileis. Es va, donas, a buscar una fórun ex-ministre de Finanzas antilla mula legal. i de trobar-se depèn la vida
ami) un cop de puny els entusiasmas del aovar n i si la crisi sen parc t al o
d'un flamant aspirant a dictador, eral.
En realitat a Madrid es té la impresforaosament el feixisme ha d'acabar
malament.
sió que la crisi as inevitable i que aguce
S'havien fet tants comentaris en- aovara, en estat agänic, sen va amb
torn d'aquesta reunió, deis jo yas d'Ac- acompanyament de vagues i acres dramàtics pels carrers de Madrid. Pera la
ción Popular, de les milicias de
JAP., que la curicsitat de la gent situació resta gravissima, i arnb el fi-adonava lloc a totes les fantasies. Fi- cá% dc Lerroux fracassa tata una capegureu-vos, perä, la desillusió de la riancia a la qual poca gen: vea sorgent quan en lloc de jocs brillants, tida.
• • •
militaritzats, es veieren els veterano
de la encintada, valenciana de la "DeMadrid. 23.—A dos guarra d'onze
recha Regional", amb les seres bru- del 1-inr1 ha arribar al Palau Nacional
ses negras i amb la cara de jet -los el Pi-es:data de la República. Pons
mal les sabates. Fou una autentica rainuts després ha abandonar la seva
"isidrada" en la qual els "señoritos", residencia oficial i s'ha dirigit a l'esper evitar ridícula i potser per te- giésia de les Trinitarias, en ha assismor, van deixar el lloc als "pro- t:t als amarais organitzats ver l'Acavincianos". En resum, en una reunió danna de la Llengua en suiragi
on havien d'anar 40.000 persones l'anima de Miguel Cervantes. A les
n'hi bagué, escassament, de vuit onza del mata han començat a acudir
a deu mil.
els ministres al Palau Nacional. lana
Amb un fred extraordinari, amb cament han deixat de ferano els d'Oneu que anava caient, amb els valen- bres Públiques i Comunicacions que
ciana que feien esioraos per no rene- es traben absents de Madrid. El migar i als quals la missa no feas Mitre de la Governacia ha dit que nc
entrar en calor, el senyor Valiente hi havia novata: després de la darrera
va pronunciar un discurs digne del entrevista que ha tingut a la matinada
seu nona El "jabato" dEspanya, amb els periodistas. Immediatament
com fou anomenat Gil Robles, va e! Gavera ha quedar reunir en Consell
aaalgrat la ataje., el publac conmaa 'halas
pronunciar un discurs de llamas i lisas a les 1.210 del mati que ha tornat
trons. Després, com en les sarstie- al Palau el cap de l'Estar. A aquesta
sen l'any esperant el dia 23 d'abril, as-ab èxit gros que va despassar, i de molt, les, hi llagué "coro de aldeanos . ' i hora el Govern ha passat a reunirla iRusió dels qui fabriquen o Venen el de l'any passat.
música brillant. Els terribles feixisdel senyor ...iA la Llibreria Catalbnia, per eren,- tes, extenuats pel ired, els discursos se sota la presidencia
joguines esperant el 5 de ganar. Passat
nri Zamora. A . dos guarra de nuera
el Raleo de les vuit, el cel continua ta- ple, que hacia installat Mies paradas, i els canta, es ficaren en una fabrica d t la tarda ha acabat el Consell.
Pat i els llibreters intranquila. Ve tant l'una a'la Ronda, davant mallo (lela on es mentaren enormes truites nle
El senyor Lerroux ha dit als ini l'altra a la vorera de la ca- patates ata!) un delit que donava formadora
en tant, per esvair qualsevol esperança
que preguntessin al sacrequeia una gotellada intermedia que °ba- sa Vicenç Ferrer, fent Narrará amb la goig. El retorn a Nfadrid fou trist r tari per la referència oficiosa. Hem
gasa a estendre elamunt les paradas io- plaça de Catalunya, la cancurrencia, du- mansoi. Arribaren a una ciutat en tractat —ha dit —de la hei damnisnes, cartons, papar dembalatge o qual- rant tot el dia, però especialment de vaga general absoluta, taniateix ex- tia únicarnent i deis procediments per
sevca altra mena de coberta improvisada. mitja tarda en apiana fou enorme. Tant cessiva cont a protesta d'un acte tan a la seva mis rapida a plicació. Dema
A dos quarts d'una, és a dir , a l'hora as aixi que hi llagué moments que no anodi; els feixistes degueren sor- cantinuarft el Consell.
precisa que la gent que treballa es llanta s'hi podia donar materialment art pas,
prendre's de acure tot alió), quan
L'n periodista ha preguntat al seal carrer i es fa el propósit de pro- la gerd -da de la C.35. :1 acorda rastrar l'home que s'havia declarar mestre nyor Lerroux:
les
portes
per
tal
de
descongestionar
la
veir-se de !librea, l'aigua torna a caure
de Mussolini i da Hitler, hacia asSniritat alguna Modificació la Ilci
amb una persistancia i intensitat que botiga.
segurat que en, a l'inrevés de Casa- d'amnistia?
desesperava els mas indiferents i °mala
res.
(Con!inua a /a papina lo, col. 1)
Quiroga, que el sorprenia el tiEl cap del Govern ha contestat:
ren tranivies i taxis. be dues a tres,
roteig d'esquena a la Puerta del Sol.
—Pregunten-ho al secretari.
l'hora de la calma per als botiguers.
garantia l'ordre i que no passaria abUn altre periodista ha preguntat al
ho fou també per als navols. Pera de
solutament res.
ministre de Marina si hi havia crisi,
tres a guatee , la pluja novament fau de
La vida pública va parar en sec: hi i el senyor Rocha ha contestar:
les ser e s . densa i empipadora.
hageren tirnteigs pel carear. La CEDA
—Qui parla d'això?
Els llibreters s'havien llançat mate—Es que els runscrs circulara assei Salazar Alonso van fracassar, cont
rialment al carrer. Les paradas s'estefra ca s sar la politica de "pacificada der.- :aren que el cap de !'Estat es nega
nien al Iang de la Rambla. al cariar
a firmar l'amnistia, per no complir
perits" , la política d'abandonament
de Pelai. a la plac de la Universitat, a
aquesta tots els tramas constituciogovern Lerroux.
algunas Rondea i no en mancaren al
La jornada de dilluns ha ungut en- nals.
passeig de Gracia — una de la 1.Iiga
—las agrairé —ha respost el senyor
cara alters sorpreses: una erial del ga
Catalana — i a la Rambla de CataRocha —que no em feu cap pregunv
e
r
a
L
o
u
x
,
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h
a
lunya.
negat. No se sap si sera total o P ar ta parque no puc contestar.
Els quioscos de la Rambla eixampla- La J. A. P. es reuní proteEl ministre de Treball ha facilitat
ja se sap. La hei d'amnis--cial.Efet
ren hier, inaanacions — algunas abusa gida per un nombre extrala següent nota oficiosa:
tia, que s'havia aprovat va obertament
vament, puix (pie obstruiren literalment
"El cap del Gavera ha fet una exel ras — i cap a la part baixa del ordinari de forces de la contra l'article 83 de la Constitució i DosiCió detallada de Festat dels peoalmenas en tres apartats deroga ll,eis drittes politics en curs, i atia detinpasseig o sigui la Rambla del Centre
en avala hi pararen alguns Ilitaeters de guardia civil, d'assalt i de votades per les Constituents. En la re- gut especialment en enjudiciar ala alunió tinguda al matí—i que ha durat teras pertorbadors d'aquests ¿arrees
vell o saldistes dels oue cha diumenges
carrabiners
fins a les dues de la tarda—el cap de dita, als guata ha fet front el Govern
tener ?loe al Parallel i els .quals lamen
l'Estat ha pronunciar sm veritable
caràcter de la-talemndsviru
amb una cuerna no desproveída de
fiada. Caldea nue els anys Que vénen la En aquestes condicions i cura contra el projecte d'arnnistia, as- prudencia, que ha merescut generals
senyalant amb la comperancia jurídica aplaudiments, i altres especialissims
Cambra del Llibre pracuti que aquesta
sota la neu el senyor Gil que tothom Ii reconeix les faltes prin- molt caíais, de múltiples sectors de
anamalia na es .repeteixi.
Can/ as de sunosar. (lonas, durant el Robles es presta a donar la cipals del projecte. Els distingits ¡mis- l'opin
ia que Osan apressat a oferir-li
consults que formen, part del gavera han la seca incondicional collaboracia ciumati i mimares harca de la tarda foren molt eitt,e5 les transaccions qu e es batalla i a demanar el quedat literalment sorpresos de santa- tadana. Ha detallar les precaucions
feren en lea paradas installades a la inles paraules del senyor Alcala Zamora. presea pel Govern per a garantir en
Poder
¡ ha estat labia enginyer del ministeri tot moment l'ordre públic i ha donat
tez/maría. En cama, a l'interina de les
llibreries s'abserva forra rnoviment
sen yor Madariaga—que ha confes- compre des les mesures adoptadas per
compradora la qual cosa feia preveure, L'acte no fou tan Kit com sat que el cap de l'Estat tenia tota la a sotmetre a tots al compliment de
raó, Ja Lerroux, escoltant el discuta a la llei.
(Segueix a la pág. 5, col 3)
sine amb tal bar) dia l a festa hauria re'
s'esperava
sultat excellent.

tarda

adonat

Contra el que feia esperar la radiant
esplendidcsa de diurnenge, el dia dahir
es lleva rúfol i enllaganyat. Ja als volts
de les vuit del matí els núvols abocaren damunt la ciutat el 'afea inicial,
que baria de pasar de malhumor ein

Gil Robles ha començat
l'etapa pallassista

—Si, .enyeta: deu mil militante í trenca mil abstencioniates fan es
quaranta mil que havlem previst.

inconstitucionalitat
Hei
descoberta senyor Alcalà

L'acte de diumellge

a l'Escorial

El Escorial, 23.— Es va celebrar
ahir segona estava anunciat lacte
clausura de la J. A. P. Des de dissable es trobaven en aquesta Pablacia
molas iorasters. Peri od istas 1 intagrafs•
A les sis del matí del diumenge van
començar d'arribar els excursionistas.
Va arribar el primer dels trena especials i successivament van arribar
congressistes gire utilitzaven diversos
mitjans de locomot:ó.
Un dels trena que venia per la lana
d'Avila, va sufrir una hora i maja
de retard a conseqüancia que a guarra
quilórnetres de res/mitrada capital
havien estar alçats els riells de la
via. El jet va ésser adverti t a ternas
i va poder éster reparat sense que
s'hagin de lamentar desgracies. Abans
d'ariabar al pas a .nivell de ¡'Escorial
es ¡cobay a formada una secció muntada de la guardia civil. Afiliara a
Acné Popular que portaren un braçal
vermell amb l'escut del seu partit
es van situar al dit lloc i detenien
tots els vehicles q ue arribaren Proce
Fregar als seus-dentsMarip
ocupants que ensenyessin la tarda d'invitació per ¡asistir a l'acte. Igual mesura de precaució era observada per
les force% de la guardia civil que vilaven els passos a nivell a la carretera que va a l'Eacorial. Les mesures de seguretat adoptades a l'Escorial han estat extraordinaries. A
l'Escorial hi ha gran profusió de forces d'assalt i carrabiners.
(Continua a la pdgine 5, ret z)

LES BOMBES...

Per bé que el Govern intenta resoldre la
situació, hent creu segura la crisi total

Ea lira de flors de Sant Jordi

lloc do flora do la tradicional (ira da Sant Jordi, s la
RePilblica

plaga

de la

per JOSEP MARIA PLANES
Van/ dir que la vaga general revolucionaria de 1902 maa.a la carrera guspira del vell anarquismo barceloni. Alai
ti. A partir d'aquesta data, es pot dir
que la paliada tormal de l'anarquisme
esta ferida de mort. Eis imeHectuals,
els aetits burgesos, rota aquesta generata) que ha coHaborat mansament en
la confecció del clima anarquista que
un bon dia ha eszlatat amb una ata/lamia que ha esgarrifat tortita', está
esglaiada de la seva premia obra. Les
trapes de soc de l'anarquisme, els dinamitero, els bornes d'acció que han sortit al carrer disposats a jugar-se la vida, tots aguases hart estat ehminats o.
en el millor dels casos, dessnoralitzats.
per la dura repressió policiaca i de la
justicia militar.
Dia vindri — potser encara es mansa d'hora —, cha vindrà que Catalunya
tari un procés sever ¿'aquesta entrama generació de final de segle, romänrica, sentimental i humanitaria, que ha
crear, volent-ho o no, l'essincia raateiea da problema capital que ha tingut i
té enrara la dinar de Barcelona. Per als
horma de la generació del que escriu
aquestes radies resulta un xic dificil de
comprendre la mentalitat que informä
el que poda:era dir-ne la selecció del
pensament català d'aquella epoca. Són
molla els escriptors illustres, advocats de
primer rengle, homes destacadissims dintre el món intellectual i politic de Barcelona, que avui dia us poden confessar encara:
—Jo també era 'anarquista...
Cal que no ens enganyem. Quan, en
contentar els actuals problemes socials,
una cómoda explicació ens forneix l'argument que tot airò is cosa deis tarastt, s. no ten res mes que cercar una
justi neaciti banal. L'anartnisme barca-

un nombre de persones per a les quals
Vanarquisme en el seu estat prinutiu és,
encara, una cosa absolutament noca,
que els obre uns vastos panoramas de
joioses possibilitats.
Amb una massa així, que rep, contínuarnent. novas injeccions de primitivisme, acom és possible que els liders
evoluciona amb l'agilitat necessiria per
poder imposar unes directrius adients
ami l'hora que marca el rellotge d'Europa?
Tenim el cas d'Angel Pasearla. Aquest
borne devia arribar a Barcelcna amb él
marea( bagatge d'idees que porta el
marca desembarcat abans-d'ahir. Angel
Restara. pera, ha viscut uns quants amas
dexperiancia. Ja es dissident de la
C. N. T. i darrerarnent sens declara
partidari d'un sindicalisme
com el dels sindicalistas fruiremos.
¡Per qua no mana Angel Pestatia a
;a Confederada Nacional del Treballa
No mana, perqua cada . searrana, cada
mes. han arribar una hornea que DOISCII
corn pensara An g el Pestaña el dia qua
va posar per primera regada eIs peus
a Barcelona.

1

Les bombes
La disquisició que acaben de fer ens
ha apartat del camí de resum d'història
que portavem jet en els anides antenora. Reprenguem-lo.
Hem dit que la vaga general revo4alomaría de /902 és la roda final Jet
gran castell de loes del -seil anarquismo.
A partir d'aquí, Lerroux, estrella noN,a
en el firmament politic de Barcelona,
porta el seu programa de republicaaiifi
me radical, que és la novella iliusió de
les mass dezebudes de l'anarquisme
actiu. S'a ae a fita del pasa de rcaallió

. troa .cht, la Barcelona d'abans de l'Exposició del /888
lona que no ha tingut ,ni un sol persadon, ni tut sol dóatrinari de categoria,
i que ha comptat, en canvi, atub l'enorme forn de l'adhesió latent de la massa, aquest anarqúisme barceloní és de
rel fonamentalment, típicament catalana. Aquí ens fet i aquí ha crescut. La Ma yor fou sembrada per un igual
per les terres d'Europa i d'Amaran_ Si
escairut que fos precisament en
aquest tres de la Mediterrània que la
seva fruitada hagi estat particularment
generosa, és que alguna raó deu haver-hi.
•
Aval quan l'anarquisme no constancia cap problema enlloc del món, és,
encara, el problema asé% aiu, més fort,
de Catalunya i, de retop, d'Espanya.
Per qué?

Un clima propici
Perqui...
Les explicacions san diversas, L'individualisme irreductible de la nostra
gene ; el problema catalanista, que ent
ha obligat, anys i anys, a viure d'esquena al Goteen, contra la legalitat
constituida, en un estat de protesta permanen, creen an clima favorable, per
no dir únic, per al floreixement de l'ana rquisme.
Però com que, pee-altra banda, hi ha
l'anomenat seny català, que no és ras
una Regencia, cal cercar un argument
matisfactóri que ens lligui i ens raoni els
dos jets. L'explicació potser més ajustada a la veritat da la següent: La
creixessaa de Barcelnna, de Catalinsta,
ens han obligat a acInietre, sense escrapols, una vasta innnigració. Sense aquea
corrent colaina que ha ren a vat roastantment la gran massa del proletariat
de Catalunya, cal creme que aquí, com
a tot arrea, la mada • anarquista haur;a
estat superada en el seu moment orentú. Barcelona, sentare tan sens ible als
ecos de París i a totes les reperzussMns
de la vida francesa, contempla india:rent rota les mases nroletaries del país
ve( abandonen definitivament 11 mística
anarquista per enquaarar-se •alatanent
en eh rengles des sindicats de la C. (';.
T. Per qua ami es trenca per primera vegada el paraRelisme entre el moviment social de Cataltinata i de Franca?
NOMA hi ha ama reanosta plausiMe:
la massa creixent, cada dia renovada, de
la inmigrada esoanvnla. no arriaa, a
temps per pair. per treure el rendintent
normal a una llarga experienaia d'anarmití g ale mis es menya actiu. El paleto
eme ras: a %recama, racedent de Ma-tia, d'Almeria o de Cacarea. el tea'«
Mbmerkit en Un brillant amhien•
elle el cenquista de seeutrta
desarrelament amb el Mis 8 f..11'ta
larcament totes les aficiona subversives

arrumen(

7

Cada setmana. cada nie,. inrres

sernpre latent en els nuclis obrera de
U ciutat per bastir una organiczanci agde
laica que sera posada al servei de
necessitats més bajaes. Parallelamen
amb la primera eufòria lerrouxista, assistim a un terbol rebrotament de la
carupanya de terrorisme a base d'explosius. En roo; esclata una bomba al carrer de Ferran; el mateix any, Anton
Artal atempti a Barcelona contra An.
Mili Muera: en iqos, una bomba a la
Rambla de les Flora, que produeix nonas
brasas víctimas: en /gol a Madrid, tatemptat de Morral contra els reis ¿'Espanya, acabats de casar. En els anys
1906, snoa i 19°8 les bonsbes no paren
d'esclatar a Barcelona.
Les mas importants de 1906: el t3 de
febrer, al Pla de la Iloqueria: 7 3 de
maig al Canta de l'Arpa: 23 de juny,
al Torrent de la Guinea: 31 de julio',
al carrer de l'Hospital (davant la casa
t51: 24 ¿le desamare. 1.111N altra
a la Rambla de les Flora (portal de la
casa número t,.).
190; 20 de genera a l'escala de la
casa número / de la Rambla de Canaletes; 23 de genes-, petard al passatge
Mercader; 27 del nutrir mes. duce bombas al número 30 de la Rambla de Sant
Josep: in de mara, diles !sambas, una
a la Portaferrissa i una altra a la placa del ¡bin-succes: 13 de marc. una
amada explosiva a les Tres Volees: 8
d'abril, tres bombea, una a la Ramada,
amla uombrosee vidirries, i dues al SaSant _loan.
F. procés Rull, que resumí aquesta
apoca tragica. no aclarí pas fina a atan
nunt la campanya terrorista era obra
del, anarmAte3. joan Rull erecta» e t 8 dargast de 1100 q . i
da jeta s. 11,c el darrer dels ate:matara
da la sarie — esa- na simia ras atatasa a aaai de ia n del noll
ras —
Jcsep Maria PLANES
(Continuar.))
Denla: .Vairernont dl ,eisdi,'alis's,
nnarchis:a i ?pea deis tytçmrtee.

(t1 Veras 1.a PUBLICITAT del
i 22 ,d'aquest mes.
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EL SUBSTITUT
DEL

SENYOR VIGURI

Madrid. :d. — Per dimisaia del senyor Val:ente, ha m'asar a ocu p ar el
canea de presidert del Consell ordenador de l'Economia Nacional et
senyor Prieto 'Vives, que actuava de
rice-tire sident.
Llegiu,

a la

sen en les amasan del proletariat nula ON VAN

pàg. 2:
ELS JOVE.S?

a

Dimarts, at.o'sbril as- 3934

LA AUSLICITAT

Lletres i

Les

Arts

Resultats d'una entinent*

On van els »ves?
En establir Eenquesta apareguda fa
poc a les pagines de LA PUBLICITAT
dais aquesta mateixa cerdo de "Les Lletres i les Arts", no harfem sospitat la
Ilarga i intelligent collaboració clac 11'
aportaren tanta de lector, ;o y es que amt
llurs respoetes han desmentit la dita "011s
els joro das-ui no es preocupen de car
Miestió que afecti la vida de l'esperit"
La majoria de respoetes demostraren, al
centrare que eren les miestions mis vive
alle que els afectava i cme, davant les
clemageigies blanoues i roges. la majoria
sabia mantenir el seu ludid indenendcnt
Entre una ex gua minora eje feixistes
i d, comunistes. els nartideris dele regime dentocretice aromen ene gran dos'
de eentit comal risas terral. i. teer tant
profundament catalanesca. Entre Pus
Eexpressió d'una fe indestructible en Catabl e ta i en la sera causa nacional. out
Fe la Demore-irla.
Heus ací a continuació. tina aintesi
del parer ex posat pele sastres ameales
correspeneals:

Angel Calahorra i Grau; R. Espelt i
Terrers; ‚Tosen M. Mallafrer i Serinyà;
Andreu Guerdis i Morell.
SOCIAL- CRISTIANS
l ean de Cabanyes i Pistan; Darnii Ri•
bes i Serra: Ramon Satenes i Palau;
A. C. i Penares; Josep Baget i Duran:
Moisis Aran i Soler; J. Messeguer i
Forn; Mine' Snleres i Vil) ; Oscar Tolona; P. B. Vinyals,
NACIONALISTES RADICALS
INDIVIDUALISTES
Lilas riera i Guitard: Antoni Domé sec i Tejedor; Josep Devesa.
CATALANISTA LAIC
Ricard Vidal 1 Serra.

SEPAR.4TISTES
Jean Ballester i Canals; Joan Rius i
Vila: iose t, Vilar ; Melcior (antimarnieta): Francesc Figuerola i Viza (antimarxista); Nicolau Llubes (antimarCATAL.4NISTES RA0IC-4LS
xista); jeeer Giral i Bosch; Josep Puig
Conrad Folgueres: Frederic Busquets i Bech (anticapitalista); Lluis Campins
i Puig; Frederic Miguel: Tean Sarinl í i Cirera (imperialista catete).
Badia; Selvador Grau i Mera; Josep
COMUNISTES
Nassau: Anfós Serrallach; M. Selä
Joan Vilança i Pla: M. Segura i NaMarimon: Josep Berger i Aige.
varro: Miguel Cabrer i Ros.
REMPLIC.4VS SOCIALISTES
FELS/SEES C.4TALANS
CATAL.4.VS
T.
Pide
i Rnig; M. Caselles i BarJosep Andreu; Ricard Garriga i Sal- ral; M. Juan
Ferrendiz.
vador.

REPUBLICANS SOCIALISTES
Viento Ferrando; Ventura DelcIós
Ribera.
CATALANISTES DEMOCRATES
REPUBLICANS
Ferran Planes i Vilella: J. Lleó i
Figueres: Frederic Orne; Pere Abelli 1
Morató Jaume Casals i Ferrer; Ramor
Baudes i Abeyä: Estere Alzina i Cas.
taue- (favorable al Capitalismo); C. D
Baile; Joan Giner i Arriola: Enric
gotera i Ricard; Marcelli Abril i Frenen; .Agusti Pena; Saltador Guiteres
Garcia; Ventura Plana; Cases i Par.
nau: Lizas Sunyer i Torrente (catòlic)
M. Con i Montellä; :losen Pomagosa
rmilf sastre i Segur a; Manuel Pnne:

NACIO.V.4LCOMUNISTACRISTIA
Isidre Mejor i Segura.
INDIVIDUALISTES
J. B. Llorenç i Valls; V. V. Pujades
i Sauret ; Miguel Fraile i Ami g ues; J an me Vidal i Carbó .
M Ruiz-Azema
(nietzschee).
POSICIONS INDEPENDENTS
Josep Oró (estudi i disciplina): loaquina Cal (estudi i disci plina); A. Heló
i Girald; Jordi Maragall.

Ens hem descuidat ceo nom? S'ha
perdut cap resposta? D'ésser aixi. preguern als nostres corresponsals que no

vegin Iltrr nom esmentat que ens trametin de nou llur resposta amb l'edat
l'adreça. A tots. alt MIS 1 als altres, sigui quina sigui Bu, potició política, ene
plan de fer-los saber que. molt aviat, seran convocets
aquestes mateixes
lumnes, per tal que honorin amb Ilur
assistència una reunió que servir) per a
establir contacte entre tota.
Si algun lector, rerassagat. vol trame're la seca res posta, o vol ésser comptat
•Mre els qui la trameteren al seu temo,
not disposar de les nostres columnes i he
de considerar-se convocat en fer la
crida.
L'hora ie de lee inventuts, i Catalunya nn ha pas d'oblidar-ho.

Concursos literaria
El Patronat d'Estudis Histórica Olotins convoca coscare per a premiar i
publicar un treball inèdit dbistñria local conforme a les següents condicione:
Poden concórrer a aqueas concurs els
treballs Medite escrita sobre el segtient
tema: "La personalitat de Joan Pere
Fontanelle'. Els qui vulguin concórrer
a aquest concurs presentaran els seus
treballs en sobre tancat amb expresad,
d'un lenta, acompanyant en un altre sobre. aixi mateix tancat. el nom i adreça de l'autor. Els treballa serán escrits
en (martilles a máquina, amb espai del
número 2, en una sola cara; ocuparan
un mínimum de 120 quartilles i un máximum de 240, i seran presentase a la
Secretaria de l'Ajuntament d'Olot fine
al dia 15 d'agost propvinent. El Jurat
que examinar) i qualificar) els treballs
presentats a] concites estar) formar sota la presidencia del senyor Jonquitr.
Danés i Torres, director del MuseuBiblioteca d'Oto', pels senyors Joan
Garganta 1 Fabrtga, Ramon Moret i
Estartiis, Josep Munteis i Bracons i
Ramon Pujolar i Huguet. El Jurat,
transcorregut el termini da presentada,
de treballa, examinará els que hagin
estat presentats, i farà la seva qualificació. Després de feta aquesta qualificació, obrirà els sobres per a coneixer els autora concursants.
L'autor del treliall que sigui premiat
percebe-) la quantitat de 75o pessetes en
metällic, i el seu treball sen i imprès a
compte d'aquest Patronat.
El Jurat podre declarar desert el
concurs si cregui a que cap deis treballa
presentats no és mereixedor d'ésser premiat.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Olot, 12 d'abril de 1934.
L'alcalde accidental. President del
Patrcnat d'Estudie Històries Olotins,
Joan SELLES

El més alt exponent
de la cultura iberoamericana l'ofereixen les publicacions

PRIMER

ESPASA- CALPE
No deixeu cregaminar-les i adquirir la
més adient als vostres gustos, aprofitant els avantatges de
la Festa del Llibre
Demaneu-les al vostre llibrer o bé a

ESPASA-CALPE, S. A. - Corta, 579

CONCURS

I CARDELDS
DE B. C. A. I,

PREMIS
I 5oo pessetes i titol de collaborador de la B. C. A. I.
55 300 pessetes.
III soo pessetes.
CONDICIONS
Els premia seran atorgats a les tres
millors conferencies públiques orals i
escrites que es donin durant el proper
mes de juny sobre la B. C. A, I. i els
quatre !libres de la primera sitie; Madrid, de Josep Pla; Politice fiscal de
la República, d'E. Isern j Dalmau;
Fener, de Joan Estelrich, i Prr Caro'
/enea, de Domènec Guansé.
Els conferenciants hauran de tractar
del fet i de les idees deis guatee Ilibree; indicar cinc dies altano, almenys.
el lloc, dia i hora on ser) donada la
cchferincia i trametre, en el termini
quinze dies, el text d'aquesta.
A judici de la B. G. A. I., les conferencies podrán ésser editades.
Els conferenciants premiats no ho seran en mis d'un concurs.
A tots els conferenciants els seran
lliurats gratuitament els quatre volums
de la segona serie. que s'inicia amh el
Ilibre de Josep Pla Viataes a Catetet'ya.
El fall es lar) públic, per mit)) de
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La tria ser) feta per la 8. C. A. I.
mitjançant l'assemorament dele autora
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Revista

dele quatre !libres.

B.

CINC MOTIUS
C. A. l. , po is una empresa edito:

ra: es una MI:eh!, de control nacionil.
B. C. A. I. propugna per alleugerir
el divorci existent entre l'obra dels intellectualt 1 el pelle.
B. C. A. 1. vol estimular en els escriptors l'esperit de polemici i el rodeigernent totalitarl -dele nostres problemes.
B. C. Af 1. empana, defensa i facilita
ndertcla de criteri dels escripla indene
tors catalans.
fi. C. A. I. contribuirá eficaçment a
redreeat l'esperit cata% amb el mixirnum de responsabilitat i valentia.
Advertiment: En temps tibie po
mitjà de la premsa, ser) indicada l'a&epa o adrices on hauran d'ésser teamesas els :t'afeo% de les cnnferencies.
Barcelona, 01 d'abril de 193.4.

Una conferència
del senyor Duran i Ventosa

PREMI MASSANA
El Jurat del Concurs quedriennal per
al Premi Massana (Iconografia o Histhria de la indumenteria de Catalunya),
format per la senvora Carme Gil i ele
senyes Joagnim Folch i Torres, mossen Manuel Trens, Jordi Rabie i Josep
P. Refols, examinado les obres presentades i admeses al Concers, ha pres.
per malaria de ante, record de no conceeir el Premi.
Barcelona, 17 d'abril de me.
latente Marca, Secretan.

UN PALAU PER A LES EXPOSICIONS D'ART
Exposició de Primavera

1934

Revira . i Virgili, o LA HUMANITAT, comenta la conferencia del senos
Duran i Ventosa a la Sala Mnzarts. Asta nyala que quan tot adversari Penar no
té abres coses a dir sind les que die el
seuyer Duran i Ventosa, la ¡vetase 001radió ron aires de Borneo. I Rovira
i fijen la, despeé:, la seglient ¡lista de
precisions i rectifieseimu:
"Assegura el senyor Duran que
"en la formación de l'Estatut 'menor de Catalunya hi llagué en gran
part una repetida servil de la Constitució de la República espanyola".
Quina exagcraciól Nomes cal posar
costat per costat els dos textos per
a veme que les repeticions eón escasses, i que les que hi ha en la part
de principis socials srm ben explicables. Les repeticions eren molt mis
nombroses en Eanteprojecte de la
COMiSSIÓ Jurídica Assessora, de la
qual formen part alguna destacats regionalistes. Tal com EEstatut Interior resta definitivament establert, les
seves coincidencies de forma i de fons
amb el text de la Constitució espanyola no pausen d'aquella proporció
de disposicions comunes que' figuren
entre les modernes Constituirme
d'Europa.
Na contradirem pea la tesi del senyor Duran segons la qual cal donar
la preferencia, ea el treball legislatiu, a les Ileis complementiries de
l'Estatut Interior. En aquest pum,
pensem tom ell. 1 abans que ell exposes la dita tesi en una intervenció
seva al Parlament, nosaltres
särem en un anide inscrit en aquest
mateix diari. Piró reconeixem, com
temblé hauria de raconéjxer el ermyor
Duran, que un Govern o un Parlament es troba obligat de vegetes a
alterar poc o molt l'estire cronològic
de les tasques parlamentaries.
Per altra banda, moltes de les lleis
complementiries que el conferenciant
reclama, estan ja en tranntació, i els
projectes corresponents secan discutits en la pròxima temporada parlamentirla. Es recomanable d'enllestir
av iat aquestes Ileis. Però comparant
Itur trieand arnb la de les lleis similars d'altres %labias, ehauri de convenir que la compareció ens alacoreja. Per exemple: és cert que el
Parlament de Barcelona no ha enllestit encara la totalitat de la l'erg.'
hei municipal catalana; però en té
llestes les tres quartes parta mentre
que el Parlament de Madrid, amb
l'oren mis temps d'actuació, encara
no ha començat a discutir la Bei
espanyola.
Algunes de les coses que ha dit el
senyor Duran mereixen el nom de cosetes, ¡ ja les digné l'any paseas al
Parlament. Aquell brevisenn article
prohibint la usura. ¡Si ha estas retret i blasntat pel senyor Duran i els
seus aisles! Nosaltres no tenim personalment res a veure amb la inclu516 del ja farnós article; perú saben'
que figura en altres Constitucione,
cose és ara la difunta Constituía, alemanya de Weimar.
"Per a la dissolució del Parlament
— declara el senyor Duran, mofeta —
els esquerrans van escollir un sistema d'una gran ingenuitat: la dissolucia per voluntat patoja!" Ai, senyor
Duran! Es coneix que la ingenuitat
este molo esteea en el camp politic
internacional. Pee-qué es dóna el cas
que en les modernes Constitucions
d'Europa, i fins en algunes altres una
mica velles, hi ha també el precepte
que aci es vol presentar com una invenció de l'Esquerra. I el conté igualment la Constitució de la República
espanyole.
Resum de la conferencia: els retreta del senyor Duran i Ventosa, per
Ilur volts% poden Oso embolicats
en una fulla de pi.
Esperern que un dia d'aquests
altre prohom regionalista, el senyor
Ventosa i Calvell, ens parlar) de la
tasca del Parlament espanyol..."

L'optimisme reflectit reiteradament gel
la Junta municipal d'Exposicins d'Aro
tenia fonament. 'roes els seus propòsits,
els desig; dels artistes catalans que ella
representa a través de les representacions dels artistes catalans que ella rerepresenta a traves de les representacions
del Saló de Barcelona i el Saló de Motujuic, entitats que apleguen en dues ten(Jinetes gairebé la 'totalitat dele nostres
artistes de valer, totes les seves esperances han estas satisfetes. La Junta municipal d'Exposicions d'Art s'estatjari
des d'ara en un fragment del Palau de
la Metallergia. emplacat al començament de l'Avinguda principal del Parc
de Montjutc, tocant a la plata d' EsPa
ja hi pocha celebrar-nya.ldret,o
l'Exposició de Primavera d'enguany. El
local de les gratis manifestacions artietiques mere anomenat "Saló de l'Art
hindern". Han començat ja les obres
d'acondicionament, que s'executaran amb
una rapidesa extraordinaria, que convertiran aquel; local en una galeria composta de diverses sales de gran cabuda,
corn no n'In hagi una altea en recuaWat. Els artistes catalans Muelo ara u:1
motiu per a fer expressiva la seva satisfacció, puix que mai no havien pogut disposar dun local que estatges amb
la deguda propietat i el degut respecte
la seva producció, i corresponent a abre
segurament faran tots l'esforç maxi:n
per tal de concórrer amb Ihirs obres mes
importante.
L'Ajuntament de Barcelona, el Conse!! del Govern municipal, ha estat sensible una cegada mes, no podia ese«
esperada altra cosa del nostre actual
Ajuntament, i ha volgut resoldre, laut
el que li ha estat possible de fer, el
problema, lamentable, que ha M il has,
ara la nostra ciutat Era, realment, inajornable de dotar Barcelona d'un Saló
d'Exposicions d'Art ben acondicionat, de
gran capacitat, per tal que els ilustres
artistes ja no haguessin d'ésser mis victi mes de la manea de confort dels antics
locals, que era en perjudici de llur
obra, i els ha . cedit a través de la Junta Municipal d'Exposicins d'Are aquest
-Saló de l'Art Modem".
Resolta, dones, la qüestió que privava
de peder fer públic els Reglamente dels
salons, aquella seran donats a la pro asa, i profusament repartits des del dia
12 dels corrents. Els butlletins d'inscripció podran recollir-se a les sales d'exposicions barcelonines, al Cfreol Artístic
i de Sant lauc i a l'oficina de la 3. al.
d'E. d'A., installada encara al Palau dc
Projeccions. D'acord amb els esmentats L'acte feixista a l'Escorial
butlletins, les obres podran éster lliuraL'OPINIO
des a l'esmentat Palau de Projeccions
del dia 25 al 30 inclusivament del oreBlasma durament el govern per haver-lo perenes, i justifica les vialéncies
sant mes d'abril, de lo a 13.
que es Pe gan produir contra tot intent
de tirania:
"1 si aquesta violencia ve, si hi ha
EL CORREU D'AVUI
* Placid prou conegut en el
nuen literari, publica "L'assaig d'una vida", !libre que — segons l'autor — serveix per fer públic l'assaig de la seca
vida. En la dita obra surten les nostres
personalitats politiquee i litereries.
* "Contes confidencials", d'Ixa Thabellor, eón les memäries d'aquest bohemi que anant pel món pegué observar
el caracter de fa humanitat. Aquesta
obeeta va illustrada per cm artista ad,nim i perfecte — Alloza — i proemiada
per Camps-Ribera.
* EI valen XXVIII de la Biblioteca Univers, Es una segona edició de
l'obra de Prudenci Bertrirta 'l'o! (Membries d'un metge (ilbsof)". Aquest llibre. junt amb "L'hereu" (Premi Crolselle 1930 i "El vagabund" (segona pare
de "L'hereu"), mateix autor, foren
molt ectRicitades &hit- amb motiu de la
Diada del Llibre.
* genietoni, coincidint amb
ció de 't'Ibis% de M. Rocamora, tambi
ineugneiri q N Syra, el vinent die
d'aquest mea, une malt interessant saposici6 de laques.
* Prisa gmb motiu de la seva actual
exPeei ció s'ha tatua a primer rengle entre el. valore Dictarles de la mea sor
per hats ele qui-nasi6.elot
han visitat le eitie exposició a la Syre
* 4nsat is aleas lels alelas clibuix,r.
eeposses tan& e la Syra.
* Ei Sold 4Wittnerister Jara 4 lleva anost enposield a finels tel mes de
maig. A espetad objeate, l'As:Acucié
d'Huotoristes confecciona actolment el
faii41 /4 Itlatraa- Cal trae eta ninotaires
eta aneen na ho badin fet, trameti n. Per
Ist 11 10•!er mti.a4 a l a alide :3 1-a Per
le,...tipe g t, un original
la .plonse. a
dei secreten de l'AsItcnici6, Soler : BnVls, Bala de Sant Pm . St • Miar'
;tetona (estudi), per tot el dia 29 d'a.
bril

BOU LIQUIDA
ELS SEUS QUADRES
FIVELLER, sg

cle'Preinriia,

molla i ferits, els culpables serio
aquello que han donat armes als de
"Acción Popular", 1 els han estes
el corresponent ;fermio; els que toleren la naixença i creixença del f eixisme, perque els donaren guatee actes de diputat anab les quals poder
acampar en el Poder.
El feixisme sense la protecció d'un
Govern mai no és res seriós ni és
cap perill, A Italia Mussolini no bauna fet res aj Cl rei no Ehagués ajudat. Hitler no hauria fet res a Alemanya orase comptar amb }lindenburg. Si el Çovern de la República
no li Iliura el Poder. el feiaisme elpanyol no fati res. Es covard. La
mesura de la seva valencia la donava
Albillana abans dable-, fugint
tecla Prieto perque Prieto li anava a
clavar una bufetada. I Albihana "anava amb una pistola", ¡ gallejava de
dur-la. Tots els feixistes sen covards
ami. Notnés san valents quan compten amb la proteccia de l'autoritat.
Esperem que la democrecia espanyola no es deixar) abatre per aquesta confabulació del feixisme i algtines autoritats de la República. I que
reaccionará. en la forma que calgui
comen els que voldrien dur-nos a la
dictadura.
Quant a la demore-deis catalana, no
hem de dir-li reo. El feiaisme, a Catalunya, no és cap perill. Quatre desgraciats i atoan., nois de casa bona
que es pesasen que parlen castelli. El
dia que vulguin eortir al cartee que
ho diguin, que els anirem a veure.
Mentrestapt no voldriem que la
data d'avui s'incorpores a la Misté,
ria d'Espanya com un dia de dol."
LA VANGUARDIA
Josep Escobo impugna que l'acte sise9i celebrat a ¡'Escorial, de 14qc d'hacerse ce-lebrel a Madrid:
"¿Por qué esa aproximación de
unas fuerzas póvenes, llamadas a r •mover el 'initio° conservadurismo
españot, a la fábrica ingente y faraóni na que perpetúa el espíritu de Felipe II? ¡Por qué ese acercarse físicamente, Por inclinación acaso fatal,
al sepulcro de las grandezas históricas y de los reyes? ¡Con lo dinámico
y alegre q ue es Madrid! ;Con lo adecuado que es el momento, con el reverdecer de sus arboledas, a la eclosión politica que pretenden representar les juventudes católicas de Acción
Popular!
Este fenómeno de la recuperación
política del catolicismo se está produciendo en distintas latitudes: pero
sólo en España podría confundir, si
no se corrige a tiempo la inclinación
viciosa, su verdadero camino, que no
es el de Ei Eecc.iat precisamente.
Este camino no conduce sino al pasado; es un camino de regreso.
Yo no si si el haberte escogido
El Escorial como lugar adecuado a
la gran parada de los populistas habrá sido buscando intencionadamente
un fondo simbólico y estimulante. Me
inclino a suponer lo contrario. Pero
hay el subconsciente, que nos traiciona. ¡Se temió que, realizado en
Madrid, seria el acto mis peligroso,
por lo que puede tener de excitación,
pese a las buenas intenciones de sus
organiradores? ¿Se quiso evitar la
confusión de los manifestantes con
el público curioso. destacando la corporeidad de una masa humana imponente en paraje de ordinario poco
concurrido?
Bien; yo me pongo en todo. Pero
ese camino. ese camino..."
EL LIBERAL
Par demostrar la Improcedencia de
l'outorittacid copia de -El Defensa), de
Granada - algunes de les ofirtnacions lates en aquella ciutai pels oradora que

prengueren por, en un li g iting populista.

"En tres años se han conseguido
muchas de nuestras aspiraciones: que
cayese Azafia, triunfar en las elecciones, formar un Gobierno centro,
etcétera. Más tardó Mussolini— desde el año 18 al 22 — y más aún tardó
Hitler --desde el año 28 al 33—, modelo para nuestras juventudes. Dedais muchos de vosotros: "Lerroux
salvará a España". Y sólo gracias a
nosotros, nadie que no sea un tonto.
puede hoy creer en ese pobre hombre que se llama Lerroux. Se le suponia un triunfo y sólo era un ocho
o un nueve.
Habla de la trascendencia política
del acto del Escorial, y dice que Gil
Robles espera cargarse de razón para
pedir el Poder o para apoderarse del
mismo. "Somos autoritarios. Vamos
hacia la formació de una disciplina, y
creo que tenemos derecho a que nuestros hermano. los obreros, nos abran

un pequeño crédito de confianza. Ve.
mos hacia une revolución social jul.
ta y dieciplinada. Todo por Dios y
por España." (Grandes aplausos.)
Vea el Gobierno cómo le agrade,
ren los populistas la benevelencia que
tiene con ellos.
"Nadie que no sea un tonto—dijo
uno de los oradores—puede hoy creer
en ese pobre hombre que se llame
Lerroux."
"Se le suponia—añade—un "triug,
fo", y sólo era un "ocho" o gn
"nueve".
No cabe duda que D. Alejandro
está "entre caballeros - . Lo dernees.
tra la significación del acto de ma.
ñara en El Escena!.
Según el mismo orador, ese acto
conduce a que Gil Robles "pueda cae.,
garle de razón para pedir el Poder
o para apoderarse del mismo".
e Cómo ?
Lo dice a continuación: "Con una
revolución social justa y disciplinada."
"Ya suponemos que él no será mucho lo que todo esto le importe.
Otra, preocupaciones tendrán emlear,
gado su ánimo en estos momentos;
pero es algo inaudito lo que esta
ocurriendo; es intolerable la vejación
que supone para un Gobierno de la
República, que sus aliados en el Parlamento le traten de esa manera en
la calle.
Un die nos escandalizan diciendo
que el seas), Lerroux es un liman al
que están exprimiendo, y que cuando
ea tio dé ni gota lo arrojarán al montan de los desperdicios. Otro día
afirman que es un pobre hombre, otetera, etc., etc. Si se les pide cuenta
de esas insolencias, las niegan, y se
quedan tan frescos: pero no hay que
decir el efecto que producen con sus
rectificaciones entre los que oyeron
las frases de referencia...
Acusa todo ello algo más que falta
de seriedad.
Es, sin duda, una falta de sincliresis, para la que hay una tolerancia
excesiva; una tolerancia que contrasta con los rigores que merecen juicios
más elevados que se reputan injuriosos: una tolerancia, en fin. que
culmina en la "gran parada" del Escorial, no sólo autorizatia, sino protegida por el mismo Gobierno escarnecido.

Podrá ser la ascensión al- Gólgota,
de que nos habló un dia D. Alejandro; pero es que al paso que vamos,
n, será il sólo el crucificado; lo serán también la libertad y la República; lo seremos todos los liberales;
lo será Espafia entera y verdadera,
para resucitar aquella otra España
que pudre en las tumbas del Escorial.
Y a esto ya no hay derecho. señor
Lerroux; este no es el camino de
la pacificación soñada; es todo ics
contrario; esto es llevarnos a una
guerra civil, en la que se quemaran
las esencias del régimen democrática
y de la que saldrá el soviet o el f a s
lo.
-e

La T. S. F.
Programes europeus
selectes
24 d'abril 1134
20 1 00. — Bruesel.las flamenca,
322 in. Festival William Shakespeare.

2000, — Brusiseilee francesa,
484 nl, Concert dirigit per Franz
Andre: Sonsa, Lincice. Anbrecht.

2000. — Emites:ir** untases
regionals: "Frederic", opereta de
Le- bar.

2030. — Emissores de l'Estat
trances: Concert per In Filharinónica de Viena: Weber, Mozart,
Wagner i Beethoven.
20'30. — aislase romanza, 43
metres. "Werther". ópera de
Ma seenet.
Debunat genera!. Inapetencla. de.seasi
lisie t neurastenia. es curen arrm la

AC ERINA

I non e merare/16s tenle reconentuent.
1 en termeeteei ates. 5 el nasce. Per
corres: A ptea releln-vot a.I
Laboratoel Torrem- g oara, Trafalpar,14
Madrid
e
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Dlmarts, 24 d'abre de 1934

EL

C11% EMA

CINEMA AMATEUR
QUARTA SESSIÓ DEL III CONCURS DE LA SECCIÓ DE CINEMA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Teniem una gran confiança en • aquesta quarta sessió del Concurs del Centre
Excursionista; per l'ambient cineista es
deia que en aquest programa es trobaVen reunides produccions de les primeres figures del nostre amateurisme
que un des films era una obra d'argument. .Arnb aquesta confiança, dones,
acudirem a la projecció confiats de poder tenir el goig immens que, com a
amateurs, sentim quan poden apreciar
l'estrena d'una realització que pot quedar definitivament incorporada al nostre
Moviment cineístic com a fites dun
continuat avene. Perä aquesta cegada
aquests valors que rarament ens han
defraudat, si és que realment tren els
autors, hem de convenir que no han donat el rendiment que d'ells cal esperar.
Sense arribar a l'interès de la primera sessió, aquesta tingué una major qualitat que les que es porten celebrades
d'aquest concurs; el primer film en ordre de projecció fou, sens dubte, el
millor dels de casa. i els restants es
mantingueren sota del seu nivell. Unes
impressions d'un camping es el contingut de la cinta que porta per titol "PaHars i Ribagorça"; la serenor despert dels arnplis paisatges de muntanya
que envolta la vida del campador s'intensifiquen completament en l'actuació
de l'autor d'aquest film, que podrlem
dir que aquella serenor n'es la característica; tant en les preses de vistes
corn en el muntatge impera sempre una
sobrietat desacostumada que es coronada per la justesa de dimensions de l'obra; l'anecdota, que és sovint el perill
del cineista en aquests films, en aquesta ocasió no arriba a distreure en ei
més minim el conjunt; pel contrari hi
és glossada amb tant d'encert que arriba, en una escena final de la qual
els campadors s'asseuen al voltant duna
gran foguera, a produir un moment de
veritable emoció estetica que juga
adientment en la sincronització del disc
que acaba aquesta afiligranada producció.
Després ens fou oferta, per al contrast. sens dubte, una d'aquelles
citats que caven en els concursos duna
manera inconcebible i que en aquesta
ccasió porta per tito( "Reportatge
cientific turistic". Es tracta duns
quants metres de film, massa per cera
disparats sense suc ni bruc amb motín
dle Congrés de 'Vetees de Llengua Catalana, celebrat a Mallorca, i d'aquí ve
el titol de cientific. Amb tota la bona
voluntat no sabriem trobar en aquest
film un pam d'aprofitable. Es de l'escola d'armen film francas del concurs
de l'any passat que es titulara "Nous
avons fait un bon voyage".
El tercer rotlle que es passi fou un
reportatge fet per elements de la Secció de Cinema del C. E. de C. del festival d'aviació celebrar a Barcelona per
tal de commemorar el XXI aniversari
del primer vol a la Península. Aquest
film, mis que un reportatge collectiu, és
un reportatge particular en el qual sovint s'abusa dels retrats, segurament de
parents o amics. En resum, hi manca
un interés general; lecnicament podem
assenyalar-li una fotografia deficient:
en contra, produeixen molt bona impressió els canvis d'escena fets amb
fosos er cadenats.
"Austria'', projectat en quart rice,
era esperar amb veritable interès pels
amateurs assistents; sota el seu titol
s'esperara una noca producció definitiva; al comencament realment semblava
sial, peral tot seguit veiérem con/ el
contingut trontollava, tant en fotografia clan en muntatge, la qual cosa ens
féu àdhuc dubtar que fos deguda a qui
satribueix. Resumint, creiem que la beIlesa del tema és rúnica qualitat d'aquest
film. que no passa d'ésser un reportatge d'excursió sense transcendencia.
Corresponent a l'aportació anglesa en
el concurs, es passà en aquesta sessió
"Westminster in winter", un brillant
reportatge de la vida del barri nervi

londinenc en lambient britänic mis
ciassic. El ritme d'aquest film és portat amb molta discreció fins al final,
cm unes escenes de teatre de varietats
molt reeixides tècnicament tenen una
!largada excessiva que estan amb desacord amb la resta del film. En conjunt un film exceHent no superior, no
obstant, a alguns filmt dels nostres ama
teurs: diem això perqui no hi ha dubte que la presenació d'aquests films iniportats de paisos que tenen guanyat un
prestigi influeix en linim de molts en
trobar-los excessivarnent superiors en
descrèdit de la riostra producció.
Aquesta regada "Monasterio de piedra" ha servir per proporcionar-nos un
altre film de les proporcions i qualitat
de Zamora i "Alcala de Henares".
Aquesta cegada l'arqueologia és substituida pels brolladors i saltants d'aigua,
sense que aquesta particularitat ens alliberi d'un pròleg on es desborda l'autor a donar-nos a conèixer els antecedents històrics per acabar enscnyant-nos
els vivers de truites.
En seta 'lec es projecta "Fugitiu?",
l'altra producció que arnb "Austria" tenia captivada ratenció de la vetPada.
En primer !loa ens cal aplaudir el seu
autor per l'esforç i persistencia en eis
temes d'argument, puix que creiem endevinar la paternitat d'aquest film, però la seca técnica reconeguda s'ha posat aquesta cegada al serrei dan assumpte pueril que en cap manera no
podia sortir-ne un film interessant. Si,
com tris lea suposar alguna escena dels
acabaments de la pellicula, aquesta llagues pogut tenir un final grotesc, justificaria aquesta puerilitat; aquells dos
policies tipus "matalassers" serien una
delicia moguts en una trama grotesca;
ara, en l'ambient idillics que domina el
film, produeixen un Mente completament desconcertant. En alguns detalls
de presentació s'adoleix, també, d'alguna
falla de propietat remarcable, com són
el migrar gruix d'aquells barrots de la
reixa dc la presó. En compensació daquests defectes que hem apuntat cal remarcar una estimable sobrietat en la
interpretació per part dels actors que hi
intervenen, i rnolt especialment cal
subratllar el treball de la senyoreta que
fa aquella noia que empara el fugitiu,
com també l'altre amateur que interpreta aquest personatge. La fotografia impecable és l'única cosa que ens fa recordar lauter de "Festa Major".
"An Austrian Village" ocupa el vuitè
lloc del programa. ES un film de la participació anglesa al concurs que conté
un petit reportatge duna vila austriaca
plena d'encís. fet amb molta traça i ple
d'intenció cinematogràfica. El tema
agrait que salva anteriorment el film
projectat en quart lloc dona aci tot el
rendiment, i fou una bobina molt agradable.
Com en la sentid pausada. clogui el
programa un fi de festa quirúrgic, que,
per tractar-se d'un film en colors, fou
projectat en mida petita de llene. que
resta l'espectacularitat cruenta que l'espectador cerca en aquestes produccions.
Cinematorráficament. "Histerectimia",
que és el títol del film, no creiem que
representi un avene en els experiments
de les filmacions en coitos,

4. El dimarts vinent, dia 24, a un
quart d'onze de la nit, al local de l'Associació de Cinema Amateur, tindri lloc
la primera sessió de peHicules presentarles en el concurs organitzat per la
susdita entitat, el veredicte del qual ja
ha estat puhlicat. Integraran el pro g rama les segiients nellicules: "Parallel"
(del pas q i mig). "La vida del Ca"L'anell
malen" (del gas
la mòmia" (del pas 9 i nula mm.), film
premiar amb la copa Cuyas. com el millor film d'infants. L'autor es Amaden
Real i Vallas. I finalment "Vacances"
(del pas t6 mm.), premiada amb el
premi Unís Baitâ com la millor pellícula de viatges. Autor, Joan Salvaras
i riera.
Entre els amateurs regna un gran interès per a coneixer aquestes noves produccions.
Lasetmana passada, al local d
l'Asociació de Cinema Amateur, va te
ein 11« la primera reunió per a' tracta
de la Federació d'Entitats de Cinem
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EXIT
El primer film espanyol perfecte
L'encís d'Avila, amb els

seus monuments. La
bellesa del paisatge gallee (simfonia de boscos, sol i mar). Un
argument deliciós de
S. i J. Alvarez Quintero. Direcció admirable de Ardavin. Música
del Mestre Alonso
Amb Maruchi Fresno
(/a més bella troballa
del llene espanyol)

Producen) C. E. A.

Luis Peña, Nicolás
Navarro, etc.
Distribució C.I.F.E.S.A.

Amateur, o sigui un organisme que
compleixi la missiä d'acoblar les entitats avui existents en aquelles coses que
l'acció conjunta pot afavorir el moviment cineístic amateur de la nostra terna.
Assistiren a la reunió delegats de les
següents entitats: Amics de les Arts de
Terrassa, Associaci6 de Cinema Amateur de Mataró. Centre Excursionista
del Vallès de Sabadell, Centre Excursionista de Catalunya, Cinematic Club
Amateur i Associació de Cinema Amateur,

hores, o sigui, fins al migdia del
dijous, 26, puguin, amb el mateix
lema, presentar ampliació o renovació
dels projectes amb les condicions indicades en totes les altres bases del
concurs excepte l'esmentada base tercera.
Els projectes rebuts porten els següents Jemes: "Pum", "Capitol",
"Emoción". "F. U.", "Tríptic". "En
marcha", "Bética", "X. 13", "Serba
la bari", "Ferm". "9-3-16".

Broadway, és romäntic i descriu
la història de l'inoblidable amor
de la bella Sari pel seu ben plantat professor de música. La novena es explicada en musica
lambe per Noel Coward.

Orquestra Pau Casals
LA CENSURA

A Romania ha estat prohibida la
peHicula "Caterina de Rússia - , interpretada per ElisabethBergner, sota
Will Rogers en un paper el pretext que perjudicara el prestigi
de la monarquia.
dramàtic
— A Lituania, la censura de Ko t'no no ha mines la presentació de
"Thun
dar and age -, de Cecil B. de
Will Rogers, l'actor cómic, torna
Exil del doble programa
al teatre. Aixä no tindria res d'es- Mille, per la seca tendencia feixista.
ott espanyol:
— El film austriac "L'ajudant de
trany, perque als Estats Units les prifigures solen alternar el teatre la Majestat" i el film anier:ca dirigit
INOCHCII meres
amb el cinema. El que ja n'és més és per Rouben afamoulian i interpretat
que Will Rogens, que sempre hacia per Marlene Dietric "El eh:tic dels
fet aquella pápers d'una cornicitat càntics" han estat prohibit sa Aledescordada, ara tara el seu primer tararas a.
— El film "Tropes ele xoc. m'y"
per ERNESTO VILCHES
no podrá éster projectat al territori
¡ RAMON PEREDA
del Sarre.
Dues produccions COLCNIBIA
KURSA AL
Distribució C. I. F. E. S. A.
—Ima

Teatre GOYA
EL NECIO DE LA

La noche del pecado

AVUI I CADA DIA
La magnifica prodmei.) lracional

D'UN FILM A L'ALTRE
* La clässica opereta vienesa.
Perque no hi falti res, fins la música
fina, airosa, encomanadissa és de
Franz Lehar. No cal dir qu e Per
ésser clàssica aquesta opereta, el seu
assurnpte es nodreix de l'explotadissim tema dels amors morganatics
d'un princep, amb tota la gamma de
les entremaliadures dels personatges
reials, l'amb:ent de Cort, els tipus
cómics, eis números sentimentals ;
(iris la situació topografica de l'ac
ció, que es Nica, la cosmopolita chitat de la Costa Blava.
Pera') si es vella d'assumpte, cal ne conèixer que la pellicula llisca amh
gracia. arnb gran facilitat escinica,
amb l'interès suggestiu que inspira
la tesor i la fluidesa, tense estridencies, sense retorcament5. Fins les
escenes sentimentals estan voltades
d'una discreta sobrietat i tot el film
té l'elegant harmonia del hon to i
del bon gust. A les ízales. dones,
d'una direcció esmerada, uneix la
cinta la sera bellesa fotogrifica, les
cadancies agradables d'una música
selecta, la interpretació excellent i
tot alls que en l'ambient gala i con risa es desenrotlia en les operetes.
Con/ a principals intèrprets figuren

de SELECCIONS CAPITOLIO
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En el matrox programa, la delialosa e.nnaalia tu usieal de

Atlantic Filma

TENORIO DE SLEEPING
per

MADELE/NE CARROL
IVOR NOVELLO

paper dramitic amb el protagonista
de l'obra d'Eugene O'Neill "Ah, Wilderness - . Però encara hi ha més, i és
que aquest actor de cinema farà el
sea debut en el drama a Hollywood,
on sembla, pe que es diu ací, que hauria d'haver-hi una crisi esgarriiosa
de teatre.

OPERETA

FIZArtz LktlAt
ESTRENA EL 25, DIJOUS, AL TIVOLI

Martha Eggerth, l'heroina de "Vuelan mis canciones", Hans Sühnker i
Georg Alexander i Otto Walburg. La
direcció és a càrrec de Viktor Hanson, productor de "Erase una vez un
vais
* "Alma de bailarina" esta basada en la novela de James Warner
Bellah sobre la vida de Broadway.
Reuneix Joana Crawiord i Clark
Gable.
En "Alma de bailarina" tenim ocasió de presenciar l'estrena d'una grandiosa revista musical en un dels principals teatres de Broadway, pellicula
del genere de les granas presentacions
de revista. Aixi vejen] en les entocionatos escenes del final com Joana
Crawford halla un continu i impressionant número d'una modernissima
composició. En aquesta escena apareixen al llene unes vuit-centes bailarines. El llene es transforma en un
gegantí calidoscopi, per a la qual
cosa s'utilitzaren sis-cents miralls.
Robert Z. Leonard ha dirigís aquesta pcHicula, demostrara una regada
Inés el seu talent, tan variar en els
seus múltiples aspectes; per al hall
tira requerit • la direcci6 de Sammy
Lee y Eddie Prinz. Intervé en diversos números el famós Fred Astaire,
el qual ha obtingut grans èxits a
Noca York ¡ que ha romas en cartell
durant anys sencers.

Un casament
Alimenta Vauchn, actriu que va ésser "baby star" atnb Clara Ron

l'any 1926, penó que no ha fet parlar
tant con/ ella, va iugir darrerament
a Yunta (Arizona) amb Joseph
ajudant del director de personal de
la Pararnount. Al cap d'uns quants
dies, pero, la mare d'ella va anunciar
que salauien casat. Sempre queda
mes

Segueix la relució de les companyies
inscrites
Quadre escènic de la "Unió Liberal'', de Granoilers. Está dirigit per
Amador (.iarrell, pertany a la secció
"B" i representara: "Montparnasse",
de Lluis Elles, imposada i "El pinsà
cec", d'Estere Garrell tIliure elecció).
"Amics de la Cultura i l'Esplai", de
Barcelona. Dirigits per Basili Puig i
Aguilar. Representara: "La mecanógrafa mártir", de Huís Capdevila
limposadal i "La barca dels afligits",
d'Apelas Mestres (11iure elecció).
"Associació Andreuenca de Teatre
Amateur". Dirigida per alada Corta s . Representara: "La mocanagrafa
mártir", de Lluis Capdevila
rada), i "La barca noca", dignas;
Iglesies Mime elecció).
"Quadre escenic mossèn Cinto",
del "Fonient Autonomista'', de Barcelona. Está dirigit per Andreu Guixer i representara: "Els qui mai no
aturen", de Ramon Vinres timposarta de conni acord) i el primer acte
d'"El fogueral - , d'Ambrosi Carrion
lliure elecció).
"Cooperatk-a La Lealtad'', de Gracia. Dirigeix aquesta companyia Enric Devenat i Aldesa. Representará'
"La mecanógrafa mártir". de Lluís
Capalevila (in/posada) i "El triond de
la carn", de Santiago Rossinyol (11'ure elecció).
"Agrupació Teatral Farners", de
Santa Colonia de Farners. Dirigida
per Josep Martí i Perramon. Representara: "La mecanógrafa mártir",
de Unís Capdevila (imposada) i el
tercer acre ale "L'estrella deis mirarles", de Josep Maria de Segarra
(lliure elecció).
Tetes aquestes companyies concursen per primera cegada i per tant figuren en la segona categoria de la
secció "A".
Les aerrupacions inscrites ein la
"C" (teatre católic), le; anirem relacionan( en próximes edicinns
Hom pot veure per la Ilarga !lista
d'elencs concursants i per la sera
qualitat, l'èxit definitiu d'aquesta comoetició catalana de teatre amateur,
ni ti 11111111111 111 11111111111 11 1111111n111 11 11111111111 11 1n111111111 11 11h,

"Camicia nera", un film
feixista
Un film isalió que ens explica levolució del moviment feixista des del
sen començament fin, a avui.
Ministres i diputats han assisti t a
la presentació d'aquest film, que ha
obtingut un éxit esclatant. En ell Ivo
Perini ha rnostrat les possibilitats
d'una producció italiana. L'escenari
es de Nino d'Aroma i Sandro de
Feo.
'Sino d'Aroma és un escriptor...
Fins ara era secretari federal del partit feixista de Roma. El contacte quotidià amb les joventuts del partit són
circumstancies que l'han afavorit
per a la realització d'aquest film.

El fall d'un concurs
Reunit el Jurat nomenat per a fallar en el concurs de (acalles del Capitol Cinema, per a la presentació del
film "Fugitivos", de la marca UFA
compost pels senyors Joaquirn Freixes, pintor i director d'"Arte y Cinematografía", Antoni Fumó, redactor de "Las Noticias - , Angel l'erran
redactor de LA PUBLICUM'
1. Illescas, arquitecte de la Cniaes, i
Serracant, cap de publicitat de la
UFA, ha acordat:
Que, tenint en compte que els concursants s'han hinrutat excessivament
en el marge concedit pel preu dels
projectes i que segurament a causa
d'això aquests no han satisfet el Jurat, aquest ha portat a cap unes gestiona que han donat per resultat deixar rente efecte la Frise tercera del
concurs i que per tant eis projectes
puguin afectar, per damunt la marquesina. tota la cartellera.
Es ner aireó que el Jurat ha decidit dirigir..se per mitjà de la Prem.;a als senyors que ja han partic:pat

TEATRE AMATEUR
III CONCURS DE TEATRE CATALA AMATEUR

11.11/•/.1
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Una opereta de Noel Coward
al llene

L'opereta de Noel Coward
que captivir el Broadway, "Bitter Sweet" (Dolça amargor), ha
estat portada al Ilenç per la
Brilish et Dominions, i en la seca cersió cineniatogräfica ha
oblingut la classifiraciö de
"qualre estels" en la Seccid
critiques del "Daily Newa" novayorqui.
Noel Coward és un deis geola del teatre que fins ara solatirent hacia vial dures de les
SPVPS obres en el llene, "Caba..
gala" "Vidas intimas". "Bitter
Sweer da la terrera portada al
llene d'argenl.
L'argument de l'obra, que el
desa pa regut Florenz Ziegfeld
al cancere perquè en el termini de de feu triotafar esa l'eacena del
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Quart coticen de primavera
•

Albert Wolff

La direcció del quart concert de
l'Orquestra Pau Casals fou confiada
a l'ilustre mestre francés Albert
Wolff, ja conegut i estimat del nostre públic. Horn recorda sernpre amo
goig la presentació d'aquest artista
en els concerts de l'Exposició amb
l'Orquestra Lamoureux, de Paris, que
dirigeix des de l'any 1928; mes tard,
els seus èxits al Liceu dirigint concerts i, sobretot, unes inoblidables
representacions de "Peleas i 11 elisanda", i, finalment, la sera recent
visita, la passada primavera, al cap
de l'Orquestra Lamoureux, invita:
per l'Associació de Música "da Camera". El muestre \t'olí( és ja, dones,
un rell amic nostre, i hom ha vist
arnb gran satisfacció la seca vinguda
aquesta temporada.
El prestigi d'Albert Wolfi está prou
consolidat aquí, i no cal ja emp entar els mérits excepcionals d'aquest
excenent artista, de tothom ben apreciats. Amb tot, hem de dir que les
seres actuacions ens sorprenen senapre, com si cada regada que hi assistint ens descobrissin aspectes nous,
o encara poc observats, de l'artista,
ens suggestionen amb Fencis seinpre renovat de les coses verament
per fectes.
El domini i la disciplina que Wolfi
humosa a l'orquestra són absoluts,
i tense gesticulacions inútils, amb
indicacions gairebé sempre molt säbries, obté totes les gradacions de
sonoritat i tots es matisos amb el
desembaràs i l'aplorn arnb que un
gran virtuós maneja el seu instrument. L'assimilació de les obres té
tumbé en aquest artista quelcorn de
miraculós. La seca sensibilitat refinada, ajudada per una cultura superior, Ii revela sempre l'esperit i el
carácter precis de cada partitura;
peró Wolif en posseeix també la Iletra amb una exactitud desconcertant,
podria reproduir —cas prodigiosissim
de mernäria — les composicions que
dirigeix, tense equivocar una nota,
sense oblidar una sola indicació. No li
hem vist obrir mai una partitura, ni
als assaigs ni al concert. i, no obstant, amb les seres indicacions horn
vea prou que la possessió de les obres
es perfecta i los interpretacions són
d'una impecable fidelitat.
La primera part del programa que
el mestre Wolff ens feu escoltar era
dedicada a la música francesa. Hi
figuraren l'obertura de "Le roy d'Ys".
de Lalo, composició mes brillant que
substanciosa, però que tou detentada
amb una gran traça: la "Suite pastoral", de Chabrier, i la segona part
de la simfonia dramática de Berlioz
"Romeu i _Infiera". No era coneguda
encara aquí l'obra de Chabrier, i ens
causó una ben agradosa impresaia.
Chabrier e5 mmn dels mAsics francesos
més interessants de l'anterior generack,, sobretot per la influencia considerable que ha exercit en el desenrotIlament de la música francesa
contemporània. La "Suite pastoral es una obra de sentiment idilio, simple d'estructura, pera, escrita amb
una insuperable eleg ancia, plena d'exquisides troballes harmóniques i orquestrada anula un gran refina:nena
El fragment de l'obra de Berlioz
"Rotulen i Julieta", que cloia la primera part del programa, és, com la
"Simfonia fantàstica" i alguna altra
de les voluminoses partitures del unatea autor. una composició bastant
desigual. Hom hi traba bella episodis
al costat de coses poc reeixides. Les
concepcions de Berlioz eren ambicinses i d'una gran fantasía, però de
vegades la realització no responia
exactament al desig de creació.
a gurst d esequilib ri nrodueix falles
sensibles. El mestre Wolfi interpreta
aquesta obra ami, una gran devoci(i.
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i la iéu escoltar amb j'iteres sostin.
gut, concentrat sovint raes en l'execució mateixa que en el contingut de
la composició.
Cal agrair al mestre Wolff la primera audició que ens dona de la Cinquena Sinifonia de Mendelssohn, dita
de la Reforma per hacer estat escrita
en ocasió del tercer centenari de la
Confessió Protestant d'Ausburg, com.
merncrat a Alemanya l'any 1832. fa
una obra poc prodigada,, que no mereja. certament, que laom la tingui
en oblit. El seu caractrr general és
auster i solemne, i hi 5guren alguns
temes religiosos, com el bellissim
- .Amen" litúrgic de Dresde, emprat
to.mbé per Wagner en el "Parsifar
i l'himne luterà, que anareix al darren temps de la Simfonia. Corn totes
lea obres de Mendels.sn lin, és d'una
estructura perfecta. admirahlement
desenrotHada en tots els episodis.
L'execució d'aquesta Simfonia fou
verament merarellosa , d'una precisió
absoluta. matisada arrib els mes refinats efectes de sonoritat.
Igualment {oren superbament interpretats el Preludi del tercer arte
da "Tristan' i hold r", el fragment
de "La posta dels anomenar
Viatge de Sigfrid pe! Rin. i la canal.
cada de les V'alkiries, q ue constituien
la darrera part del programa.
El mestre Wolff Bou copiosament
ovacionat durant tot el concert , i
l'auditnri sorti de la ses s ió complamudissi an i amb el chi_ desig de tornar
a escoltar el dimecrea vinent el gran
artista francas.
B. S.

NOTICIAR!
Associació Obrero. de Concerts i
Ateneu Polytechnimm. — El vinent
dijous, a les deu del vespre, tindri
lloc la segona audiaiä musical de leo
cinc organitzades per l'Ateneu Polytechnicum i Associació Obrera de
Concerts, sota la darecció general del
mestre Emir Roig. i amb la coopenació de la notabilissima cantatriu senyoreta Carme Bae, acompanyada al
piano pel mestre senyor Climent Lozano. i el quartet vocal "Orpheus*,
compost pels senyors Gaietà Renom
i Eduard Artells, trnors: August Da¡el, bariton, i Vicenç Mariano, baix.
El programa estará integrat per
cancons amatòries i de cortesia dels
segles XIV i XV„ madrigals del se.
gle XVI i obres polifòniques de Palestrina. Guerrero,. Vitòria, Waelrant
i Dow/and.
Per a inscripcions i programes, Alt
de Sant Pere. 27. pral., telafon 2z.oto.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
VILA CINCA
Pintura
ELVIRA HOMS
RICARD FERRER I TURULL
D. SANTSALVADOR
Dibuizos
Fina al 23 ‘1•1 corrent

LA PINACOTECA
11 5 55510 De GRACIA 34
EXPOSICI OSANTASUSAGNA
Fin• al 4 de maig

SALA RUSQUETS
RASSeln COI GRACIA , 36
Metles 1 ntaaetas d'en
MIMI TRALLERO
Pintura
JAUME MERCADER
Fine al 27

SYRA

DIRUTACIO. 202
Telaron 197 1 0
ART I ORNAMENTACIO
JOSER AMAT
Dibuile•
PRIM
Pintos.
JOSEP O. JPJAISANA
Fina •I 27

SALA PARES
tereeiTX0t.,

MIRADOR

6
JOSEP PUJOL
LLUIS ti CAUELL
Flan •I 4 d• malg

SALA GASPAR
CONSELI. OE CV«, SOS - Tal 120 54
CARLES V429IJEZ
Dibullio• al paste/i
Rna al

PLACA MaCIA, /O
EXPOSICIO LARARTA

Setmanari de Literatura, Art i Política

irs

5 d• maig
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Pintura

RENART
Diputis, 271 - Tel•fen 16217
Fine al di. 27 d'abril abra •zpomt
rnat•laa 8100 Minan un "lacte recull da
dibulam d'artlate• catalana del seql• %IX ,
gue figuran en diversa»
colJeggions
particulars
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L'afer Stavisky

Esclata una
Carbone 1 bomba en
Spirito s4n
Després de la nota japonesa sobre Xina
L'aetivitat
internacional
John Simon interun míting
posats
Eis cercles parlamentaris pel lat sobre les Barthou arriba a Varsòvia Ilibertat heimwehren
anelesos a favor d'una relacions d'AnglaSembla que anava contra
i
Suvich
a
Londres
el vice-canceller Fey
interveneió per mUodes terra i Manxúria

N

e

direetes
Dectaracions de Pambalxador >pones a Washington ::
Washington, 23. - Durant un
interviu celebrat ami) un representant del Washington Star, el
senyor Sal', ambaixader del
Jame, ha manifestat que el set'
pais desilja éser consullal pela
que trucha ami) Nina abans de
botar per acabada qualsevol
transacció. i que el Japó estimaría C0111 un arte poc amishis
n Ill e no sigui tingut en comple
aquest desig jets països estrangers.
El senyor Sallo ha a fegit quo
la noticia que un gnu, de ballquers franeesos projeclava Mancar un petit emprestil a favor de
Nina sobre el mercal europeu,
havia causal eerta aprensió al
Japd el piel este igualment preocupat per l'emprestit americà
a favor de Xina per a la compra
de blal j cold, i declara que el
producte d'aquest emprestit és
indireelament emprat per Xina
per a l'adquisició d'armes i nmnicions.
En els cercles oficials es rieg u e n a fer tota mena de comentar-lo.
ta/as respecte d'aprestes declaEi senyor Simon ha afegit que
ra cien s.
el carecter de la declaració i
certs detalls, especialment els El per que de la protesta
que es refereixen a objeccions
japonesa
contra rajut linancer dels paiGineht a. 22. - El represenses estrangers a Nina, el van fer
ji ijar que calla po:,, ar-se en Co- tan' del Japd a la Conferimcia
municad(*) amb el Govern japo- del Desarrnament, senyor Varores. a fi d'obtenir a/gun aclare- llama. en una conversa que ha
sostingut amb un redactor do
ment.
Després de prom a tre que la l'Agencia llevas. ha explica! a
Cambra serà (ingenia al corrent agites' l'actitud Id Japd e» redo lot el que passi, el ministre Infló amb la cooperacie estraneludí contestar les atices pre- gera a Nina.
El repreeenlant ;lapones ha
gil idee.
Referent a armes'. assumpte. manifestat que cal que l'ajut
material
i financer farilitat a
sembla que sha inicial als cercles parlamentaris un fort cor- Xiiia principalment per la Simiorent a favor d'una intervenció lat de Nacions, no sigui canviat
por mètodes direetes, o be per de destinació 1 explotat per doarord amb els signants del Parle terminals parlits polit ics xinedels Nou. i en particular anda els sos per tal d'estnerear-lo en per¡miel dels interessos del Japa.
Estats Units.
Londres, 23. - Set dipulats,
cinc, delta pertanyents al Parlit Conservador, han interrogat
aqueela tarda a la Cambra dels
Comuna el ministre de Negueis
Estrangees, Sir John Simon, lanl
per a obtenir una definicid
l'actitud del Govern anglés desaira les declaracions recelas del
portantveu del ministeris de Negocis Estrangers japonee, sobre
ia política d'intervencid de les
potencies a Nina, com per a saber si el ministre de Negocie Eetrangers litigies es proposava
consultar sobre la qüeetid l'Administraciti americana.
El senyor Simon s'ha limita'
a indicar que no havia rebut vap
notificació oficial del Govern
que menee Fambaixador
crAnglaterra a Toquio h ti iv ja
dirigit el text de la declaració en
q uest
La declarad() sembla inspirada pel temor d'alguna antenaea
sobre la pau en les bones retacina sino-japoneeve, i afeg e ix el
senyor Situoir que aquest perill
no ella de temer per par t de la
politice del Govern angles, que.
pci contrari, s • estorea per evi-

Una nota al Govern
japonès
Londres. 23. - Aviii ha estat
"remesa a Varnbaixador d'Anglaterra a Toquio una comunicació
del Govern britenie adreçada al
del Japd relativa a Eassumpte de
Fajut financer a Xina.
Horn creu saber que aquest
decurnent és una nova afirmació
de la posició de la Gran Breteuva. particularment en virtut del
Tractat de les !mil peteneies.

Desmentlment xinés
Ginebra. 23. - L'Oficina do
Premsa de la Delegarle, xinesa
Ira desmentit categbrivarnent la
noticia que el Govern xines hagi
conegut el text de la derlaraeid
japonesa del die 17 de l'erinat
ebans que l'esmerilada declararle fos publicada.
L'Oficina ~enfada afegeix
que tampoc no es cert que el Govern xinès vagi donar rt vist i
plau a l'esmentada declarack,.

y

Una conferència de Gangsters a Ho a York
Fernando de los Ríos Dillinger, anomenat
a París
l'ene« numero 1
L'ex-ministre socialista, dels E. U. escapa a la
membre de l'Institut Interpersecució de la
nacional de Dret Púb
lic
París, 22. - Al Payen.", espanyol de la Chita'. Universitaria
ta donat aquesta tarda una conferencia sobre "La política europea" l'ex-ministre d'Estat espanyol i militant socialista senyor
de los Ríos, que es troba accidentalment a París.
Aquest senyor sortirit demit
probablement cap a Anglaterra.
ea es dirigeix per tal de donar
unes conferencies a les Coiver-

bilats d'üxfOrd i

Cambridge.

Paria, 23. - Ila estat nomenat
mernbre de l'Institut Internacional de Dret Públic l'ex-ministre
eepanyol senyor Fernando de los
Rios. el qual sera rebut per Cesmentada corporació el dia 10
il'ortubre vinent.
El senycir de los Ríos ha esta!
immenat lambe membre de l'Insidia d'Estudis de la Revolució
Francesa. i lis estat invitat premie en una dala propera
una conferencia a París sobre
It ideologia de finals del segle
deviiite a Espanya en eta ió anib
la ftevolucie Francesa.

policia

Nova (rk. 33. - Entre la

policia i els gangsters d'aquesta
capital Id ha Inigut un col.lishi
sagnanl, en la qual han resultat
tres morts i tres ferits.
Es creu que entre els gangsters
lii havia el temible Dillinger. que
la pedirla cerca activan:eta d'ema
que va escapar -so de la presó el
3 de mere, por abans d'esser in/jet per assassinat, i que ha participa', en t'umbrosos fets crimiuals des d'aquesta data.
Per consegüent, Dillinger seinbla que sIta escapat novament
de la policie, i el designa
per "l'home tl qual nu es pol
agafar"

UN AVI! VOLA SOBRE LA
CAMBRA FRANCESA
París, 23. - Aquesla larda, a
les guatee. un avió ha volat a
pelea altura sobre la Cambra dels
feputals i l'Avinguda deis Camps

Elisis.

CAP A UN ACORD COMERCIAL ENTRE FRANÇA

I ITALIA
II ilä, 23. - En una entrevista ce:ebrada pel ministre francés de Cmmere, M. Lamoureux, i el sots- s ecretari d'Estat de Corporacions, be
Evor Espinati, sobre les qiiestions
c,onOmiques franco-italianes. semhla
que en principi ambdós paises han
arribat a un acord.

L'aparen fou identificat
rant el sen vol. realitzat a desgrat de les ordenances de la pobrin que regeixen sobre el particular.
Al cap de poca estona, lapamil ha aterrat al Bose de Bolonia. El pilot que el tripulava
declarat pie per haver eoferl una
indisposirió s'havia viel
a len a t t que . ionesta ern
rausa que llagues volat subte
Paris a poca alçària.

Londres, 23. - Aquesta tarda
a la Catubra dels Comuns Sir
John Simon ha estat solheilat
per alguns diputats perque dones algunes explicarions sobre
una comanda per un total de
milions de II inris esterlines,
que, segons setubla, ha estat
obtinguda recentment del :dan&
xlikuo per un representant de la
inthistria francesa.
El ininietre ha Utilicel que,
segons informes de la preinsit
japonesa s'Inivia elabora t. un
acord provisional per al proveiinent de material por part d'un
Sindicat frunces, el dia 3 de
mare.
Ila afegit el ministre que, segons els seus informes, la comanda no representava la xifra
esmerilada.
Aquesta resposta ha provorat
,liverses intervencions ile Ilipulais preocupats per saber si
l'absencia de relacions diplometiples entre Anglaterra i el
Mandxuktio noposava el comerç
;ingles en inferioritat de condicions amb respecte el comer.:
d'altres- paisos.
El ministre, ha di!:
-Tino la segurot al que els
serveis consolars no urden res
de Iltir efichcia pel !el q ue la
Gran Bretanya no hagi reconegut encara el Mandclikwa

Roma i Moscou discuteixen
una mica...

,
Pero el feixisme 1
el bolxevisme continuaran nulos

Moscou, 23. - Horn sap que
si el narional-socialisme alemany és dieriaineut atacat i sovint amb molla violdivia per la
preinsti soviidica, les critiquee
Id feixisme Palie hi són extrae
erdineriatnent rares i tot passa
ron] si entre els dos regims exislis una mena d'acord de neutralitat política. Per això As sorprenent de veure la "Pravda"
atacar el periòdic ¡talle "Envaro
fascista" i eseriure sense atenuants que aquest periedie perd
ei cap. Sola el titot "'Eran:pes
sovieliques" ha gosat parlar (Futi
complot comunista a París.
La "Pravda" torna el cop amb
escreix. Segons ella. Si 17n.gan
FaCillaCei Manea d'original, podría parlar de dislurbis campe' sois a lt it hirt. de les ma»ifestacions antifeixistes de Bata i Tarente, on, segons sembla, el deseontent ha guanyat els mateixos
feixistes, que Van cridar "tA bate
el feixisme!", "it'oletil un GOVer'll
obren i carnperol!"
La "Pravila" parla després de
les condicions en les quals elannien fet les darreres elercions,
per exemple a Torf, un els butlletins que porlaven la inseripcid "contra" mancaven a les tirites i on el president de l'oficina
de vol, demanava obertament als
electors "¡Voten a favor o en
contra?" L'òrgan comunista remarca amb un to amarg que el
perihdie. Ilnulilt "recull les mulles
de la prernea rearcioneria francesa" araba: "Heus :reí on s'arriba quan cita perdut el cap".
Aixi hant fa enlendre clarament a Roma que si els periedics italians treneaven luIr consigna de silenci per a la Enid
Sovilica, la premsa d'aquest país
no mamaria pes .le 101111fri010,
per a hombardejar

Un altre Banc socia-

lista en fallida

Anülaterra no acceptarà el P6 italià con)
a base de discu8si6 del desarmament

Dos homes de govern Margen a hores
iYarit per Europa: Barreo.., cap del
Qua; d'Orsoy, i Suvic/i. sols-secrefart
ir:tires Estrangers. El primer, figura refieran', ne a liarsinia; el serien, impar ta pa pel que representa, i3 O Londres.
Els objectes d'ambdós viarges ¡Mi aré,
diferents en aParenea que no Pas cli t'ealila', cae estan, per be que enfocals de
ifilerenrs punts de vista, encaminats a la
pau, Del de Rarthou a Varsavia se'n
poden esperar tonseqüencies beni'figries;
ni, es podria afirmar exactament el 00
tel del de Sri!.
Conlra el que ihazia dit al PrineiPi
$ 'ha deturat a Paris a ....cure
Pouniergue i fer-li conrixer la desillusid del gotera italia 'N- 1- la nota fra,cesa. volia seguir el sistema de
negociarían: parriculars, amb l'esperamos
fer surar el pb il,liti sobre el desarinamenr, que roneedeix a Alenianya e/
,ina de rearmar-se.
La ' rolo franCeSa den:ostra que el
'1'0r:a y ha seguir massa fries i
rot adherir al sistema de converses
lateral:, per3 que ti la fi ha tres la iniciativa de tornar a Ginebra. La tinta
francesa Si ha fe, a Londres la impressii; ratasfr3fica que es creia N'emir ha
iilliberat llacDonald de la necrssitar
d'ente:in-ni. sru Proiertr; per3 a Rama
que ;ella evitar la tnrtiada a Ginebra .ha
jet IM gran decir.
Pro 4abfran-n: Dounirrntie haur.i f rt
nhserzwe 7 Sirrich la tour :cm:rucia per.
Palia dadherir-sr a la iniciativa feancesa. Pera Suvich na i t poder, ter a
decidir, rar is riman:cut 101 portararaula.
Ter i saber-se per endavant Qué Pron.
(a j ¡a Feria Futesa II, acceelen el eta
batlii i valen aire les discussions sigui',
portades a Ginebra, Suvich ha defensat cf !qua de vista ilaliI dertrint MarDormid i folia Simon pera sease
que la nota Mimada per Foreign Office
dentasfea que ni Paccepta.
Es de remarcar que Pino Grandi, am!mirada. ¡tafia. Personalitat PalitiCa
impartan? que Sutarh ha estat (ductil
de les converses de Londres.
Rerrhou ha estat °Inerte d'una der Masa rehiecla a Varsqvia. ¡ no sols ter
¡'art dels elemenrs nfirials la igual rasa
drinnstra que els Polonesas no obliden ei
gur el pnis (Pu a Franca.
Rarthou, en 1 11 21, (pan Paffinia era dehdifada ter la guerra i ameimeada a
rest ¡ a raaft, Siga!) el &acial d'afeauen-tainni..e. L'any 1925 nanest
tracia! fi,, rreavai i sequeir encara en
Despris. Polloda ha ee.•.e Proha f i
mrcions di' gran pa
fradal d'amistat i rin aoressiA atril) Pils
el
Reich
ara fi‚ja i II,, alfee Parla Galb
tate atrios.
Co,,, ha dir Rarthen a la Prrrnsa pote
lirio. les nEn nces Ile reestifurisra
¡ Franca i 5f,i,u 1 a no han
d'afbuire e eiS lligams espiriruals i Irnals r.1-sharts entre elles. .Ci afgana difirunat hi ha entre els dos Palcos error
arlanades faribural. Es d'esperar Oir
1lertmuo,u i,t deis »atines ertiA-xs de laPuco de 1921, sobra referntar-/a atad
Berlín, 23. - El ministre d'Afers estrangers, M. Barthou, al sea pa; per
l'estació de Silesia, on el "Nord-Expresa" en el qual viatge té uha Ilarga
i narada, ha estat saludat pel comte Bie•senwitz, cap del protcol, e:1 nom del
ministre d'Afers estrangers del Reich.
També ha estat saludat per diverso; diploniätics alentanys, amb ele quals conversa cordialment. Por després seguí
el viatge cap a Varsäaia.
El senyor liarthou ha passat aquest
i nah í per l'estació de Berlín, en ha estat saluda! pel cap del Protocol, reptesentants del ministeri d'Afees estrall
gers Eambaixador cle Franea.
ha arribat a Varsovia a les 17.50. A
Eestació ha estat rebut per nombrses
personalitats polneses i franceses, aixi
cont per una gran g,entada, que Ella acla-

mar.

Fou objecte d'una calurosa recepciú, no bolament per part de Eelement
oficial polonés, sinó tambe de la ciutat.
A dos quarts de dotze el ministre
francés de Negocie Estrangers, senyor Barthou, aconmanyat de l'amba ixa dor de França, visita el presi-

dellt del Consell, senyor Zejewicz.
POC despres de les dotze el senyor
Barthou rehe la visita del ministre
de Negocis Estrangers, senyor Beck,
i una cegada 4cabada aquesta e n tre
ci•ta es dirigí a la tumba del soldat
desconegut, on diposità un rain de
ilors.

Propagueu-la!

nastat rontanen sOlides i ineommobihles,
i que els dos paises voten iguahnent
cor trehallar en l'afirmació de la pau

al Injm.

A honor de Barthou

Varsiwia, 23. - L'ambaixader de
França t la seca esposa han ofert aquesta nit un sopar a honor del senyor
Barthou, al qual han assistia el Presi-

den! del Censen, el ministre de Negocie
Estrangers, alineo menthres del Govern
i riel/Menees personalitats del u/6n diplomane i militar.
SatIsfacci6 a París ::

¡'ario, 23. - Tots el; diaris de la
int expressen viva satisfaccie per Eacolliment que sha dispensat al senyor
Barthau a Polinia.
El "Journal des Debats" diu:
"L'arnistat amb Peló:tia és una celta
tradici,', francesa. La seca arde és retoreada pele consells de raii politica.
Tots ele francesns s'adonen que la uniä
de França i Po/Onia és una de les mes
sòlides garanties de pau a Europa."
Comentarla alemanys

Berlín, 23. - Els diaris comenten
extensament el viatge del senyor Barthou a VarsOvia.
La -Dentsche Zeitung" diu que el
mini3tre francés es convencerä sens
datue a Varsewia i a l'raga que l'est
Europeu es presta avui Inés que mai
a convertir-se en un camp d'experiencies i de maniobres per a la prictica d'afiances tipiques per a la política francesa.
La "Caseta de la farsa", de Berlín, publica un artirle en el qual diu
que la Polänia que avui visita el senyor Barthou difereix principalment

de la de Rússia de mas en el sentir
que Varsävia no vol en cap cas la
guerra o la possibilitat de complicacions que pugnin fer perillar la pan.
L'ambaixador taso a Praga
París, 23. - El senyor Osuski,
ministre de Txecosloväquia, ha marxat a tres quarts de set cap a Praga
a e de trobar-se present a la dita
cpital durant l'estadi del senyor
Barthou.
Suvich s'entrevista amb
Doumergue
París, 23.- L'entrevista entre el senyor JUVO:11 i el president del Conseil
trances ha dura! una hora. Al final
de lentreviata ha esta! iacilitada la
següent nota oficiosa:
-S. E. el senyor SIIViCh, de pas cap
a Londres, no ha volgut detenir-se a
París bense ifcr una visita al senyor
Gaston Dournergue, amb el qual
conversat cordialment duran! nies
na hora."
Segons referencies la conversa entre els dos limites públics ha recaigut
particularment en le; negociacions
econeaniques franco-italianes a propi
sit de les quals el ministre francés de
Comerç, M. Larnoureux, que va anar
a per inaugurar la secciú francesa de la Fira sha entrevistat amb
el aenyor Espinat, sots-secretari d'Estat de les Corporacions.
No obstant, la major part de !a
conversa ha tractat del desarmament
i de la darrera nota francesa, no amagant el senyor Suvich que aquesta
'terrera havia decepcionat un xic el
(jo y era dalia. El senyor Doumergue
sha um tiiicat en els conegats punts
de vista de França i el sernor SUN1L11
ha declarat que Roma no desitja la
cursa d'armaments i el desig del senyor
Itissolini de posar novament a dis(mesh:, el seu projeete de limitació del:
armaments. En tornar de Londres el
sots-secretari n l'Estat italiä es detin(Irá Inés temps a París per posar
ved:atine:u al corren! el Govern francés de les seves converses amb els
ministres britànics.

A la una de la tarda el senyor
Barthou iou reina pel mariscal Pilsudski i invitat per aquest es quedà
Su y lch a Londres ::
a dinar ami) ell.
El ministre franeés ha fet als repreLowlres, 23, - Ahir arrihä el Sr. Susentante de la premsa unes declara- ena. Ultra tot el personal de l'Antdone en el curs de les quals ha ex- baixada italiana, Mu rehut irte ditereet
plicat la posichí de Eranea respecte personalitats politi q uee angleses.
a la Conferencia del Desarmament.
Aquest matí s'han eutrevistat MacHa expres h at la conviceid que presta Donald i Suvich, a Downing Street.
un servei a I causa de la pau del niOn
El sois-secretan de Neocis Estranen negar-se a legalitzar el rearma - gens ¡ta fia, senyor Sucia, s'lla entrement d'Alemanya.
vistat aquest matí amb el cap del goParlant de les relacions tramo cen), Sr. MaeDonald, i despees ha esiat al Foreign ()Hice, mi ha celehrat nna
poloneses ha dit:
"Que Ini ha difieultals, és un ter; conferencia auch Sir bdm Simon. a la
però tots dos paises no estan sepa- qual conferacia han assistit els senynr,
Eden i Stanhopo
rats per !larga distäncia.
L'amistat que ens uneix es intacta, Anglaterra
no s'adheriri
tan
indissoluble
en
1934
i Ealianea és
al pla 'tan*

París, 23. - La pretnea denla
ini nOliCia que el Harte de les
Cooperatives de Franea, creat
Pels socialistes, s'ha vial bligol a presentar un halanr (pro
acredita un passiu do eine milionS contra uy actiu tic On litilions de credits "arbitra". En
vista de la situii, •. ü alarmant, la
c. G. havia elegid mudent
aquests darrers dies retirar els
si lis rebate de l'esmentat Banc
por valor d'un milió
El ministre de Finanees, senyor Germain :q u'In', estudia la
com ho era C11 len."
qiiest id per tal de mot mel re 01
Després de retre homenatge a la
seu informe al Consell de Ininib- ioluntat i Lona fe del senyor Beck,
1res.
cl senyor Barthou ha airgit: -El
brindis que pronunciä alije el mea
coHeaa polonés respon exactament a
les necessitats de la situació. (aldrä
que els que maniobren adopte) iin

Llegiu LA PUBLICITAT

"Allano no és una servitud; mai
no hem pensat a lligar Polónia fine
a la servitud Poleunla és una gran
potencia que es desencolara en r ont'ideas extraordinäries que influeix
en la familia europea, molt mes si
aquest tractat d'acostament entre Potenia i Alemanya serveix la pau.
En tot cas no pertorba gens les
relacions entre Franca i Polimia, ja
que la franquesa és la millor forma
de la diplomacia.
El scnyor Barthou lla terminat
diem:
He viiteut per tal de comprovar que
entre França i Polimia i Va-

partit.
Feferint•se a l'acord germano-polonés ha dit el senyor Llarthou:

Londres, 23.- De les conversacions
anglo-italianes no cal esperar una ad!o Sir
al pla italii.
anglesa is Mis hi
ear-se per aconseguir que el Goern de
Roma s'adhereixi a la idea d'una tu lt
ficacin del pla anales de desarmameat,
perii a ¡Miar per les illdiCaCi011S feetl!ludes d'amhdlies Parte les llegociarioll
no han avaneat fina ara aran cosa.

Dijon, 23. - Despres d'una
serie de confrontacions ambsolutanient vanes, Carbone i Spirito luyen posats en lliberlat i
agarena' el tren que els havia
de portar a Marsella.
Aquesta marea de Dijon fou
mott pintoresca. Carbone i Spirito, una negada en 1111/C11 n11, dinaren ami, el seu defensor Milani, i a les unze arribaren a
Festaciú, on els esperava Ceeealdi.
Si Carbone, impassible, no
deixtiva veure la seva intranquillitat interior, S'Urdo, content,
foia mostea d'una alegria des'mulata. Carbone semblava persegun, per una idea fixa, tac va
declarar diverses vegades: "Jo,
ara, tola vegada que m'absentaré, telefonare a Cals li diré:
Carbone ha agafat el tren a tal
hora i ha ntrriba! a tal anta-.
Spirito no amaga y a la seva
alegue:
"S'eeta content, certament.
Perb hi ha Lussats. Pobre bard.
Sembla que entra a París di-

Viena, 23. - Comuniquen de
Salzburg que durant la nit del
dissable passat féu explosite una
bomba id Teatro Festspielhans,
en el erilie moment que es disposava a pronunciar un discurs
el burgniestre de Viena, Mejor
Lahr, durant un mting que hacia estat organitzat per elemental.
heimwehren.
Ett aquest arte el dit burgmestre substituta el vire-canceller, senyor Fey, que no pagué
assistir per impedir-s'ho afers
urgents. delegant per aire el seupar Lehr, que aria a Salzburg
únicament per a pronunciar el
discurs.

Les auforifats creuen que
aquest aele terrorista era un
atemptat personal dirigit exclusivanient contra el vice-cancetler, ja que l'explosid de l'artefacte es produí, corn ja s'ha dit,
en el rnoment que, d'haver asPerò Carbone no el deixa arasistit al miting , hauria comenente. i
eat a pronunciar el seu discurs.
"Es qüestió d'uns quants dies,
A censepiencia de l'explosió
ja el deixaran
resultaren amb ferides o cremades de mes o menys importància,
Arribada a Marsella
diversos capa de l'organització
Marsella, 23. - Els atriles de
Spirito 1 Carbone esperaven des
d'hores l'arribada dels dos
Vis". Una

vegada hagueren baixat

Roosevelt contra els

del tren pujaren en autos, ja
preparals, I Carbone explica als
periodistes reunits despres (le
quince confrontacions havien eslat alliberats.
Carbone ha dit que en ésser
confrontats ande la senyora La¿tez el jutge s'havia pogut conWaellington, 23. - La torta
5 kuren que tot
havia ..1.11U11- batea del dólar, en la sessió del
divendres passat al Stock Exchange, motiva una greu preEls fets del 6 de febrer
gunta: 6 Cah veure-hi el comenParis, 23. - Davant la Co- n,..inient d'una nona depreciació
11112Siú parlamentaria que enten del dólar invierten?
en les responsabilitats derivades
Els rnedis oficials diuen que
dels esdevenintents del 6 de fe- no, pena no sen pas els amos de
brer, ha prestat aV1.11 deelaraci0 l'opinió pública, i aquesta, arrib
el eenyor Desplals, eirurgiä de raó o sense, esta persuadida que
Irr Clínica dels agents de policia, ha tornat l'hora de la desvalorael quid oper à d'apendicitis el dtrector de la Policia Municipal,
La tendhicia inflacionista doeenyer (j'Achate], la vigilia de la mina al Congres. Plana sobre
Watt Street.
jornada träglca.
Dos fels són a la base: en triEl dit cirurgià ha confirmat
la declararió del senyor Gui- rner lloc, la primera desvalorad()
ehard, eu el que es refereix a -la del dólar no ha donat els resultals previstos, o sia una puja de
urgencia de l'operad&
Després el senyor Patenotru tots els preus de detall. i els cerha desinentit les intencions que des oficials ho reconeixen, enee Ii havien atributt referent a cara que a desgrat d'ells.
L'altre motin, d'agitació, és
demandes de subvenció que shavieh tet prop d'ell per a arma- envara més fort: es tracta de la
campanya
mellada pels
ment d'algunes formacions poInstes per tal d'oblenir la revalitigues d'extrema esquerra.
La Comissió, per 10 vots con- loritzacid de l'argent. Després
ro 8, i a proposta d'un diputat d'haver-ne semblat favorable en
socialista, ha acordat discutir el el prineipi de la seva presidencia,
dijous vinent una mocita que Roosevelt ara no el vol a cap
lendeix a donar compte al mi- preu, i tots els seus esforços sán
nistre de Justicia de les provo- perquè no sigui discutida aquescacions que es van fer a la preni- ta Ilei en el curs de la present
ea per tal de preparar els alda- sessió del Congres.
D'uta com a excusa la necessirulls del 6 de febrer.
Elevara la COIlliSSiÓ del 6 de tat d'un acord internacional sobre l'argent i que tota mesura
feble!. ha prestat declarad° el
linda coronel senyor Delattro presa pel Congrés la faria imTassingny, agregat a l'Estat Mii- possible. Una reunió tindra lloc
denle entre Roosevelt i els parjor del general Meygand, el quid
lidaris més aferrissats del biha desmienta certs rutnors que metal-Heme.
havien estat acollits per la
Qualsevol que sigui el resulinclusa, en els gneis es deia que
ta! d'aquestes entrevistes, l'agiabans del 6 de febrer havia M- t Ud id ac
tual crea un sentirnent
edid a un dels caps d'"Action
inflacionista que influeix soFrançaise", l'escultor senyor
bre tota Eactivilat financera. El
Real del Sarto a que entres en
voluni dels intercanvis a la Berrelacions amb el senyor Fiel.
sa de Nova York ha minvat la
meitat i tole la jornada de diMás xecs
remires, amb la sena agitacid
Paris, 23.-En diversos Bailes febrosa, donara en tenent que
parisenes sliatt ineautat les s'esperava una declaras-id que
autorilats de 300 nous xees ente- vindria a modificar el curs
sus unes vegades per Stavisky i l'experiMcia Roosevelt.
(retires pel senyor Proust.
De fet sernbla que s'espera un
retuve deis poders atorgats per
l'esmena
Thomas a Roosevelt;
De totes maneres, durant les conversacions que han celehrat avui amb el be« el President es veuria invitat a
[leer S uritc h ele ministres anglesos, des- desvaloritzar el dòlar fins al lipees d'hazer aollicitat del seu interlocu- ma (lel "gel(' point" i els sena
tor que precises Vahast del pla del se- poders per a utilitzar el metall
mor Mussolini, s'esforçarea a m,,,tear- argent serien extensos.
ti des dilicultats de la seca execueiú.
Italia favorable a l'entrada
Cent trenta morts en una
de Rússla a la 8. de N.
Londres, 23. - El "Daily Tele.
mina iugoslava
graph - din que el Govern d'Itälia
es mostea iavorable a l'entrada de la
Be tened, 2 3. - En la terrible
I:. R. S. S. a la Societat de Nacions
colidieie que s'aconsegueixi el reill- calastrofe que s'ha produit en
grés d'Alemanya.
una galeria de la mina de carb0
de Kateanj, prop de Sarajevo, per
Viennot €11M1t431x
París, 23. - El seuyor ‘'iennot, di- efecto d'una explosió de grisú,
puta' del departament de Les Ar- han mort 130 minaires. Nonada
dennes i delegat de Eranfia a la Con- se !l'han salvat dos. Un niegue
ferencia del Desarmament, ha enviat arnb iota la sang freda s'agatis
aquest mati al senyor Doutnergue una a la cita 11111 cavall que fugia, i
carta en la :pral presenta la dimissiO el segon per hmer-se llançat a
ilel sea careta: a la Conferencia es - un ¡lid!.
atentada.
Belgrad, 23.-Segons els darPer la reunid de la Mesa
rers informes que slan rebut,
Ginebra, 23. - El senyor Hender- fins ara han pogut ésser extrets
son, president de la Conierénzia del 89 cada\ era de la mina Kakanj,
Desarmament, ha conäultat als nuem- prop de Sarajevo.
Sres de la Mesa de la Conferencia so-París, 23. - El senyor
bre la data de la prOxima cenan, d'a- mergo° ha fet expressar n1 sequesta i de la Comissie General.
Ila denvanat a cada un dels memlires nyor Spalaikovitx, ministre de
l'expressiO de viva
citats que digui si estä d'acota' perque
simpatia del Govern trances resla reunió se celebri el so de maig.
En cas af ; rmatin la Mesa es reuniria perle do les families de les 1/foal mati i la Comissió General a la liares del sinistre ocorregut a 14
tarda,
mina de Kakanj,

parlamentaris favorables a la desvaloroció del Mar
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BARCELONA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT

Al carrer de Pujades, datant el Pare. foren detinguts
Pius López i Garcia i Felip Mon- DELEGACIO ESPECIAL DEL
loya i Cano, els quals, junt amb GOVERN DE LA REPUBLICA
d'altres, es dedicaven a jugar als
A CATALUNYA
daus. Els delinguts portaven da—
niunt 480 pessetes. !nadarte del
Ha estat expulsada Teresa alahamet per exereir la prostitucia
* Ahir foren alliberats Ma- mlleal i perque a l'Hospital de
nuel Perca i Feliu, Franeese Leal la Magdalena, on eslava reclosa,
i Velaba Manuel Camela i Olmos
arma\ a avalots conlinuanient.
N'ice« Perez i \ataca, que bóll
els guatee que seis delingue amb
AJUNTAMENT
mOtita d'una reunió clandestina
sorpresa al Bar Fornells, del
El
padró de solars. — El Butcorrer de Sant Pau.
Ileli Oficial de la Generalitat
* El comissari general d'Or- Catalunya. número 110, corresdre l'ublic va retire ahir a la nit ponen( al divendres dia 20 d'abril
els periodistes en absència del de 1931,insereix el següent
conseller de Governació. u ele edicte:
manifesta que hi limim ia
"Aprovat per la Comissió de
Vital absoluta, lela notar que Govern d'aquest Ajuuntanient,
durant el elitunenge se celebra- en sessiat del dia 11 d'abril de
ren a la mateixa hora dos mi- 1934, el padró de l'arbilei sobre
linge d'ideulogies contraries: un el valor deis solare, estiguin
a l'Olympia , organilzat per la no edifieals, que regira per tol
Joventut Catòlica, i el miting
Eany 1 9 3 4, com aixf també que
la C. N. T. al "Globo", acuse que sigui exposat al públic per un
acorreguessin ineidents impor- termini de quinze dies feinere, a
tanta.
fi que els canleibuents que s'hi
A la sortida del Teatre Otyln- 'roben relacionals puguin forpia—afeef—hi hagué uns petits mular lea reclamacions que esaldarulls, la poca ¡niporlancia lamia pertineuti; contra les (imidel, quals diu molt a favor de la tes assignades. es fa avalen t que
cultura deis catalana.
en metate de tal acord
Besponent unes preguntes d'un t at padró eslara a disposició del
periodista, confirma que biliaria públic durant cl termini aseetet un escorcoll al local de les nyalal a les Oficines del Negocia!
Joventuts Cataliques, el qual no de Solare, de dos qnarts de (lea
va donar cap resultat.
del matt R dos quarts de dues
* Tumbé digné que l'havien de la tarda de teta els dies havisita! una Contissici de la Fede- bito.
lacio de Javentuts Radicals, al
En merits de la publicarle) del
cap de la qual anava el seu President, senyor Muñoz, per tal de
protestar que l'autoritat hagués
suspes l'acte que les diles Jo-
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ANUNCIS JUDICIALS

Servei Meteorològic
de Catalunya

•

Departament de Finances: Ha Vent començat, per funcionaria
de la Generalitat de Catalunya.
e) repartiment dels fulls declaratoria de l'impoet de cedules
personals d'enguany, es demana
als contribuents caps de casa
que omplin el full d'empadronamena consignant-hi els sous i
altres emoluments que percebin
els individua enipadronats, alai
com les contribucions I lloguer
que satisfan. ultra les !Jades deaallades a l'esmentat full.
• Es prega també als contribuents que estenguin el full tot
seguit de rebut, ajudant daglieSta manera els funcionaria en la
recollida donant a l'Administració de l'impoet facimats que
evitin les molèsties i inconvenients que suposa en el moment
de satisfer la cèdula la no presentad() del full declaratori.
Es record a ensems als ciutadans que ultra l'obligacia que
tenen d'omplir I lliurar el full.
els que no ho facin !tatuan de
satjsfer igualtnent la cèdula en-lb
els perjudicis que es deriven de
la no presentació d'aquel', ultra
.que l'administració, fent ús de
les facultats que li atorguen
disposicions vigente, podra ferbo valent- e p de les darles que te
en el seu poder, I sempre. en
aquests casos, en perjudici dels
contribuents, que la Generalitat
voldria evitar.
El Butlietl Oficial de la Generalltat. — En el sen númera
d'ahir publica el següent suman
• Governacid: Decret nomenant
43 guàrdies del Cos de Seguretat
de Catalunya.
Decret trectificat adaptant
la plantilla de la Generahlat di- vonluts tenien anunciat per al
versos funcionaria del Coa d'In- diuntenge paasat a Sabadell. Fevestigació i Vigilancia de l'Es- tes les comprovacions degudes.
tat que dernanaren per restar al resultà que Facie fou suspes
servei del Govern de Catalunya. pels selle mateixos organitzaOrdre convocant un concurs dore.
per a proveir dues places de Co* En l'expres murria cap a
mandarla vacante nl Cos de Se- Madrid, pujant
tren al boaguretat de Catalunya.
xadur del Passeig de Graeia, el
Ordre aprovant el Reglament
t ministre d'Obres Públiques,
per a l'aplicació de la Llei del 9 nyor
Guerra del Rio. Fou ticode mere d'enguany, relativa a la iniadat
pel comandant general
validesa dels acords municipals,
sabre destilució o suspensió de ,enyor Batel, pel contissari gediverees
funcionaria, presos pels Ajunta- neral d • Ordre Públic
personalitate mes.
ments elegits l'any 1931.
Monients abans de sortir el
Departament de Governació
(Comissaria Delegada d'Ordre tren preguntaren al senyor GuerPúblic a Tarragona): Anuncia ra del Rio les seves noticies referente a la eiluaciú política de
de caça.
Departament de Treball i Madrid. Ligue que no en sabia
Obres Públiques: Edictes de Ju- ves, i que solament sabia que
eslava citat a les onze a Palau.
rats Mixtos de Catalunya.
En el mateix tren timr.xaren
Recaptació de Contribucions
'de Barcelona. — Edicte del Re- cap a la capital de la República
captador executiu de la Zona de el conseller de Treball, senyur
Barcelona.
Barrera; lea-ministre senyor
Duana de Barcelona: Anunci. Cambia i els diputats senyors
Delegacia dele Serveis Hidrau- Sudaba i
lies del Pireneu Oriental: Pro* La policia retira ahir a la
jecte d'Estació d'aforament del tarda del baleó de la casa núriu Tordera al paratge anomenat mero 421 del carece del Consell
'La L'avine".
de Cent, cinquè pis, segona porAdministració municipal. — ta, una bandera catalana als
Edicles, subhastes i cencursos costats de la qual hi havia cosida
d'Ajuntaments de Catalunya.
la bandera n'anarquice. L'amo
Administració de Justfcia. — del pis,
Miguel Coll ¡ Atentarla
Sentencies i edictes.
no es trobava a rasa eeva quan
era allí la policia.
COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

pertives cases paternes, de Matara. Al primer li ocuparen
1.716 peasetes que havia sostret
deis seus pares.

*

A l'arribada d'un tren pro-

cedent de Mataró la l'alivia va
detente els menors Joan
A la Comissaria General d'Or- lera i Vila ¡ Domènec Juan Gondre Públic es va rebre un tele- At e a, antbdös de setze anys, que
grama de la guardia civil de la s'havien escapat de llurs resPobla de Claramunt fent saber
que R la via del tren dele Ferrocarril!! Catalana havia eselatat
INTERESSANT1SSIM
una bomba que produt destroces,
Compteu obres
però cap desgracia personal. El
d'IGNASI IGERSIES
träfec no fou interrnmput, però
Poesia :-: Prora
Teatre
ele trens han hagut de circular
Acaba de corta. "La Comedianta" i
amb precaucione.
l' a bra patriótica "La Nostra Parla"

5ITUACIO WIRIRAL ATIECISFERICA
D'EUROPA A LES /MORES DEL DIA
23 D'ABRIL CE 1394
Per•letela Si rigim de balsa, eresMona a gran pare de l'ootlefent
ropa trobant-se el »u centre de
mínima • Alemanya I asisteis un secunderl a la Medlterrinle balear,
El temas es pluids a Espanya,
AleFreno., a mas reglo. alpines 1
mensa.
Degut al oorrent del nord corresponent • Peementat centre depreesloinicial un notable deseen,
nari
d• la temperatura, sota le Influencia
del qual registrar idhuo alguno& nevadre.
Des de Yunta I Milla fina al centre d'Europa lee temperatures eón
ua" PUS que e tota aquesta regló dominen venta atempsrats del
sud.

ese

g

1

OIL TIMP11
A CATALUNYA. A LIS YUIT
D'out • l'exletenela d'un peilt se°Lindan formal, • tes Raleare empitjora el ternes • Catalunya I domina
cal mis nuvol6a • lee comarques de
Lucida cobert a la mirar costanera,
o nee registren alguno. plugo, que
cap • Giren& edn d'importancia.
Lee mailMes preclp/taclone reglatracias en les derrites •Int-i-quatre
llores han estar do 22 larn per metro quadrat a Pibe., 15 • Ragur
12 a Girada.
11a nevar coploeament a la vall d•
Maria, cte lore alts deis Plreneue 1
fine al olm del Monte•ny.
El gruta de risa a Nicle as de 90
cent(rnetre., 1 la temperatura mlnlMa
Cs de 5 gratis sola raro.
(Les Obeer,aC100, net lempo •
Barcelona. a lee set. can a la cap
Calera de la primera

o-atiesa

precedent edirte, l'exposició del
padre) de l'arbilia sobre el valor
dels solars, estiguin o n.o edifiaals, que regirá pel corrent any
1934. acabará el dia 10 de maig
vinent.

Trihunals i jutjats
sons que comença en 3.000 pesantes
tinc arribar a 6.oco co la maxima
categoria i moltes altres que tendeixen a tenlairament i catalanització
de l'administra:a:, de justicia dintre
Cata:in/va.
VARIA
En la dita assemblea hi llagué molAhir al vespre declarä datant el la compenetracia i entusiasme entre
Jutjat número cinc el detingut To- tots els assistents. ene :oren en gran
ntas Mota i Lapez, suposat autor de nombre, vinguts de tot arreu de Cataya.
l'assassinat de l'individu conegut pel
"Mut" al sanatori de l'Esperit San:
El detingut negà que el fet llagues
ocorregut en la forma que expliquen ASSENYALAMENTS
els testimonis, especialment una dona,
PER A AVUI
i ea ratifica en el que declara quan
ocorregué l'accident.
AUDIENCIA TERRITORIiL
Pel doctor J. Sebastià
h a ma estat feliçment operat en Una
Sala primera. — Divorci: Josep
cama el digne jutge de primera ins- alunner i alitjans contra Lluisa Piertäncia del Jutjat número once, senyor re i Clero i el miaisteri fiscal. InciFerran Higueras. Li desitgem un ra- dent: el Tribunal Tutelar de alenors
pid restabliment.
contra Obra Tutelar Agraria i un altre. Testimoni: Maria Porta i Pino
CONSTITUCIO DELS AGUT- contra Joan Pinyol i Rovira.
ZILS EN ASSOCIACIÓ
Sala segnna. — Incident: Márquez
En rasseniblea general que cele- l'urna contra Caries afaristanv. Mebraren els agutzils judicials que pres- nor quantia: Junqueira Mirelles, S. A.
ten servei a Catalunya el diumenge, contra Josep af. Fournier. Divorci:
dia 22 del mes que som, al Palau de Celestina Leonet centra Joan A. i
Cuarteto i el fiscal.
Justicia, s'acorda per aclamació:
Seguir pertanyent a la ".%sociacian
AUDIENCIA PROVItiCIAL
de Agentes de Policía judicial de
España" amh carácter iedcratiu.
St ceo parra. — Dos erais, per
Constituir una assaciacia autónoma furt, contra Antoni Hernandez i Luis
amb el nom te"Associacia crAgent, Zafra. Un oral, per estafa, contra
judicial: de Catalunya".
loan Mallafre. Un divorci: G. Prats
S'aprovaren els Estatuts, i queda contra E. Ma-deu.
m'arenal el segiient Consell Directiu:
Secció segona. — Dos orals,
President, Josep Colls: sots-prea- estafa, contra Valentí Daniel i Mariä
den/. Josep afana Baria: secretan, Francesc. Un oral, per imprudències,
Antoni Eigueres: sots-secretari, Felip contra Antoni Pujol.
tresorer, Fruitas Francas:
Seccia tercera. — incident, per
vocal: Emili Aguacil, Frederic Saltaalaament de béns. contra Josep Riguillo i Victariä alayandia.
També bou aprovat el pica de ne. hera. Un oral, per furt, contra Ance5citats i aspiracions de la clase per dreu Pasqual. Un divorci: Antänia
a pre s entar-lo a l'hnnarable senyor Danot contra Ramon Orellana.
Secció quarta. — Ros mala per
conseller de Justicia de la Generalitat,
entre les quals, per la seva impor- Irrt i lesions, contra Juli Martínez i
täncia, mereixen momentan- s e: Snpres- Miguel Rech.
sia de l'annmenat dret d'anime?. Crec.
eh' del Cc u crAgents judicial: de Lataluaya ama, cscatafa general i per
contra les
ordre d'antignitat dintre les actuals
arnes
categories, i fixaria d'una escala de

Per hacer estar declarat dia inhàbil,
ahir ion iesta a les (lependencies de
l'Audiencia ¡ del Jutjat.

NAFTALINA

LA SENYORA

Josefa Aldonià Oromí de Soler
ha mort el 22 del corrent, a l'edat de 58 anys
a la Torre Manol de Vilafant
després de rebuts els Auxilia Espirituals

(B. P. D.)

DIA

AL

EDICTO
Por el presente, que se expide en
méritos de lo dispuesto en providencia del día de hoy, dictada en los
autos sobre procedimiento judicial sumario regulado por la Ley Hipotecaria promovidos por don Pedro l'eri cot Eamagos contra don Antonio
Valls Cullell que se siguen en este
juagada de primera Instancia mimero cinco, Secretaria del refrendante,
se anuncia que el dia uno de junio
próximo, a las diez y media. se :endera en segunda pública subasta en
el local audiencia riel referido Juzgado la finca siguiente:
Una casa compuesta de planta baja.
distribuida en cuaba:, dcrmitorios y
comedor, cocina, excusado ordinario
con sifón y galeria detrás cubierta
y sótanos; se halla cubierta con terrado, al que se sume por una escalera
interior en los bajos, teniendo cera
escalera en la galeria que conduce
al patio de detrás y sótano: ne halla
situada en San Martín de Provensa.s,
término municipal de esta ciudad,
con frente o salida, previo patio. jar•
din y verja pared a la calle número
dos, solar treinta y ocho de la manzana séptima de la urbanización del
aarria de la Salud o Can Bata: su
superficie total ciento treinta y cuatro metros treinta y un decímetros, o
sean tres mil quinientos cincuenta y
cuatro palmos ochenta y siete déci.
mas. de los cuales ocupa lo ed:ficado
todo el ancho del solar, que es de
veis uretras por unos diez metros de
largo, estando lo restante °aupada
por el jardín frente y al detrás, cercad., uno y otro con pared; lindante
al frente. Norte, con dicha calle: a!
Sud. detrás, con Cristóbal Soler: a
la derecha, Oeste. con una línea de
veintiun metros setenta y das centimetras, con terrado del Sr. Rita y a
la izquierda. Este. en una linea de
veintidas metros ochenta y cinco cestimemos, con rolar del Mi6010 An, eltno de Rai. Inscrita en el Registro
de la Propiedad del Norte, en el tomo
r.203 del archivo. libro 452 dc la Sección 2. o de San Martín de Provensals. folio 128 vilell0. finca naniera
12.373, inscripción
1,a subasta :e celebrara con arregla a :as siguientes condiciones:
Primera: Que los autos y la cerlificaciam del Reeatro de la Propiedad a que se refiere la regla .4.• del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
estarán de manifiesto en !a Secretaria
del infra•crito. entendiéndose que tado licitador acepta como bastante !a
titulacian y que las cargas y gravámenes anteriores 7 las preferentes
si las hubiere al crédito del actor
continuarán subsistente s., y que el
remataste los acepta, quedando subro g ada a l, la responsabilidad de las
mismas, sin destinarse a su extinción
el credo del retrate.
Segunda: Que los postores para
tomar parte en la subasta deberän
consi g nar en la mesa del Juzgado o
acreditar haberlo verificado en el
e s tablecimiento público destinado al
efecto. una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo riel
tipo de la subasta, sin cuyo requisito
no serla admitirlos. devolviéndose
a r te, continuo Cl depósito a los postores que no resulten rematantes.
Teraera: Que servira de tipo para
!a subasta (1 ,etenta y cinco por cienIn de la cantidad que sirvió para la
primera, o sea la suma de nueve mil
peseta:.
Cuarta: Que los g astos de subasta. pago de derechos reales a la
Harienda y demás que hubiere, correrán de cargo (lel rematante.
Barcelona. veintiuna de abril de mil
aavecientas treinta y cuatro.
El. SECRETARIO TUDICI.VI,

Cursos

i Conferneies

ATENEU POLYTECHNICUM
—

Curset de Psicología aplicada
a l'educació
A primers del mes entrant comencara a l'Atener' Polrtechnicum un
,urset Psicologia aplicada a l'educacii+, a cárter del proiessor doctor
Emili Mira. Dallada la competencia
del doctor Mira, i la gran importáisca que te aquesta materia per als
mestres, el curs promet Coser molt
concorregut.
Per a detallo ¡ inscripcions, a la
secretaria de l'Ateneu, Alt de Sant
Pece. 27, pral., de set a nou del vesASSOCIACIÓ DE PERIODISTES
pre. Telefon zanan.
f./E BARCELONA
COL LEGI OFICIAL DE LLEEl periodiame catada del período
VADORES DE CATALUNYA
renaixentista
Cicle de conferencies
Dis del propvinent mes de maig
Aquest collegi. seguint rorientació camencara el tercer curs de confede rextingit Collegi je Barcelona i la rencies de l'Associacia de Periodisseva provincia, ha orgaMtzat un cicle tes de Barcelona dedicades a estudiar
de conferencies d'ampltaciú i perfec- les grans figures del periodisme cacionament deis coneixements de la tala del periode de la Renaixença.
Llevadora, a arree demMents doc- Prendran part en aquest nou curs que
Mi re uperiahstes, les quals Je cele- promet esser interessantissim Maria
braran a les sis de la tarda deis dies Teresa Giben. mossen Ernest Maten,
que s'anlmcfaran, a l'estable social Caries Pi i Sanier, Llucieta Canyä,
del carrer de la Tapiner:a, in. La m'a- Manuel Puges, Frederic Martí 1 -Almera tindrä lloc el proper dijous, so- bancell. Francesc Curet, Antoni Busta la presidencia del cap deis Ser- cueto i Punset. Joan Costa i Déu,
veis Sanitaris de la Generalitat, doc- Enric Patata Carles Sentís. Angel
tor Josep alestre i Puig, i el emi te- Marsá i Josep :Varia Lied, 1 Figuerenciant. reminent doctor J. Rasse- res. Hi secan estudiades, entre altres,
des, dissertara sobre el tema: "L'en- tes personalitats d'Agnés Errnengol,
Maria Josefa Masanés, mossen Jocía o el retorn al treliail-.
sep Cardona, Jaume Balones, Güell
i
Ferrer . Pere Aldavert, Estere SuINSTITUCIÓ
nyol, Manuel Ribot i Serra. Josep
D'ESTUDIS COMERCIALS
Roca i Roca. Jo,, ep Izara Pompeu
Gener i Valenti Almirall. •
Cicle de conferencies
a càrrec d'alumnes de la Institució
La Institució crEstudis Comercials
PER A AVUI
de la General;tat de Catalunya, continuadora de la proiitosa tasca que va
Associació d'Idealistea Präctics
cumplir la desapareguda Escota d'Alta (Santa Anna, 281. — A lea 20, conEstudis Comercials de la alancomu- ferencia del mestre Juli Parte sobre
nitat, per tal de donar a coneixer el el terna "La modalitat musical coba a
grau de preparacia comercial 1 eco- principi psicológic", ama illustracions
nómica que proporciona als que se- al piano.
gueixen els seas estudis, ha organitSodetat Catalana de Ciències. —
zat un cicle de conierències, que seran donades per alumnes que en- A les 22. a rAcadenaa i Laboratori
de Ciancies Mediques t Laietana, 311 ,
guany fincixen llurs estudis.
El programa és com segueix: Din- reunió de la Secció 1, per discutir
salte, 28 d'abril de 1934: Sr, Jordi els temes "Aplicacions de l'Alumini
Llore« i Fortuny: "Expansió i fun- i les seves aleacions", pel ponent secionament de les empreses mercan - nvor Enric J. Ferrer, enginyer. "Vid -res inestellablcs", pel pollera sehyor
tut
Dilltins dia 7 de maig. — Sr. Gus- Angel Julia Saura D. 1, Q.
man Falp i Mont: "El descornpte
Societat Catalana d'Oto-rino-larinbancari".
gologia. — A les 22. sessió:centaca
Dimarts dia la de maig. — Senyor al Cat. al del Metge tVia Laietana, 31j,
Joan Castellvell i Nabonne: "La con- en la qual el doctor Lluis Noves i
gelacto de crecido con, a pertorbació tabach dissenara sobre "Otitis tuberde la vida normal de les empreses". i cubres: lanetats".

La Vida Corporativa

El Cerote de Gremis de Sane manal i Beret; Técnica consulha trames el següent telegrama Uva ¡ jurídico - administrativa,
als senyors president del Consell Furie Gabarró i Busquelsa Piede ministres i maneas es de Tre- lacions exteriors, Daniel lierball i d'Econotnia:
nändez Cabeza; Biblioteca, Tu"President Cercle de Grernis más Manzanares Rozas; Acató
de San; a president Consell mi- social, Josep Monserrat i Desea;
p astees, Madrid, prega a Y. E. la Publicacions, Tomas Muntades
promulgarla inunediata decret Arnau; Mutualisine, Jaume Piprohibint la venda amb presenta cassó i Maro]; Ragirn interior,
dr tota mena i sobretat mitjan- Joan Velt es i Noguer; vocal 41çant el lliurament de cupons- rectita Pere Hernändez Cabeza.
prima canviables per ubjecles,
en metatlic o be per imposicions
L'Agrupació Caleteas d'Amed . estalvi. — El president,
rica convara a una reunió tate
rema Lluch. —El secretara Pas- els catalans ex-residents
qual Ascam."
Te/eriS Eqera Sdus
l'Ilavana per nomenar el delegat
que ha de represeatar-los dins
El Gretiti de Lleteries ha case- el Corlad' directa; de la dita enmittat en la següent forma el nou titat, el qual acte tindrà lloo
Caneen ()media:
evita <limarle. a les deu de la
President, Perrita Maragues: %Tina, al seu estatge social, RonFrancese
Nice-president,
'Fur;
da de la Universitat, 1, primer.
ELS OBRERS
secretara Antala Aguilar; tube- primera.
Els argenter..— La Junta del ría., Ramon haca; vice-tresorer,
tSindicat librer Joieria i Ar- Llue Blitscer, comptadar, Xavier
Ha estat tramas al mini.stre
gentería denta, dimecres, a dos Hospital; vorals: DCIt( Vila, Mard'Agricultura el seguent telequarls de deu de la vella, i al cel Bellprat i hilf Toro.
grama:
seu local social, Portaferrissa,
"Vi-to telegrama remitido a
i 9, celebram ä reunió general exfa Comiesió organitzadora
traordinaria per tal de tractar
les restes que la Seeietat de So. unecencia por fabricantes harila retirada dels delegada de l'en- corsos alutits entre els s ords- nas Castilla y centro España Cris.
film en el (Jarree Gongrés de la nulas d'ainbrias sexta de Cata- federación Industriales PanadeV. ti. 'r. i conducta a seguir.
lunya ha de celebrar el present ros de Cataluña protesta energin te la falsedad que en la
Els adroguers. — La Unió Ul- any, en commemoració del vint- cantean
tramarina convoca tots els seus i-einque aniversari de la cesa fabrieaaiam del pan mézclese haassoeials a Fassemblea general funclacie, ha visitat els senyors rinas de centena, arraz, ele. Orextraordinaria que lindra 'loe al consellers de l'Ajuntament sel- gullesas de la inmejorable calidad del pan en Cataluña nos
nett estalgoe social. Hospital, 11 0 le-taita d'elle sitpart muga?! la
sacrificatnos adquiriendo harinas
i I t2, principal, el Mame vagad. Carporació Municipal coneedeia¡
enri.
a les deu fle la ritt, per a trailer a l'esinenteda societat pertnis i extras. No objetamos sobre
Ilac per a aixecar (III montiment yalioncia de intportar trigo exdel; seatients aasumptes:
lranj p rn si bien ereernas es única
Fra Pera, Pollee de Lean i
I. batuta', de l'Ileon! mes en la
di u'iera anaembleit refeuent al Joan Martin Pablo Hanei , ¡ fl aca - remedio ealvaciam industria paE. la T. 31. i a l'E. E. T. —11. Do- t o r, el primer, i te l'eneenyanient nadera ante persietente negativa
nar remple de l'aelumaa del NO- eral del, sords-anuts en el se- autoridades en aumentar precio
üals del ram al amad Mixt. — etc NVI. i el segon t'aletee i pu- Pulli. Salúdenle atentamente. SoIII. Nomonament dele que han blicieta del primer labre de l'es- ba presidente. — Aradas, secretaria."
nientada ensenyança.
d'ésser elegits per a exercir
dure,' de vocal del Jurat Mixt
A ronseqüencia del consell
a les m'operes elecrions.- IV. SiLa junta general ord ist rin
aelual del compliment del general extraarilitatri de l'Asao- de Publi-Clith tindrä
llar Orna,
Meció
de Complables de Cataltilaude.
aya celebrat el dia 1 del 1111:15 a un quart d'ente de la nil,
qtle Ss11111, el fl a n C011Sell elieeetill primern canvocataria, o miaja
quedat constitult. casi se- hora despees dr aegana al cc-mi
estatge g Oeittl de la Rambla del!!
visa:
President, Antani Fetal ¡ Coda Estudis, 1 2, principal.
; vire-prestdenl. Rica rd quer
Balite; seerelari u Janme AleMEDICAMENTS PURS.
many i Cesals: comptador , Pene
FÄRmAcIAVDA Dr.
Ardantiv Frechin: fresaree. ‚loseta Gav.• i Seley: varalet: pubhoilal i Pr(partmla, Artur Alzina

t'ACHACA SOCI A L

im ml

Els qui la ploren: espòs Cebra. Soler, fills Anna i Cebra, fills polítics Torras

Quintana i Cecilia Riu, germana, nét, cunyats, nebots, l amina tota i la casa "Cebrià
Soler Matacis", de Barcelona, assabenten a llurs amics i coneguts tan irreparable
pèrdua, i agrairan que la tinguin present en llurs oracions.
L'enterrament fou efectuat ahir al poble de Vilafant.

Dimecres dia 23 de maig. — Senyor Enric Ribes i Virgili: "Sobre
organazació bancaria".
Divendres cha i nje juny. —
nycr Matee Bardagi aliares: "L'es•
talvi i ractivitat económica'.
El cicle de conferenries será eles
oportunament pel director de la Institució, senyor Pere Coronar:es i
alumarnä.
Totes les conferencies seran a dos
quarts de vuit del vespre, i tindran
(loa al local de la Institució, carrer
del trabe, ti, Antigues Cases deis Canonges.

ANALISIS
6INOVi 1225

i Snerez; CnItura„loaquin, Fu-

C.1PITALISME? SOCIA LISME? .11 . sTicIA socr.u.!

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA SOCIAL
denrio Prat de la Alba Dacha
ás e 1 !libre de mes acto:1.10a'. Pu ou : 250 pessetes

DimartS, 24 'd'abril de 193I

LA PUBLICITAT

N

BAR Cie
Butlletí Pedaüòüie
INAUGURACIO DEL GRUP Parunella, que dissertarà sobre el teESCOLAR "PABLO IGLESIAS" ma "Comentan sobre l'Exposició Re.
Ahir al migdia se celebra la inaugurada del Grup Escolar "Pablo lileaias", installat a Tecliiici de Fantic
Hotel Casanoves, situat, com és 1-abut, a la part alta de la barriada
de Sant Martí, proper a l'Hospital de
Sant Pau.
Assistiren a l'acta l'alcalde. senvor
Pi Sunyer: el rector de la Unis:erairar. doctor B ose h Giinpera: 013
consellers senyors Oliva. Fumarola,
Hurtado, Serra-Hunter, Rosseil, Cerdo:ni, Junyent. Martinez Cuenca,
Saltor i Carbonell: els funcionaria
municipals senyore.Riber, Conde. Seraaclara i Puigdomineeh; els inspec
-toraclInsey Amdro
i Tenes; els directora dele altres
grupa escolares: el sena'« Sau s , de
l'Escola Normal: el director i els profesares del grup escolar que a : inattsturava, i la inajoria dels alumnes
amb Ilurs familias.
Presidí l'alcalde, acompanyat dele
doctora Bosch Gimpera i Scrra-Hunter i els consellers citats.
El director del grup. senyor Lloren c Cabós. Ilegi un diecurs, en el
qual agrai :a prora de confiança que
se Ii donava en confiar-li la direcció
després d'haver e s tat al davant de les
escales de Cases Baratea de Can
Tenis, i termina lent l'apologia de
Pablo Iglesias. titular del grup. que
present i com a exemple de laboriositat i d'aueteritat, que han d'imitar
tata e:5 escolars.
El senyor Serra-Hunter, en un breu
Ciscara. oferi a l'alcalde. com a representant de la ciutat, el nou grup
en nom del Patronat Escolar: es congratula que y ací tenint realització la
labor que s'imposa el dit Patronat.
l'alcalde dona per inaugural el
grup: expressi l'esperanea que la labor de tots contribuirá a subsanar les
omissions que s'observen en rEstatut
de Catalunya en el que es refereix
a ensenyança.
Terminat l'acte oficial les autoritats
recorregueren eI5 quatre pisos de l'edi fi ca on hi ha installades not aulas
capaces per a uns cinc-cents a:umnes
d'arnbdós sexes.
L'acte acaba a un quart de dure.

UNIVERSITAT AUTONOMA
Conferencia sobre literatura. — La
conieran c i a i el curset que sobre el
tema "Herrara y los poetas llamados
divinos" ha de donar a la Universitat Autónoma de Barcelona rialustre catedrätic de la Universitat de
M úrcia doctor Jordi Guillén. tindran
lloc a l'aula de Química general.
Com ja ha estar anunciat, la con.
ferencia a càrrec del doctor Jordi
Guillén será donada avui, dimarts, a
ICS set de la tarda.
El curset comeneará el dia 2.5 al
mati i prosseguirà els dies 26, 27
2R a la mateixa hora.
El curset sobre Bioquímica musaltar. — Avui, dintarts, a dos quarts
d'una de la tarda, el doctor César Pi
i Sunyer assistent de l'Institut de
Fisiologia i antic pensionat a la "Kaiser Wilhern Gesselschaft. Biochemische Abteilung - , de Berlin-Dablern,
donará la vuitena lliçó del curset de
Bioquímica muscular, a l'aula númer o 7 de la Facultat de Medicina. El
mateix dia, a les onza del mata el
professor Collazo donara una demostració sobre "Biopsies per a determinació de la composició química dels
müsculs en Thome". La darrera Inca
del curset tindrà efecte denla, dimeCíe:, dia 25, a la mateixa aula, a les
set de :a tarda, a (arree del profeasor
de, la Facultat de Medicina, director
de l'Institut. doctor August Pi i Sunyer. La conferència del doctor Pi
versará sobre "Doctrina actual de la
Bioquímica de la contracció muscular-.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Casa del Mestre. — E: dijous vinent. d:a 26, e; senyor Alexandre Galí
continuará les conferencies que ve
donant a la Casa de! Mestre
d'Urquinaona, 4, i començarà
a tractar de la "Iniciacie a l'estudi
de la Gramática", continuació de les
"Lliçons de Llenguatge - , exposades
pei mateix senyor Galf en els !libres
publicats per l'Associació Protectora
de l'Ensemança Catalana.
Lacte sera públic.
Conferencia a l'Escota Catalana
Mouen Cinto. — claman, a
les deu de la vetlla, tindrà flor a
lestatge del Foment Autonomista
Cata:ä (Saló Garcia Han/aridez, 113)
una interessant conferencia a arree
del director de l'Estola, senyor Josep

trospectiva de l'Escota Catalana Mo; sin Cinto". .Aquesta Expos,ció ion
inaugurada el diurnenge passat pe!
senyor Ventura Gassol, en represen
-taciOdelsnyorPtaGeneralitat. en ocasió de celebrar-se la
caminen/orada del trentenari de la
fundació de l'Escota Catalana Mosaen Cinto,

ELS ESTUDIANTS
CONCURS

LITERARIO -PEDAGOGIC
Cnncurs literario-pedagógic organitzat per l ' AsOciació d'Alumnes de
l'Estola Normal de la Generalitat per
commeniorar la diada del Libre.
BASES DEL CONCURS
I. — :-:o;ame n t poden prciiiirc-In
part: a) tots els sur-tres de Catalunya; 1,1 tot ; els infants de les escoles de Catalunya; c) tots els que
pertanyen a l'.\ssociacia d'A/un/11es
de I : Escola Normal de la Generalitat.
— El t e ma d'admissia dele
treballa conieneara el 23 d'abril, diada del Llibre, i acabará el 15 de mal,:
vinent. Els treballs bou dadrecar-se
a Urgell, ilt a, a nom del aecretari del
Juras, Alfred Pone.
— I.a forma de preeentació
dele treballs és Facostumada en
aquests concursos: el terna dintre un
sobrecarta gran i el nom de l'autor
—acornpanvat del de la localitat—
dintre un -de pctit. Ambdós sobrecartas tancats i amb el lenta escrit
damunt.
IV. — Els treballs que preeentin
els infanta, ultra les condicions ganarais. han d'anar acompanyats de
l'edat, localitat de l'escota i nom del
mestre.
V. — El fall del Jurat qualificador
seri anunciat oportunament.
Constitució del Jurat: President.
Ventura Gassol. conseller de Cultura
Caries
de la Generalitat.
literat; Amadeu Visa, director de
l'Escota Normal; Joan Roure i Artur
Martorell, professors de l'Escala. See-atan, Alfred Pone. president de
l'Associació organitzadora.
Temes j premis: Tema "Influencia
del mestre en l'cducació política del
futur tintada". Premi Generalitat de
Catalunya: 200 pessetes.
Tema literari Iliure. Premi Ajantament de Barcelona: ton pessetes.
"La moral del mestre". Premi Estola Normal de la Generalitat: to
bres sobre temes fonamentals de Filosofia i Pedagogia.
Poesia (terna Ilitire en Vera). Premi
AseociaciO d'Alumnes de l'Escola
Normal de la Generalitat: un objecte d'art.
"Mitjans per a cultivar en els nostres nens el sentit de responsabilitat".
Preint Rector Universitat : Etnologia del poble ibèric.
"Mitjans per a desvetllar en els
nostres infants cl sentit de sinceritat i de Ileialtat - . Premi Dr. Xirau:
edició de luxe de F' Emili, de Rous-

L'Associació d'Alumnes de l'Escala
Normal de la Generalitat espera que
tots els indrets de Catalunya
arribara viu l'entusiasme per aquest
certamen.
Visita pedagógica. — Un grup erajumes del quart con; de l'Estola
Normal, acompanyats pel professor
senyor Torrrs, feren diumenge una
visita de caràcter pedagògic a l'Aail
Duran.
dit estahliment foren amabletucos rebuts i atesos per la Direcció.
la qua l els a-a acompanyar per lotes les dependencias de la casa i els
fnu explicada la sera organització i
funcionalilent.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Acords del Consell directiu. -L'AssociaciO Protectora de l'Ensem anca Valenciana ha iniormat al
ColiSehl directin dc la /lustra Asso-

aplegant-se els patriotas valenciana,
que creuen indispensable aquesta furmació, destinada a fer complir les
raons de carácter pedagògic i de voluntat nacional en Eensenyament de
les seVe5 joves generacions,
Actualment s'está preparant per
celebrar beta aviat umi Concurs Escolar de Lectura i Escriptura.
La seca cotlecció de publicacions
de carácter escolar ha estat inaugurada fa poc anda l'edició del "Primer llibre d'infanta".
Per tal de nodrir la sera biblioteca
de consulta, el Consell directiu els
tu concedit tots els rolums publicats
per la Seccia, Editorial Pedagógica
In la Protectora de l'Ensenyança Catalana.
També, entre altres, es piengueren
els seguents acords:
Fer constar en acta el sentiment
per la mort de la m'ida senyora Rnsalta Canut d'Alá (E. P. R.) i acrair
la decisió del seu espAs d'inscriure-la
a la secció de socia difunta.
Fer constar en acta el sentitnent
per la mort de familiars dels socia
J. Llimona, Josep Iklaria Batista i
Roca, Lluís Duran i Ventosa, C. Bonet i Alions 'älaseres i del soci Ar-

ciació del falaguer de,enrotIlament dc
les seres primeras actívitats. La sera
organitzaciO va creixent en influencia ensems que als scus rengles van nau Ora.

Unió Democrática de Catalunya

L'Activitat Política
Es van aprovar uns reglaments interiors per a les Seccions Femenines
dels Centres adherits.
Va examinar-se, finalment, la situaJOVENTUT D'ACCIO CATALANA
da creada per la promulgació de la
NOT/CIARI
llei
anomenada de "Contractas de conEl mitiag patriötic, cn menieria neu ", votada pel Parament de la
Gedel màrtir ile les llibertats catalanes neralitat.
_losen .Moragues, tindrà lloc el el:t.:Tots els n'embrea del Consell vati
menee vinent, dia 29. a les onze del coincidir a estimar la dita llei cont
mati, en el local que s.anunc:arä
un atemptat contra l'economia agrària
tre poca dice, i en el qual prendran de Catalunya, que vulnera els prinpart en nom d'aquesta Joventut e! cipis Inés elementals del dret contracseu president, Rafe; Tasis i Marea.
tual i que destruiria, cas d'ésser apli• *•
cada, algunes de les modatitats més
A les oficinas de la Joventut, Corta caracteristiques i més fecundes de/
Catalanes, 589, s'adineren donatius dret català.
per engruixir la subscripció nacional
Va fixar, en relucid amb la dita
ner erigir un rnonument a Josep Ilei, la conducta que seguirá Lliga
aleragues.
Catalana per tal de salvaguardar Fau• 4,
tonomia de Catalunya, en deiensar els
Dijous. dia 25, tincirà. lloc Yonzena p rincipie del dret ca tau /a riquesa
sessió del Cercle d'estudis d'aquesta agrícola de la nostra terra.
Joventut, que anirà a árrec d'Enric
Contra la pena de mort
Bisbal. Descabdellarà el tema . "Es
Han adreçat comunicacions a Maquerrisme".
drid, protestant del projecte de resta
Ee prega a tots els socia que vul- bliment de la pena de mort. les entiguin descabdellar ternes. al Cercle tats següents: "La Unió Ultramarid'estudis, es posin el mes aviat pos- na"; "Lliga Catalana de defensa dels
sible en contacte amb la Comissió de Drets de l'Home i del Ciutadä" i
Ateneu Enciclopèdic Popular.
Cultura, per assenyalar-los data.
• •*
Agrairiem tot donatiu, en metallic
o en llibres, a profit de la nostra
biblioteca.

Acció Catalana Republicana

ACCIÓ CATALANA DE SARRIA
I BONANOVA

SEMAFOR DE MONTJUIC

Aquesta entitat celebrara demä, dimetres. a les deu del ve:pre, asamblea general ordinaria, la qual
descabdellarà d'acord amb el segtient
ordre del dia: alembria anual. Estat
de comptes. Renovació de carreta i
Assumptes diversos.

Observacions meteorològiques:
A l'alba sutil al A. E. fuese, cerote
cobert :mil) alguna pluja; a les
dotze del watt. E. S. E. tresquet,
cel amb iiinibus i horitzons bot-

Per a avui, a dos quarts de vuit

1:lar0ittetre, 732. — Barinnelee. 123.

!fiables - lämpares - Decoració

J. Pallarols
Exposició
PASSEIG DE GRACIA, 44

Tallare
AVENIR, 22

emeeefflevieesmeeeffloreemeneeememeennie

inmermenvetionnumneten«

50 DORMITORIS
50 MENJADON8
40 SALONS
40 DESPATXOS
TOTS D'ULTIMA CREACIO
La millor oportunitat per a comprar un bon mobiliari
Varletat en mobles auxiliare destile Metales 1 moderna
con gracien) DE CORTINATOE8
MM1.1•11,

del vespre, hi ha convocada la reunió

de la Junta directiva del Nucli Eemení d'A. C. R., el qua: prega que
assisteixin tanibé a aquesta reunió les
delegadas de les entitats adheridas al
Partir.

JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA

Per a ara:, dimarts, cl Bloc Escolar
de l'entitat matriu dU. D. de C. ha
organitzat una conversa a carne del
senyor Roben Blanquer, que tractana sobre "Els problemes dc l'Escota
LEure". Tindrä flor a restatge neutral (Rivadencira, 4, primer), a. dos
imana de vuit del vespre.
= o Per a denla. ajrnecres, dia 23
a dos quarts de vuit del vespre, al
local central del Partit, Rivadeneira, 4, pral. hi ha organitzada una conferencia pe) senyor Lluis Castro, el
qual parlarà sobre "Cristianisme i
Socialisme: conveniancies i divergéncies". Lacte serà públic.
Estat Aragonés
Coa' a complement del grandiós
acte d'afirmació autonomista Celebrat
per Estat Aragones, ha estas trames
a l'alcalde d'Osca, el segiicnt telegrama: "Davant el projecte trasllat
&saunas Galän i García Hernandez
a Madrid, Estat .\ragones espera de
Vds corn a primer magistrat de la
ciutat d'Osca, sabreu oposar-ros amb
totes les vostres imites darant aquesta
injusticia que violaría voluntat gloriosos mal-tire de la lEbertat aseollir muntanyes aragoneses per la conquesta nora Espanya. — Torrente, president"
Estat Aragonés invita e:5 altres organismes i aragonesas en general a
que facin la mate: y:a petició.

produf una baralla entre Sa l va
&ir Vila, de trenta-dos anys, de
Sabadell, i Antoni Tomas, de
quaranta-set. Aquest, amb un
ganivel, agredí el primer i ii pro(luí tina gran tenida al coll, que
Aeredrom de l'Aeroneutioa Na- feucs qualifirada de pronbotic greu
val. — Procialent d'Eslulgar(I, ICI mete que Fassisti. L'agreaami) aseaks a Ginebra Marsella, a 10, 3 1715 arriba l'avió
".11 7 :SKERS D-1089" timb corren,
inercaderies l i passatgers.
Procedent de Madrid a los
12'25 arrihä l'avió "FOKKER II
EC-PPA" atol) corren, ¡Demolerles i R passalgers.
A les 8'10 sorti "ROHRDACH D-1727" cap a Estutgard,
ainb e.scales a Marsella i Ginebra, itinh c o rren, mrrraderies 1
8 passatgers.
A les 9 '31) sortl l'avió 'FOK1:1 .111 10 EC-AMA- cap a Madrid
amb corren, merraderies 1 7 pas-

Moviment de vaixells a posta
de sol. — Demoren a I . E. un
betganti goleta una goleta que
‘ e ti e t, cii popa. Pel S. iaiia Corbeta que passa a Ilevant i un

pa3I+RIfffeS.

tou detin gut. •

— Al carrer de l'Arc del Teatre uns desconeguts agrediren
Manuel Rodríguez i i produiren
diverses tenidas de pronòstic reversal. Els agressors luziren.
— A la porta de la Generantat fou detinguda ahir una dona
anomenada Carme d a la Guiri
Jiménez (a ) "La Mussola - , la
qual A s una desruidera 1 carie-

hola molt coneguda.
— A l'esta , V1 del Nor.l, una
maquina que feia maniobres va
atropellar un borne i el deixä
rnot I. a hache. No ha estat idenifitat.

FETS GIVEREOS

Pläcid Morcilla ¡-Joan Bosin, an- marxa, quan passava per la
tors del robatori d'una partida Ronda de Sant Pan. Amadeu Or
de taulons valorats en dues mil china ¡ Prat. de 26 anys. va
pessetes realitzat fa uns quants catire ¡ es produí tina tenida a
diez: a un industrial d'aquella la rnä dreta.
barriada. Els delinguts havien
— Al r o nseller municipal se-

venid el genere roba per duescentes pessetes.
— Dintre un cinema del harrec de les Corts Catalanes es

nyor Frigola li robaren ahir
l'automòbil que havia deixat davant la porta de la seva torre del
correr del Bisbe 3lorgades.

Noticies Soltes
—NOTICIA CONFIRMADA

general, cap a Genova, del senyor

-31ascola" I el "San Antonio", de deries I 4

sor

salgers.
— Al mercal. del Ninot fi
Base aeronaval. — Procedent castre ci velleta de 67 anys fsidra
de It.,ina, i Marsella, a Serrano Belmonte. i f8 peAdd
les 1 7'1 11 . arriba l'hidroavió ita- is'a icsi i t de prenhslic reserVat4
hit
atnb (o-Tren, rime- Despees d'.5sser rurada de pricad e ries j. 8 passalger:,..
mera intenció al dispensan d e. la;
r niversitat, la lesionada pass ä
a l'Hospital Clinic.
— A la Ronda de sant Antonf
l'auto 31160-B va atropellar
Carme López, de 34 anys. la (mal
Al Ceinentiri de les Corts fou fou auxiliada al dispensari de la
delingut Candi Medina Gil. que Universitat per presentar diveres dedicava a robar tots els ob- ses contusiono.
— Al carrer dUrgell. prop del
jectes de valor que podia. Gräries a la vigilancia (Jets fundo- de Provenea, un auto va afro-,
naris d'armen cementiri es po- Imitar Candeläria Ordi i VállejO,
gin.; evitar que el robatori
rle 52 anys, ¡ Ii produi contusions
portes a cap.
le pronòstic reservat al cap.
— La guardia civil de /es Corta L'auto va rugir.
delingue iihir Francesc Sabina,
— En baixnr d'un trarnvia en

Ho ha estat en totes les scves parts
la que es refereix als axits a Madrid
amb la presentació pel nrofessoç
Gustau Pittaluga, director de l'Escola Nacional de Sanitat, de la proi "El enemigo en la sangre",
editada amb la collaboració de la Lliga
Santa Pela, amb sal; cl "Ponç de les Nacions i de la Unirersitat de
3Iarlí". amb carrega general, de Zuric, la qual ha estat declarada
liad; el "Santa Almilla'', ami) d'utilitat nacional.
garrotes, de Cnstelló, i el "Vin.;entica", aillb sal, de Sutil. dar- BEVEU AIGUA IMPERIAL
les.
No ho deixeu per a denla: SubsVaixells sertits. — Distäueia
navegada deis vaixells que han criviu-vos com més aviat minen . a "El
Seguro
Médico". P. de Gracia, 117
sortit: fora d'horitzú es troben Telefon. 74495.
els eSpally014 "Aya Mendi", alta)
rärrega general. cap a Bilbao i
METGE INTERN
escales, de la Cia. Navileva S.!la
i Aznar; "Motolita'', amb circe- que cultivi l'especial:tat de la infäncia
gil general, can a NoVa York i es necessita a la Mutualitat Alianea
escales, del senyor l'Al de
Mataronina. SoHicituds amb edat i
Sosa; et correo Halla "Franca antecedents fins al dia 30 del preFassio - , arnb passatge carrega sent, a Levanto,
13, alatarú.

pailehot que passa a muleta 1 un Tomas MalIol i Bosch; els corLa Joventut (Lardó Catalana, en !a pailebut a motor que va en la reos "Ciudad de • Palma", anib
darrera reunió celebrada, ha acordat inaleixa direcció, al S. O. un passatge i d'Arrean general, cap
adherir-se entusiàsticament als acres pailebot i dos bergantins goleta a Palma; "C. Segarra - , amb pasantifeixistes que se celebraran i reto- que van en popa, tres pailebols satge i carrega general, cap a
mana als socis que diumenge vinent, que vénen al port. i quatre que Ceuta ¡
escales; "Ciudad de Mafacin tap a l'eetatge social, per tal van en la ulateixa ti irecciú; de
ludri", amb passatge i färrPga
d'acompanyar el Consell en la manivela Indina dos laluties cap a general, cap a Eivissa; "Iley Jaifestació projectada.
diverses direccions
un cap. a me II", arnb passatge 1 carrega
aquest
port.
general, cap a Maó; "Ciudad de
La derogació de la llei de Termes
Valemia", arnb passalge j canmunicipals
raga general, cap a Valimeia, tots
Amb referencia al projecte de Ile:
MOVIMENT DEL PORT
cine de la Cia. Tratistnediterrärelatiu a la derogad') de la Ilei de
nia; el petroler "ophir", ami)
lecuiieo rnunicipals, d'inimediata disVaixells entrats durant els dos gasolina, cap a Patina , de la
cussió a les Corts de la República, el
diputat Josep A. Trabal, ha presentat darrers dios. — De Tarragona, C. A. 31. P. S. A.
quatre vots particulars, d'entre els en llast, el vapor "Set: 2", deis
Vela. — El bergantí goleta idaquals destaca, pel sea contingut sa- senyors Llonch, S. A.; de VillaVöS lia "Cesare Augusto", en
hast,
nitari, el següent:
1 escales, amb passatgers 1 cae"Les emigracions obreras d'una a rega general, el vapor "Betis", cap a La Nouvelle, del senyor
altra localitat cataran subjectes, igual- de la Mrta. Sucia, de P. Garcias P. Cateura; el "Patricio Sala-,
amb ciirrega general, crup a Aiiment que les deis seus familiar, al
Seguí; de Palma, amb correo, draitx,
el "Cala Tuent", anib marcontrol sanitari, a fi d'evitar la pos- inercaderies
i
186
passalgers,
la rega general, cap a Mälaga; el
sibilitat que, ami) els sea; desplaeainotemau
postal
"Ciudad
de
Palmenta, siguin rindes de ntalalties
"Pedro", amb canelo general,
contagioses. A tal afecte els inspec- ma"; de ‘'alencia, anib corren, ca ¡1 a EiViasa; el "Virgen del Retors municipals de Sanitat vMdran mercaderies i lIlI passatgers,
obligats a Iliurar. gratultaincnt, als molonau postal "Ciudad de Va- medio", en Ilast, cap a Ninart,t3;
obrar; i als sella fan/ajara, les opor- lencia; de Maó, mal) correo, ui "Itapido", antb cärrega genemiles certnicacions que es troben mercaderies i 19 passalgers, le ral, cap a Carlagetia;
eaempts de malalties contagiases. nolonau postal "Ciudad de Ma- Ferrer", a tub carrega general,
orad reconeixement deis interessats hón ; tots tres de la Compa- cap a Eivissa; el
Tot desplaçament estará prohibit a
nillib eärrega general, cap a Mao,
Yobrer o familiars sena als quals, en nyia Transmediterränia • d'Ams- i el "Cauttielila', suiclll cúrrega
terdam
i
Rotterdam,
:tul
earreel moment d'efectuar-lo no sala pageneral, cap a Porto-G.1pm.
ga general j de tränsit, el vapor
va Mimar el certificat de S:untar.
liolandes "Volcarlos"; de Cardiff,
Lliga Catalana
II ib curtió, el vapor Hornee
MOVIMENT D'AVIONS
El proppassat d:ssabte va reunir-se -Ilavso"; d'Ediniburg, atilb
al ocal de Lliga Regionalista, el Con- lit.), el vapor (inglés "Meta" , tots
AHIR
sell de govern de Lliga Catalana, sota tres deis se t k uq 'b Ta lacera
la presidencia del beuyor Ramou Filio; de Marsella, ainb eärrega
Aeròdrom de l'Air Franca.
mí'Abadal. azula aeistincia d'un gran
sie
general
de transa, el vapor
nombre de consellers i del secretad
arriba l'avió antb corren, noei'general del Partit senyor Francesc "Cabo Cili'VOPir . , - ; de Bilbao i cnuiht't'iv j Solist'
escales, ainb earrega general i
Canib6.
Procedent de :Marsella, a les
En cop despatxats els assumptes .le träusil, el vapor na,,,,
ordinaris es va donar compte de l'ac- tOts dos del senyor Fin de ¡timo! 5'35 arriba l'avio amb rorreu,
:nació de le, diverses Secciona de Dosel', de Marsella en Ilust , el mereaderies pass:ilgers.
Proceden' de eusablanca. a les
l'Organització.
sume "Hiberne', del senyor
Huid; V,,IT01.1.
Havent sollititat dintre
31i11101 t Hns e ll ; sie T.-- 13'28 arribit
maroadortea i 4 passalgers.
de la disciplina del Partit van ésser ad- mn pse, anal) $88 . di88, el
Vilfalf
mesos pel Consell el Centre Popular
A Ics 13'37 sorti l'avid cap a
Catalanista Ferran Agulló, ile Flar- petroler espanyol - Campas" , de Enlosa itrub correu, mereaderies
calina; el Centre Comarcal de Lliga In C. A, M. P. S. A.; d'Almeria. ¡ 3 passalgere,
Catalana. de Ton, i el Centre Catala :mili 3 passidgers i eärrega geA les 1332 sorti l'avió cap a
neral, el vapor "Birardo It." , del
Republicà". de Sanalmja.
i een , !floread.—
Va esser aprovada la crea ió d'una
Fin' de Ra111011 A. llantos. Marsalln anal co
mes i 1 mismalger.
Sece.6 d'Esports i es van a provar els
"ola. -- 1 . :1 'Cala Major'', atith
.t les 6 . 7,1 cap a
respectius reglaments i va quedar
designada una Comissió organitza- ea, t'ego general it.tniiraitx; el Casal-Minen ; a in b correu, mercadora.

Procedent de l'Amèrica del Sud
arridsh el die 22, a les 350 Mires,
l'avió aeropostal ami) corren i
inereaderies, i sorti cap a aquella
procedeneia el maleix din, a les
IC 1 I hores.

La Mar i l'Aire

roba wat) pluja a intervals, i a
REUNIÓ DEL NUCLI FEMENf ponent N. N. E. frese, mar picada del S. E i el cerdo queda
DA. C. R.
"Breves notas biográficas de las
seaui
cobert.

figuras siguientes: Edad Media, Infante D. Juan Manuel: Edad Moderna, Garcilaso de la Vega; Edad
Contemporánea. Ros de Olano".
Premi General Batet: edició de luxe
de les obres de Cervantes.
"Poss:bles orientacions professionale en l'Escola Primaria". Premi
Estola del Treball: un objecte d'art.
Tema !liare hieran. Premi Llibreria Catalónia: Diccionari General de
Pompeu Cabra.
Tema literari lliure. Premi Llibreria Bastinos: "Antología de escritores cepa:jales" 13 vol.) i Histäria
General de la Literatura.
"Com conrear el sentiment patri
en l'escota primaria". Premi Edicions
Labor: "Lecciones de Didáctica".
"Qué pot fer la radio en benefici dels infante?". Premi Radio
Barcelona: una conceda bibliograiica
de les diversas assignatures que s'estudien a les t'ostras escoles.
"Impressions de poble - . Premi Seix
Barra!: "El mar - (3 vol.).
"Els infants i le: joguines". Premi Llibreria Vídua Domé: so volurns
de la casa Labor.
"Utilitat deis globus geogrifics en
1 en5enyament de la Geografia general". Prezni Llibreria Cansi: una esfera terrestre.
.
Per a infante: Tema Lliure, Premi Radio Associació de Catalunya:
3o pessetes.
"Escenificad '', d'una rondalla".
Premi Seix i Barral: un teatre infantil amb obres i decorats.
"Un conte". Premi Esteva Marata:
2 volums de literatura infantil.

El monument a Lairet
El Comité pro-institucions Francesc
Lairet ha visitat l'honorable President de la Generalitat i l'alcalde de
Barcelona, per tal dle convidar-los a
l'acte de la collocaciú de la primera
oedra del monument que, junt
el premi anual a la millor obra Mera.
ria de carácter social i el Grup
colar, ha de perpetuar la inemOria del
gran repúblic i ierm catalanista Francese Lairet.
Tant el President de la Generalitat
com l'alcalde han aizrait la invitaría i
han promes la seva assistencia a lacte
que, drmada la significad'', obrerista
de Lairet, tindra Inc
I el dia primer
,le maig. fasta del traban.
La collabotaci6 de les inaximes autaz:tata de Catalunya i laultuesió i en,
tusiasme de les entitats obreres i dels
Ajuntaments de Catalunya fan preveme que lacte obtinctrà tata la soleinnitat deguda.
Darrerament slian adhcrit i han
coutributt a la subscripció oberta a
EaeieloPiee Popular , cl;
Ajuntanients de Tarragona, Lleida
G:rona, 1:11a, Vilaseca, Badalona, Vilafranca, Palmitas, Santa Perpetua de
la 3loguda Torroella de Montgri.

La Sccció Futugräiica de l'Ateneu
Enciclopedic Sempre Avant té organitzats per a aquest IneS els següents actes: Dia 23, a les deu de la vedla, inauguracid del curset d'Ensenyament Prictic de Fotografía, que ea donará cada
dilluns, de den a onie de la vetlla,
carnee d'En Narcis Ricard. Inscripciö,
dues pessetes als no ;oci0 de l'Ateneu.
Dia 26, a les dett de la vetlla, sesada de
cinema amateur a caras: del company
soci Ernest Santvieene, el qual ',resul
el segitent programa: "Stant tie--tar
ne espirito militar" camita); "Montserrat" (documental), 1 "La rnuntanya
sagrada" 'documental cinentatografical.
Per a mas detall; a Secretaria de
l'Ateneu, de set a nou de la vetlla.
Relació dels objectes trobats a la Nia
pública i dipositats a la Nlajordornia
Municipal a disposici6 de les persones
que justifiquin sitie els pertanyen: Una
canilla militar i altres dócuments a
liaos d : Areli Lcupez i fotografies; docuinents a nom de Francesc Gprostiza:
una bufanda de llana; una bossa de pell
ne g ra per a ›envora contenint un clauer
i tres claus; un Ilibre; un clame anal,
nou claus: Un eStoig ro:nadie tuba
amb prnductes farmacèutics; ucu clauer
amb tres claus: Inn paraigua d'hütne
una bossa portar:1~1es de senyora contenint una clan, un pidtamonedes con.
tenint un prospecte de la Periumeria
Floralia; Ilna cartilla militar a nom
de Josep Maten; lin titol de soler a
nom de Miguel Cabrer: una !libreta
n I ' llaver: a non/ de afamiel Pcilrefiii;
un claiter amb quatre dato; una agilita de pit; una bossa de pell negra ate!,
mocarlors, dató i un estnig bit: una
sian.

El divendres, vinent, a les nou
de la y eti/a, tindrá lloc al Café
de les Set Portes un homenatge
als doctors Emili Moragues i Josep Suriol, organitzat per un
grup de metges assistents al
Curset de Traumatologia asparlisa i Control medio en l'esport,
professals pels esmentats doctora.
Per a inscripcions: Agrupad()
Catalana de Professors d'Educació Física, Mallorca, 237, primer, segona ( telèfon 70973), i
Brin!. 49, primer segona. Preu
del tiquet, 20 pessetes.

UN REME1
EXTRAORDINARI.
El senyor Tetu, :Mermar a Casablanca. escria con] segueix: "No puc

eitar tot; els casos de guariment obtinguts amb la Boisson Blanche de
l'Abat Magnat que són molts. Però
pum certificar que he v:st nombroses
regades la verola en estat d.e pústulas
umbilicades que han desaparegut
sense supuració i sense deixar senyals
despres de quatre dies de tractament,
l'escarlatina darant la Boisson Blans
che no existeix, aixi cono la diarrea
venda dels nens de pit, quan la dida
fa tia de la Boisson Blanche. EJ meu
fill es ro curar en quatre dies d'una
febre tifoide ben declarada i jo he
vist l'any 5918 nombrases casos de
g uariment de la grip." La Bolsean
Blanche de l'Abat Magnat destrueix
els mierobis, fa que totes les malalties infeccioses avortin, elimina les
toxines de la sang, talla la tebre i
aconsegueix sine en pees die; el malalt
surti del perill i sani. El ¡lascó
per 3 preparar un litre de Boisson
Blanche a pessetes 3.20 a tote s les

La Junta direetiva de l'Associacid de Propietaris de la barriada de Santa Etllàlia de Vda.
piscina etectuá una visita al
senyor conseller delegat det dislricte nort. , al qual , despres sie
complimentar-lo, formula diverses pelicions •d'interes p , r a la
barriada.
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Camiseria F. Vehils Vidal
32, AvIngude Portal de l'Angel, 34
7, Plaga de la Universitat, 7
La millor col-lamió de camisas Vetes
de popelín,
colla I punys, a 7 pessetoz
de zèfir, colla I pimpi, a 9 peasetes
de popelín extra, cene I punys, a 12 puestas
de seda artificial, colla I punys, a 18 pessetes

SEMPRE VEH1LS VIDAL
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LA PUBLICITAT

panarts, 24 'd'abril de 1934

L'Exposició Tarragona
315 locals del Metro

Els sistemes de mesures
i la eiéneia moderna

••

Els tubeculosos del
l'Hospital de Sant Pau

CUBA DEMANA ALS F.S.

L'OBRA MUNICIPAL

TATS UNITS L'EXTRADI.

La reorganització de les brigades
eventuals

cio DE MACHADO

L'Havana, 23. - El ministre dd
Se'ns prega la publicació de la seJusticia de Cuba ha traslladat al Gosió normal. Amb les maquines pneu- güent interessant nota:
vern
dels Estats Units la demanda
manques, que serveixen per a fer el
"L'Administrac id de l'Hospital de
guixaires, 1 escul- d'extradició contra l'ex-president Mabuit, es pot obtenir una rareiacciä
la Santa Creu i Sant Pau creu necesEn la reunió de la Comissió de tes, i marbrista, 2
chado.
materia rnoltes mils de vegades infe- sari posar a coneixement del públic Govern cle divendres a la tarda, entre tor, 8 pintors, forjador, 22 peons i
rior a la de l'hidrogen; pera en el que, tenint en compte que la tuberde magatzem.
es prengué el segtient: t encarregat
L'ACUSACIÓ DE CHUR.
Entre el nombre infinit d'exbuit més perfecte fins aval obtingut enlose pulmonar és la malaltia que, altres acorde,
Aprovar un dictamen de les Con- el Brigada de vies PÚbliqUeS: QUe
resicio n s de iota mena que
tnihons
4.000
més
de
resten
dissortadament,
dóna
més
contingent
encara hi
selleries-Regidories
de
Serveis
Ptlestarà
constituida
pel
següent
persaCHILL CONTRA HOARE
ranstantment se celebren a Bara 3 individus
de molècules. L'astronomia és la que d'ingresaos en aquest benèfic establiblies i Contractes i Urbanització i nal, procedent quant
tetona, se'n celebra una actualCl)) proporciona les més gratis rare- ment, ha procedit, degudarnent asses- Eixampla, proposant: Que aclarint de rantiga Brigada eventual de Pares
ment que ha captivat d'una faisd
faccions i les més gratis condensa- sorada pel Cos Facultatiu, a la andedé Montjuic i quant als
el menester racord consistorial de i Palmes
Londres, 23. - El senyor Chu r
concions de mati.‘ria. En un litre d'espai caceó dels serveis on s'assisteixen els en de
len especial ratencid dels
març darrer pel qual liaren reor- 22 restants de les Brigades del
28
seaintersideral existeixen nnicament unes esmentat s pacients, creant una visita
adans. Ens referim a l'Exposició
Ice Brigades eventuals tractista Vicenç Piulachs: t sots- sin del pie que ha celebrat el Comité-chilaprestd ónl
ganitzades
15 0 particules materials, 1, per aitra única, en la qual, amb la convenient
5 paletes, t iuster, e lamTarragona, de la Placa de Catade rcatingida Comissió de capatas, pintor.
de
la
Cambra
del;
CoPrivilegis
de
risct
banda, certes estrelles, cont, per separació de sexes, trobaran Eassis- procedents
1 picapedrer,
Pares i Mates de alontjuic, quede pista. t
muns per entendre en les denúncies
exemple. el cornpany de Sirius, té tencia necessäria a llar mal.
modificada la redacció de la part dis- canje i 14 peon s.
El motiu d'aquest especial inuna densitat de am000 grams per cenLa dita visita compta amb cent cin- positiva de l'esmentat acord de la
Brigada
de
serveis diversos: tetes contra lord Haare, acusat d'haf
ver posat la seva influencia per a fer
ter n:. s desvetllat en el públie
timetre cúbic, es a dir. que si en quanta Bits, i és la més nombrosa de
Que estarà constituida pels 2 taqU;- canviar a la Cambra de Comere de
;el fet que s'escau esser la priaquest astre es fes un dau d'un ten- totes les de restabliment; esta do- segiient manera:
dones encarregades de la nede
2!
personal
procedent
les
Ilers,
1
El
.
—
Manchester el seu primitiu informe
mera vegada en els annals de la
timetre de costat amb la materia que tada del més perfecte utillatge adient
Brigades eventuals i de les anotne- teja dels Palaus i 4 ordenances.
nostra terra. que una eiutat moel forma, pesarla tio quilosl ¿Com a l'especialitat, i cometa amb reputat nades Piulachs, de rextingida Cornis- 11.-La duració de la jornada de colme les relaciona comercials angloindies
en relació amb el projecte goestar
organitzada
la
vida
en
bilitza una quantitat remarcable
personal facultatiu que actua sota !a cid de Pares i Palaus de Montjuic, treball es computarà a base de 44
deu
aquest astre tan dens?
de materials i d'obres artistiques.
direcció del doctor Jacint Rabentós, s'agrupara en les següents brigades hores setmanals, i l'horari de treball vernamental d'autonomia de rIndia.
Les unitats usual; del ternos deri- prou conegut com a tisidleg eminent
per tal de dur-les en forma d'Exs'ajustarà en cada epoca al que rede serveis:
ven de l'any tròpic, és a dir, de l'im perque sliagi de fer remarcar la seva eventuals
al Brigada eventual de jardincria: geixi per a les brigades municipals.
posició mòbil a les pans capitals
terval
de
temps
transcorregut
entre
capacitat i preparació.
Aura) la mateixa romposició actual, salvant, per?), en cada cas les necesside la Península i de l'exterior.
dos pasaos consecutius de la l'erra
La unificació comentada, ultra pro- o sigui: t encarregat general, / sots- tate del servei.
Aquests materials i aquestes daquestes dues ciències citades es deu
r
l'equinocci
de
primavera.
Aquest
porcionar
als
pacients
l'adequada
ésser
Pe
accessible
a
oil-III.-Els salaris que percebran-e/s
obres artístiques que. en massa, a que no és gaire
.
anys es compon de 363 dies solars assistancia que cont a servei especia- encarregat, 7 sots-capatassos, .3
cials jardiners, 76 peons jarchners i empleats d'aquestes Brigades s'assieón Ilaneades en forma d'expe- calculada.
Ciutat del aVticä, 23. - El Capitol
de
dia;
d'amillesimes
242
mitjans
i
litzat
poda
donar-seis
amb
més
permilaran als sous setmanals assignats General de Missioners Fills del Cor
Fina als finals del segle XVIII no quest interval de temps deriven el dia fecció i deteniment, té també Vay an- 3 aprenents.
dieid ardida a la conquesta pacíes
va
intentar
seriosament
la
reforma
Brigada
de
joca,
d'aigua
i
illaal
personal
de
les
Brigades
municiIrnmaculat
de Maria ha elegit general
b)
fina de l'atenci.a universal. eón
civil, l'hora, el minut 1 el aegon.
tatge d'evitar redil; de contagi. prique eren
ceses relacionades amb l'art. de les unitats de mesura,
Existeixen en la naturalesa molts vant-los de conviure amb malalts no minacions d'espectacle: Arnle la sea- pals que exerceixen cirrecs anàlegs ei pare Felip Mareta, que exercia el
d'una
1
dintre
enals
de
les
Brigades
eventuals,
en
la
2
en cada país
nee de procurador general espanyol
car
fentamens físics que són peribdics, o afectats per tan greu malaltia i !a teixa constituciO actual, o sigui:
arqueologia. la història, el pai- diferente
mateixa regid. Talleyrand, bisbe d'Au.
9 sots- forma que es detalla.
de la Congregació.
salge. etc.. de Tarragona i les se- tun i diputat de la clerecia, va ésser sigui, que es reprodueixen idéntica- de no restar llis per a Eadmissiä carregat', 2 sots-encarregats,
de
pritnera,
Els
empleats
d'aquestes
Brigade:
capatassos,
12
operaris
ment,
cense
interrupciä,
durant
gran
Han assistit a lacte representants
d'altres rnalalties corresponents a la
ves comarques, i l'ideal que per- qui proposà en 179 0, a l'Assemblea
6 operaris de segona, 5 operaris de que exerceixen càrrecs ¡ sots-encar- dels Estats Units, Anglaterra, Françaa
de vegades. Ajad, per exern- secció de Medicina.
segueixen es, naturalment, fo- Constituent francesa, el primer pro- nombre
regats conservaran el mateix sou Espanya, Alemanya i diverses Repúblipie, el diapasó, que serveix per afiPer tot això exposat, creu aquesta tercera i 7 peona ajudants.
mentar l'afluència turística, ofe- jeme de llei de pesos i ntesures, lona- nar
e) Brigada de servei electric: Amb quinzenal actual ,
els instruments musicals, efectua Administració que el públic es fara
ques sud-americanes.
l'.-El pagan„ nr deis salarie da_
n'a als possibles visitants una mentat en el i netre, el quilo i el se- en un segon la quantitat de 435 os- perfecta
la
mateixa
constitució
actual,
o
sigui:
Londres, 23. - Aquesta tarda han
ha estat organitza t.
visita aproximada del que són les gon, del qual ha derivat el sistema cillac:ons o vibracions; direna doncs, la inspirencom
encarregat, t sots-encarregat, 10 questes Brigades es t'ara seguint les topat en ple vol, prop d'aquesta capien
bé
dels
pobres
malalts,
Gegesimal
o
C.
G.
S.,
les
inicials
del
peo
i
t
t
normes
1
procedimente
que
operaris
de
primera,
Caeremateixes
valors tarragonines.
tal, dos avions militars; han resultas
que la freqiiéncia és d'un 435.0 de j mes pel que es refereix a la tuberLa chela( germana de gloriosa qual voten dir centimetre, gram
segon, o be de 435 cicles, segons la culosi pulmonar, així com deis sa- vent. per a les Brigades municipals, fent morse els dos oficials que anaven a bord
nomenclatura actual. Les ernissores crificis pecuniaris que li imposa el
història ha volgut. per rad del segon.
cll Brigada de conservaciA d'edi- extensiu a totes elles racord consis- deis spareiis.
El patró de la unitat de longitud, de radiodifusió produeixen ones ra- dit servei en la forma tan eficient i ficis: Que estará formada amb el se- tonal de 2 de setembre de 1932, rescu ferm catalanisme. que fos
Ginebra, 23. - S'ha obert una ines va treure de la dioeléctriques d'una freqiianSa molt perfecta amb qué ha estat organitzat, güent personal, procedent, quant a latiu a les Brigades i Jardineria.
formada per a depurar responsabiliBarcelona qui pogues jutjar o sigui el metre,
part
del
quadrant
del
Brigada
evenV.-Les
normes
de
treball
consiga
l'antiga
deu-milionesan
gran:
ami
la
freqüencia
de
ia
Radio
de
pel que es recornana a la caritat dels 33 individus,
tate en rebatid amb els successos que
abans que ningú el seu esforç.
terrestre que panca P e r Pa Associació és de 1.022.000 dales, o ciutadans pregant-los que amb hure tual de Pares i Palaus de Montjuic, nades en els paragrafs anteriors no es cescabdellaren dissabte al local del
1 Barcelona ha respost al noble meridià
en realitat no correspon a-rís; siguin vibracions per segon. Aquesta ahnoines l'ajudin a sostenir tan be- i quant als 31 restants, de les Mo- donen cap dret al personal de les Fe'x dalia a Ginebra.
perd
gest dels tarragonins acollint aquesta mesura, peaque el model, que elevadissirna ¡remienda. impossible
gades del contractista Vicenç PM- Brigades eventuals respecte a la seca
T'opio, 23. - A conseqüencia de Ven.
l'Exposició primer amb expec- es va construir per acord de la Con- de capir anda la imaginació, perd no rtifica obra.
encarregat de adaptació com a empleats municipals, questa efectuada amb motiu de la pira
Ele administradors: Gabriel Au- lachs; t delineant,
tant simpatia i després. en apre- venció int2rnacional, va resultar dues per això menys real, no és gens ra- guet.
Joan Cordomí, Miguel Hospi- Earxiu de plan; i sota-camas, 9 pa- quedant l'Ajuntarnent en completa dua del contratorpecliner "Temasuro",
ciar l'obra en tot el que val, amb declines de millimetre més curt, i pida comparada amb la de les unes tal, Tomas Pumarola."
tetes, t minaire, 8 fusters, 7 lampis- llibertat d'acció sobre el particular. en els guate s'atribueix la catästrofe a
veritable entusiasme. Digui-ho, aquest és tingut pel veritable metre. Ilurninoses. Lin raig de num roja
defectes i errors de construcció del naLa ci,:mcia moderna ha hagut d'es- correspon a 400.000.000.000.000 &les
si no. el fet que l'Exposició Tarvili, el ministre de Marina ha dictat ren:agona de la Plaça de Catalunya tablir diverses mesures, In olt petites, o vibracions per segon, i un de !tutti
tes sancione contra tres almiralls i capa
derivades
del
mere,
per
llurs
dicenviolada vibra ami) la freqüncia de
del servei, ala guata es considera culpa-.
sigui constantment visitada per
ses
necessitats.
Aquestes
sän
la
"mi730.000.000.000.000
cicles
o
vibracions
ble dels esmentats erros de construcciO.
milers de ciutadans. entre els
cra"
o
malesima
de
millimetre;
la
per
segon.
Aixf,
en
el
curtisaim
temps
Danzic, .A causa d'una avaria
gaals van desfilant els centres -.
den- d'un segon, la Ilum ordinaria fa més
per a la futura orientació del SON CONDEMNATS ELS que li ha fet impossible mantener la.
de cultura de la capital de la Unitat angsttom", que val una finalmilionèsima de millimetre, i
nombre d'osciHacions que no pas se- DE BARCELONA
direccid s'ha precipitat al Vístala un
rastra terra.
Centre.
la ''unitat X", que és mil ve- gons han transcorregut d'enea que
ocupat per tres persones.
Aixt5 ha de satisfer plenament turnt
Després han dedicat un sentil PARTICIPANTS EN EL automóbil
gades més petita que l'anterior.
l'home va aparéixer sobre la Terral AL CENTRE EXCURSIONISTA
Un borne i una dona que anaven
homenatge
de
record
a
la
taseles més falagueres illusions dels Els microscopis Inés perieccionats
Saatern que la velocitat d'un moviCOMPLOT CONTRA EL a l'interior del cotxe han aconseg,uft
DE CATALUNYA
sobria del primer president de
tarragonins i de les Corpora- permeten veure objectes el diametre ment uniforme és la relució entre
sortir-ne després de gane estorços,
REI CAROL
nass organitzadores del gran deis quals es de l'ordre de la deula Generalitat, senyor Francesc
corregut i el temps entprat
per?, arrossegats pel corrent, han more
LA ESTA DE LA MEDALLA
csdeveniment turistic. I ha d'en- rniUesima de millimetre, i els ultra- a recórrer-lo. La velocitat més gran
Maciä.
ofezats.
Bucarest,
23.
Després
d'una
c o ral jar-los a seguir l'obra em- rnicroscopis ens arriben a revelar que Plome ha sabut obtenir, fins ara.
Altin a la nit, al Centre ExcurSeguidament el senyor Manyer deliberació que ha durat tota la
El xofer Ola salvat per haver salpresa. amb la seguretat d'asso- l'existencia de partícules cent ve ga és la dels projectils, que recorren uns sionista de Catalun)a, va leuir ha interpretat un escolla reper- ni!, el Consell de guerra que ha tat del cotxe en veure que es preciPerd arnb-desInépticar. I.000 metres per segon. Per6 aquesha
!ir plenament el noble objectiu
i
catalanes,
vist la causa contra ele detin- pitava al riu.
científica no és necessari ta velocitat és despreciable si es com- lloc la seva balata Patronal amb toni de cancons
perseguit. Guau Eadn3irable Ex- 'els aveneos
L'Hilvana, 23. - La policía ha
acabat la festa amb sardanes i guts pel suposat complot contra
les coses per tenir la segu- para amb la que els lisies i química Eassistimeia de les autoritats
usició que fins al proper dia 30 teure
descobert el cadäver d'un terd'altres
danses
populars
culataretat de llur existencia, i fine per de- observen en Hura laboratoris, perque, de nonibrOs i distingit públic.
el rei Cärol, ha pronuneiat senpodran gaudir els barcelonins terminar llurs dimensions; aixi se en els tubs de raigo X, les particules
Presidia ¡'meche el president dei TICS.
limeta condemnatòria per a tots rorista mort a conseqüència
remunti el vol terres enllà. per sap que els atonte o particules nais electritzades van facilnient a la velo- Centre, senyor Pau Vila, el qual ELS SISTEMES DE MESURES els encantats a deu anys de re- d'una explosió de la bomba que
anar a oferir les belleses i les Catites que poden existir dels cossos citat de roo.000 quilämetres per se- era . acumpanyat pel con:selle' . de
elusid. A InsI s, els militars han portava al damunt.
valors de Tarragona en tots els material; estan compresos entre i i 5 gon, i el ràdium expulsa continua- Cultura, senyur Ventura Gabäüi, TROTSKY ES PREPARA estat degradats.
Mont de Marsan. 23.-A l'edat
se
sap
amb
senals
homes
cultes
1
de 59 anys ha rnort Henry
ordres.
unitats angstrom. Avui
ment electrons la velocitat dels quals que representava el president de
A MARXAR
famós torejador molt cos
certesa que els atonta deis coseos es- és de Eordre de 297.000 quilórnetres
sibles de tot • Europa.
MUTXANOV A ROMA
Barbizon, 23.-A jutjar pels p retan iormats per granule d'electricitat per segon. La velocitat de la Ilum és la Generalitat; el conseller reginegut a les places del Migdia de
dor
doctor
Carbonell,
represenparatius de maraca que fan ele estatpositiva i negativa. és a dir, que la de 300.000 quilärnetres per segon;
Bosta, 23. - El president del n'anea.
materia és sols una manifestació vi- pera, segons les teorice modernes, tan!. de E.ajuntainent de Barce- jants de la villa "Kmr alonique", on Consell búlgar, senyor Muxanov,
L'Havana, 22. — La nit passada
cita pogut me- representa el Ifinit de la velocitat iin- lona; senyor Zenon Puig, alcalde viu Trotsky, es creu que aquests abani
sible
de
renergia,
de surar el tamany deis grlinuls primor- posada a la Naturalesa, de la qual le Itipull; mossèn Mustien, ele dentaran aviat aquesta residencia. No ha arribat a aquesta capital, i ha esclataren
Una
sis bombes a diferents llore
persa- d'aquesta capital, les quals causaren
dials esinentat s. El gramil d'electri- mai no es pot pasear, ni la materia Repon; Cassades i eirainatxes, obstant. la policia diu desconèixer en- esta' retad, per diverses
danys material; d'importancia.
nalitats búlgars j italianes.
citat negativa, anomenat "eleetron , no hi pot arribar.
del
les
Batel Pa laut i Jubert, Juan No- cara el país al qual es dirigeix
Resultaren ferides algunes persoA les dotze del 'tutti ha estat
té un tamany d'una cent-milksima
Les dades que acabent d'exposar no nell, Miguel Superes, Lluis G. cornissari sovietic.
nea.
gramil
d'electricitat
rebut pel senyor Mussolini.
són fantastiques, ni tan sois suposa- Olivella, alaasá i '1'oi'i'etit Tod'atom, i el del
Aquest matí ha fet explosió d'una
j
que se'n diu "prados", val des, com a primera vista es podria
TITULESCU REPOSARA
En relació amb aquesta visita altra
A l'Ateneu Popular de Gràcia positiva,
bomba proa de rHospital
solament una cent-milionés irna dé- creare, sinó que eón absolutament inäs Raglier i Fusses.
que
l'abast
de
l'enes fa saber
s'inaugura diumenge una intei en acudir la policia ha troeumettear lacte amb la
A SUISSA
reals. sense que hi hagi modificada
tem, és a <lit.,
de
trevista celebrada només és
bat el cadáver d'un home que no ha
ressant Exposició demostrativa
0,000500.o00.000.o0o.001 metres.
possible. Són , doncs, absolutarnent lectura d'una adient poesía deministre
de
Negocis
El
—
22.
conecten econòmic
pogut desee identiiicat.
Paris,
de les diferents modalitats de les
Sortint d'aquest Univers infinita- certes, i si no fos perqué aquest e s . dicada a Salit Jordi, per l'aulur Estrangers de Romania senyor TituAhir a la nit els terroristes anunArts del Llibre.
ment petit i passant a Einfinitament crit s'allargaria massa, podriem pas- senyor Miguel Superes.
ha sortit aquest mati d'aques- EL PAPA REP EL SECR E- ciaren per rädio que anaven a tirar
lesco,
Iii assiati Inca de palie.
LI senyor Pau ila, per absèn- ta capital anda direcció a Suissa, on
gran. que ens ensenya l'astronomia, ear revista a d'altres unitats de medeut bombeo a diferents Ilota de la
Prenen part en l'Expusició la la ciència ha hagut d'adoptar una sura, derivades de les fonamentals, i cia forçada del senyor Alfons es proposa romandre alguns dies.
ciutat.
als
elles
trobaricin
semblants
DE
LA
S.
DE
N.
en
totes
TARI
Foneria Neufville, amb gràfics, uraat de distancia especial per
Serra i Baldó va Regir un duHelsingfors. 23. - El Tribunal
meravelles,
que
la
ciència
ha
deseoque
s'han
de
meCOMISSIÓ
de
immensos espais
fotografies i catàlegs posant
cumentat treball sobre "El ca- REUNIO DE LA
Ciutat de! Vana. 23. - El Papa ha d'Apellació d'Ab° ha condemnat una
l'any-llum",
bert.
No
hi
ha,
dones,
cap
novella
surar.
Aquesta
unitat
és
"
llibre
copia
anomenada Schul a vuit anys
un
relleu Cona es compon
valler Sant J orclj i la seva prercbut avui en audiencia el secretari
DEL CHACO
per la Buril d'aventures , ni cap relació de la ariades que es fonen els primers ti- es a dir, l'espai recorregut 00000
neral de la Societat de Nacions, sen n or de treballs forçats i un deis scus damsencia en alguns textos catalans
quiläginaciO
mes
exaltada,
que
es
miran
—*—
any, a raó de 3
onces a cinc anys de la mateixa pena.
pus de composició mecànica o durant un
Avenol•
per segon! Així, dones, un comparar amb la Realitat, perqué anlics".
Ginebra, 23. - La Comissió que ende caixa, mitjançant mäquines metres
El secretare del Centre, senyur
aquesta les supera per tot arten. Per
val
any-Ilum
reperfeccionadfssimes, fins que
aixa deia el ja citat Pascal, qu e la Olivella, va llegir l'acta de la ft-ai en el conflicte del Chaco sha
9,160.000.000.000.000 metres.
unit aquest mati a la Secretaria de la
queda imprès i relligat.
L'estrella més propera a nosaltres, imaginació de l'home es cansaria sessió en la qual fou acordada
de Nacions.
Oliva de Nilanova. el notable que és Eanomenad a "Alia'' del Cen- molt Inés acial d'imaginar que la comedir la Medalla d'Or del Societat
EL
El senyor Pablo Azarate, secretari
,-'ampador, hi exposa proves va- taure, és un sol per l'estil del nostre , Naturalesa de crear; en efecte, la Centre, instituida ¡Jet senyor Ba_ general adjunt, ha donat la benving uCiencia,
amb
els
seus
descobriments,
-es. Els impressors Hurta i que es troba a 4 anys-llum de dislel Patxot i Jubert, al senyor da als memhres de la Cornissiú.
de Nalls junt amb Oli- tancia del sistema planetari. La Via no fa altra cosa que posar davant Tomas Raguer 1 Fosses, fundaEn espera de l'arribada del senyor
dels nostres ulls astorats l'obra de
que
és
un
aglomerat
d'estreLáctea,
va de Vilanova donen moslres
Aldovandria, els quatre inembres de la
lles al qual pertany el nostre Sol, és la Intelfigencia Infinita, que, per dor de l'Arxiu t. del Museu Pulk- Comissió, presidits pel senyor Alvarez
de la perfecció tècnica de la im- a dir, que forma el nostre Univers, ésser tal, sempre restará molt per linde de Itipoll.
premta catalana.
L'alcalde d'aquesta vilo, se- del Vayo, han clecidit estudiar els doté un diärnetre minina de 40.000 anys sobre de la nostra migrada imaginaque serviran de base a EinforLa fàbrica Guarro hi ha dut de Ilum, i les nebuloses espirals que ció, per mes exaltada que sembli.
nyor Zenon Puig, llegí una en- cumente
me que s'ha d'elevar al Consell de la
una magnífica aportad() en el formen altres tants Universas, a part
Enric CALVET tusiasta biografia de Eliomenal- Societat de Nacions.
rala del paper.
del nostre, es traben, almenys, a un
jat, que fou aplaudida, igualment
L'Institut Català de les Arts miliä d'anys de llum.
que els anteriors, a bastainent. ELS FEIXISTES ANGLESOS
del Llibre també hi concurre.
Ja deia Pasea] que l'home estava
El senyor Batel Patxot Ilegi el
contra la calvicie
ES REUNEIXEN
Una de les coses més notables situat entre dos grans infinita; la ARXIUS I BIBLIOTEQUES seta tradicional treball, ple de
ciencia
actual
els
ha
mesurat,
i
són,
—*—
de ¡'Exposició és la vitrina on el per una banda, el präton, o gränul elesentències frapants.
relligador Brugalla exposa les mental d'electricitat positiva, i, per
De Catalunya. - Bisbe, 3 ('la a r3).
Despres del Iliurament de la
Londres, 23. - Anit, en una reuni6
leeSocialista
de
Barcelona.Joventut
seves obres d'un gran valor
Medalla riel president senyor Pan a lasqua l assistiren 3.000 feixistes, el
raltra, l'Univers estrellat.
Rambla de Santa Mònica, 29, segon.
senyor Oswald Mosley, cap de les ornic, entre les quals es troben diQuant a les unitats de massa, de- (Oberta al palic tots els dies feiners, Vila it senyor flaguer, aquest va ganitzacinns feixistes an gteaes exra,..2
IS1128.111% tOtS els calbs tío son per le seborversos incunables. La part
rivades del quilo i del gran que éa de set a nou de la nit. Diumenges, donar les gràcies amb unes pala política del sea partit. Digné que el
darna és magnifica. Ultra dibui- la seca millesima part, camb a la d'onze a una del metí)
rea, aquesta hipersecreció del cap,
raules sentides.
que
viu
a
l'Anglaterra
feixisme represent
G
El doctor Carbone'', cii nom de desperta
xos de Nogués, Picasso, Nunell. ciencia moderna ens mostra unes meque es manifesta amb l'aparicjó de la
i té per principal missió comAcadeMia de Ciències I Arts. etcétera, a l'Exposició destaca ravelles com mai no hauriern pogut Rambla dels Estudia, 2, pral.
l'Ajuntanient de Barcelona, feli- hatee la decadencia poltica que amenacaspa. La seborrea A el començament de la
cita
l'hoinetiatjat.
una notable estadística de la somiar. L'electron, o gramil elemenAcademia Catalana de Selles Arts
ea ama) enderrocar el país.
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
producció mundial de 'libres, tal d'electricitat negativa, te una de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
El senyor Ventura Gassol, conque per reunir-ne
setter
de
Cultura
de
la
Generaarab dades de 17 pateos, des d'Is- massa tan petita,
nou
a
una).
Especial
d'Art
i
ArqueoTURQUIA
VOLDRIA MODINo es coneix altre específic contra la segram seria necessari agaiar la logia.
un
sol
landia fins a la Unió de Repúbli- quantitat de
litat, anab el seu verb tibrandat,
borrea
que el sofre. I no es coneix mes que
FICAR
LA
CONVENCIÓ
Academia de Medicina i Cirurgia.- demanä la solidarilat dels caloques Socialistes Soviètiques.
i.loo.000.000.000.000.000.000.000000
un medicament aue nermeti utilitzar aquestes
electrons. Carme, 45.
Ahir s'obri aquesta Exposició
taus, seitse distinció de partits,
DELS DARDANELS
Acció Social. - Amadeu Vives, 3. espec Mimen en els moments dipropietats del sofre: el SULFOP1LOL, ara
En canvi, la mava de la Via Lácii deu a una i de quatre a nou.
—*—
Academia de Bocee Lletres. - Car ffeils com eis que passem.
.4 les deu de la nit, el doctor tea, amb els seus milions de Sols, ve
de nou ofert al ptiblic.
Londres, 23. - Segons noticies que
del
Bisbe
Caçador.
a
tenir
una
massa
que
s'hauria
de
rem
El president, del Centre tanefe es releen d'Estambul, el Govern de
B. Mori, conseller delegat del
El SULFOP1LOL no es, donci, un prode
D'Art
Decoratiu.
Palau
almenys
per
una
xifra
r
conrepresenta
Vade ande breus paraules, j do- Turquia está, estueliant la possileilitat
0 Istri rl e vuit". hi donit una
significativa seguida de dnquanta Pedralbes.
ducte
empiric, casolà, o de perfumeria, prepasobre
"El
programa
nà per ()leed tot seguit el Saln de modificar les disposicions de la
ferencia
D'Arqueologia (antic Palau de
Convenció dels Dardanels de 1 9 2 3, a
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
cultural de l'Ajuntament de Bar- netos.
La massa representa la resistencia les Arts Gràfiques del Parc de el Fotografies de Muntanya.
robjecte de reforçar les fortificacions
celona".
de la materia al moviment de trasla- Montjuic en can d'installació).
està fet per facultatius catalans 1 basat en NI>
dels Dardanels.
L'ESTRANGER
dó i s'antida per radia de les baDE
Per tal de justificar aquest desig,
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Natural.Rambla
D'Ilistaria
amb
la
unitat
a
lances, comparant--l
esposa la necessitat en que es troba
Es l'únic retad que li aconsellerä el seu meto grarn; pera la relaci ó entre la dels Estudis, 3 . (Acadèmia de
Turquia de defensar la seva neutramassa ¡ el volum és el que s'ano- Ciències).
litat en cas de produir-se una nova
ge,
si el consulta. Amb el SULFOP1LOL evimassa
mena "densitat", és a dir, la
letolügen, Cascada del Pare, de
guerra.
tare la calguda del cabell en qualsevol mode la unitat de volum. A la Terra la Ciutadella.
lotes les densitats s'escalon en entre
ment en que es trobi el seu proces de calvicie.
EL GOVERN DEL VALAIS
Social i Industrial. - Urgen.
la de l'hidrogen, que val 0,00008987
Parla. 22. - Al Centre Cataba
Amb el SULFOPILOL tindrä, demis, sempre
la
de
187.
1
número
centhnetre cúbic,
de París elia celebrat aquasta NO DEIXA ENTRAR EL
Ahir al migdia un grup d'indi- graste per
metall del grup del platí, la
1
perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
Pedagógic Experimental.-Tra nit un fraternal banquet a ¡'Hovidus que estaven prup del car- Eiridi,
DE
GINEBRA
PRESIDENT
densitat del qual és de 22,5 grams vessera de Dalt, 74.
nt Mota Tliabor.
rer d'Etnia llançaren un Ilumf per centimetre cúbic.
la
caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
-*Aquärinin.-Parc de la Cinta
A l'hora deis postres diversos
caces dintre una carretilla de
La densitat o massa especifica éS,
brul
damnat el coll de la seva roba exterior.
Ginebra,
23.
El
cap
del
govern
gichis
el
elements directius, entre
eänern de la fabrica dels senyors dones, la magnitud que caracteritza della.
que
Sr.
Nicolle,
el
I
der
socialista
cuele!,
Godd . i Companyia. La carretilla la "conden s a ció de la materia". En
Martorell (de Geologia).-Pare presiden' i el ¡secretan de la bou condemnat a sis nueces de nremS a
Jimia, han dirigit breuinent In eonseltlancia dels alclartills del 9 de nova quedar totalment destruida pel el riostra filón és imposIle conden- de la Ciutadella.
de 7 154 gte.
pergrams
per
centimetre
lec. No hi bague desgràcies
sar més de 22,5
Art Contemporanl. - Palme de atiranta ala assistents, han sub- vembre de ranv 1932, tus estat privat
veure,
ni
tamacaben'
de
cúbic,
com
sonata. Aquest fet es relaciona
ratllat la signIficneid de In testa d'entrada al canté de Valais , on liarla
de
Pujades
Passeig
Arts,
Belles
de
1 han esbossat algunos directIves de pronunciar un discurs.
amh el conflic t o que existeix a poe obtenir menys condensació
Institut d'Estudis Catalana, Caemateria que la de l'hidrogen a la presla fàbrica Godó.

de la Placa de
Catalunya

Fa molt poc temps que la humanitat sap mesurar les coses amb exactitud. i els mateixos caves abans
contentaven amb fer observacions puranient qualitati v es . El progrés cientiiic que es va iniciar durant el segle
darrer va provenir precisament de
que els homes de ciencia van aprendre de mesurar tots aquella objectes i
aquells fenómiens dels quals fins Ilavors sols tenien una vaga coció.
Lcs mesures tenen Eavantatge primordial que eliminen la influencia
personal de l'observador, i per tant
produeixen un acord unanime de leo
conclusions establertes: grades a elles,
que han permes definir les magnitud>
físiques realitzar tipus o patrona
fiaos, el més periectes possible, Ola
pogut aplicar a la naturalesa la precisió de les matemàti q ues. Sesee les
matemàtiques. la iisica i la quirsica,
haurien restat sempre a l'alearia de
les "lliçons de coses", i el retard en
qué avui es troba la biologia respecte

Noticies

diverses

DARR ERA HORA

exposició
1/ihre
aris

SULFOPILOL
Remei científic

Un acte de sabotatge
a la fabrica eodó

Una f esta en el Centre
Català de París

fa unirte irtiticanics,at ten

pintarte, 2 4 'd'abril de 193 4

LA PURL1OITAT

ELS ESPORTS
Schmeling i Joe Jacobs
viat-gen cap a Barcelona
L'alemany arribarà dimeeres, amb la seva muller
Any Ondra
El senaar Gasa ha rebut entre dissabi diurnenge des telegrames de lesuanger estrezameut relaciones amb el
matx Uzciislun-Schmeling del more
die 13 a l'estada L'un analista la sorde Berl in del boxador alernany amb
la seta muller Annv Omisa rentrenadar
:SlacMahon. El "itam - arribara a Bar,
ce: n a demi. dimecres, al migdia per
trasadar-se immediatament a Sitges, on
tot seguit Max Schmeling. ja guarit de
la ferida al dit gros, reprendrà de ferm
l'entrenament. L'altre telegrama anuncia la sortida de _loe Jacobs de Nova
York a bord del transatiantic "Chainp1M - , Jacobs sera el divendres v:nent a
París, on és pasable que es detingui
un parell de dies per tal d'ultimar alguns aiers. De rcies maneres, el manager de Schmeling serä a Barcelona en
ecrnenear la setmana entran,.
Per altra banda el senyor Gasa ens
comunica que les noticies que rep de
Paulino L'acudan respecte a la seta conthció física i forma son excellents. El
basc s'entrena amh Jirn el Zaird i Citen
Morejón, els quals es fan creus de la
resistencia ensems que de 1 :agilitas del
baso.
PERA BATUT PER E. O. A PARIS.-La preseatació a Para de: pes
welter asturia Josep Peña n fou pus
mes sarrosa que la dei madrileny Iglearas. Oposat el dissabte passat a Ga.
va:cla, que is un excellent boxador,
Peña loa deixat 1. o. a la setena represa. A la niateixa reunió Iglesias, ja
esmentat. fea mata nul amb Baciré en
ro rounds; e: valencià Garcia Lluch fou
batut per punts en ro represes per Jancene. i Bruna Velar, el pes mig fan
basc, prou conegut deis barcelonins, va
haver d'abandonar al quart round. Per
ferida enfront de Delleau. Aquesta vet:lada, que se celebre al Central S. C.
i que havia estat titulada reunió Iranen-espanyola, fou un sonallbs iracas per
als boxadors d'ença dels Pirereus.
ARA-HORAS.-Val :a pena de retardar als lectora que el mate entre
Ignasi Ara i Antoni Horas se celebrará
gema, dimecres, a 101ynspia i que a la
mateixa reunió tindra efecte la revenja
entre Barranco ¡ Martín.
EL COMBAT ENTRE MARCEL
7H11. I GUST AL ROTH. - Hom cióna molta importancia a França al combaat que entre Marcel Thil i el belga
Gustara Roth sha de disputar el pro.
Ter dia 8 de maig al Palau deis Es;orts de París. En aquest mata Thil
losara en j .)c el titol de Carnpio del
món dels pesos mitjans que ostenta davan t d'un contrincant molt hàbil al
qual el francs havia procurat esquivar
"--s ara. No obstant les possibilitats
Roth enfront del seu adversar, semEen avui menys nombroses que fa un
paren de mesos, a consequincia d'una
lesió que es va produir a la ml en bexar
en un de:s seus darrers combata amb
el negre basen. Roth, que sempre ha
estat considerat com a un pugilista de
pegada poc eficaç. és indubtable que si
no es troba completament guarit de la
Leva lesió, is probable que resultara bata: per Maree! Thil. el qual tant enfre nt d'Ignasi Ara com de Martirice
d'Altera ha demostrat trobar-se en gran
;Arma.

ELS RESULTATS.-Compiegne,
Tassin ven; Tassart per punts en deu
rands.
Praga, 2es-Raback venc Janas per
punta en to rounds.
Hamburg, 2I.-De \Vitt verte Weat
per abandonament a la quanta represa. Pistulla venç Boeleck per punts
en 8 represes.
Nona York. 19.-Maxie Raseribloom
venç johnny Miller per punts en deu
rauncts.
Mili. ut. - Spoldi venç Defer per
• :Rt, en in rounds.

II

decimes: novena, senyorea Valls,
en a m. at s. 6-so.
Fora de coneurs Ce feren uns
vaments estila 3 X (to menea:
EL CONCURS YEMEN!
Les regates de la Federació
Primer. Senyoretes M. Valles, G.DEL C. N. BARCELONA
Catalana
Ilardo, Raymat. Temps: 1 m. 54 s.
Diunienge, a la piscina del Club 2 décima
Diumense al mata aula l'organització
Segon.
Senyoretes
Laurent,
AlNLtacid Barcelona, va celebrar-se la
de la Foacració Catalana de a.ena van
segona jornada del Concurs Femeni. bert, N. Va)les. Temps: r m. 59 s. tenle lloc unes reptes eliminatòries.
a'assoliren els següents resultats;
bit prengueren part tres clubs, dels
50 METRES LLIURES
4 dciDARRERA JORNADA quals el alub de Mar demostra una
L
LA
clara superioritat en les proves de tela,
(Segona categorial
DEL CONCURS DEL CLUB
en les guata pi-tiente uns bou tina de
ESPORTIV MEDITERRANIA
Primera. Fernindez, temps bendineun. Les tres provea d'outriggers doce!). 43 S. 5-to, ternos. realitzat, 3f1 a.
Diumenge al mati se celebra a la naren Boa a una b rillant actuada, del
dicha.: segona . E. Anal. 43 5 . 8-in P i s c ina dels banys la darrera jorna- Maritim, que se les adjudica,
j el Club
(40 0. 8-tol: tercera. ex-requo, Segura. da del Concurs de Prirhavera, Que
de Rein atta& en el skiff i en outrig44 s. 8-10 (42 s. 8-101. i Trigo, 44 a. per a preparada dels atas nedadora gas
a guatee, i es classitica primer
8-to (4t s. 8-to); cinquena. Granitscer. tan encertadament ha oreánitaat el estora respectivament.
45 s. 2-to (4t $. 2-lo); sisena. R. .\r' Club Esportiu Mediterrenia.
Els resultats t'oren els segiients:
tal, 45 s 4-to (40 s. 4-to ): serena.
Skiff Primer bot, "Tossa tripulat
Aquesta competició Ita posat
Serinyä, 40 s. a-to (45 s. 4-to); vui- renal, en el transcurs de lea guatee rel senyor Ferran Mora. Temps:
4 m. i
tena. Trauma<,, a; s. (47 s.1; novena. jornaries celebradas, un millorament :1 s. (Club de Rema
Rubio. 47 s. 6-10 (47 s. 6-1o); deserta, en les marques aconseguides en les
Segon bot: "Sunyer", tripulat pel seOmedes, 48 s. 6-to (4ft a. 6-tal aivessrs especialitats de què ha cons- nyur Juli Gasbliba. Temps: 4 minuto,
Mareta preve es va dividir en dues tat ardiest Con curs nels entusiastas 33 S i 2-5. (Club Marítima
series.
nearidors del C. E. Mediterränia.
atraer bot: "Tossa", tripular per ViEn les preves celehrades diumen- cene Salvat , Tenms: 4 tn. 47 segons i
ton METRES BRACA
ne destacaren: en els 200 metres li j a- 3-5 (Club Maritim).
(Primera categoria!
r e s. Llorenç Muñoz. el vencedor del
lols a quatre remen i timoner
Eariaueta Soriano, en t m. 58 s Coleara de Primavera, i Carrasco.
Primer bot: " Tramuntana", tripulat
8 dicimes O m. 43 a. 13-to.
En el crup de seaana catAeoria en per J. Casta, S. Albea, J. Tort, E. Boix.
nedsren toes nutres Ilitires. Fs desta- Timoner, Ochoa. Temps; 4 m. i 8 s.
ron alETRES LLIURES
ca Ea/ c3, i er la mate ; ,a d'starvii. isaab de Mara
(Primera categoria)
entre els partira mints. Frentes. Ele
Segon bot : "Salou", tripulat per
Prinierea. ex-aquo. Ivonne Lepage reetiltats foren
segiients:
E. Sastre, P. Aries, A. Herret i J. Sai afasia L. Vigo, en t tu. 31 s. 8-lo
200 melases llames (primera cate(1 in. 22 s. 8-tol; tercera. Carme goria): Lloren,: aluisoz, en 3 ni. to s., nan. Timonee, M. Puig (Club de alar).
lampa: 4 ni. 9 s. i 3.5.
Soriano, 1 ro. 34 s. (1 ro. 17 al; guar- Carrasco. Esquiroz i Blanda
Tercer bot: "Mere Nostrum a del
ra, Rosa Nadal, 1 ni . 33 s. 9- 1 0 (1 in.
ton mares alares (segona mego. Club Maritim,
30 s. 9-1o): cinquena. Nuni Planeta, riel: Falca, en / rn . 3 8 s . : Escotar.
tripular per Olivella, Escote,
Ribera i Preciado. Timonee, Ferrn. 38 s. 4-1 0 (I M. 38 S. 4-10).
Guien i Ruiz.
ran
Santamaria,
Temps: 4 nl. to s.
uso mares !liares: Fuentes. en
CLUB FEMEN! I D'ESPORTS
I ni. 45 s.: Rosal, Lecha, Arner, Cc.
TORNEIG SOCIAL TROFEU
(,)-5j5r1 bot: "Montó", del Ciub Mamerma, Cortas i Espinosa.
PICARD
rinos, tripule. per Suriol, Ribes, Tepfer i Ammann. Timonee, Manzanares.
Tal com slavia anuneiat. dimitenlemps: 4 m. 18 s. i 3-5.
ge a la tarda tingué lloc a la piscina
. Outrurgus a dos amero i timonee:
del Club Femeni i crEsports la priPrMicr bot "Joan Camps'', del Club
mera jornada del torneig social Trofeu Picard. La nombrase concurrenCross ciclo-pedestre de la Cok!, Maritata tripulat per P. Prat i alaspons.
Timonee, aforadell. Temps, 4 m.
cia que acudí a aesenentada piscina Ciclista Barcaloneta. - Tal ccrn tehi dona un aire de (esta i anima en ma anunciar, aquesta entitat celebra Ps i
los
i2-5
a dos remers i timonee:
tot montent les nedaaores.
la prova de cross ciclo-pedestre pel
Primer bot: "Moliorts", del Club de
Donades !es reduides dimensions circuit Tibidabo, Vallvidrera. amb un
de la piscina bague de celebrar-se total de vint quilòmetres. No obstant Mar, tripulat per Goula i A. Pomas.
la prova dels 60 metres braca de pit. trobar-se el recorregut fan56s, a cau- Timonee, Temps: 5 in. i 29 s.
S.egan Lot: "Cap de Creas" ael Club
que era la oro ya que ahir es corria, sa de la pluja del dissabte, es va baen series de dues nedadores. que esta tee el récord de l'ara- passat. Et re- de Mar, tripule per E. Guardiola i Arderiu.
Timonee, Escarlata. Temps: 5 m.
gueren molt igualades.
gistra la segiient classiiicació:
40 s.
D'entre elles es destacaren les sePrimer. Josep Ruiz. en 50 tu lo sa
Tercer
bot: "Catalunya", del Club
nyoretes Albert i Gallardo, ami toril segon, Josep Pone, en 54 tu: 54 54
tripulat per J. Faidella i
també la petral \ 'elles. que malgrat tercer, Josep Garcia, en 58 in. ao a.; Maritim,
F. Durany. Timonee, S. Durany. Temas:
no- estar habituada a córner en aquest quart. Vicenç Gual, en 58 m so s.;
111.
i
45
s.
eatll ha demostrar aptitud' per a ar- Pere Maranda, en 59 ro. 5 s.: sie,
Quart
"Cambridge'', del Club
ribar a esser una bona especialitzada ¡'ere Vargues, en 59 in. 3 0 s.; seta, Marítim,bot:
tripulat per I'. Pratmarsä i
en aquesta prova.
Josep Rodríguez, en J h. i m. 25 s.;
;mita, Josep Gual, en t h i m. 55 s.; J. Pratmarsa. Timonee, F. Santamaria.
Eta resultes foral coa/ segueix:
Temps: 5 na 54 s. i 4- 5
Primera. senyoreta Albert. en 59 5. nove, Andreu Pujades, en 1 E. 2 nl
Outriggers a guatee rems ì timoner:
2-t 0: secona. senyoreta Gallardo. en 40 ›egons.
Primer bat: a Ossiris a del Club
Holt acurat el servei de controls,
m. 9 s. 2-10; tercera, senyoreta
Maritim, tripulat per Fontquerni I, BruI.aurent. en 1 m. to u 2-1n: quarta, a carrec de la secció elltcursionísta.
galera, Fontquerni II i Bonet. Tanoner,
M. Vallès, en 1 ni. 20 5.: cinquena,
Del Trofeu Masferrer, - L'Esport A. Gracia. Temps: 3 m. 49 5 . 1 3'3
Vallis. en t m. 26 s.: sisena, se- Ciclista Catalä ens prega que en la
Segun bot: "Tortosa", del Club de
nyoreta Rimat, en 1 m. 35 s setena. impassibilitat
de contestar personaltripulat per Piquen, Pone, Mora
senyoreta Tosses, en t in. 36 s.: vui- ment o collectivament les moltes fe- Rem,
i Velero. Timonee, Mollera. Temps:
tena, senyora Sinchez en t m. 37 s. licitacions que ha rebut pel tridmi del 3 ni. 57 s. i 1-5.
s eu equip en obtenir tan rotunda vicTercer bot: "Dorna del Club Matbria en el Trofeo Masferrer, que ritim, tripulat per Perry, Beringé, Poho
fern
des
diquestes
pagine
5,
mes
i Verdugo. Timonee, Pesque.
Frontó Principal Palace agraint en nom de regmentada entitat Pasqual.
Temps: 4 m. 3 S. i 4-5.
Quart
bot: "Jame I", del Club de
simpatia
les mostees d'adhesió i
que
Atila dimarls. Tarda. 415
en aquests dies rep.
Mar, tripulat per alarma, Foz, Puig i
RECALCE I - BASASE
Entre els elements directius i soda Farrea. Timonee, Puig. Temps: nt. 7
de l'E. C. C., entre l'equip de curses s. i 1-5.
contra
Outriggers a vuit:
i el seu entrenador i tots els que tenen
MALLAGARAY - ULACIA I
Primer hat: "Cadaquers a del Club
contacte amb l'Esport Ciclista CataId, es palesa la satisfacció que ja se Maritim, tripular per Girald, Brossa,
test. a les 10.15:
suposa en haver-se classificat per a Valls, Sugranyes, Laque , Perdigó, Pila possessió d'un trofeu d'aquesta im- quet i Faura. Timonera Omengna,
ASTIGARRAGA - TEODORO
Temps: 3 m. 46 s. i a-5.
portancia.
contra
Segon bot: "Tetis", del Club de Mar,
Cursa
infantil
i
campienat
femenl.IRIGOYEN III - UGALDE
tripulat per Lozano, Valla, Aragonès,
Deciclidament se celebrará el dia 13 Torcal, Bota, Navarro. Timonel-, Es.
de maig vinent la festa anual per als canilla. Ternas: 3 m. 48 s. i 4-5petits i el campionat femeni, que
Tercer bot: "Catalunya", del Club
cada any organillo rEsport Ciclista de Mar, tripulat per Gavia, Pomas.,
Catalä
al
Parc
de
la
Clutadelia,
que
Corrons,
Piza, Maspons, Cornelia, VaPRONTO NOVETATS
aquest any patrocina la marca "Ci- lagé i Puig. Timonee, Pieher.
Avale, erandlbe ny/mienta de Anote
cles Catalunya".
a Pa ta P er perellms amb valuctees
Es confecciona un nodrit programa
Regates Copa Catalunya
premie en mettille
dels respectius premis per a les cateDIMARTS
Diurnenge a la tarda el Club Maritim
gories dels infantils i per a lea senyoTarda. a lee Al
retes, amb obsequia per a tots, i as celebra' les regates anunciades en un
GALLARTA II - QUI
probable que es redueixin els circuits, trajecte de tres mines en tres voltea a
centra
per tal de donar mis vistositat a la un triangle davant del Club.
AZUSIMENDI - VILLANO
El resultat fou:
cursa i augrnentar l'alteres de la
Kit. • lee 10451
"Avant", d'A. Fatjó, amb T. MeII cilla.
OAL AAAAA 111 - CHIQUITO
Ja s'han vist entrenaments, que rin, en 52 m. i ß
CALLARTE
1.
" Mary", d'A. l'incida amb Jansä
aviat seran diaria, la gua! 2088 fa Ve'
centre
R. Cuñado, en 55 nl. i u s.
ZARRAGA - UNAMUNO
veure una bona inscripció. Aquesta
3 . "Tauró", de R. Millieri, amb
Pol fer-se ja a restabliment de Cicles
Cetalunya i a l'estatge de l'E. C. C. el seu fill, en 57 m. i 40
4 "Constance", d'A. V. Hugo, amb
El circuit de Morbihan. - En una A. Bonet, en 57 tu. i 46 s.
sola etapa de 29! quilòmetres es• 5','Cap-i-ceua
s a. els germans Esn s8 in i ,amb
disputa el circuit de Morbihan, en el cales,
qual participaven els belgues Sehe6. 'Agries II - , de J. B. Simon, amb
pers, Hardisquet, Decaluwi, Denuiy. ,Si,
.n Aen
rnati
J.. Simon,
o .
s.
i io a en 58 m. i
acre, Banduel 1 R. Gyssels 1 els fran'E. Farest,
amb MaM.
7. "Tahiti", d
cesas Louviot. Cornee, Le Drago,
Marechal, Rigaux, Saiazard i Le CalAcabada aquesta regata, al gran saver.
la del Club es va fer el repartiment
El belga Hardisquet es classifice en [Jets premia, enmig de grans aplaudi.
primer lloc. Cobri el recorregut en menta
hores. 3 minuta i 5 0 segona.
A continuada es classificarent GiPer teleraf
sele, Balota Claasec 1 Bonduel.
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Ciclisme

Les prime' per a la Volta a Fran-

ea. - Amb veritable satisfaccie per

Oran ocasió
laullandgaromommfflgt

per

a comprar les

part de corredors i organitzadors,
contínuament es reben quantitats desanadea a primes i premia.
La darrera, de set mil set-cents
frenes, fa escindir la quantitat
al a tres-cents noranta mil cine-cents
deu franca
Tot fa suposar que en 14 Volta
rl'enguany es batía el record de suma
a repartir.

ILInita,

ROBES, CONFECCIONS I CALÇATS DE TEMPORADA

El III Bordeys-Bareelpaa

AMB ECONOMIA VERITAT

Cnrn fou anunciat oportunament,
podan donar ja coa/ a segur als nostres lectnrs la celebrada a la nutre
eintat del mata que encapçala aquestes estiles. Manquen tan sols Petits
detalls de trama perque paguen'
anunciar data i lloc on se celebrad
aquest [neme esdeveniment.
Pl. organitadors valen donar el
mascan relleu a aquesta competida);
Pel d a mona as quasi segur que serien invitad,' les mitres anteritats.

Generes estampats de G rals, a 0'85 ptes. el metre
Popelines i Royals de 9 rals, a 1'40 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 metre
I una gran quantitat de Vestits i Calçats de moda, que
són exhibita ala aperadora amb preu marcat. Veseu-loil

e-in

El segun temi» ha comentat tan>
amb un 'tac dels espanyols, tefe
ab francisco aviat •onsegueixim apoderar-se de la pilota, 1 porten el lec al
camp contrari.
Eta francesos a poc a por han anat
millorant llar jac, i malgrat ele celar'
gos del, espanyols. han aconseguit dea
minar (iris als darrers nipments del partit, que ha acabat amb el resultat ja indicat de dos gola a cap a favor de re.
quip de Paris.

,

LA DIVISIO ANGLESA. - Londres, aa. - Lb. rae:Bata deis partir,
de futbol corresponents a la primera
anglesa han estat ele segue,nts:
Han empatan a un gol el Derby i
l'AStnnville, l'F.verton i el Portmouth,
el Leed i el Sheffield Uretra': per dos
gola a un l'Arsenal ha veneut el Sanclerland. i el Liverpool al Slieffield
Wedneaday ; per dos gols a zero el
Birminghani al Tattenhant i el %Vega
bromich al Leicester: per tres a zero
el al iddlesbrough al Huddersfield: per
quatre a un el Blackburn al Stoke: per
guatee a dos el Manchester City al Chel.
sea, i per cinc a un el Newcastle
Walverhamptan.
EL MATX NORMANDIA - GUIPUSCOA. - El Havre, al. Muerta tarda 5 ' ha celebrat un {wat de futbol entre relaja de Normandia i una
aeleeció dr Guipúscoa, que ha ¡cabal
amb la \actinia dels normanda per dos
gols a un.
MOTORISME
UN RECORD DEL QUILOMETRE LLANCAT. - Brusselles, 22.El corredor belga Mama ha batut. en
motocicleta el record del filón del qua
lametre llsnçat. i ha estila una velocitat de 22 4.3 1 9 quiten/lenes per hora.
La prova se celebre davant nombrosea espectadora, a prop de Malinas.
CICLISME
LA CURSA EN El. CIRCUIT DE
MORBIHAIL - Lorient, 22. - S'ha
celebrat la cursa ciclista anomenada Circuir del Morbiham.
El corredor Hardiquest s'ha classificat en primer lloc: ha invertit en el
recorregut deis 291 <Mamares satt
hores 4t minuta i 50 segar».
Despees s'han classificat Gisele, Bidon, Cloaree i Bonduel.

Camping
Camping Club de Catalunya

ORGANITZACIO GENERAL
D'ACAMPADA.
El Re Carnparnent general de Ce.
talunya. - Els dies 5 i 6 de maig
sanan se celebrara el Xe Campament
general de Catalunya, que patrocina
la Federada, d'Entitats Excursionistes de Catalunya i tenen cura de rorganització el C. E. Natura, la Unió
Excursionista de Catalunya, Barrelona-Sants i el C. E. Sabadell. sola
rassessoria del C. C. C.- o. g. d'a.
Aquesta manifestada metan& de
l'acampada catalana s'emplaeara a
Can Criben, terme de Caldea de
Montbui, lloc des del qual es domina la mes bella vista de tots els
campaments celebrats fins a la data,
sobre el Valles, muntanyes de Montserrar. Montseny, Sant Llorenç, Puig
de la Creta Cingles de Berti, Semi
del Maroma. etc.
El proveiment d'aigua s'efectuarà al
safareig situat a uns yo metete del
eanwament, i els acampadora q u e de.
attgin banyar-se posaran fer-ho al gran
dipeesit de la Granja de Sant Roc, a
uns 25 minuta.
La Comissió organitzadora ha arribat a un acord amb la Companyia
d'Autuanunibus que fa la linia de Barcelona a Laldes de Montbui, la quid
augmentare convenientment el servei
que será immillorable. El punt de
sortida dels autobennibus sena de la
Plaga de Tetuan, mana 35. bar. Els
horaria i detalls vénen consignats en
els programes que ja han comeneat
a repartir-se entre les entitats. El preu
del ballet per anar al Campantent és
de 2 pessetes cada viatge, o siguin,
4 pessetes anada i tornada. Aqueas
preu és especial per als exeursionistes
i CO•11 j a alta inanifeatat en notes anteriors, caldea que els susdits tiquets
es passin a adquirir a les oficines de
la Federada, Santa Anna, núm. to.
on s'han posat a la venda a partir del
dia 18. Els acampadora que no vagin
proveits del corresponent tiquet hall:ata d'abonar el preu °Minara que és
de 540 pessetes aliada i tornada.
Hotel fa avinent a les entitats nombroses que desitgin emplaçar les tendes juntes que facin conejxer armar
desig a la C. O. abans del da 27.
je que del contrari no seas reservara
iloc i hauran d'acampar al que resti
'Hure.
El provelments de palla Per a dor
-mirestaágu,lcombe
el de llenya per als foca. A l'efecte
hont recorda als acampadora en general que nomas es facilitara palla
als que es presentin ami) la correeponent mariega o be un sec, i a l'endenla, en manear, s'agraara que sigui
tornada al mateix lloc.
Les entitats conurcals, delegacions
membres, etc., que es traslladin al
FUTBOL
Campament per les tallas de Sabadell
EL MATX PARIS - MADRID,- o atea, iguatment trabaran un serAquesta tarda, a l'estadi de Columbro, vei especial d'autohninibus. que arrenalta celebrat l'anunciar parta entre el b cenan des de la mateixa estació del
equips de París i de Madrid: hall ven. ferrocarril.
eut els vadearas per dos gols a cap.
Primer Congrés Nacional d'AcamEls espanyols salan dietingit, especial- pada. - El; Mes a i 3 de juny vinent
ment per llar Joe vigora. , i quint a re se celebrará el Primer Congrés Na-mitesfrancé,ohd tmpóc
ai o nal d'Acam pada, en el qual queuna guatitas de ¡tse excepcional.
dara endegat el nostre eapOrt a CaHan assistit a l'encontre uns deu mil talunya.
espectadora.
Si be el lloc de ceiebració no l'ha
En l'equip de Madrid Canal substla determinar encara, pot avanear-se ja
Pacheco, i Campana! Prats. L'equip que hi aleara una important callosa
trances tau presentat arnb la aeva ala ele de material de camping dels proneació primitiva.
veidors oficials dai q ueat organiame.
Al cap de poc de començar l'encontre,
En aquest (Mares nomás padres
ele madrilenys han eme, emprant el pattu lea delegacietns, corresponsals
joc de pastades curtes, i s'han fet tor- i mantees d'aquest organisme i les
ea perillosos, sera ala seus davanters entitats adherides fins al dia 15 de
agtuaven amb maese nervinasme i maig vinent. Es discutieä i aprovari
apreasameg, la qual cosa ha fet que els Estatuto del C. C. C.-o. g.
desperdiciessin algunes jugades.
després es prendran acords sobre
Amunarris llanca un fort tret que les necessitats de cada comarca.
datara el francas ThepoL
Hom recorda a lea delegacions i
A partir d'aquest 'muela els france- Mlnats afiliades que les pronosieion.
sas realitaen un atac constänt, ‚m'Ir ben han de oresentar-se 1 'er escrit, adreportat per teta la davantera, perh le tades al secretanl 'general. Aviat ef
defensa espanyola litterae amb gran donará a coneixer el Ilce d'einplae&eficacia, i desbarata les combinacions ment i es cursaran les oportunea condels seis& contraria
a vocatóries i programes e8922i818•

Borsa

Fi nances

Moviment borsari

El roale d'obligacioes ferreitaarles,
tant el sector Nard com Alacant, tenen
diferencies en baixa d'iMportäncia: el
Nord primera de $9'75 passa a 3700:
el sarna serie de 5775 passa a 56aao;
Pamplona de 57. 75 a 55'75 (-in« i
taxi successivament en el sector d'obligacions Alacant passa conapletament
igual.
Les oblicacions d'Alexia, Gas i Electricitat, roen indústria diverges,
wat sestingudes.
En una paranla pasee de la baixa
forta en el rotne d'obligaci ane ferroviades els altres sector' de complot s'han
mostrat ferms.

MERCAT LLIURE
En els males de fi de mes es va
desenrotllar el negoci amb tendencia
degut a la nota gue les companyies (enmiela adreçaren al senyor
ministre d'Obre, Públique5, la qual nota bits quelcom de mal acate als tenedora d'acatan: ferroviàries. i en perdre
terreny les "mentada acciona, van la
encomanadis el desglaç a la majoria
d'accions tractades a ti de mes,; matare
el que ham esmentat, es notara una
gran resistencia per a eostenir els canvis.
S'han salvat de Fementida tendencia els Bons Or i Petrolets, els quals
valors assoleixen una important malora.
Lea Chade, senas gran negoci. sasteni
El començament de selinana
be el canal de 48.
en aquest mercal fou de regular
Tanca fixada pel Mercar Lliure.
concurrencia, i les transiceions
Valora en la reunió de Borsa:
gairebé nutles.
Valora
Dm 23 Tamal Afta o
Blats: Persisteixen en llar
anterior bureo fermesa i l'oferiment bastant
rednit; malgrat sida?), aquesta
Nord
-0'95 fabricació continua molt desani52'50
53 1 5
Alacant
-1.13 mada a fer compres pels
46.00
47 . /3
- - que expressarem. 3o va esser
taro
14' 00
Andalús
61'75
+0.50 possible registrar ni una sola
61'35
M. Rif
141'--300 vendo.
Explosius
-0.50
Colonial
5075
.50'25
Patines: Lia preus san tarad
Hutleres
3550-0.50
55.0a
6'6o
+0.13 força sostinguts, però els com675
Petralets
Felgueres
---0'28 pradors tan sois adquireixen el
43'50
43'25
Tramies O.
33 • 75
35 ' .5 A+0.25 mes precis, fins esperar si hom
+0.50 dieposa quelcotn tnes favorable
57'5n
Tramvies P. 57'000
- - per a la indústria flequera.
2325
23'25
Transversal
+150
232'0e 23650
Bons Or
Ordi I Meada: Les ofertes per
ro8'5o to8am - Gas E.
aquests generes stin força mes
153'00 153'00 -2.00
Ford
1 430- - actives que dies enrera i amb
Fletes
1450
bon desig venedor per a portar a
tenne alguna negocia, perb de
BORSA AL COMPTAT
Els deutes de l'Estat han seguit man- !nomen( nr) es possible, rae els
tenint els canvis alta d'aquests darrers compradors disposen d'alguna
dies amb variacions de petita impon- existencia i voten esperar per a(
encara minva una tinca la cotansia.
Els Deutes Municipals, si be en la lització actual, la qua' és de 33
sessió d'ahir no van assolir una millora pessetes per ordi de Castella i
d'im portancia, van sostenir-se els can- a 23 la t'A yuda d*Extremadura,
vis ferrnissims. Igual va passar en les ponal bit damunt vagó origen.
Obligacions de Tresoreria de la GeneEle Ores gOneres sense varalitat i Diputacicns del 4 t/3 i 6 per
Meció.
106.

Mercat de liot!a

SOLER 1 TORRA Germans
BANQUERS
Rambla deis Estudis, 11 i 13, i Bonsnccés, 1 1 3

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment t er de maig
CAMERA CUIRAIMIADA

CRINES DE LLOGUER

per a guardar valora , documents, joies I altres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Es pot visitar tots els dies feiners, de 9a 11de 330 a 6

•••••41+••••••••••••••~44+544+44+••••+~~444
DIVULOACIO SANITARIA
DE L'ACADEMIA DE MEDICINA

DE DARCELONA

Relació de les plantes amb la
higiene
No conve que el poble deseonegui la relació de les plantes
arnb la higiene, ja que no sols
es cultiven i se'n fil cura als
jardins i pares pública, sind lambe a les cases particulars;
plantes cultivados en testos.
I.es plantea produeixon durant el
dia un benefiei6s efecte higieMe. renoven l'aire de l'ambient,
enr/9111 111 - 10 d'oxigen, gas necessari per a la respiració, i einpobrint-lo d'anhidric carbOnie, gas
noriu a1 nostre organismo i beneficiós per a l'alimentació del
vegetal. D'ate, resulta el dable
efecte higienic: augmentar la
part bona de l'aire i disminuir
la nociva. Ultra aixa, cal tenir
en compte la influencia educativa ile resletira tle les flora.
Penh s'ha de tete present que
aquests efertes higiénica sön
deguls a l'aetivital nutritiva del
vegetal, que exigeix 118COSSärianient lu presencia de la Ilum;
'lomea ami) l'energia de la llutn
poso la planta en activitat el
pigment clorofilie que posseeix,
per a la sintesi organice. De manera que durant el dia es poden
posar testas amb plantes dilatae
de les habilecions mes rettrades
tic. les cases, mentre no els fallt
Buen natural o artificial. Denles.
les essències que solen exhalar
attirehe tots els emgetats lonen
hIt lerl poder antiseptie i tingmenten la impertneabilitat de
faire al fred i a la calor, evitant
eanvis sobtats do temperatura.
Fina aquf la presencia del vegetal es favorable, pera el Mate/la vegetal esdevé antihigienie
en la fosca (durant la tul) i en
un ainhient tancut, ja que antb
la manca de Ilum no exialeia
nativas) elorofilina. Per lana
ronve retirar de les habitaciona
un es dotan ele testos i adhlic els
ratas de flors naturals, perque
la vida vegetal es tentie ¡ he 9
el:tirites vivos segueixen encara
respirant durant mol( de temps.
eintat."

MERODEO LIES NOVUTATE
DE PRIMAVERA

7

J.

GRAU

Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País
Aquesta Corporació adjudicara els preinis (undule pel mestre
compositor de música En Remeta
Vilanova i Barrera, el repartimeta deis quals es verificará el
31 d'agost segons disposicions del fundador, que mes
avall es diran:

Preml a la Virtut FIllal.-Diploma bonorific l'import dels
cupons vençuts durant
any, de Titols del Deute de l'Estat afectes a aquesta Fundació,
que pollean Mente un Cal o filia
de inúsic nascut i vei de Barcelona que sense mes auxilis que
la misten, o el seu treball marttingui hagi manlingut eis seus
pares impossibilitats de treballar.
Premi a la Vletut Maternal.Diploma lionorifie i l'import dels
cupons vençuts corresponents a
111111 anualitat de Titols del Denle
de l'Estat afectes a aquesta Fundació, que podrà obtenir la vídua
sie músic que sense mes subsidia
i remeses que els del mostest
treball mantingui ¡ eduqui, o
hagi manlingut i educat, mes
gran nombre de fills legitims de
pare músie.
Les inste/mies en opció ale
premis eamentats padrou isser
presentarles fina al dia 31 de
ining vinent a la Secretaria cl'aTiesta Eeanbmica (Sant Sever,
número 5, principal`, acompanyant ela documents justificat ins
de les eircumstancies que s'alleguin per a optar 81 prenti, i de
la bona conducta moral: havent
de forinular-se les sollicituds per
persones alienes a la familia dels
interessals per als quals se solliciten els premis.

VIES URIN ARIES
POUCLINICA PARRE PIJOAN
retenes 5musts
•
Maleli les secretes
Rambla de Canalete*. 11. Tse

CENTRIC

HOTEL

emulo compteta
Oran confort modern
de* de 14%0 pe esetes. - ~Mielens
• Caben. a 6 Atea.
de. de 5 000000
?Meten 1/441
Rambla dele illtleble, 5
LARCIMONA

PER DONAR MAJOR
unpul 5

a

InlúsIrh le ',M'Unen? nereislIO

sort amb aportaeln de capital Pe r a fall-',43

l'sombitstracto. Detalls, S. 'MenPETRITEOL.111!E
"1 Teleren 13527 (.""
lilao?,(le
Laforia, •-3, ton, t, de 6 a L
5

le

Dimarts, 24 'd'abril de

LA PUSLIOITAT.

1911

ES PECTACLES
Teatres

TEATRE POLIORAMA

GRAN TEATRE DEL LICEU

CINEMA ESPL Al

Oren CoMpanyla de Comedias ~tiquet
LUPE RIVAS CACHO
hna 2.,ris 4 ¡ 4 de 5, I nd, 1/4 d'II:
EL EX... Fi he resta tarda I nit. Demts,
mi: estrena de 10.CALERAS A.O.
AJ

CORMA. entre Montaner 1 Arlbau
REVISTA FOX. ENEMIGOS INSEPA, per Morbo Nixon (nomes
a la tarda). PAPRIKA (gran« de
sal), per Franzleka

Temporada oficial de primavera
COmpanna de BALLETS RUSSO8 DE
MONTECARLO. QUedS obert Eabonament

Aval, dImarts, 1 demä, dimecres, no
In haurà (uncid per als darrers as•ligs de la propera estrena de F. Romera 1 Gallitemo F. Shaw, música
de Ellluslre mestre Torraba
de grandlós exItäs al Teatro Calde- 1
rón, de Madrid

CHIWONil

PrImeres figures del reparlinunt
Matilde Valga«, Malla Teresa Planes, Ricard Niayral, Carme Llanos,
V. Ruiz Parle, Antord Palacios, 6
!
Miguel Tejada I Joan Baraja

Dchpht X a

CA•ITOL
4 tarda 1 10 nit: "El frente Invisible",
Le

Trude

KURSIAL

que presenta el veritable circ amb

25 CUAN SIIIS CíR1P
BELLES GIMNASTES. COLOSSALS
SALTADORS
L'EMOCIO AERIA . - BARRISTE() MIAMI
ELS CELEBRATS CLOWNS

Famle de Oriol., ti • Tal,. 1 3352
Avni, tarda, sexstd continua de quatre a van tarda, 1 nit, a les den:
A MEDIA VOZ 1
/
I la superproducció 31. G. M.

TIERRA DE PASION

Germans Díaz

Interpretada per Jean Harlem.
I Clark Gable

amb una divertldlaalma nom humorada

WRZUlfg10f14

FINKS
AYERES
SKATING

L'exit definiiin de la temporada
Tarda, a les quatre, I nit, a les dem

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA

,

el més meravellós
la máxima novetat

TEATRE BARCELONA
Companyia de Comedia

per Greta Garbo, John Glibert, Lewis

Stene 1 lan Xelth

Producció Metro Golawyn Mayer
Es despatven localliats amb vuit ales
d'anticipad()
Nota: Aquesta pellicula no es projectara a cap mes sald de Barcelona
duran: la present temporada

López Heredia

11 EXPECTANTI3 CELEZNITATS MAI
VISTES i gua nomas poden saure-lee •

Atad. dimarts, tarda, a un unan de
sis: Intereasant reposIció de

'OLYMPIA

NENS: ReCerdell als sastres paree que
dilo., • de° guarts de cinc de la tarda,
se celebrará el grandiós festival Infantil,
iota els nena es anularan per la pista
muntant els preciosos casar Sea amb

EL NIDO AJENO
'Sil. a un quart d'onze, ranciO 3
benefici de la Creu Roja, per d,OlIn.
rus aficionats: LUISA FERNANDA
Dema. dIMecres, tarda 1 Mi, tercera d'abonament Joventm Tradicionalista: POR TIERRA DE FHOALG013. DIvendres. benefiiii (l'Heno
López Heredia: estrena du CUANDO
ANGELICA FUE HOMBRE

4 tarda 1 030 nit: "La amargura del
general Yen" (ilnleament tarda). "Un le.
noria en sleeping" "Sierra de Ronda",
en espanyed, Rosita Dios
88888 PALACIII
Continua 4 tarda: « La dama del avión",
"Una mujer como ninguna". "Su único
pecado", en espanyol. Ronald Colman.
Noticiar'

EXCIILSIOR

tarda 1 930 nIti "La ruta de los cielos" (Unicament larda). "La %trina q uebrantada". "Su único pecado", en copa.
mol, Ronald Colman. Noticiar'

va a comptadoria

115 - Telefon 11221

Avul, a les quatre, I nit, a les 10:
La gran producid

REVISTES
A ya!, larda. a les 5; LA CAMISA DE LA
POMPADOUR. Nit. a les 1013,

LAS PEPONAS
Rail creixem

APOL.L0
TEATRE CATALA
Companyia catalana
Primera actriz: ASSUMPCIO CASALS
Primer actor 1 director: JOSEP CLAPERA
And, clIniarts, tarda, a Ir cine:
LA BONA GENT
Nit, i cada mt

LA GLORIOSA
de Miguel Poal-Aregatl
Diniecres tarda. a les cinc:
EL PUBILL

Chismes

per Ralmu, Marte Glory 1 Luden Baroux
Freue: ales felners, 275 pies.; 'asilos,
sessió numerada, 440

1,005, 1 ',10i

despaixa a la tarindla P e r a la sessiA
numerada de clIumenge, larda, a les sis

TEATRES

CINE RAMBLAS

tarda, de 4 a 8; nit, a les lo
Gran Con de Flarelle en la divertida
comedia

Rambla del Centre, 115I Telf , 11111172
!
Ovni: COMICA 1 REVISTA

Una ventura en Túnez
deliciosa comedia.

A TODA BELICE
per Joan Manis 1 WIlliam Contar
Sess10 continUal

Apana. ... Tarda: "La bona gent"; nit:
"La gloriosa".
Barcelona. ... Tarda: "El nido ajeno";
L(1158 Fernando".
Cómic. - Tarda: -La camisa de la Pompadour"; nit: "Lao peponas".
Espanyol. - -El rei fa ireballs forçats"
Nou. - Tarda: "Que hablen las muje•
res"; nIt: "Las nlilas de dona Santa"
(no apta per a senyoretes).
Olympla. - AmerIcaln Clrque.
Panorama. - Tarda I !in: "El ex..."
Victoria - Estrena de -Raza de bravos",

..3.••n••n••••n••••••••n•••••••••n•••••••nn•n•••••••n

Actualitats munes°.
Viatges - Etc. -

CINEMES

SPLENDID CINEMA

Acta/61116U. - Reportat g es n'aetualliat.
Arnau, - "Una cliente Ideal". "Ila en.

INTIM CINEMA

Censal' de Gent. 217 • Toleren 100111
e5e: 01111 programa:
La bonita romedla
UN PERRO CON PUPILA
per 31adekine Gulttt
La pelltoula musical
CADETES
per A/herl Bassermann
SINFON IINFONICO, allbulau sonora
Erdrüna de la superprodurció 51. G. (d.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Rosselló, 267 (entre Passeig de Grecia
I Rambla de Catalunya)
Avui, tarda i nit. Setman3 chinlitica

d'Altone !Mural música dei inestre Sunyer.
150 vesilts nous de la casa Carol und
Mary, 11 decoracions noves Ile fahle,
Liuls I Buye. Baliabes de Roberto. Girls. de \Va«, lionmonn. amh la rollaborarle,
Jazz, pianos
de la Lliga de Nacions I de la Unlrereltat
Es despatza a tots els centres de localizals de Zurich. Declarada d'utilltat nacional

El enemigo en la sangre

El règim del PHOSCAO s recomanat als convalescents. als
anémico, als anciano, a les dides, a tots aquells que pateixen de
l'estómac o digereixen amb dificultat els alimento corrents

La máscara de Fu-Manchú

gran Crearle) de Boris Karloff, Lewis
illone 1 MIrna Loy

FORTUNY ,

S . A . , Hospital, 32 - BARCELONA
219

Programes d'avui

Companyia d'A. 14

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

Pau Casa'

Obres de C. Franck, Futre, y. d'Indy,
Mllhaud, 0'. Schmitt, Messorgel, RImskt
Korsakov. Despatx de loralltatsi Unió
Musical, Casa Werner, Passelg de Gräcla,
numero 54

Es

Documentals
Sexta continua
Butaca UNA PE 88888

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS 1 EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

PALAU MUSICA CATALANA
Demd, dimccres, a ?es 10 del vespre.
Linque concert cliriglt pel msetre

REINA EL AMOR

TEATRE NOU

Companyia de JOSEP SANTPERE
AVUI, climarts, nU, a les deu:

nii. 945; Revista I 131bulios.
Marie Bell

Su Alteza la Vendedora

LAS SORPRESAS
DEL COCHE-CAMA

no apta per a senyorel es )

Concerts
ALBERT WOLF

amb Albert Prejean. Claudette Colbert
I Frederich Marrh

Las niñas de Doña Santa PUBLI CINEMA

NOCA°

111011EMIA 1
Continua 345 larda: "Un disparo al amanecer''.
en e/ Cairo",
Barrio
chlno", en espanyoL DIbi‘dx
os

Orquestra

RIC ALIMENT...

Aliment constitult pels elements nutritius naturals deis vegetals
harmònicament associats, si PHOSCAO treu un valor alimentari
de primer ordre deis hidrato de carbon, de les albúmines i ma,,
téries alburninoides que contA. Aquesta composició, molt acura_
clamen establerta, fa que el PHOSCAO sigui tan ric com la carn
en principis nutritius i pugui bastar amb escreix per a satisfer
les necessitats fisiològiques de l'organisme. El seu sabor molt
agradable exerceix una acció estimulant en la digestió, i el seu
ús prolonzat no causa mai sensació de fastig.

CARLOMAGNO

COLVICI0141
5,01, larda, a les 4, I nit, a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. PARAMOUNT
GRAFICO. BETTY SE DIVIERTE (
buixosi 1 AGUA EN EL SUELO, pelIlcula cil.stribuida per C. 1. F. E. S. A.
amb ancument deis germana Quintero

UN

11111115

4 tarda 1 930 bit: "50 0 una vida". "El
adivino", en espanyol. "Melodfa en aZul"
I Cómica
ORAN TEATRE COMTAL
Continua 345 tarda: "50 $ una vida".
"Ei adivino", en espanyol. "31e1Orita en
azul" 1 Gdmiques
MONUMENTAL
Continua 345 larda: "Samarang". "El
chico de /a parroquia". "Su 11/1trna pelea" I Dlbuixos
NOVAL
Continua 345 tarda: "Samarang". "El
chico de la panel:101a". "Su última pelea"
1 Dibuixos

TI&@IP©L

6113.10 eOleet3

Es despal

Butsgues a tres poca.; general, 1 pta.

TEATRE COMIC

von Molz. Cdmiques

f larda 1 10 ni:: "DIplomantes". Den
Wrmeler 1 Robert Woolsey. "Damas en
la prensa", France pee

REVUE

Iran.

TI VOL I
4 tarda 1 10 nit: Noticiar!, Documental
"La cil/dad de muten", Catalina Barcena
I Antonlo Moreno. Avui no actuar%

CATALUBTA

1

cornil-ido:la

SALONS CINAES
Catalina Barcena

Tolèfen 34540
A lea 15 de la nil. Colomal programa del

Com panyla lirlta LLUIS CALVO

Grandiosa presentació

en espanyol, per Douglas Falrbanks,
junior, I Lorelta Young

OLYMPIA

TEATRE NOVETATS

LI

SU ULTIMA PELEA

trado liv fotógrafo'', "La casa es se s.
ria" I Gala Mirlo.
Amarle. - « Papa se casa", "El caseros de las sombras" 1 "El gran domador".
Arenes. - "Susana llene un secreto", en
espanyol. "Gente perseguida", en espanyol, 1 "Dos buenos camaradas".
49111 49011. - "1.05 tres guapos del Ph•
tu:IC(0i". "La llama eterna" 1 -Grato
suceso" i gnIrarnent tarda,
Barcelona. - "El túnel'', "De rara Al
cielo" 1 "TImbucloo".
Boherne. - "Querernos cerveza", "El
testamento del doctor 5Iabuse", "La

rasa es seria'', en espanyol, 1 "La propia culpa".
Bohemia. - "Un disparo al amanecer-,
"Idilio en ti Cairo" I "Barrio anal',
en espanyol.
Boto. - "Las aventuras del rey Pausole" I "El primer derecho de un hijo".
Broadway.-"Central Park" i "Liebelei".
Catalunya. - "Dlpionlanias" I "Damas
de la prensa".
Capital. - "E/ frente invisible".
Collsoom. - "Agua en el suelo".
Cotal. ... *Una vida", "El adivino", en
espanyol, I "Melodia en azul".
Comedia. ... "Labios sellados",
lo safarrancho" 1 « Avidez de tragedia".
Diorama. ... "Quizas tal vez", "Suerte
de marino" i "Bajo el cielo de Cosa-.
fillima pelea" 1 -PaprIka".
Espiar ... "Enemigos inseparables". "Sil
Exoelslor. - "La ruta de los cielos",
1 finleamen1 larda). "La virtud quebrantada" 1 "Su único pecado", en es'
panyol.
Famina. - "Tierra de pasión".
Fantasio. - "Las sorpresas del coche
cama".
'repon. - "N'Ida azarosa", "As( es
Broadway" 1 " p u Único pecado", eil
espanyol.
Gaya. - "La noche del pecado", "El
precio de la inocencia" I-Por el mar
vlene la ilusidn".
Intim. ... "El enemigo en la sangre".
Irle Park. - "La mäsrara de Fu Man.
din". "Hoy o nunca" 1 "El túnel".
nu f aaap, -Lo amargura del general
Yen" Oinlrament tarda). "Un tenorio
en Sleeping" I "Sierra de Ronda".
Lausana. - "SIMIOS . hoy", "De pa-

n'anda","Burda libre' 'I "Se necesita Talla. - "A toda velocidad", "Todo 400
el amor" 1 "El canto del ruiseñor".
un botones''.
MaJestic. - "La bija del regimiento", TIvoll. - "La dudadde cadena".
"Las ocho golondrinas" 1 "Chofer COn
faldas", en espanyol.
Marina. - "Adids a las armas", en es"EI collar".
panyol. "AtlantIcla"
Mundtal. - -511 debilidad", "Una 'vez en
la vida" I -Pasa e/ amor", en espa-

05 01.
MOnOmental. -

"Samarang", "EI rhleo
"u última pelea-.
de la parroquia" lo
Mirla. - "Una vida", "El adinno", en
espanyol, I "Meloclia en azul".
harta. - "Prestlglo" 1 "A. toda velocidad".
Parla. - "S. A. la vendedora" 1 "Reina
el amor".
Päthle Palana. - "La dama del avidd",
-Una mujer como ninguna" "Su unir:. pecado", en espanyol.
Pea«, ... "Un disparo at amanecer",
"Idilio en el Cairo" I "Barrio chino",
en espanyol.
Pobli Mnerna. - Rapen-mi g as Monnalltat.
Principal.... -Las aventuras del rey Pan.
sola" 1 "El primer derecho de un
hijo".
Ramblas. ... "l'Eta aventura en Túnez" 1
"A toda hence”.
Royal. ... "Samarang" "El chico de la
parroquia" 1 "Su tiltima pelea".
Select Cinema. - "Plraros amigos" irmlcoment bardal. "Labios sellados -. 1
"Chandú".
Sala Votarla. - Dijons. 116: "Puro de
pelar" 1 "Vmdan uns canciones".
perro con puSplendid cinema. pilo", "1:iniales" I "La maseara de Fu
3Ianchu".

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 23 d'abril de 1934
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