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la

dimissió Un atemptat
Lerroux ha presentat
frustrat contra APARICIO DEL PISTOLER
total del Govern
Salazar Alonso
L'organitzacie de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya

per JOSEP MARIA PLANES

flan

.31

estat consultats els senyors Alba, Reatelro,
Azafía, lelwara, Santa16, Negrin i Cambd,

Madrid (t'3° marinada). — Aquesta nit, en sortir del Ministera de Governació, a dos quarts de vuit, el
senyor Mazar Alonso, en arribar a
l'altura del esa .= de Carretas el
entre en el qual anua e! ministre,

vid seran consultats els senyors Martínez de Velasco, Barcia, nelquiades Alvarez, Gil Robles, Horn, del Río,
«
Gordön Ordax i Martínez Barrio --

Els Sindicats de Barcelona, els veleras paguessin los gastos oue tengamOf y lot
'leiste'. en 1909; constituir-se en rano; jornales perdido. A mes, volien un difoguejar-se en 1912, 1916 i 1917; arel- pnsit de das o tres mil pessetes, per guaja
xer de tal forma que la U. G. T., t:ut calguda fugir, t, finalment, prepotente
próspera a tot Espanya, no té cap mena que los un sol component del Comité
de forca a Barcelona. El proletariat ca- el que estigués en relacia amb ells.
Angt1 Pestafia es negó rodonament a
tala. Partidari de l'acció directa, es traba
molt millar en l'anarquisme de alármala servir-los. 3Ias tarde supe—diu—gne
i Sorel que no pes en el marxisme or- ha5tan hecho la propuesta a la oradnie
sacian, a un Comise, y éste cometió la
todos.
De fet, cha atemptats socials PróPia debilidad de aceptarla.
Segons Angel Pestaña, hi hagué en-mentdisa19zo,prnibaren a impressionar l'opinió. Quan en cara una casa pitjor que els atemptatst
fabriques ¡ tallers començaren a sonar eis atracaments. Cuando el cometer
les paraules alcmptat personal designant atentados COMelif.h a ser negocio poca
una sanci ó aplicada als que obstaculit- lucrativo y, ademes, peligroso, se pu.io
zaven no sola la vaga, sinó la sindi en práctica el atraco, a pretexto de ob.
cació. va ésser per l'any 1916, al voltant tener medios económicos suficientes pade la trágica vaga sostinguda pel Sin- ra hacer frente al terrorismo de los Siedicar de Contramestres El Radian', que dientas Liares, para proseguir la obro
fou un deis nuclis generadora del Sin- de propaganda social y de preparación
dicar Linie. Tal cona détem ahir, l'orga- revolucionaria (3).
nització coneguda amb aquest nom prenL'ex-líder sindicalista explica el cae
gué volada i forma definitiva en el concret que, en certa ocasió, el Comitè
Congrés celebrat a Belles Arts l'any pro-presos acordis no acceptar els dia
1918. El Sindicar Unic, purament anar- nene procedents d'un atracarnent Sin
quista, exerd una hegemonia absoluta embargo, .nee más tarde que, o prelir
del acuerdo de los delegados de Jai-0e
fins a les darreries de 1920.
No es pot dubtar de l'existència de irr STod, -olas. el Comité pro-Presos
les represalies organitzades directatnent
Pe r la Federació Patronal amb el famas
baró Koenig i la seva banda i el no
menys famas policia Bravo Portillo.
Burgos Mazo, que fou ministre de
Governació durant l'estiu de 1919, en un
llibre publicat per ell, atribueix a les
organitzacions patronals l'assassinat del
Tero (19 de juliol de 1919) i Un aternptat contra uns altres sindicalistes, del
qual resulta ferit Progreso Ródenas.
També atribueix a la policia patronal
la conocació d'una sirle d'artefactes explosiva destinats a impressionar repinta.
Les represàlies organitzades cornenearen de deba dins de l'últim trimestre de
1920, al voltant del que va isser el top
inaugural: rassassinat d'En Lairet. La
naixen ça del Sindicat Lliure, patrocinas
per les autoritats, comptava amb la sim
patrona, de les anomenades-patidels
fardes vives i duna bona part de ropinió, gairebé la mancar de la gent conservadora. En plena época dels atemptat, , quan la víctima ei del Sindicar
Unic, o l'agressor resulta isser del Lliure, mentre la gen t de dreta considera el
fet com un trienal de la pan i de rordre
social, els autors ho consideren un triomf
de l'organització prèpua, anant descaradament, com els de l'Unic, a l'hegemonia
sindical conquistada pistola en mat

Sembla que entorr daquesta cam- AL DOMICILT DEL SENTOR
LERROUX DE BON MAT/
anya a favor dels drets del Parlament shi amaga una maniobra a la
Madrid, 25. — A dos quarts de den
qual es diu que no és del tot estrany del metí ha acudit al domicili Partiel aenyor Alba. Es tracta de no fer cular del cap del Govern si president
possible cap altra solució que la del d'Acción Pierdan senyoe Gil Robles.
senyor Lerroux i preparar a favor Poe després ha arriba/ timba al dod'aquest una manifestació sorollosa micili del President el senyor Alba.
de simpatia quan es presenti de nou L'entrevista entre els senyors Lera les Corts al cap del Govern, cona roux i Gil Robles ha durat tres quarts
una manera de provocar una crisi d'hora. En sortir aquest darrer, els
jets esdevingurs diumenge en- Ilei al Parlament ; el gotees, per en- mis important que la ministerial. Pe- periodistes han tingut amb ell el seea demoatren cae a qüestia de ram- degar la situada que el pum de vista ra és molt possible que tot això sigui güent diileg:
aistia tozava un pont sir.gularment sen- presidencial creava, oferí publicar uns una de tantea combines que s'han
—Hi haurä crisi?—li han pregunto.
—No ho sé; pera cric que total.
able de la consciencia republicana del decreto que en la practica neteralitzessin
pais; molts que havien secan amb una rinconstitucionalisme dels tres punta de
—¡Coneixeu el • rumor d'aquesta
referencia.
Aquest
reeurs,
pena,
com
cierta ' fredor en debata al Parlament
matinada?
dèiem ahir. no corregia el vici fonameneibee aquest terna, en acure aprovada
—Quin? —ha preguntat el senyor Salazar Alonso, ministre de Goverata han sentir una reacció que ni ells tal de la Ilei. Aleshores el President de
nació dimissionari
Gil Robles.
mastines esperaven. Realment, en l'es- la República mana:esta que ja cese se
—Dones la formació duro Govern
la
facultat
del
veto,
signaria
nbstrusa
republiperit i en alguna extrema concreta de la
afaura, radicals i esquerra
un individu ha llançat sota l'automòhei hi ha alguna cosa de munstruas perquè legalment no podia fer altra cosa.
bil un arte-lacte.
cana.
per a qualsevol renablica per tebi que si- pera que es reservava de salvar la seta
El senyor Gil Robles ha replicat
Els guardies de Governació Iban
gla . El mateix President de la Repúbli- responsabilitat personal en un document
vivament:
vist catire, i creient que es tractava
ca no ha pogut evitar aquest moviment acireeat al Parlament.
—De cap manera. No hi ha mis duna pesa despresa del cotxe, l'han
Aquest ha estar el cas. El President
de repugnancia espontània ame s'ha prosolució que un Govern Lerroux.
recollida. S'han dirigit al Ministeri
dialt en el Set/ esperit. i a llora de san- ha cursas el document en el cual expesa
—Creieu que airó quedara solucio- de Governació, on han dipositat
el seu desacord amb alguna dele extrerns
cionar la Ilei. escrúpols ben justificats
nat avni?—han tornat a preguntar els l'artefacte. Els oficials de seguretat
deturaven la risa. El senior Alcala Za- de la llei d'arnnistia; el govern. per la
informadora.
que estaven de guardia han vist que
xara. pera,. és un jurisconsult eminent seca banda, ha eres la iniciativa del Pre—Cree —ha contestan en acótela- es tractava duna bomba marca Laité una sensibilitat jurídica tan suscepti- siden; cbm una desautorització. i clavan,
deis periodistes— que tot que- fite. Han dipositat l'explosiu a les
dar-se
dilema de la dimissió del Paestslent
ble i una imaginació tan viva que de
dará arreglar avui.
coces del Ministeri fins que un car*andes li creen situada:1a morals entre- de la República o de refrendar el veto
El senyor Alba, en sortir del do- ro blindat l'ha recollit i I s ba dut al
ha
cresset
mis aporta dimitir en. Ara bé
ies.
micili
del
senyor
Lerroux,
ha
dit
ala
parc d'artilleria.
Ara ha estas virtima de la seva serti- per lea explicacions que el President ha
periodistes que havia acudir simpleLa policia i els guàrdies d'assalt
litat imaginativa. Un precepte CMIStit1/- fet m'obligues en el seit document resulta
ment per tal de parlar amb el cap han sortit del Minister; i han recorCieldi disposa smc tots els actea del Pre- ente el «mínele no da entre ell i el e ndel
Govern
i
que
no
tenia
res
a
die.
regut
els carrera dels voltants on s'ha
nden! de la República han d'anar re- vern , sanó entre ell i el Parlament. El
—Dones el . senyor Gil Robles ens comas rate:nptat. i han interroga:
frerdats per un ministre responsable. Se cas te tanta transcendència com noTetat
ha dit que la crisi serä total—li han algunes persones, pena cap no ha
-rte la seva consciència de republica perqué fa passaibles només dues soluaportat detalla sobre qui puguin esindicat els periodistie.
d'home de ileis, la d'amnistia ernte- ciona: o el President de -la República
contestat-* •ss 'abra ser els autora.
davant del Parlament i aleshosia tres extrema que ell renerava anti•
del
Consell.
(lupas
govern
rente*
I*
de
fer
tan
qu
e
temstitucionals, i per -tara. -no els ;india res
EiJilresidaat do la Reptelica. imayor
sancionar amb la seva signaturä. Ne- senti l'actual constitueió de la Cimbra.
EL CONSELL DE MINISTRES
Alcali-Zemosm
sant-se a avalar-la amb el seu nom, la o manté els punts de vista que ha exposat eta el seu missatge, 1 en airpni
hei havia de tomar al Parlament. La faA v dos quarts ' de dotze del matí ha
masar en aeletulació : per , talkde -.mente- arribat a la Presidència del ,Consell
cultat del veto presidencial esti categ a- cas ha de dasso/dre el Parlament.
No volem entrar en altres comide nir refervelcancia politietas
ricament mnsignada en la Constitució
el senyor Lerroux sense fer cap maEls republicana, i especialment ,el nifestació ala periodistes. A partir
El Preaident pot negar-5e a signar una meint; 'el problema constitucional per
Els pistolers de l'Urde
Ilei votada pel Parlament Per a exercis dl sol ti prou envergadura per a absor- senyor Azaiia, propugnen per un can- daguest mornent han anat arribant
El senyor Salazar Alonso ha dit
Eta el seu llibre Lo que °Prendí en
lar aquesta facultar. el senyor Alcali bir, mementaniament. l'alme j a general. vi de • l'actual Govern, substituint-lo els ministres, essent el darrer d'arri- que el Govern havia declarat l'setat
la vida . Angel Pestaña escriu que els
Zamora crea que. cona a acte Pr es iden El dramatisme clel °a:sitie-te pera). fa més per un altre de netament republicà, bar el senyor Salazar Alonso.
d'alarma a tot Espanya, obcint aques- atemptats contra els patrons Casadevall
Angel Pestana
necessita nue un ministre resPon--cial. urgent el cleseralae. F_sperem que avui que, encara que no es digui, impli—S'haurä de fer un nou apèndix
mesura a la previsió d'haver d'u- (24 d'octubre de 1917) i Antoni j Arel;
sable el refrenda i -abrí ho exposi en el els esperits trabaran la lecidesa necea- caria la dissolució de . l'actual Parla- al diccionari han dit els ta
tilitzar
facultara
de
la
lid
d'ordre
púaceptó
cinco
Irak Posee
li
Ana
per
a
desfer
aquest
nus,
en
benement,
Pera
aquesta
contingencia
no
any)
1P-arfor
cor.s ell celebrar dilltms. Cap dels Miperiodistes, referint-se al que aquest blic contingudes en els articles persa Trinxet (ao del mateix mes i
feren concebre sospites don radien sor- garen.
nistres no teeedl a pesar la seva saz- fiel de la nerinananci a i enrobustiment de entusiasma tothom perquela dissolu- digué ahir en sortir del Consell de nents.
Pestana diu clase (en tata eis pcesalles
ció pedria ésser en les actuals cir- Palau.
els atemptats. Pocs dies després,
tir
rit ..-Jra en el missatge de devolució de la la República,
Ha fet constar el ministre que la
error, ~pe :MI
cumstäncies favorable a les dretes
El senyor Salazar Alonso ha con- disposició portava la firma del Pre- en el Centre Obrer del carrer de Mer- per convencer del sZtt
herir 414 SIASeeptibilidader, els que, flan'cadera rebia la visita de dos joves.
ara s'ha produit una situació que re- Precisament per les causes de la testat:
sident
de
la
República.
gats de ple al reviera del crün, no ma—Cal entendre les coses, perPrecintbulos—diu que li van
torda, mis agreujada, la que es va crisi.
En fer-li observar els periodistes
nen tornar a convertir-se en simples
1 quant als socialistes no es veu que jo era vaig referir a la crisi de
produir quan la erial de juny de l'any
dir—veni m os a Plantearle la cuestión.
que
s'havien
jet
alguna
comentarla
proletaria. Pronto llegad a lo centelnridn
darrer. La dilema:Ida est à en que pel moment molt clara la- collabora- règim. ¡Què signifiquen les crisis de per a aquesta detcrminacia, ha dit:
La qiiestia era la següent: els joves de que nada o muy poro podía hacerse.
aleshores eren les esquerres les que cié que prestarien als republicana, ni Govern davant el regim?
rt dun grup anarquista
—Dones
tina
(acultan,
per
a
sisa
i
formaven
pa
En venir la Dictadura, tosa aquesta
es mostraven mes excitades contra quina actitud prevaldria en ces d'una
El Consell ha quedat reunir a un per a declarar l'estat de guerra si cal. d'acció disposats a Prosseguir robra ja gent s'amagraren o fugiren a restranger.
suposades extralimitacions constitu- dissolució amb Govern exclusivament quart d'una, i a tres guarra d'una ha
Madrid, 26 (taso matinada). — De- començada, proposaren a Pestaña que
cionals, mentre que ara són princi- republicà.
sortit el senyor Lerroux. Quan bai- mis publicara la "Gaceta" el decret los el seu intèrpret prop dels Comités
Com diem al començament, la si- xava les escales de la Presidencia, declarant l'estat d'alarma a tot Es- confederals, particularment del Comisa Els pistolers del Lliure
palment les dretes i els altres també.
L'opinió general dels grups que tuada) no pot ésser mes confusa. Pe- perquè l'ascensor no funciona a causa panya.
regional. Estaven disposats a atemptar
La banda pagada pela patrona iota ucomponen la majoria parlamentaria ra, els política acudeixen a les con- de la vaga dels metallúrgics, els fotòAquesta nit han estat fixats als contra el patró o director de fabrica que ganitzada per l'anomenat baro de Roeis que ha de continuar un Govern sultes del President sense cap difi- grafs han fet algunes plagues, ¡ en edificis públics els bans correal:no- l'organització els encarregues de supri- Mg i reclutada en els bancos loas soLerroux, perquè volen fer del presi- cultar, com si es volgués arribar de adonar-se'n, el senyor Lerroux ha ex- nents.
mir. A canvi d'això, dernanaren que seas Mala. Corn a capta de quadrilla, tetaa
dent del Consell dimissionari el sim- totes maneres a una solució. Es pos- clamas:
Antoni Soler tal "El Mallorqui". Brabal dels drets del Parlament. En can- sible, i amen ho cree mona gent, que
—¡Per què no m'heu avisat per a
vo Portillo, acusar d'estar al servei de
vi, se suposa que el Cap de l'Estat pel damunt de tota altra consideració posar bona cara?
respionatge alernany, fue separat del
prefereix una aitra solució, de color política pesi en els actuals moments
El cap del Govern, dirigint-se als
carrec de coraissart de polizia, i aleabaindeterminat, que doni la sensació la proximitat del primer de maig, informadors, ha dit:
res Nasa a dirigir peraonalment la banque no hi ha venguts ni veneedors. que ha pres les proporciona d'un es—No m'entretingueu. Vaig de seda que havia de jet la guerra als pistoHa cridat Falencia que hagi estat ci- deveniment ple de reeels i de misteris guida al Palau per complir una delera de l'Unic. Els seus eempenents, que
tar a consulte el senyor Rico Abello, des de la manifestada, de força que cisió personal ratificada després plees dividien en tres grupa tracció, cobraactual ait cemissari al Marren, i com varen fer els socialistes amb la vaga nament en el Consell.
ven un jornal de quien pessetes daque ningú no creu que sigui per co- sobtada del darrer diumenge.
sense dir res mes, ha marre series. Els atemptats es pagases a part
neixer l'opinió de les calan«. del Rif, • La nit porta consell i s'espera, pot- guidament a entrevistar-se amb el
El senyor Lerroux
Bravo Portillo havia estat nomenat
sata arribar a fer creare que el se- ser amb més curiositat que angúnia, President de la República.
policia oficiós del capita general Milans
(Dei acetre corresponsal especial) nyor Rico Abello era l'home designat el que pugui passar denla. Perqua
del alosa; tenia poders especial; i una
per la seva grisor per a presidir el
Ilastima en tot això da que el se- EL SENYOR LERROUX
impunitat absoluta.
Madrid, 25. — La situada) es pre- nou Govern, on podria demostrar una la
nyor Alcali Zamora ti mona ra6 en
Desistes vingué el terrorisme governa'tensa molt confusa i tata els politiza vegada mes les candicions d'estadis- totes les observacions que fa en la PRESENTA LA DIMISSIÓ
mental. El general Martínez Anido preus
en general coincideixen a considerar- ta que ja va fer patenta des del Migué possessió del Govern civil de BarDEL GOVERN
la greu. Es clac que, com és costees nisteri de la Governació. Pera les seva nota contra la Ilei d'amnistia,
celona el 8 de novembre de 1920. Segons
al nostre país, tota la confusió es dretes que, malgrat el iracas de l'Esco- encara que no hagi encertat en la
En
arribar
al
Palau
no
ha
fet
cap
explica Angel Pestaña, la designació
manera
legal
d'exposar-les
per
no
pot esvair en un moment i la solu- rial, se senten fortes, no transigeixen
nava
manifestació.
Ha
sortit
a
la
una
d'aquest aná precedida don pla d'atac
haver-se
decidit
a
fer
ús
del
seu
dret
cia mis impensada venir de sobre per ara amb ningú mes que amb el
i deu, i ha dit als periodistes:
duna gran iinportancia.
de vet.
com la cosa mis natural; pera, ara senyor Lerroux.
Bona
pesca.
Peix
gros.
He
vinConsistía éste — das — eis detener du—
ccan ara, en les darreres horca de
gut a presentar a S. E. la dimissió
ranle una noche, tonendose de la polila nit, tothom esta desorientat i todel Govern. Hi ha, dones, Crisi total.
cía de todos los cuerpos, dc la guardia
ses les combinacions, as les mes
El President de la República obrin
civil y los mosos de la escuadra, o cerca
extremes. traben els seas partidaria.
consultes,
i
no
puc
preveure
quan
les
de quiaientas personas entre elementos
Sembla gue les primeres dificultats
de la aroma:ación y partidos de
acabará la tramitació de la erial, puix
del Gavern Lerraux varen comentar
pierda. radiealcs, ecpuMiconas catalaque S. E. ha de consultar amb una
an:b que el President de la Repúpersona qqe Es fora de Madrid.
nes, catolanistas. separatistas etc..ct:., y
hhc a va creure que el seu missatge
aplicarles
a todos en la misma noche la
Els
periodistes
han
pregyntat
al
sea les Corts posant el set a la Ilei
nyor Lerroux si les consultes comenley de fugas.
damnistia 'savia d'anar reirendat per
carien de seguida, i ha respost:
No el van executar —diu — pergua
un ministre responsable i que cap
a darrera hora ella mateixos s'esparve—No; començaran a les quatre, i
membre del Govern no va valer does comeneará pel pretident de tes
raren de llur obra.
ras la seva signatura. ni tan sola el
El que és cert es que l'intentor de la
Corts.
Rayar Cirilo del Río, del partit que
Anny
Ondra
i
Schmeling
a
la aova arribada, ahir, a Barcelona
periodista
ha
preguntat:
llei de fugues ion el cap superior de
Un
altre
abans dirigia el senyor Alcala Zamopolicia, general Arlegui, el qual, durant
aquesta persona que esté abra. En realitat, no es necessitava per
Quan, el mes de mace darrer, Max —Ja ho veieu I — em declarava ahir, la seca estada a Cuba, l'havia aplicada
sent de Madrid, ¡Es el senyor MarO tes la intervegeió de C21) ministre
un
dit
va
abanFalsee
de
Sillesionar
Schmelmg,
a
cap
al
tard,
al
Terramar
tínez Barrio?
diverses vegades.
perquè el vet presidencial a una llei
donar el seu entrenarnent a Sitgea i ges. — He volgut, fins i tot, pertnetre'm
El senyor Lerroux ha contestat:
aprovada per les Corta és l'atrae acte
manca a Alemanya, va dir:
el luxe d'ay unar vint-i-quatre !torea el Un balanç tràgic
—No ho se; cree que si.
q ue es pot tramitar d'una manera di—El combar amb Uzctidun resta en teriaini que jo mateix malaria fixat
recta entre el President de la Repita
- (Continste a la Pdgina s, col. 1) peu. A desgrat de tots els comentará Mes, encara: vaig anunciar, camba, que
En l'article de denla publicarem un
baca i el de la Lambra de Diputats.
que es furia i dels rumors que les ma- vindria amb la meya dona, arrasar? interessantisaim resum de tots els atempPerä aquesta qüestió de dret constitata socials comesos a Pareelona des de
les Ilengues posaran ara en circulació, Doncs aci la teniu.
tucional él la que va fer inevitable la
teto flirts a 194, acuses les dades
jo prometo tornar a Esser aci el dia
Anny (hidra, l'entremaliada actriu ci- tadistiques recollides pels aenyors Micrisi perquè el President va desistir
s6 d'abril.
nematogràfica, es troba juntament amb guel Sastre, Josep M. Farra i Ramon
de posar el vet a la Ilei a canvi de
atacat
Un dels periódics que mis ha
el seu marit. Estan agafats per les mana
res ervar-se el dirigir a les Corts una
Schmeling a propòsit de la seva a la cintura, cona dos casats de nou a Recabado.
nota exposant el seu criteri personal
Josep Maria PLANES
Ja tereere Max
lesió — cm refereixo a L'Auto, de Pa- punt de fer-se fotografiar. Es miren i
Per a salvar la premia responsabilitat,
rla — observara al final d'una informaque
el
Govern
va
prendre
com
COS a
riuen a cada moment. Dues criatures!
(11 Vegi's LA PUBLICITAT dels
da) visiblement tendenciosa:
•pienas
ata desautoritzaeiú.
—Si, en efecte. Max Sehmeling
Dirieu que Anny Ondra di una jogui- dies 21, 22, 24 i 23 d'abril.
Persones q ue es disten coneixerlotroba el ao d'abril a Barcelona, no hi
que Schmeling iba comprat en una
les dels teta aaaeg uren que el senyor
Les consul e de la Joventut ha res, cene es natural, del que aca- tia
Recoadas el nostre reportatge
Alralä Zamora va oferir com a rotuClinica de behh.
bem
de
manifestar.
Els gangster.' de Barcelona.
ló mis lógica la seva dimissió, pena
Max Sehmelinli ha complert la sea&
que el Gavera, dartant la gravetat
(Contintear3
(Sesmeix a la pag. 3 co!. 3.)
PIC. — Pero «¡Sien rft is erarnent ingovernableu
e:1:am acte, va insistir a plantejar
MILIANU.--No n'id ha an pam 4. :pul!
tot seglit la crisi total. 1 resulta que
Conniete

de pociers

Un escrúpol legal provoca
una crisi greu

Sha declarat
l'está d'alarma

Anny Ondra no ha vist mai
boxar Schmeling, el sen marit

Gent de la situació

IMPORTANT
ts

Ab lotes dé getalunya
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Expansió cultural

Liverpool, centre d'estudis catalans
Lo acord del claustre de la Universitat de Liverpool pro per unanimitat en
una SeSSió tingiida el proppassat desea/. bre reconeix oacialment el català com
una assignatura de la Facultat de Lletres d'aquella Universitat. Aquest acord,
que a Catalunya haurrem d'assenyalar
amb pedra blanca. fru degut a una proposició del professor E. Allison Peers,
el qual en el discurs que pronuncia davant dels seus collegues de la Universitat esbossä lleugerament la história de
la Catalunya medieval i de la literatura catalana classica, i feu una brillant
exposició del desenvalupament cultural
que ha assolit el nostre país a criaseqüencia del seu renaixement.
No hem de presentar, aci, rillustre
angles que el nostre nido universitari aplaudia, l'any passat, a la nostra Universitat, on ens palesava la seva atenció a les nostres coses i on ens
parlare de Ramon Lllull arnb la seva
indiscutible competencia. Fa pocs anys,
en 1 929, el professor E. Allison Peers
publicava a la "Society ior promoting
Knowledge", de Londres, una erudita
biografia del Doctor Illuminat, intitulada "Ramon Lluil: a biagraehy". Molt
-de temps encera reedita a Liverpool to• ta l'obra poetice de Manuel Cabanyes,
per a la qual escrivi una interessantíssima introducció que aquest any darrer
Ira estat publicada. en canela, traduida
pel vilanoví Gustau Galeeran. A diversos centres culturals del seu país el professor Allison Peers ha donat cursos
de literatura catalana medieval i moderna. La seva bibliografía de treballs
sobre Catalunya comenta, a ésser copiosa, i ad no tenim espai per reproduirla .
Després d'escoltar el discurs del professor Allisen Peers, el claustre de la
'Universitat de Liverpool es riostra d'antuvi sorprés per les manifestacions de
lillustre catalanófil, ja que molts deis
seus components no sabien res de Catalunya i de les seves riqueses espirituals, comencant per considerar el caseta corn un dialecte de l'espanyol i no
tenint cap noció exacta de la realitat
cultural de Catalunya. Tanmateix, els
professors que pertanyien a la Facultas
de Lletres ja estaven més al corrent,
puix que havien assistit, ara fa tres
anys, al curs de conferencies públiques
que el propi Allison Peers dona a la
dita Facultat sobre cultura catalana. No
és d'estrans-ar, per tant, que després del
discurs del doctor Allison Peers se n'improvisessin d'altres d'elogiosos per a
Catalunya en el si de la pròpia Facultat, que s'inicies un moviment viu de
curiositat per l'actual moviment cultural de Catalunya i que a fi de comptes
es produis el referit acord que posa la
!lengua catalana dins la Facultat
Lletres de la Universitat de Liverpool - cosa que no s'havia vist encara en cap altra Universitat d'Anglaterra o dels Estats Units - al mateix /laven que el castellà, l'alemany,
etcètera.
Segons noticies que creiem dignes de
crèdit, el professor Allison Peers espera tenir el Retire necessari durant
acadèmic de Z934-35 per a donar personalment el cura de català a la Universitat de Liverpool, on ja explica cas-

sella i literatura castellana des de fa
molts anys. Lefectivitat del sea curs
segons seznbla, de les tasques que
li saín coniiades per la rnateixa Facultan
a. base del professor Allison Peers,
la Universitat de Liverpool, tan ben
clisonada respecte a la !lengua catalana
i els treballs que s'Iii refereixen, pot
esdevenir amb no gaire esforç i amb
molt poca anys un veritable centre d'estudis catalans, propulsor, a Anglaterra
i entre els fogars universitaris de llengua anglesa, d'un veritable moviment
dexpansió de l'esperit catalii. En el
claustre de l'esmentada Universitat ja
parlat i tot, segons ens diuen, de
la creació d'un premi que estimules, entre els erudits de la Gran Bretanya. els
estuais sobre Catalunya, alai com
cursas i conferencies. donats per proiessors catalans o catalanitzants. Horn
parla, tambe, de com podría contribuir,
a a q ueata tasca d'expansió, el "Bulletin
of Spanish Studies", que, per suggeriment de la Facultas de Liverpool, aco!lisia els articles que hom ii podria fornir sobre cultura catalana.
D'un quant temps enea is força negligit el problema de la nostra capansió cultural eallá de les fronteres lingüístiques catalanes. En aquest unta es
fa molt peca cosa, molt menys del que
horn feia durant la calamitosa etapa
dictatorial. Aleshores, pera), les iniciatives havien de partir d'uns quants pensiones abnegats i s'havien de realitzar
ananimament i gairebé d'una faisó clandestina. Aleshores sanada de con/Mar
dantuvi amb la indiferencia dels paises
on cana expandir-se i amb la hostilitat
dels poders públics del nostre país. I
aixi i tot, es feia alguna cosa. Avui tot
ha canviat: els paisos amics que poden
interessar-se per les nostres coses cos
meneen per sollicitar-les ells, i els poders públics catalans, propulsors de la
ncstra cultura, són els primers que hauriel de proporcionar-li l'expansió que li
cal. Vulguin els &lis que els esforeos
del professor Allison Peers no resulta,
infructuosos i que tots els qui tenen el
deure d'ajudar-lo no el deixin sol! Es
clar que cal fer molt, encara, dins Catalunya mateix, per consolidar la seva
cultura; piró cal no negligir el problema de la seva expansió, i ud. que Tan
iniciar-se a Liverpool un fugar d'estudis catalans, tots hem de procurar portar-hi el nostre bri sie Ilenya, perqué
la pira s'encengui i s'abrandi i ja no
s'apagui mas.
Alfons MASERES

L'aparició del primer número de la "Revista de

Catalunya"

nostra primera publicació cultural se.
ria digna de la confiança que hl han
posat els amics de la literatura naaloma!, només de fullejar-la hem vise
que superava les nostres esperances.
La "Revista de Catalunya" és, per al
nostre gust, perfecta. Solament la
presentació, el paper, el forrnat, la
tipografia, anca es, la part externa.
ja disposen molt favorablement el
lector. Per) la lectura de l'index completa aquesta impressió: tots els temes hi eón tractats en hmenatge a
les commemoracions de l'hora. Vegeu:
Rovira i Virgili. "La davallada del
federalismo regionalista"; G. DíazPlaja, "Pre-Romanticierne j Pre
Renaixenea"; J. M. Miguel i Vergés,
"ParaHelisme de la Renaixença a
Mallorca i a Valencia"; Nicolau M.
Rubia', "El moviment en l'arquitectura egipcia"; J. Puig i Ferreter, "La
me y a visita a Mistral". Textos de
Llull, Thibaudet, Heraclit i Mutare.
Unes interessantissimes notes de l'extertor que ens plauria veure mis nodrides...
LA PUBLICITAT es complau a
saludar la "Revista de Catalunya" en
la seva nava epoca no dubta gens
a recomanar-la als seis lectors.

EL CORREU D'AVUI
* A can Reunid. - Tot e;
sensible que s'interessa Per les coses de
l'art, ha desfilat per la Sala Rensrd, dei
carrer de la Diputació, on Es exposada
una selecció d'obres deis mis admirats
artistes catalans del segle XIX, formant
en triadissim conjunt. L'exposició sera
visible fins tot el proper divendres
dia 27.
*

Moraga!. - Gairebé simultania-

ment amb el volum XVI d'aquesta edició, apareixerà el XVII. titulen "Problemas del día", amb pròleg de Miguel
de Unamuno.

pijuue, 26 d'abril de; 1934

* fristarícill Plangreessa. - Atnb
motIn de la Fe* de! Llibre ha estat
orgenitzada a Fraeola Jilanpona (sec.
cid Academia Elleendas -Vh Augusta,
140), una exposkii dillattglada lettulle
que es podrá visitar fin, al dirnecres
dia a de maig oomprb, de nou a dotze
i de tres
set.
* rotosa inaugurara dissabte, a les
cine de la tarda, a can Busquets, la seva
expasició /nitral* Mercader. - L'artista Jume
Mercader. • can Bufa/neta segueix
aquests dies ohtenint l'éxit de públic i
de critica que era de preveure.
* Misa T'ollero elausurari doné.
divendres. a can Busquets, Ii seva exposició de miniatures i pintures.

NAFTALINA

contra lee
arnes

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES r.AIETANES
Pintare
VILA CINCA
ELVIRA NOMA
RICA«. FR1114101 I TURULL
Olbulles
D. SARTSALVADOR
Fina al VI del correal

LA PINACOTECA
la 05 °RAM. 94
EXP081C1 OSANTASURARNA
Flau al 4 de mala

SALA

BUSQUETS

P4812110 Os ORAC1A,
Afables i objeotes trert
Pintura
MIMI TRALLRPO
JAUMI MIIRCADER
Fine al 27

SYRA
Telrfen 19710
01PUTACIO. 292
ART I OPINAMUNTARIO
Dibulees
JOIRP ANAT
Plet.,ra
PRIM
4011EP O. ZARIANA
Fine al 27

* L'Ocell de Pape,. - La Cambra SALA PARES
Oficial del Llibre de Barcelona es comPETRITX011..
talan a fer constar que, per haver expintura
JOSEP PUZOL
pirar el termini d'adhesió previst en el
LaU1S M GIMA.
Fina al 4 de mala
Concurs d'aparadors i !loes de venda
d'aquest any. (merla fora de macuto la
reniarcable installació de la llibreria LO
teil de Paner, decarda ei cenegut Pintor SALA GASPAR
CONSFLL Of
379 • Tel. 12064
Ramon Canten/ans..
*
S'ha installat a Olot,
isolant-se expressament per tal d'enllestir les darreres obres que constitunan
la seva propera ex posició a La Pinacoteca, Ignasi Mallol, pintor preuat dels
nostres més experts colitecionistes, allunyat anss ha de les sales d'exposicia.
impossibilitat de poder reunir un nombre suficient d'obres de les seves característiques. que guanvaran d'una manera
completa l'atenció del nostre palie amateur. Mai no diriem amb mis justicia
q ue de afallol q ue la seva exposició és
esperada amb interés.

Dibulzet si peetell
CARLES VIZQUEZ
Fina .1 5 da male

GALER1ES VALENCIANO
PLACA MAC1A, 10
Pintura
EXPOSICIO GAMMA
Ineuguraele el O de mala

REN ART
Diputació, 271 • ?fleten 16217
Fine al din 27 d'abril *ere •xpeeat a le
matelia Sale Renert un selecta reeull de
dIbulzos d'artistaa catalana del 5415 XIX,
que figuran en di
°Neceen.
particular*

* Causac.r. - L'esdeveniment picTal com s'havia anuncias, la Diada tòric d'aquesta temporada sera la Mau
"Al
del Llibre al rnigdia es posa a la venda guració de l'exposició Gausacs. q ue tin- 1LLIBRE811
el primer número de la nova epoca drà lloc el 3 de maig vinent,
Autegre1s, dlbuliot, equarelee
1 al mes Impon:mi assortunent de
de la "Revista de Catalunya", que.
urevatt da Barcelona
com saben els nostres lectors. surt
Enceldo 1 venda a preus inversem•
binnu e:
patrocinada per la Generalitat
METROPOLITANA
Catalunya.
LLIBRIRIA VELLA I NORA
Per be que esperävem que, donada
ELS SEUS QUADRES
Canoa, 31, l'alzo de 15 Sala 3102411
la composició del Comité directiu, la
FIVELLER, 59
'

BOU LIQUIDA

F. A. E. E. T., 16-FUTBOL CLUB

ELS ESPORTS
B o x a Base-ball
MAX SCHMELING TORNA A
ESSER ENTRE NOSALTRES.-Els
amants dels cinema i els de la bona es
donaren cita ahir al migdia a restació
de França per tal de rebre la parcha
Schmeling - Anny Ondra. També hi
haaia nombrosos periodistes, compatriotes dels viatgers i una representada de
la Federació sie Boxa i de l'empresa organitzadora del match Schmeling-Uzcudun que ha de tenir efecte el proper dia
13 a l'estadi de Montjuic. Max Schmefina, que ve completament guarit de la
seva lesió, es disputa a reprendre amb
tos l'entusiasme l'entrenament per al
mata de referencia. Sempre acompanyat
de la sena bella muller, es va dirigir
des de l'estació a les enamores de radio, on la parella parlà al patona catala per mitjà del micridon.
Mes tard marxaren a Sitges, on restaran installats fins al dia de la magna reunió de l'Estadi.
RESULTATS. - Roma : : Venturi
(itaiiä) verle Eder (alemany) per punts.
Pasma: Caragnoli - Rodriguez, matx
NOUS MANAGERS. - Després de
rigorosos exámens, la Federada, Catalana ha concedit llicències de manager
als senyors Víctor Ferrand (ex-campió
d'Europa i d'Espan y a dels pesos mosca),
Josep Piques i Enric Pineda.
CAMPIONA T DE CATALUNYA
'AMATEUR. - Segueix l'èxit mis
complet el desenvolupament d'aquesta
interessant competencia, que amb tant
d'entusias m e va organitzant la Federació Catalana de Boto
dels
In e, -repara la qtry.t
esmentats eampionats, que s'ha de celebrar el dissabte vinent a l'Iris Park,
i es corresponen eliminar els pesos Ileugens. en la qual divisia, sense arribar al
nombre de les precedents categories,
turbe presenta un bon lot de partidquals de remarcapants, la majaría dels
ble ',tatua.

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, 415
IBARLUCEA - AREITIO
contra
CELAYA - GOMEZ
1115, a les 10'16:
OLAZABAL - GUTIERREZ
eones

ARRUTI - CELAYA

Campionat de Catalunya
de la Lliga Oficial
Resultats dels partits de diumenge:
Mexic B. B. C., ro; F. A. E. E. T., 9
F. C. Barcelona, 31; Ca s al Barcelonista, 12.
Almendares B. B. C., 26 Canadenc
B. B. C., 17.
Catalania B. B. C., 13; U. E. de
Sants, 6.

MÈXIC B. B. C.-F. A. E. E. T.
Aquest partir va ésser el mis disputar diquesta jornad, car fins als darrers moments el resultat fou indecis.
Guanyä el Mèxic per la mínima diferencia.
Yama, corn cada diumenge, va cometre alguns errors de compromís.
Es van distingir pels victoriosos:
Ribalta i Rosselló, i pels vençuts,
'Farrea& Giró i Plana.
Resultats per innings:
Mèxic: 1 o o 304 000= 10.
FAEET: 1 2 o 2 I 0 I 1= 9.
Corn es van formar les novenes:
Mèxic: Rosselló (2), Ribalta (2),
a( uhoz, Jimeno (1), Vilar, al segon
inning Mas 1 (1), Bru (/), Yarza
(1), Taixer (1) l Mas II, al quart
inning Badrena (1).
F. A. E. E. T.: Aldea (2), Alió
(2), Mulet, Rosich I, Tarragó, Otto
(1), al sise inning Gispert, Dos, Giró
(2) i Plana (a),
F. C. BARCELONA-CASAL
BARCELONISTA
El F. C. Barcelona, actual campió
de Catalunya, sense necessitat de presentar el primer equip complet, va
conseguir darnunt el Casal Barcelonista el tanteig mes gran d'aquest
Campionat: 31 curses.
El Casal Barcelonista també va
Fíense aquest diumenge el seu record
de curses, car en feu dotze a un campió de Catalunya.
Resultats per innings;
F. C. Barcelona: 10 II 0 3 9 2 16
igual a al.
12.
Casal: 0 6 1 00 50 a2.
Corn es van arrenglerar els equips:
F. C. Barcelona: Ramos (6), Gracia II (6), Ventura (6), Llavie (5),
Pérez (a), Caries (7), Arcos (7),
Concha (4) i Díaz (5).
Casal Barcelonista: Sana (2), Ráfols I (2), Campillo (r), Margarola (1), Dagues (2), Ràfols II (3),
Olivella (O i Guinard.

ALMENDARES B. B. C.CANADENC B. B. C.
Aquest partit es va celebrar a la
Colamia Guell, amb nombrós públie.
L'Almendares no presenta alguns
dels seus titulars, ni en Larroe, ni
en Miranda, ni en Robert; malalts?,
lesionats?, indisciplinats?, en remire',
que quasi els costa el partir: sort
que a darrera hora, al vuitè inning,
fent un estere, aconseguiren setze
curses.
Resultats per innings:
Almendares: O O 4 o 2 1 2 16=25.
Canadenc: o a 4 4 5 0 0 3 0= 17.
Equips:
Almendares B. B. C.: Gost (4),
Abizanda I (4), Dagas (6), Mutti,
Sanchís (4), Abizanda II (2), Sätichez (3), Hernandes (2) i Comelles.
Canadenc B. B. C.: Gómez (2),
Soler (2), Panero (2), limen° (a),
Brull (2), Llopard (a), Cardó (1),
Roure (2). i Manzanares (/).
CATALONIA B. B. C.-U. E. SANTS
El Catalinia va aconseguir avantatge al primer inning en obtenir vuit
curses; després el partit va seguir
igualat.
El Santa ti amb Claramunt II un
magnífic pitxer, i si acto*. com en els
tres darrers innings d'aquest partit,
donarä molta feina. D'ençä que es
va posar de pitxer Claramunt el Catalemia no va fer cap mis cursa.
Resultats per innings:
Catalinia: 8 2 320000=13.
Santa: 300021100=6.
Els equipa !oren:
Catalenia B. B. C.: Andreu (2),
Gener (3), Pablo (2), Antonio (2),
Santasusanna (2), Oscar O), BuIlich I (2), Encuentra (t ) i
segon.
U. E. de Sans: Ramírez (1), Claramunt 1, al segon inning Surera (1),
Cortes (2), Zabalegui, Fernändez
( y ), Froilan, Calleja, Valles (1) i
Claramunt II.
Després d'aquests resultats la classificació és la següent:
8 7 1 113 62 14
Mixic
7 6 1 186 78 12
Barcelona
Almendares
7 5 2 118 112 lo
Catete/Isla
7 5 a no8 43 to
Canadenc
6 3 3 76 73 6
F. A. E. E. T. 8 2 6 97 so 4
Sants
8 1 7 89 1 75 2
Casal
7 0 7 35 166 o
F. A. E. E. T., ste F. C. Barcelona, /6 (segons equipa amistosos).

vente', aplació possible. Acceptant
aquesta hipótesi, per un motnent, s'ha
de tenir en compte, de mes a mis,
que el senyor Lerroux no podrá conL'OPIMO
tinuar, sense una ratificació explícita
Prereient ja les conseqiihecies que fa- de confiança per part del President
mimen, hatda de semi r la discrepancia del de la República."
President de la Rehiblica i del cap dcl
EL DEBATE
varen'. eseriu:
Tampoc no credo que Pulth pela
"Fa quatre din que Gil Roble. ere
oree seriosament i molta gent adme- que le: asipterrea volien convertir ei jatia que era l'hereu directe, a un ter- mas article 83 de lo Canstiturid en un
mini mis o tuenvs Ilarg, del Poder, recurs de pelito ¡atrio:
"En cuanto a nosotros, no sentiAvui. Gil Robles, després de la mascarada de l'Escorial, is un pobre dia- mes la menor intranquilidad. Excuble i ha quedas dernostrat que la for- samos el júbilo de los autores de la
ça numérica de diputats que té al maniobra porque comprendemos su
Parlament no correspon amb la rea- situación de pobres náufra gos e n la
litat de fora i per tant el Poder se li tormenta electoral .- bonanza para la
allUnya. Sobretot se Ii allunya, d'una mayeria de los españoles-, que se
banda, perque a l'Escorial no hi abatió sobre los gobernantes del biehavia ni una sola bandera republi- nio hace seis meaes. Mas el Gobierno
cana i, per tant, la República no li y la opinión, ¡por qui han de desconpot donar el seu govern, i delira fiar? Ya conocen el criterio v la acbanda, parqué está dernostrat que la titud del Jefe del Estado en arara ocaseva entrada al Poder portaria el des. sión parecida. En otro lugar del peordre al país. El fet que en un parell riódico, junte al texto del artículo Si,
d'hores es decretes i es produis la va la nota que constituye su interprevaga general absoluta a la capital de tación más autorizada. Suponer que
la República - sense cornptar amb la maniobra triunij es admitir el
les altres produides en altres ciutats éxito de "controversias llevando agiespanyoles-sense que el Govern en tada y pasional la discusión al Poder
tingues esment ni pogués fer res per que la Constitución na querido situar
evitar-la, demostra que el país re- mas distanciado y neutral en las conpublica no está disposat a admetre tiendas políticas".
Quienes entences acudieron, sin vibromea pesades com aquesta de governar Gil Robles. 1 no cal dir que sitas, ni notas "oficiosas", ni fugas,
el principal culpable d'aquesta broma !tino acogiéndose claramente al arpesada sobre la possibilitat que Gil ticulo 35 (al derecho de petición) de
Robles governes un dio e altre es el la Constitución, vieron su criterio refrendado con clamorosos triunfos
Govern que viu parasitariament
electorales. Ninguno pensa en mezi que li ha donat personalitat.
Plantejat el debut politic, desinflat clar oblicuamente al Jefe del Estado,
Gil Robles, sense autoritat el Govern aunque el problema de entonces trasi decidit el President de la República cendía con mucho los limites de una
a no adrnetre l'impunisme com a flor- cuestión partidista. Se aceptó el criterio de quien podia fijarlo con mis
que
rts
de l a'aprio
y das. in,
del epl aismoeri ra puoelilteics autoridad que ninguno. Para entonCorts
pren au, interes agut que cal que ces y para el litigio de ahora."
les esquerres republicanes espanyoles
LA NACION
aprofitin per donar totes juntes la
Crea que som darant d'una maniobra
batalla a la contrarevolució gute, d'una
manera jesuítica, anava avançant, i de kr esquerres per apoderar-se del
Poder:
vencer-la."
"A pesar de esa creencia, dejamos
LA VEU
el asunto en manos de los hombres
El senyor Plateaba que el m'yo, Ler- de Derecho; pero tenemos que recoroa.- ha queda( ntolt desairas; perr3 es- nocer que lo que se está ventilando
perara que, a desgrat d'ésser la situada ahora no es una cuestión legal, sino
mols delicada, se ii podria posar un pe- una cuestión de baja política. A salvo
da; per orlar tinten:
lo que el sehor Presidente de la Re"Naturalment, tot l'interès s'ha pública quiera resolver, con arreglo a
concentrat en la posició del gavera: las prerrogativas que el artículo 83 de
posició que s'ha conaiderat des del la Constitución le confiere, el desaprimer moment desairadfssima. Hom rrollo de los acontecimientos está deha iniciat els treballa necessaris per mostrando la maniobra de gran enevitar que la publicació del decla- vergadura que se realiza por el equimen de la Presidencia de la Repú- po de Casas Viejas y aus afines para
blica es portes a cap. A través d'e- provocar con este motivo dificultades,
missaris o directament, les primeres y contener tal vez hechos más configures de la majoria han treballat en trarios a la Constitución que los que
aqueas sentit. A les dotze de la nit, se suponen existentes en la ley de
el senyor Alba conferenciava, encara. Amnistía, a fin de lograr lo que consamb el senyor Mula Zamora. Es titu y e el suefie dorado de esas genpouible que aquest fet pugui ésser tea, que, conforme a JUS reiteradas
evitas i alzó alleugerirà m suavitzarà declaraciones, es adueñarse del Pouna mica la aituació d'una manera der en cualquier forma y de cualindubtable, perä l'escanda>) ja esta quier medio, desde la intriga a la
donat i, malgrat la discreció del se- violencia, sin respeto para ninguna
nyor Lerroux, deis ministres i de les potestad."
principals figure, politiques, tot això
So un secret a veas.
L'acte de l'Escorial
La situació del senyor Lerroux es
LUZ
considera dificil, Si, per un miracle,
Registra triar fan un doble fracds: Iraavui s'aclareix el cel, es que la reflexió huna fet entendre als politics cas d'aleaban Popular i iracas del gaque no es pot obrir la crisi per no vera. Fracds d'Accidn Popular, peque

Les consedinteies de la

d'amnistia

Dels nostres podem dir que prendrart
la sortida tots i que procuraran de nora
reiermar la brillant impressió que causaren en rallan de tothom, en poder
competir contra aquesta serie d'asos estrangers anteriorment anomenats.
Les curses comenearan a les deu en
punt del matí, sota el següent ordre:
Primera classe 250 c.
Segona classe 350 c. e.
Tercera classe sidecars.
en L'i nsarnitaBIPTaRrtE ARRIBAS, AGREQuarta classe soo.
DIT.-A Sevilla, després del partit Betis-Madrid, el jugador andalús SoladrePer poder-se formar una idea de coas
ro agredi l'arbitre Arribas.
es preveuen d'interessants les properes
L'ARGENTINA AL CAMPIONAT curses, a continuada, detallem la situada
DEL alON.-Ha estas ja seleccionan de la Ilista d'inscrits abans del seu tanl'equip argentí que ha de prendre part
al campionat del món; dissabte s'embarcam
Cleanstse aso c. c..-Emili Tintorer,
cara en el vapor "Neptunia".
Guzzi (Espanya); Paul Boetsch, Terrot (França; Enric Zimemman, D. K.
aV. (Alemany a); Enric Blind, D. K.
11
(ídem); Joan Baliarda, Rudge (Espanya); Manuel Moragues, Terrot (id.);
BONS
EL BARCELONA TE
dRudge (íd.); Miguel SifreFlores,
Els Campionats Motociclis- .ald
m6
.reuot o)
PROPOSITS, PERO-Pee a diumenge i dimarts, el Barcelona ens pre- tes de Catalunya per Carrec.
Classe 33o e.-Paul Boetsch, Terparaca uns partits amb els destacats tera - Trofeu Francesc Ma- rot (Franea); Ernst Loof, Imperia (Aleclubs hongaresos Farencvaroz i Honmanya); Otto Schaus, id. (id.); Joan
gria, perd, scgons diuen, sala rebut una ca - se celebraran diumenge Gili, Norton (Espanya); Ernest Vida],
comunicació del primer, exposant
al mati a Montjuïc
Idem (íd.); Alfred Flores, Rodee Od.);
cultats del desplacament. En vista d'al(id).
La gran revenía que pronosticàvem X. X., íd.
as, sembla que el Barcelpna gestiona
Classe acto e. c.-Paul Boetsch, Teren edicions passades del 11 Gran Premi
entres partits amb equips peninsulars.
Brooke, Norten
Barcelona tindrà lloc el proper diurnen- rot (França) ; René
SE CELEBRARA LA FINAL A ge a l'imponderable circuit del Parc de (idem); Hans Schumann, N. S. U. (AleOtto
BARCELONA?-Davant la possibilitat alontjuic, un?) la disputa dels Cam- manya) ; Ernst Loof, Imperis
que els finalistes siguin Madrid i Ovie- pionats de Catalunya.
Schaus, id. Ernest Vidal, NorPérez,
id.
M.
Josep
do, han circulan amb insistencia els ruPosavem de manifest que per poc que ton (apalea);
mors que la final se celebri al nostre Es- les circumstancies fossin desfavorables (ídem); J oaquim Vidal, id (id.); Llutad' de Montjuic.
per a qualsevol corredor en la pasuda ea Sant, Id. fid. ); Ramon Butxaca, íd.
EL BARCELONA MANTE LA cursa, tindria l'allicient de recyperacin tidem); Xavier Ortueta, id. lid.); Alexander Black, íd. (Portugal).
TRADICIa-Hom diu que el Barce- en la del diumenge proper.
Clasae side-cars.-Hans Schumann, N.
lona ha inicie unes gestions encaminaAixf succeí a l'alemany Moritz, que
des a aconseguir el traspás del jugador amb la seva Victòria especial ha dit S. U. (Alemanya); Jesep Moritz, VicMarculeta. Si aixä es confirma, tanma- que ro vol marxar de Bercelona sense t äria (Id.) ; fosep Perich, Indian (Espateix pereistira allä que el Barcelona abans obtenir un primer lloc en disputa
' eM(7dt.°)5.ac°at
arnb el seu connacional Schumann, que n(17e)111; ) raaPalelt1--.42\u'ilalidg
només a'euamora dels jugadora vells.
a avui s'anuncia la primera sesEL TORNEIG COPA MEDITER- sobre "N. S. U." causó una impressió ajóPer
d'entrenaments
de
guatee
a sis de
juntaRANI NO SE CELEBRARA. - Per tan gran en el G. P. Barcelona,
it
deracoqueuthreintassaisdteigran
njrguii i Grau. la Itauraelsai.t,Htaoritatespe
haver demanat l'Espanyol que els socia ment ama) els nacional,
El francés Boetsch, que tan bollant la
dels clubs participants en aquest torncig
hi hauri mes que dues dates
abonessin la totalitat de l'entrada en cut sa efectuava en la dese $50 c, e.. a que no
ermitas.
camp contrari, s'han abandonat totalment fins a la leva ruptura, vol reivindicar- d'entrenaments
les gestiona per a organitzar la compe- se davant l'afició barcelonesa, en disputa amb Floree, Gili Vida'
tició,
René Broocke, un altre tenaces que
formalitzat M seva inscripció amb
Avui comencarit el torneig
"Nnrton" yo c, c.
1-fans 5churnann tumbe s'hs Inserit
FRONTÓ NOVETATS
en pista coberta
.rals "N. S. U.' are e. e., en !a miel
vaso
comiste
a les deu de la nit, comeneará
u
demosträ
especial;
•
Avui,
Duri43.,€2.2gaesi;h4l2m5UP:Itit
a l'Iris Park, el torneig en pista ea;nema
AVUI,
Enric Zinsernon, una de les figures anea, peortscinu per "La Ven del
Tarde. e 46 41
ir (5 destacades a Aleen inya en la elan- Vespre". Els partits astenysIsts per
PIARRU 11 • MONA
se 250 C. c., i que per averia no aorta e la primera data han d'interessar
centre
prendre la sortida en el G. P. Barato. fortMeament els /*Acoden, tota veAZURAIENDI • /Lomeo
na. diurnos/e ho (aró sobre "D. K.
ga* ene ele «Mes en huta estan
N it. e lee 10411:
El pertiguea Black 1 el 1114917itele considerats de force' anivellades
121OUIRIIR - URZAY
Charneta, antlxias sabe "Norton",
eeferir el seu máxim
e latat.
pnrimhe: preee
past
metes
curaran reeditar la brillant nengein qua meinent, me tal de Partir amb Sutil
:UNTARA IV - UNAMUNO
ohtingueren en la cava doren cursa sie
~ 116 per «Melle
El Comité organitzador fa avinent
a afontjuic.
BARCELONA, /5
(Seg ons equipa, amistós)
Aquest partit es va celebrar al
camp de la Granja, El va guanyar per
la mínima diferencia la novena dels
Alrunnes de l'Escola del Treball.
Es van distingir per part dels vencedors: Ayerbe i Villalobos, i pels
vençuts: Iglesies i Emili.
Equips:
Han (1), Ayerbe (4), Rosich II (3),
F. A. E. E. T.: Villalobos (3), MiMoreno, Tormo O). Baltá (2) i Gälmez (2).
F. C. Barcelona: Antonio (2), 1 g l d
Casino 1 (1),-sie(2),Eml3
Díaz (1), Ricardo (2), Casino II (3),
Serra (1) i Manolo- A. Hernandez,

Futbol

L'ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE MADRID -Es fácil qpe a
majan mes que ve se relean; l'Assemblea per a presentar el contraprojecte al presentas per la Ponencia. La
Federació cantibrica. en Assemblea general celebrada abans-d'ahir, acordi votar en contra del projecte de la Ponencia, malgrat que el president del Recing

otorIsmc

Basquetbol

/u reunir les trenta
gotas els edleuls mit optimistes-no
lien ni tantes propagandes, ni tonts die
ris, ni subvencionar els concursaos as,
ajudar-los en lee despeses
viatgc
"Las consignas de Acción Popular
dirán lo contrario. Es igual; el
tinto popular no suele equivo carse, y
en cuanto a la reunión de El Eleo,
s ial, ese , instinto, muy c ertero, as,
vierte que las cosas han sido rriach,
menos brillantes de lo que se haba
esperado. Muy buena la organizaciala
excelentes los cuidados en el detalle'
Pero nada más. En cuanto al entu,
siasmo de los congregados, tema%
deben hacerse ilusiones los j efes se
Acción Popular. Fuese por la aity,
y e; granizo que cayeron durante ta
da la mañana, neu por la falta de a
programa político capaz de eniens.
rizar a las masas. fuera, en fin, pe,
que ese movimiento de Acción p,
pulas resulta cada día más caótica
menos coherente, es el caso que es
suscita el entusiasmo necesario pan
que una política de masas pueda se
fecunda. Acción Popular ha hecho r;
enorme esfuerzo; a una reunien
jóvenes acudió todo lo que el partial
tiene: jóvenes, viejos, niños, sehotat,
todo fue poco."
!tracas del gopern pel ploneeiainent
lo vaga , inesperada, sense que nina,¡
rorpités res.
"El fiasco" del Poder público qua
dó más claro cuando, a las once A,e
la noche del domingo, la Unión Its.
dio leía una nota en la cual se orde.
naba el retorno de los trabajadoto
a sus tareas, sin que en la pacifica.
ción interviniera la autoridad. Antes
bien, el Gobierno decía poco despea
a los radioescuchas que "tenia bu.
naa impresiones sobre la terminatiat
de la huelga". Ignoraba, por lo visa,
que ya se habia comunicado la optas
tuna orden sindical a todos los Ira.
bajadores."
Els dos fracassos, vine; a iss er in
de sal:

"He aquí, pues, que el dia se sa
racterizó por dos "fiascos", que en
realidad vienen a ser uno solo la
asamblea de El Escorial, que en rive
mentos normales no hubiera teniaa
importancia politica ninguna, habla
de ser interpretada en estos instantes
corno una provocación. El Gobieras
no debió autorizarla. Los propios je
fes de Acción Popular estaban obl:.
gados a considerar la responsabilidad
que contraian' al obstinarse en tela
brar el acto. A esa obstinación se
unió la del Consejo de Ministres.
Unidas las dos terquedades, dieron
lugar a una jornada en que, sin ves.
taja para nadie, se entregó al der.
prestazio una vez más la auteridai
del Estado, y hasta el delito, en fea
ma de pistolero, pudo pronunciarse,
Pero ¿adónde vamos a parar per
estos caminos? Ni orden público, si
paz espiritual, ni coherencia en as
tareas legislativas, ni asomo de con.
vivencia, ni prestigio del Estado, ni
información sobre loa peligros que
cercan al Poder público, ni posibilidad de evitar una huelga, ni garantía para loa servicios públicos
¿Adónde vamos? ¿O es que vale la
pena de sacrificarlo todo al capricho
de unos miles de sehores que desean
reunirse en la Lonja de El Escorial?,
als Clubs participants que degut a lt
intensitat del programa, els equ:ps
hauran de presentar-se forçourneat a
la pista convenientment equipos
exactament a l'hora que Pre'vial'aea'.
seas ha assenyalat.
Serà observas amb tota regularitat
el que preven' el reglunent en ea
putits de campionat; és a dir, que en
cal de no presentar-se els equips dintre els quinze minuta assenyiaatts per al
seta comencament perdran el partit
p er decisió.
L'ordre dels partits per a aval és
següent:
Coratge-Cadd.
Espanyol-Joves.
Laietä-Barcelona.
Seran dirigits per elements del Ce',
legi d'Arbitres, que galantment 31a3
ofert a actuar en aquest semana.

Camping
Camping Club de Catalunya
Saigón Congrés Internacional de
Campiny Clubs. - L l anada al Segen
Congrés Internacional de la reptesentació nacional catalana ha desvet.
llar force interés entre els nostres
acampadors. I no es d'estranyar
tenim en cumple que davant la u n'portàneia de Pacte i dels descomptes
dels ferrocarrils, aquest viatge. ve 3
resultar poe mes d'unes cent pessetes,
anada i tornada.
Com ja saben els nostres amics. el
Segon Congres se celebrará els diee
18 al 28 de maig vinent a alarly-leRol, a uns 18 quilinnetres de París,
pera la majoria dels nostres acampadors, després del Congrés, efectuaran
diverses excursions a Versalles. Fon•
tainebleau amb visita dels celebres
castells, a París, i després estar, invitats a la recepció que el Touring
Club de Erance fa a les delegacions
nacionals estrangeres.
A les oficines del C. C. C.---o.
d'a.- es faciliten programes i
detalls. La inscripció quedará clon
el propvinent die. 18. Adreceu-vos a
Santa Anna, mina lo. Telefon 10795.

CULTURA

FISICA

UNA ASSEMBLEA. - El Centre
Ginmästic Barcelonés, en complitneat
del que disposen els seas Estatuts, cele
brasa demá, divendres, a la Ronda d,
Sant Pau, 44, primer, a les 9'30 de la
vetlla, de primera convocare/ría, i a lea
lo de segona, assemblea general de sca
cis, en la qual es procedirà a la lectura
i aprovació de l'acta anterior, *provea°
de qestat de comptes, renovació de ala
mes directius i assumptes generals.
La importancia que té l'acte eer e
vida futura del Centre ens fa preag e
tota els socis que no deixim d'asiistir-ha

LA PUBLIOITA'T
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JEgemealde a seeir
enema al Sindlut
La
participació
Anny Ondra Un
Unle del Prat de Llebreget
Catalana a Restauració d'un
¡o es de Catalunya i Schmeling kren trobides d'Acció
la manifestació moviment caiga
a Barcelona
ampolles de lí- antifeixista de
quids inflama- diumenge
bles i explosius

Les consultes de la joventut

Als

y

P.mrema es cona una mar en folha.
1.a República espanyola no trotas/ el
se,/ centre. Enmig d'aqueste trängols
....vega l'autonomía . eatalana. Hem
d:t que érem un poble, i que teniem
une drets i unes ambicione. Cal que
siguem forts per a reivindicar els uns
¡ tea:ánsar les arrua. Hem deeeer
senetructius i forte en aquesta (posa
de destrucein i d'embogiment general:
Fine ara l'emperna inicial del catalanisme politic navia mogut el nostre
pobre. Avui aquest moviment, atta,
:a Reninalica. Oía eixamplat i alta
carregat de responsabilitats i de rasenes de govern. Tenis/ una Ilibertat
en el paper que hern de transportar a
la reansat de la nostra politice. Ter
P lega r es grandiós i ¡ciaste. i no pot
mesurar-se per l'esfore d'una sola
genera ció. Cal que continuament tea
osves promocione aportin Ilur essiore
al somni coHectiu de la Pätsia. Cal
que ens adrecem no tan solament als
d'ara, sine a lee generacions que
pugen. Dins els seas rengles hi ha
molts hornee jeves que sen cridats
a llocs assenyalats: a Hect de risc
i d'honor. Qui se senti amb forces per
a oferir-se que s'atansi i digui: "IPreont!".
En cerca d'aquests honses de bona
•vonamat ens adreeareen temps enrera a les multituds jovençanes de
•Catalunya. Rebérem moltes respostes que derrotaven nobles inquietuds.
afanys de sinceritat i propnsits de
servir la Patria. Cadascú sincerament, exposà el seu idean. i aquesta
sinseritat valenta fou la nota dominant de l'enquesta paseada.
Hein crema haver compres que
dins ele rengles que ara pugen hi
ha valore que necessita Catalunya.
Perú perquè no es perdin en un isolarnent estèril opinem que ja és l'hora
de coordinar esforços i de canviar
in/peces:ose. No hi fa res que cadascd servi el ecu pum de vista; un
denominador comú d'amor a la matrisa cosa fa que les divergències de
criteri no siguin sin d matisos que
enriqueixen i donen qualitat a un
color. Del seu contrast i combinació
depen la futura Catalunya.
I aire: no ens hem limitat a una
investigació academice, interessant
pesó freda. per un mer afer de curiositat o d'informad/S als lectors. Hom

ha classificat les respostes rebudes
datare:nades i ha formar un pla ideal
de les diverses doctr¡nes ¡ tesass.
cies per *ore quines i com eón les
promocions que es capaciten per a
realitsar la nostra autonomia; i, encara mes. no vole nt deixar enlaire el
que prometérem: aplegar tots els elements joves. tant ele que responeueren la nostra enquesta con/ ele que
s'hi aesoziaren tan solarnent amb Una
curiositat plena d'interes; aplanar-los
ea una O diverses converses, i comenzar una serie de trehalls de collaboracis i de critica serena, per be que
apassionada, deis uns enfront deis
altres, de inrma nue en sortis un
pensament i un programa.
Un pensament de govern. II avui
que es prepara erres ei tipus del govern que /tornes vol pern no pensar
Unt aspiració de dirtura en els
moments de ins macas:11e inteliecreal: Cont s'expl;cai
S'explica precisament per aixä: per
tal com les coses mai no sdn tan
necessärics cont quart fa: ten: i la
Catalunya actual neeessita reportecio de totes les forces oves que han
d'ernpeltar . se ¿inc
s la vida d'aquest
noble jove que es la patria on vivito
i a través de la qual Itern de realitzar-nos com a individus 1 com
cc li estius.
.Ara la paraula é11 delle -;de vosarrees, o joves de Catalunya! LA
PUBLICITAT, des de les seves columnes, te l'honor d'invitar especialment els responents a l'enquesta i
tots eis jenes cataran% en general,
a la reunió que se celebran al local
cedit gentilment per Acció Catalana
Republicana (Corts Catalanes, 58g,
principal) la setmana entrant en dia
i hora que es precisaran oportunament. I alli només demanem que cadascú s'expressi de paraula amh
rnateixa te i slnceritat que emprava
per essrit. Es l'Unica manera d'establir un comerg d'idees que regeneri
la nostra vida cultural 1 politica.
1 creerte tant en l'ajut dels ene
pensen corn nosaltres com en el dele
ene discrepen -mis aviat en detalls
que en ceses profundes-dels nostres
ounts de vista. Aspirem a una politiza. dintre els possibles. totalitaria.
Roncead LLATES
Pernil VERGtS

L'arnabilitat del professor napcnitä
Fiiangieri di Candida, caralandfil que Puna ha donat 1 Parle
una documentada conferencia sobre
"L'habitada senyorial catalana - , ha
fet arribar a les meves mane enrame
fasele les interessantissim s. que fa n re-

amen'

(Ve tic la primero pagina)

precis conèixer can i
mitjä guesrer d'amsell tenme. Era
cooeguda

l'utilleria dels serenata

debe eerntee-reie, pera no la ave feia
Perquè Anny Ondea 43 Una nina. Amb
referencia al; segies XVI i XVII,
els seus ulls peras i blaus, que s'estorerre es detIngudernent eetediada en
cen a veure-ho i endevinar-ho tot ; amb
un altre cle:s fascicles que recena so y a boza rodona i les galtes coronaDimana al vespre. es renal el Comité lerencia a la restauració del Lastet
des de cants; aenb el seu cabell ros
• ••
encarregat
ele
l'orna/sin:ad/S
d'aquesta
el seu tos menut i esvelt, nn producía
Nocivo de Nepote: aquella obra immagn'fica diada de la demoencia cata- presionan: que Caries 1 d'Anjou va
Com acaban de veure, res se es
tmaressio d'una dona de caos 1 oslana. En aquesta reunió. a la qtal as- fundar, que el nostre Alfons "El steixa a l'irnprevlst. El restaurador
sos. ts, mes aviat, una figura de baA la Cornissaria general d'Ordre P G - latí una delegació de la Joventut d'Acere
tid rus, que reciama per tons un deajudant- se d'arquitectes sabrá exactament a que atenir-se i
es
tingué
coneixement
que
al
Prat
Catalana Republicana. es dona comete i artistes catalane, va reconstruir i la seva !antela persona/ haurä de
H
ic
corat d'André Mellé. Si, si... Es aixäl
Anny Ondra tsa escapas de la Bode. el de Llobregat, i amagats al local del Sin- de les mollee adhesions retarles, aixi corn donar la seva estructura caracteris- quedar anuHada davant dcl fet obdicas Unic, hi hacia una quant i tat i m de le, noticies que es van rehent cnnf ir- tira ¡ que despre el: Borbons espa- jectiu arqueològic o el docoment his-portandeliqusfmb,e mata la v i n nuda de manifestante de di- nyols van desnaturalitzar amb ate t6ric indubitable. Ni la me s Hui con
Ara, Max Schnieling, per distreure's.
s'han utiliteat per conietre actes de ca venos indrets de Catalunya I de les galones ¡ enfaricgantents sense senta
als turistes agradase d'esceno--cesió
II dunan cordat gc. Ea disposis el corresponent ser--bota inertes fnaueres q ue COM a senyal de arquitectemic.
grafies: les portes resten tancades a
je somriu.
tee
neun
Ilihertat
s'encendran
per
tetes
vei, i acudiren agents ele la Brigada
Ja parla.
S6te les etapes de bona part dele tot suggeriment alte a l'arqueologia;
Lita veneta deliciosa; una veu den d'Investigacin Social al Prat de Lo- tanyes catalanes, a les deu de la nit de ediiicis que han exercit una fundó i ni tan sols les norte pressupostadissabte.
com el cabell. El somriuse s'accentua. bregat, acompanyats d'una seccia
vtal en la història dels pobles. Ini- ríes O d'utilitzadó actual hi tenen eaE:S ulls esdevenen mes clars. Les par- gerdies d'Assalt. Un cop alb, i secuncis modestos ¡ a voltee importante buda. El monument sera tractat cona
La
Joventnt
d'Accid
Catalana
ha
acorque com
pelles s'ohren i tasquen arnb graciosa dats per (orces de la guàrdia civil (Saque serublarien ja una realització si un organisme antic que és:
rapidesa. La nina ha adquirit vida. quea lloc, procedirea a efectuar un mi- dar adherir-se plenament a la manifee- els reta posteriors no palesessin que antic mereja respecte i conservad/S
Quan començarà la trencadissa
nuciós escorcoll al local del Sindicas sacie, antifeixieta del diumenge vinent, i foren el germen d'evolucions glorio- i en el nual tot subjectivisme o adap- Pregunten, pregunteu!... - demana Laie de la localitat. L'escorcoll donla el Censen Exeentin del eartit Ira fet sea de després. Epoca d'esplendor en tacitä moderna cenen el gro Perdi
Anny Ondea.
en. principi un resulta: negatiu. Com seva la iniciativa de la Joventut. Per la qual coincideixen la plenitud d'un de falsejament o profane/ció.
Ja coneixiem les linee R eneralS def
De moment, no atino a preguntar-li sigui, perú, que es tenia la artesa que tant, per tal de donar el rnixim noble, la eelecció de dirigents i
res. Es evident que está contenta de ni havia arnagades materics de carie- relleu a Pacte, es convoca les entitats de perfecció d'un estil arquiteCt,ide. criteri restaurador d'agítese Castell,
amb
Rus:
bantot
Catalunya
per
tal
que,
:a rehuda que ella i el seu maro han ter explosiu o inflamable, se'n pracDeprés vindra, iatalment, la deva- ressenyat pet mereja proiessor capolingut si mati a Barcelona. Es evident tica un altre que dona per resultas deres. es reuseigin diumenge. a les deu nada: época de preciosismes, contra- lita en el !libre de la Conferencia
al
que li plan la nostra terra. Es evident techar dinos ampolles contenint liquide del mati. nostre estatge: Corts Cata- sentir; i superposició d'estructures, d'Atenes, 1931, sobre SConserració
quan no s'hi barregen destruccione de monuments d • Art i d'Hizo:teja".
que estima molt el seu marit
inflamables amagades entre una pares i lanes, 589.
-Es geles? - demana algú del meu un cribe que s'havia construir per a disincivils que arenen l'edifici a una con- No obstant, en aqueas estudis que
costar.
sitnular l'asnagatall.
tejó i deeballestament generals. Així acabem de rebre assistim de mes prop
-Oh!... - exclama ella, fent una
va pasear al Castel Nuovo de Nas a l'escrupolositat amb qui són traea
Vist el resultas de la troballa, semgran riallada.
tenle, com en tants :Otees grane edi- tate tots els matisos interessants.
bla que per la superioritat s'ordena que
Aquesta visi6 ens envaeix d'uf
Jo aixeco els braens enlaire. Ep I La
tisis, dels quals podriem citar exemcontinuessin els escorcolls al local essentiment d'enyorança i ens fa dolpregunta no ha estat meva. ¿Gelosia, mentat, car es creu que s'hi amaguen
pies significatius a Catalunya.
aquesta parella? ;Si eembla que acaben
• Que han fet a Italia per menar dre dele casos en que a casa melca
alg una explosius que fina ara no han
d'una aspirad&
de sortir de casan-set
a bon terme la restauració que s'im- -ai las!-no passa
estas trobats.
tan complex? De la lectura que comenten entre
Cal, però, preguntar.
posara
en
un
edifici
de
complimentar
aquesta&
Per tal
Tractant-se d'una actriu einernatogriEis fascicles a que en refereixo ens ens principie que mis desperten el
jOrtirel ahir a prirneres hoyes
fica, el miner serä cm/ideen per exemexpliquen el procés. Per dictaminar nostre enyor. dos d'ells destaquen
Llobregat
al
Prat
de
treballat
la
tarda
cap
ha
de
CONVOCATORU
DE
PREMIS
qual
el
gairebé obsessionant.
amb
galant
ple, el
loo nomenada una comissió de savia amb larga.
nous agente de la Brigada Social i
L'un d'as es quan la comissi6 ditst
tres a gust.
Bosta d'Estudi 1 de Viatoe.- i técnica composta per l'esnaentat
pas.
1
värdies
d'asealt.
- Això res us ho contestara
la toree de l'esquerra de l'Are
1934.-Consignada per la Gene- senyor Filangier:, director dels Ar- "A
d'esterar, sind
reo pc:;n9 fax s'hagi
xius d'Estat de Nano:s. per l'engl- triomfal, somoguda i refeta als darralitat
de
Catalunya,
en
el
prespreferits
podrien
no
iet
treactors
rers
tensps, caldrä transformar les fiele
hacia
perquè
Munichi, que ja
supost ole l'Acadèmia Catalana nyer disolament
molestar-5e. Es diré, de totes mantree,
al Castell; pel mar- nestres tranbades (que errärtiament
balls
pellicula
una
Vista d'una causa de selles Arts, la quantitat de ques L. Geno, i l'enginyer Platania. Ii Jareta atribuides pel poc agut arntie he filmat darrerament
1.000 pessetes per a una Besen Aquesta comissió començà tot se- quitecte reconstructor) en fiestees
amb Réné Lefévre, i que el trota moll
trempat.
d'Estudi i de Viatge, es convoca guit una enquesta sistematice pels de llum rectangular, semblants a les
contra
28
persones
cuan
mies/
dels vostres films,
a Oposicions per a la seva atenga- indrets i recons del Castell, on cap de la torre companya". L'elite, qttan
-Ocae és el millor?
ció, per a Pintura. Els aspirants detall arquitectònic ni arqueológic no parla de "la veneranda impressió dels
-Pntser Kiki.
fou negitgit. Mentrestant Fiiangieri. segles. les escampades ¡ fragnientä•
Per a aquest metí esta anuncia- hauran d'Utar matriculare en el de més a mes, estud:av a metódica- rieä erosiou de la 4114 suabilats a
- L'interpretares' amb...
present
cure
a
l'Escota
d'Arte
i
me'n
recordo,
francada a la presó la vista do la causa
-Anda.. No
ment els nombrosos manuscrits dels :es arrugues de la vellesa al rostre
rnent.
seguida contra 28 individus acu- Oficie Artistics j Selles Arta Arxius Reials de Napols; i en ells, humä, ¿enea Oso escrupolosament
-Aleshores, l'actor que en Kfki us sats de reunió clandestina a d'aquesta ciutat, o haver estat entre ele registres de les Cancelleries conservades".
és el preferit
alumnes oficials en ella en els angevina ¡ aragonesa, als cometes de
Amb M155a facilitat acuden exemnals, 1.048; operacions practi- va donar la redice ere
Santa Colonia de Gramenet.
-Qui us ha dit semblant cosa?
INSTITUT D ASSISTENCIA c a des. 343.
dos cursos anteriors j tenir el la Tresoreria reial, ale manes de les ples a la membria que ens deixen
dedueixo
dr1
vostre
obirr.
certificat d'aptitud per a la dita fortificacions, descobria nombrosoa en un estat d'inquietud. ¡Quesito
Al Laboratori d'Analisis ClíniArme Ontira manifesta que ro antri
MEDICA MUNICIPAL
especialitat.
documente que, confrontats amb ele- coses teles de iresc en eis castres
ques: Analisis de llet de vaques.
Hollsneond que té molta fe en ella
Les instencies caldria lliurar- ments del Castell i aclarits per la monuments hauran créesen un die
411: anàlisis d'orina, 558; aria- rnateixs I. per tant, en els seus filme, i
mes disles a la secretaria de la Carpo- história de l'arquitectura militar, ii reintegrades a estructures
da anal)
Bervels prestaba durant el mes lisis de sang. 409; analisis de nue ceta rerfectament comnetietra
menys erudites, rnéa adaptasacie> des del dia 3 al 15 de de- perrnetien d'arribar. juntament amb cretee,
sesrecions,
6.
Carl Lamac, el sitial sap
el
eme
director.
l'esperit
del
monument
restau4
des
cortManys
de
comisad,
a
conelnde mere
el s
seis gustos 1 al ezu
sembre d'enguany.
A l'Hospital de l'Esperanea: emmotllar-se als
siena importante. Aquestes conclu- ras i de la seva epoca? ¿En guante
Medanos Josep Mearlos-a. Als 13 Dispensaris medico-qui- Malalts de centres nerviosos: remperament.
sions, tal com (oren elevades a la casos la pruija renovadora, l'afany de
S'anuncia una exposició de pin- superioritat, l'any 1 ) 26, les trobem fer les coses masca "pur estil" Miura
Diu tumbé Anny Ondra que nn ha
rtirgics: Ferits auxiliate. 1.211; hornos, 49: dones. 56. De rapatures
dibuixos
nperacions practicades, 77; :vi- ren respiratort 1 treulatori; ho- sin tronar mal el seu marit.
de
paisalges
do
i
Terminada
la
testamentaria
de
l'iltranecrites
en un dels fascicles i seis/ eibandit per sempre la veneranda
ha
- Pern Schmelin g, en canvi, esinri. lustre metge senyor Franeesc Fabre- Catalunya, originals d'artistes toses d'un interés de primer ordre.
inupressib dels segies?
sAtes gratuites en els locals, rnea. 18; dones. 23. De tubercuvist
mnItes
vessades
al
Irene...
gues, els marmessors han inrmalittat instala 11$ 110 pe r 1 a nyent S a la
Lloem les restauracions quan la,
Les primeres enn de caracu l- his6.501; visites urgente a domicili. iosi: bornes. 10; dones, 6. De nennao
in.
etaarsh
el
notad
scnyor
Josep
M.
Aguirles
mi del restaurador s'hi ha sabut ter
s'estableixen
a
persoen elles
547; reconeixements
Corporació.
Tindre
per
objecte
tóric,
i
plasies: bornes. 1; dones. 3.
direu!
salta
Schmeling.
-Vire
el lliurament a la Junta de Museus aquesta exposicha atorgar una pes de construcció: el castell angevi, imperceptible; molt me encara la
nes. 458; receneivements a per- D'ossos i articulacions: homes.
-sNo ¡ares els dos sin film, algun re
de les valuoses obres d'art que el dit Medalla d'os ¡ dues d'argent. Les el castell aragones ¡ el saetea espa• simple conservació. Si de moment
sones alienades. 17: certifica- 15; dones. 14. D'altres metal- dia?
senyor Fibregues va llegar als munyol-borbOnic. Despees is assentat el no podem o no volem imitar la rescions 1 informes. 1.919; auxilie ties: bornes. 12; dones, 17. Tú-Qui van! - contesta Anny Ondra. ;tus de la ciutat, segons bou anuncias obres en la seva dimensió mini- "criteri ionamental per a la restaura - tauració modilica que en alees tera alcoholitzats. 51; vacunacions. tal: hornee. 105; dones, 119.
ma
hauran
-Poseer sf - afegeix ell.
de
tenir,
alrnenys,
després de morir. En ingressar al
d/5 - , que consistin a tornar al seu res ennobleix un monument catali
Un film d'Anny Ondra i Max Schrne• poc
706: serveis diversos. 1.729.
A l'Asa Municipal del Parc:
Pa:au Nacional el conjunt d'aquest 50 contimetres, i hauran de pre- primitiu estas, quan sigui possible, dels grane dies de la nostra història,
A les 4 Cases de Socors: Visi- Visites practicadea als 35 elle- ling entraría de pie dintre el gènere dels Ilegal pogut apreciar la positiva sentar-4e amb maro i as g er lliu_ la cigia. morada catalano-aragonesa, evitem almenys-mentre tants motes de cirurgia, 652: visites de nats. 648; operacions. 2. Visites d'Anny Ondea. La dona feble tisicament importancia de tots els exemplars ar- nades a la secretaria de la Cor- tot conservant cont a reliquies pre- nta/lente modestos reclamen una conmedicina. 758; visites doto- practicades a malalts no alie- que amb la seva astúcia i la seva sim- tistics que el formen, els quit e arri poració. a les hores d'oficina, cioses els elements angevins que es solidació urgent-despendre en intpatía venç l'heme fort. O bk que, en
-benalrpcthsumde/an- des del 15 de novembre a l'1 de coneixen h ele que vagin apareixent" provisacions que torbin la noblesa de
rito. 16.
nar?: homes. 132; dones. 114.
lloc d'es:amar l'aencia i la simpatia,
A l'Escorxador: Accidente nene,
Segueixen les "normes - per a apli- larqueologia autentica que entera ens
A la Clínica de Psirtniatria agafa un gros marre! l i, patri l'abat, ta-11011. Figura entre elle un lot de desembre, de 1934.
ceramita xinesa que enríen:in notacar aguces Criteri, que precisa que queda.
85; visites i curacions. 317.
Premie Comte de Lasern.
d'Urgencia: Visites practicades pel darrera, d'una martellada.
blement les colleccions d'art extremohistäriques". ResLa respeettiosa 'calad sempre se n4
Ale Dispensaris d'Especiali- als 191 alienats, 1.935; operala concessio siguin "rigidament
- No us eembla?
oriental del Museu de les Arts Deco- 19: 11 . taurar on la restauracin es faci indis- digna companya d'aquestes pedreatats: Oftalmologia: visites pret.- cions, 6.
Anny i Max troben que is una "idea".
d'un,/ premi de 500 pessetes i un pensable;
a
mis
algunes
importante
reconstruir
els
elements
reliquies
que, malgrat el brugit i muticades, 2.685; operacions. 19;
Anny, peces està engrescada actual- ratives, i
altre de 230 entre aluumnes do
A la Colònia Industrial de Port:
aragone- dances des eeglee, han pogut, arribar
nto-rino-larin golo gia; visites Reconeivements als nous ingres- ment amb un film, tret d'una obra de obres deis escultors Llimona i Rey- l'Escota d'Arts 1 Oficie Artístics arquitectOnies i decoratius existencia
fins a nosaltres.
sos ella 9n la sea amiga
se g . La part principal, perú, corresDicleens, que s'este rodant a Munic.
practicades, 1.033; operacions.
Belles Arte, i per Escultura es pugui documentar amb tota previsitara, 26:
Cesar MARTINELX
-L'he interromput per fer honor a la pon a la pintura, que esta represen20. Venerologia, Dermatologia i sats. 69; malalts
(Secció
de
Belles
Arta).
Sera
cisió.
On
alai)
no
sigui
possible,
deitada,
en
primer
Serme,
per
un
bon
visites practicades als ma- paraula del meu marit. El reprendre
Urologia : visites practicados .
xar
els
elements
de
crucis',
postenombre
d'obres
de
l'escora
flamenca
condició
indispeusable
per
a
Oslalts, 259.
dintre pocs dies.
2.441; operacions. 13. Puerieul-Despeé, del match del ra, natural- i de l'espanyola dele segles XVII i ser &dines a lea oposicione estar rior. Enderrocar les superestructures
Serveis /vestíais a la Direccis
irme: vi g iles practicades. 488:
X\hll, lotes elles molt interessante. matriculat en el dit Centre d'en- quan els elements que amaguen es
a la Comissaria de Beneficen- ment...
vacunacisns. 74. Ginecologia: viEntre les de pintura contemporänia senyament i tenir -hi aprovades, puguin documentalment tornar al sen
tornaré
abans.
El
treball
és
-Me'n
reconeixement
sites praeticades. 581; opera- cia: Visites de
destaquen les teles de Ramos Cases, ultra, en tote els seus gratis, primitiu estat. A remarcar que, en
el
treball.
concepeinr.s. 17. Theologie: visites prac- medie per diferente
Joan Llimona, Roma. Ribera, Joa- l'assignalura a que correspnnen termes generals. és repudiada tota
-I el match. dones?
ticades, 1.082; parle aseistits. tes. 58.
quim Vayreda, Juli M0i3ès, la Pes- ele premis, la d'Anatomia artís- creacid per analogia o per harmonia.
-Penco ésser novament ad el 13.
Sanitaria:
Fel'Ambulencia
Les "fonts - que forniran ers cleA
155; vacunarions, 119. EstoniaEn els rostres deis presente es dibui- que], Tamburini, Garnelo i d'alttes. tica i la de Teoria i Hietbria <le
mente per a la gran restauraei6 seran
rits
trastladats,
155;
malalls
Al Jutjat mimara 13 alean reFinalment,
sobresurten unes interesxa una mueca de dubte.
tologia: visites parcticades. 33:
les Brilles Arts.
de tres ordre, els testimonie del te- but les emprendes aleareis que
operacions, 22. Odontolngia: Ins- frastladats, 165; rnorts Irasila- De debes de debò t.. - insisteix santissimes pintures de Flaugier, i
els
teix
monument,
els
grafics
antics
i
Des del dia 2 a 111 de maig
entre elles el retrat del rei J osep R oapareguaren al reveher que fou
Anny Ondra.
. pecciona en les escotes nado- dais al dira-Jsit judicial. 46.
arxius.
naparte, que constitueixen una valuo- saliera pudran els aspirante di- documento dels
trobat a la Banca Arnús arran
Max Schmeling interve:
segueix
l'aplicada
dele
Despees
-Tinc obligació de creure-la. red> ea aportació als nostres Mi/set». rigir les sollieStuds al senyer criteris exposats a les diverses parts de la mort del sereno Valenti
Aquestes obres seran instaHades a president de l'Acadèmia, acom- del falau-fortalesa, analitzades una Blanch.
ti tanta por de vente'm boxee!
les malee torreeponents del Palas/ Na- panyades dels documents que
En dir aixes Ii marca un directe...
sie0SeasOWssd'in
Segons e? ttiethmen emes pel
una.
cional, cm podra admirar-les el mí- acreditin estar en les condicione PerEn
I riu ccm 00 ir/fans.
un altre dels fascicles el pro- Gabinet Antropométric de la Co-.
Joan TOMAS Islie dintre de poc temps.
tibans esmentades.
de
fessor catalannfil dula noticia
!Mesada General d'Ordre Públic,
Premi ~Vio Vidal de Mont- com ha estas feta la restaurad(' d'una les dites entprerntes corresponett
<tolde. - (Establert per Ende galeria en un dels pane de muralla, a Nalentl Dlanets, la qual coca.
VÓS REDUIREU
Mol/tu/Mis 1 Vidall.--5935-1936. que estava completa/neta amagada. fa suposar que Vß esser ell qui
LES VOSTRES
-S'anuncia per Ft premiar una l'na ferie, descoberta d'elements en dispara l'arma que es trobe desque ja s'eetaven
biogralla inèdita, en catete, d'un obres delarestauraein
fent, i coincidencia daquests amb carregada. El Jutjat espera noDESPESES DE TRANSPORT
pintor% escultor o arquiteete ale el document de l'encarece de l'obra mas una deelaració per derlarile
la 'matra terra. El premi seran per Alfons IV l'any 1451. que es olos el suman.
1.000 pessetes i una medalla trobava als arxius, possibilitaren una
al
mati
el
senyor
Compense
va
Ahir
d'argetil. Caldrá presentar els restauracin arqueol6gicament perla República dos desAl
passeig
de
:sur
diverso
assumptes
de
tris
crespa
equipan
treballs escrits ;a maquina, ainb fecta.
mit. En rebse al /Media ele rerindistes coneguts s'aproparen a María Pone
un lema que correspougus a la
El professor Filangieri Os home inels vostres camlons amb
hasent-li aouests preguntas ›i podia dir Maní i ti propasaren que guardes uns plica que contingui el nom de eaneable en les seres recerques his- Llegiu LA PUBLICITAT
res de Madrid. va resunndre faceciosa- bitllets per a ésser canviats al dia setS,rico-arqueolngiques.
Per a coneil'autor.
blaure
d'aeompanyar
edent. Li digueren qut amb el canvi
IntIlt
Propagueu-la!
Casta er a
faria un gran negad. Ella accedí a di- biografia del mes gran nnintrre de xer el funcionalistne del
-Wabstindré de dir res.
A prieneres llores de la tarda va anar positar junt anil, els ballets s5 pese' documente grlifics que es
al cementiri, per tal de dipositar lee flors tes. tres rellotges i diver ges joies, tul reunir, d'una Meció de les obres
a ésser
que Ice mares de Galan i García iler- plegat valoras en uneS 1.500 pessetes. conegudes de l'artista
sandez i la vídua d'aquest darrer han Els desconeguts II feren el cansí, i per- possible del lloe On es troben.
portava
al
damunt
i
o
que
el
di
tot
sonda
de
tramis amb destinad(' a la
L'Academia procurare editar l'oRONDA 14 SANT PERE. 3
qued,i amb uns retalls de diar¡ a la me.
Frasees( Macia.
bra, i en aquest cas es donaran
cinc, acudiren a la
Pele
velts
de
lee
al
prerniat
50
exernplars.
en
esecilla
Essent emmottlate
Presidencia ele senyors Llulli, Selves i
III Iliurainent deis treballa que
de forma Identlea a In que preComorera. amo els cuele el senyor
aspirin ah proinl haure de fer-se
Un Ilibre de gran èxit i de palpitant interès
sten sote e-serena, no pataleen
panys ea celebrar un rannt d'itere s a l'Academia Catalana de llenes
nena Hura teles nl recorre
sicne entre la situació de la pelitien geArts de Sant Jordi (Casa Llotja,
neral espanyola.
más quilbmetres

Acadèmia Catalana

de Belles Arts de
Sant Jordi

El Ilegat Fàbregues
a la Junta de Pilasen

El fet de la Banca
Arnús

El dia d'ahir del Pre- Un altre "time de
les misses
sident de la Generalitat

NEUMATICS GEGANTS

LLICIL IIIL IA

AnarquIstes
en Ilibertat

Grups a Montjuïc

A

MADRID

BARCELONA

Ahle, a primeres horee de la tarda
ion requerida la P re s encia del s n uar dies d'assalt 1 recinte de l'Expolien',
de Montjuïc, (ti, segone es comunica a
la Comi"saria d'Ordre públic. es trobaven nodrits grups 4 individus que comentasen la situsein actual en tons quel
-comaelrnistquocgé
alguns incident. Sembla que entre els
que diseutien lii hevia bastante elements
extrernistes.

Ahir a la nit fosen peseta en
Illbertist els anareo-aindicallates
eletingute fa uns quanta dlea DinIsla Erolee i Burile, Manuel Navrtrre Persa, Anuden Gómez i
Hogel: , „r oan 'Velera Moya, ,Inriep Prinicello i P0v111. ;folies fiar.
denyes 1 Schaler 1 Miguel Fornendes

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

segon pja), a les limara d'ofieina,
en el ternos compres entre 1'1
d'abril 1 el 23 d'aquest mes, fiengliet
rre Ora de Seld
a les 13 llores d'avest
darrer din de 1936. En eas que

Després de callar
el can6 !

e

es cregoi que no hi litt entre ele
Irehnlls 111(dils presentare ;al
...melisa cap mereixedor del premi, es pndra concedir a tma
grafito publieada dint re del temps

comprar e entre la data d'aquestn
convooalarla l el 23 d'abril de
1936, i que no hagi eetat prat
iniada en cap ultra concurs püblio,
_Are
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11111111~"iNgeW el títol anunciava: "Elogi i crítica del

EL CINEMA
TECNICA

CINEMA AMATEUR

LA SI:FERACIO DFf. "RALENTI"
Amb tes cumbres corscits de entonatografia si "ralenti" se soler. obteme
fina a 240 anatges ne; s egon . xifra sod
ment gran S" es té en compte que la ve'ocias normal de la imo-cssei de milla:les es de 24 imatgss en el rnateix espai
te temps.
No obstant. el sots-director de l'Institut Marey, M. Bull, ha construit un
aparell grácies al qual es poden captar
fins a 20.000 ! fotografies en un segonReferint-se a tan sensacional invent, el
doctor Comandon, que bou un dels primers que se serviren del "cinema" per
a la investigació científica, ha dit: "Des
de fa molt de temps (gràcies als instenments ¿'óptica) soso ärbitres de l'espai.
Podem influir sobre el temps? Si, per
misia del cinematógraf manejant la cadencia de la presa de vistes modifiquem
on la projecció la velocitat aparent
dels moviments. Sense canviar l'esnai
visual, el rnateix rnoviment s" amplia" o
es "condensa" en el "temps".
Dos "films" són caracteristics de la
Cinematografía "superralenti" de M
Bull; en l'un assistim al món de tantasmagoria, món insospitat, del moment
qui es trenca una bolsa de sabó: en l'altre velen corn una bala surt del canó
d'un fusell, com segueix la seva trajectòria. corn tra.essa una planxa i com
s'artulla la seca forca. I tot aixe, ho
podem contemplar tranquillament, perqui
qualsevol d'aquests esdeveniments rapidissims es desenrotlla davant e:5 ulls de
l'espectador amb lentitud de diversos minuts.

LES ESTRENES D'AM
"LO QUE SUEÑAN LAS
MUJERES"
Una opereta alemanya dirigida per
Geza Von Bolvary, que ens ha donat diversos films d'opereta; són ells: "Luces
del Bósforo - , "Por el mar viene la ilusión", "Una canción, un beso, una mujer", "No quiero saber quien eres" i
"El secretario de Madame", entre altres.
Del repartiment destaquen eis noms
de Nora Gregor j Gustas, Froelich,
que actuó per primera vegada en 'Asíais", i interpreta "Metrópolis". de
Frita Lang; darrerament ha fet diversos films musicals. Des de darrers de
l'any passat actua com a "metteur en
seene".
Aquest film s'estrena avui al Fantäsio.

Avui, dijous, a les deu del vespre, im drá al Centre Excursionista de Catalunya la cinquena sessió de Fall del
Tercer Concurs Catalä de Cinema Amateur, en la qual seran projectats els següents films: "Suicida?'', "Dia i nit",
"Esports de muntanya", "Sol, neu i
pols", "La Segla", "Ritmica" i "L'auca del senyor Canons".

MON CINEMATOGRAFIC
FRANÇA
RaYmond Boulay prepara "La flambée"; amb Suzanne Rissler.
— J. C. Bernard va a filmar un
documental a Kabylie.
— Maree! Pagnol prepara "Angele", tres ¿lela novella de Jean Giond,
"Unde Baumaugnes", amb Fernandel.
Orane Demazis i Henri Poupon.
— J. P. Paulin va a filmar "Nous
film/11s plus au bois".
— "Lilioni", el film de Fritz Lang.
interpretar per Charles Bover, va a
veure's molt aviat a la capital francesa.
— A Marsella s'ha estrenat amb
èxit el film francès "Juventud", pellíenla de la contemporänia bohemia.
Es de Georges Lecombe, i l'interpreten Patilette Dubost. Lisette Lauvin
Jean Servais i Robert Arnoux.
— Dad a pocs dies. Renée Guissart comenzará "Lune de miel - , amb
Henri Garat.
ALEMANYA
hein prepara "RiEberhard Frow
goletto", de Verdi.
— Leni Riefensthal va a rodar
"Tiefland".
— Dilly Haas interpreta actualment
"Scarnpolo", al teatre.
— Jenny Jugo és la "vedette" de
"Vagabond".
— Hans Albers i Michael Bohnen
són els "partenaires" de Brigitte
Helm, en la versió alemanya de
AMtRICA
Will Rogers sen ä el protagonista de
"Wat am bid".
— Otto Kugger. Nanc y Carroll
Herbert Mundin, Heathee Angel i
Nigel Bruce són els intérprets de
"Springtime for Henry".
— Helen Twelvetrees és la protagonista de "All menare ennernies".
— James Dunn és el "partenaire -
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MIRADOR
HA SORTIT AVUI

film policíac". Presidiren quatre pusonalitats de relleu en el cinema de misteri: Alice Field, intèrpret de nombrosos
assumptes policiacs, i que encarna ara
per al celluloide la figura de l'espia
--)
(> L
"Mademoiselle Docteur"; Harry Baur,
corporitzador per al film del comissari
Maigret de les novelles de Simenon;
Arthur Bernede. l'inoblidable collaborador de Louis Feuillade en Imites produccions fulletinesques franceses, i René
Ferté, el nou Juden.
Es projectà la cinta "Una aventura
de Shérlock Holmes", interpretada per
Dues grans produccions Clive Brook, i l'artista de eire Dick
Carter presenta el seu experiment euen un mateix programa riosíssim d'evasió rápida ¡ infallible,
malgrat la cura que es posi a !ligarlo amb fortes cadenes. La part oral de
l'espectacle amb una pletica
d'Arthur Bernéde, que referí curioses
experiencies personals, i seguí amb la,
controversia pública dirigida per Jeans
Charles Reynaud. Conclusions claríssimes del debas foren que una pellícula
policíaca, per aconseguir l'exit cobejat,
requereix aquestes duce coses, que ja
sabiem: originalitat i interes.
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AVUI
ha estat dirigir per Sidney Landfield, molades; dones blanques i misterioses;

sota els auspicis dels productors asse- passMns violentes; crims; emmetzinaciats William Goetz i Raymond Grif- ments; suplicis "xinesos"... sota resfith.
pocial tat de la casa".
Ocultant la trágica realitat, veiem re* Amb l'adveniment del cinema so- tern diR de vernal': la musrnee que
non, en el qual la fotografia s'ha unit viu la seca pueril aventura, la petisa
al soroll, sha fet foreosa una noca ex- madame Buterily, princesses deljcadea
plicació estética de la música. De la mú- sedes multicolors, cambres teatrals, casica aplicada al fotograrna. ¡Quines re- ses de te amb l'eterna geisba que trena
lacions existeixen entre ambdós? Heus el sen idilli amb oposats oficials
ací la qüestió a dillucidar.
blanes...
Les imatges fotográfica i sonora han
Fins que l'Asia es desespera i
de tenir una forçosa relació d'inheren- xeca en armes. I el colós s'abat, esgocia. Ambdues, en proposar-se expressar tat per lluites íntestines, i llavors la
una mateixa cosa, s'han de compenetrar follia guerrera s'apodera del país. El paide tal manera que independentment donin sarg e asiätic que coneixiem, amb els
la sensació de Eincornplet. Que consti- seas mandarins i les seves delicadez
. iii11111111111111111111iiillilllilliii111111ill11111111111111111111111lik,
tueixin dos elements indispensables per a puerilitats, ha mort. Han mort els seus
expressar un objecte. una idea, un sen- imperials esplendors per a convertir-se
•lISTAV FIMO
timent.
en un Asia gris de pols i de privacions;
Per això no tots els compositors mu- gris peis seus vestits de cotó; gris sota
sicals estas capacitats. El músic que es el seu incert esdevenidor...
proposi fer composicions Per al cinema
Llavors l'eco de les batalles de la
Ins de compenetrar-s'hi. Sentir i captar Manxúria arriba fins a nosaltres. 1 co.
l'expressió plàstica ile la fotografia di- neixem el drama sense equivalent en
námica i empeltar-li el so en qualitat la história del món , de la %lita quotid'element indiTensable pena Eassoliment diana d'aquests pobles per als mala
complet da l'expressió.
l'home, la set i la mort són coses trägis
cament familiars. I cont a testimoni in.
Cinc
dels
escriptors
de
més
*
dubitable, corn a greu i anorreadora
anomenada dels Estudis de la Para- conclusió, heus ací el duren film de
mount, a Hollywood. collab,oren en el la Ufa, "Fugitivos", que actualment
* En "La reina Cristina de Suecia"
diälee de "En conferencia", producció projecta a l'Ufa-Palast. de Berlin, i a
coneixem els amors de Cristina de Suede Charles R. Rogers. L'argument es l'Aubert Palace, de París, i que aviat
cia—Greta Garbo—arnh l'ambaixador esmou al voltant d'un crim misteriós.
es donarà a conèixer a la nostra ciupanyol Antoni Pimentel—John Gilbert—.
tat.
Un gran amor que fa que Cristina de
"El mundo es nuestro", adaptació
Suecia abdiqui la corona a favor del
)4+.4+.44+64+.4.444+~.. per*al llene
de "Manhattan Love Song",
seu cosi, abjurant, demés, la seca rela novella de Katbleen Norris, marcara
heló,
TEATRE
la reunió de Janes Gaynor i Charles Par* Les festes del tercer aniversari
rel, la mis famosa parella del llene.
Cada
dia
de la Rede la República formen la
Per a aquesta pellíctila s'ha assolit dar.
base principal dels noticiaris Foz que
rerament l'addició al repartiment de GinLA NOCHE DEL PECADO
constitueixen la part mes vita: del
ger Rogers.
programa que s'estrena avui al PubliEl repartiment complet d'aquesta proCinema: La batalla de flors al Passeig .1
ducció,
que ens descriu les vicissituds
EL PRECIO
de Gräcia i la "diada" de Sitges
d'un grup de joves que deixen el colassistènca de les reines de beilesa
legi per acarar-se a la metró polis. i stDE LA INOCENCIA.
recentment escollides; Earclou, ultra Janet Gaynor i Charles FarMetro-Goldwyn-Mayer catalanes
Dunn, Ginger Ronces, Beryl
ribada a Madrid deis cors de Claver;
'441441444.1144444444+84444. rell, James
desfilada i balls regjonals a Madrid;
alerces-. Gustav Von Seyffertitz, Fiske
No deixeu de veure
esports i revista militar a La CasO'Hara.
tellana.
Film dirigit per
* Annabella, André Bertas' i Pierre
* Howard Hawks, el director que
aquest programa
Altres noticies internacionals no
va dur al llene "Scarface" i "The Brasseures van embarcar no fa gaire amb
deixen d'oferir interés, destacant les
Crowd Bonns", ha realitzat per a la rumb cao a Nora York, des don aniran
Geza von Bolvary
monstruós
vacantes del president dels Estats
Warnen Brot. First National una his- a Hollywood per reunir-se amb Charle;
Units amb un viatge en yatch de
tória entorn de les vides deis valerosos Boyen. el qual acaba d'enllestir "Gipsy
Roosevelt; la desfilada de les
tnteilediteMONdIllbefted Mr.
pescadors que, en aigües del Paciiic, han Melody" (Melodia Zíngara), sota la ditrepes belgues davant el nou re:
recció d'Erik CharelI Annabella i els
Leopold III; l'estada a París dels so- dels més famosos compositors de de !húsar dalerosament amb el sets ene- seus companys interpretaran la versió
de Sally Eilers en "Always honest". birans de Siam; les noves formes de balls moderns.
mic el vorae tauró.
En el rol de Capitó ltfascarenes, el francesa que Charles Boyer realitzari
— La Universal ha contractat Lee sabates creades pel conegut sabater
L'argument d'"Alma de bailarina-,
d'armest film.
i de la seca petita
Tracy per cinc anys.
Perugia; una actuació del fainós basada en la novella de James War tigre de mar
Amb ells va a Hollywood Aniré Da— Frank Borzage ha acabas "No clown Grock, etc.
ner Bellah, representa la vida als es- nativa, i , encara. el millor pescador dels ven, en cualitat de supervisor d'acuesta
G. Robinson té al
Eduard
seus
temps.
greater glory".
Els reportatges "Curiosidades mun- cenaris de Broadway, el famós barri seu cárrec el rol més dramàtic.
producció francesa, acompanvat de la se— Víctor Zory. James Cagney i diales", servei exclusiu del Publi- de Nova York conegut pels seus granZita Johann, la ¡ove hongaresa (me ta muller Daniele Parola. Fins a Nos-a
Jean Blande!l seran els intèrprets de Cinema, ens presenten una completa diosos espectacles coneguts a tot Cl
recentment ha arribat a Ho l l yw ood Per York els viatgers tindran la companyia
"Without honor".
informació esportiva internacional i ninn.
tal d'actuar davant la leas, en el seu de Jean Mtrrat, que viatjarä amb ells.
— Phili p s Holmes es la "vedette" al g uns actea de la vida oficial dels
que
interpreta
el
Soffocci,
* Marins
papes- d'òrfena, jove p rota gon ista d' a
de"In conference".
sobirans anglesos.
papen de "El arrepentido'', pellicula ar-questacinpor l"Paste
Completen aquest interessantíssim gentina que distribueix la "Universal- de tiburones".
ANGLATERRA
programa,
seguint
la
"standard"
del
ARXIUS I BIBLIOTEQUES
Alexandre Korda prepara un non
a Espanya. hacia d'usar barbes per Infilm sobre altres episodis de la vida Publi-Cinerna, un interessantissim do- terpretar el seu rol. Quart hacia de di* Carles Laemmle ha tornat a Noca
d'Enric VIII. Diuen que Maurice cumental i un dibuja animat de la rigir -se a lestudi, i en vista que a P e York, després de cinc dies d'absincia.
De Catalunya. — Biabe, 3 ('ir a za).
Chevalier será el "partenaire" de serie Paul Terry Toon, titulas -La
-sardeltmpncoguabr Ha donat conferencies sobre vendes, soJoventut Socialista de Barcelona.—
gran
ópera".
Charles Laughton. Merle Oberon enno Ii creixia proa, bague de combinar bre producció i sobre els plans per a Rambla de Santa Mónica, ag, segara
cantan ä Anne de Boleyn.
Es
al
nene
on
més
pot
apreciarla
premia
amb
una
de
postissa,
operaEuropa_
En
el
viatge
del
president
de
la
(Oberta al públic tots els dies feinen,
*
— Bettv Stockfeld, Constance Shot- se el curs de les :nades fernenines, en ció que exigia algunes llores. En e: Universal es fa ressaltar la celebració de set a nou de la nit. Diumenges,
ter, Ronald Ward, loor Barnard i general, per tal com les revistes cine- darrer moment, però, se li oblidi algu- de les seres noces d'or amb el confinent d'onze a una del mata)
Clive Sloane filmen "Bride to be".
matogràfiques i els reportatges remiten na cosa, i com que el treure's de nou americà, car fa so anys eme Laemmle
Academia de Ciències 1 Arts. —
tot el que de notable es crea a Paris, la barba seria massa treball i no tin- (quan en tenia /71 desembarcó al pon de Rambla dele Estudis, 2, pral.
AUSTRIA
Londres i Noca York, per a Eador- dria temps per fer-ho, se n'anà disires- Noca York, procedent de Brema (AleAcademia
Catalana de Belles Arte
Des de la recent revolució, la cen- nament de la dona moderna. En sat. tenmrós que el detinguessin gel manyal, en el "S. S. Neckar", és a de Sant Jordi.
— Casa Llotja (de
sura austriaca ha estat accentuada aquel't sentit, el Cinema Actualitats canee.
dir: Eany 184
nou a una). Especial d'Art i Arqueoconsiderablement.
preocupa
Laemmle
la
siEspecialment
ha organitzat una Setmana de la
logia.
Molts cops, contemplant un noModa, en la qua( s'exhibeixen les dar- tician, entre un concurs de tenis i una tuació del mercas exterior; es proposa.
HONGRIA
Academia de Medicina i Cintrgia.—
Les "vedettes" hon gareses Irene reres iniormacions mundials sobre les cursa d'automóbils, s'interposa al llene encara, rodar diversos film: a Caliibr- Carate, 45,
Agay, Lily Berky i Caber Regnai in- novetats en vestits, sabates, capells, una imatge brutal: Guerra a Manxn- nia, començant per una serie de 15 de
Acció Social. — Amadeu Vives, s.
terpreten el nou film "Ida regerye". joies, etc.
ria. A milers de quilometres de dis- nous. Carles Laemmle anava acompanyai
Academia de Bones Lletres. — Car
Per a donar interés general a les linda uns hornes Iluiten aierrissaUa- del seu fill Laemmle junior, del set
SUÈCIA
dites sessions de la Moda, s'inclouen ment. Els operadors tinematogrifits. seretari particular. Jack Ross; de Joc rer del Bisbe Caçador.
D'Art Decorattu. — Palau de
Un rumor inesperat circula per aci, al dit programa un Noticiari Pathé, arnb constant desdeny de Ilurs vides, són Weil, i del director general a Europa
Pedralbes.
segons el qual el nou film de Greta amb les més recents actualitats i suc- allí per captar aquestes instantänies de Max Friedland.
Garbo, "La reina Cristina", no será cessos i, de més a més, quatre mag- la violencia humana, i ens mostren enD'Arqueologia (antic Palau de
* Dos coneguts actores del llene que les Arta Grätiques del Parc de
presentas en aquest país.
nífics dibuixos sonors en colors, es- mig de les barricades que s'aixequen
collits entre els que més aplaudiments amenaçadores les façanes dels edificis han assolit ressonants triomfs en toses Montjuïc en cura d'installació).
han obtingut recentment al mateix mig enderrocats per terribles explosiona les seres produccions, es presentarais
D'Història Natural.—Rambla
junts en "Pa s to de tiburones", drama
cinema amb rnotiu de l'homenatge al
La producció Ufa "Fugitius" ens maní que la Warner Bros. First Natio- dele Estudis, 3 (Aeadéinja de
Karl Dane s'ha suïcidat sets autor Walt Disney.
transporta a aquest ambient ple
nal ha realitzat amb especial cura. Ed- C.iencies).
* La casa productora Metro Gold- xa i ens fa viure les aventures «tras stand G. Robinson i Richard Arlen, tots
Hollywoöd. — El conegut actor Karl wyn Mayer ha aconseguit ajuntar refugiats politics.
dos ben coneguts del nostre psihlic, preDane suicidas a l'edat de 48 anys. en una sola producció: Un director,
* La pellícula "Alma de baila- nen part en aquest drama ente de les
Esa, trobat assegut en una cadira a casa Roben Z. Leonard; estrelles de
mar,
ute tonvina, en qué han d'exposar aftilllIffle~11110110110
rina",
que
aviat
ens
será
donada
a
coseca mateix. Presentava una ferida de Hollywood com Jean Crawford, Clark
nèixer per Metro Goldwyn Mayer, és cada dia la seca existencia en veure's
bala al pols.
Gable, Franchot Tone, Hay Rob- una comedia musical en la qual setts cara a cara amb el seu enemic : el tatuó Sobre tots els espectacles
Els seus amics diuen que cl motiu d'u- son, etc., i les composicions rnusicals
presenta la vida intima de les "giris"
Fslward G. Robinson encarna el pato'
na fi tan trágica fou la falta de trebell.
arnb tota mena de detalls: lluites, des- de l'embarcació, home fort i tennit el barcelonins. brilla triomKarl Dane era nat a Copenhagnen
engases,
tot,
esperant
abastar
el
cim
falment
11111111111111111111111111111111111110111111111111111111111!111111111111111
mes
valer6s dels marins del seu temps
en 1886. Era enginyer mecánic, i bou
de la fama.
el més respectat en tosa la comarca pesun dels components de la primera esquadirector
daguest
Robert Z. Leonard,
quera a que pertanv.
dreta danesa d'aviadors.
Carl Fröhlich film
musical, arriba a donar dinamisine
Havia començat en el teatre la seca
Richard Arlen. el p rimer pilot al coa
aquesta
histenia
de
la
vida
del
teatre.
mandament del Capitä Mascas-coas, xico.
carrera artística. En 1917 actuä per priescrita per James Warnen; aquest és lis fenal, acostumat a les bre gu es ma r imer cop al llene amb motiu d'una gelel primer COI) que ha estat Po r t ada al nes, franc i noble. afable i bis. honrat i
licula feta per registrar l'entrada dels
nene. Sammy Lee f Eddie Prinz han lleial. Per primer cm, en la seca carrera
Estats Units a la gran guerra.
compost un meravellós número de cent d'artista del llenc. Richard entona in-es
Karl Dane adquirí gran renom sobrebellissimes "girls", que han estat se- cançons, helles caneons tirit ones de les
tos gräcies al film "La grande paraste".
leccionades entre diversos milers d'as- gents de niar, tonales antigues que tener
Peris hom recordará lambe els seus
pirants.
regust de Ilegenia marina i q ue tener
éxits en les nombroses peHicules
En el comene del film se'ns presenta un aire de nostàlgia i ile suscitas emule
HERTHA THIELE
ques que feu amb George K. Arthur.
la gran confusió i trastorn que regna del sett ritme un xic salvatge.
L'arribada del sonor l'afluya dels escus un teatre quast s'està preparant un
"Pasto de tiburones" ha estas dirigida
HUHRItil CLoRti
tudis.
espectacle,
per Howard Hawks.
Impulsada per l'escalf del

(.2 inintifikeeisy

d'una comèdia musical
brillantissima
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D'UN FILM A L'ALTRE

GOYA

Films

Un film de

SETMANAR1 DE LITiRATURA, ART
I POLITICA

PREU: 30 CTS.

Elogi i critica del film
policíac
El parisenc Cine-Club Lumiere, de
recent constitució, organitza periódica'
meist uns suggestius espectacles de controversia, als quals acuden els aficionats segurs de trobar novetats.
Fa poc que es dedicà tosa una sessó a quelcom tan atractivo' com el gue
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* Entre els films que la prestigiosa revista americana "Motion Pictule
Herald" qualifica com a "campions de
taquilla" del mes de febrer P er l'e s it °htingut, figura "Moulin Rouge",
dula dels Artistes Associats produida
per Derryl Zanuck, de la qual és estrella Constante Bennet, secundada per
Franchot Tone, Tullio Carmirati, lielen
W(stley, Andrew Tombes, Russ Brown.
E ert Cavanaugh. Georges Renevent.
l'ezze 1 it81 i ¡san Leberev. El film

L'Extrem Orient, el Japó o la
Nina; ¡guantes imatges de paravent
han omplert anys sencers els nostres
llenos cinematogràfics?
Si es fes un halanc retrospectiu veto
riem cotas el material noveHesc del film
anomenat xinès ha adquirit gairebi un
aspecte clàssic,
Pelficula xinesa: naturalment, misteriosa i d'ombres pendes: músiques
nútones al ritme d'un gong trist i anv
nasa loe. Mandarins cautes d'itngles es-

públic, que reconeix en ella
l'obra més bella, més digna
i admirable del cinema
espanyol
Avui i cada dia al

KURS

A AL

01/401101~~~

LA PUALICITAT
Dijous, 28 ¿'abril ` 'de 1921
que no le preocupe /a alteración de su
convencimiento, ha de ceder ante la
demostración de llevarlo adelante.
Tendría resultados estériles y daño_
sos que ya no encontrarían una posibilidad inicial o previa, sin la menor rectificación de criterio, en quien
La noticia de la crisi ha estat aco- DE BARCELONA
el apego del deber y el ejercicio de
éste se impone, este de comunicar una llida a les barriades extremes amb
observación formal, hecha con la auto- gran espectació. Grups d'obrera s'han
ridad oficial y pública, por quien re- estacionar a la carretera de Valencia,
El Sindicat Mercantil ha Presente La VI Fira Comercial de Figueres
Exposició
Curs de Catala
conociendo fundamentos y reparos ha donant crits contra el Govern LerCreaci6 de colònies escolar& de munnovel bases de treball tt Exposició "Miss Catalunya 1o34" :: Conferende juzgar mal menor la promulga- roux. Quan els atinas estaven mis
Noticiari
tanya
Assemblea
de
la
Unió
de
cia :: L'Exposició de Flors :: Conción, no llegando al convencimiento, exaltats ha arribat al pont de ValleBott
Varia
Mataró, 25.— El professor
Vinyaters de Catalunya :: Els camde di.
curs :: El Ce:13 de la Biaba'
y así admite, sin embargo, la creen- cas un venedor d'" El Debate", anoMalgrat un handicap de set brers i cuiners
bula de l'Institut de Segona Enst.,
Lleida, 25. EI Sindicat Mercantil
el primer de maig
cia compartida, y aun atendida, de ntenat Emili Rodríguez, que ha estat
Girona,
quilos
justos
de
pes,
25.
—
Ignasi
S'activen
Ara
ha
p
nyanca
d'aquesta ciutat senyor A. R,
resentat aoves bases de treball
amb gran enque sabe se han de utilizar otros me- apallissat per alguns individus. Hi
faran L'Atta :: Festival :: Visites
va vencer. tinit passada a l'Olymals patrons del ram. i anuncie:1 que tusiasme els treballs de p reparació de la dríguez Luna. ha inaugural avui ata
dios legales y dar al Gobierno, pa..a han acudit ripidament forces d'assalt
Vària
exposició d'obres seves a les Galeras
si de cas no san acceptades es de- VI Fira Comercial de Figueres
la promulgación, las garannas q se que han dispersat els agressors. Ro- pia, Antoni Horas per fora de
No trigarem gaires dies a veure con- Catalónia de Barcelona. L'expos¡a
Tarragona, 25. — La Comissió de claran en vaga el dia 7 del vinent
dicen o aminoren en cuanto sea posi- dríguez ha estar conduit a la casa comba( a la sisena represa. Ara
rimará
mes
de
fins el dia lo de maig.
maig.
ventilo
en
realitats tots eis esforcos imable los riesgos para los altos intereses de socors on Ii han estar apreciades uls realment tin btixatlor excep- Govern de l'Ajuntament ha acordat la
ferides i contusions de carácter greu. cional, qualitat a la qual es f‘Iii creació, per al proper estiu, de coló— Els veías de la barriada de la ginarias del; nostres homes, que, per
— Aquest migdia ha estat presea
del Estado.
barriada de Cap-pont han presenta: aquest sol fet, es convrteixen en ar- tat als inserits al curs de catala que
En el otro orden, en el de las conLES REUNIONS DE DIMARTS oreditor en aquest comba', tant Mes escoiars de muntanya.
listes. D'una manera silenciosa, com danarà a l'Institut el professor qs,
secuencias prácticas, son más impel joc que va oposar al seu con
— El Primer de Maig, a causa dels una sollicitud a I'Muntament densa- aquell qui diu sense donar-h¡
A
LA
nant la
NIT
importan- s'encarregarà de les classes. Aquella
d'un mur de conpartantes también el conjunto de las
trineant, coin pel resultat con acords presos pel Jurat Mixt corres- tenció aconstrucció
cia
— i tanta que en té — un cop de se celebraran els dilhuzns, dirnecres
la
banda
esquerra
del
Segre
ordenaciones legislativas, su posible
El director de Seguretat, referint-se lundent que va obtenir. A nos
ponent, no hi haurà cap mena de serpluma, pinzell o llapis, com per art divendres, d'un quart de vuit
p er tal d'evitar les inundacions.
campliniiento y, sobre todo, una ac- a les noticies circulades la nit passaa in
altres encara se'ns fa incom- vei de dependencia als cafés ¡ bars de
d'En Disney, es convertiran en Hocs on quart de nou del vespre.
ción perseverante al servicio del Po- da , relacionades amb l'animació ob— Fa uns q uants dies que es traba
la fantasia, originaltal. riquesa i bon
prensible la mes:Iría anda qui, la ciutat. Els establiments restaran, pero, a Lleida el caricaturista
der público.
— Ha esta: anunciada la subbasu
Bou, el qual
servada a la Casa del Poble, ha dit
oberts, essent servits els parroquians
gasa toa ben aeermanat, tindran la virtut
Con la ayuda y el concurso y ab- que no era gens estrany, puma que aeonseguf dominar conslantment pels patrons i Ilurs familiars.
per adquirir l'Ajuntament diversa
organitza una exposició de earicatud'atraure com poderns imant la immensa efectes destinats a les colònies
negación de todos se ha de salvar, tots els centres polítics i ociaI5, da- In sitq,ació darant d'un adverres durant les properes festes de maig.
este.
— El diumenge vinent, dia 29, a Vig ernaci6 que, sens duhte. saldrá fruir de lars.
contra cualquier riesgo, la disciplina vant la noticia que es plantejava !a sari que nn va cessar de mos— Per la guardia urbana han estat
emiç. inoblidable. tue e; i sedel Ejército, que ha de ser fiel al ré- crisi, es veieren nralt concorreguts.
trar-se perillós i al quid l'aran- laseca celebrará l'Assemblea de l'any trasnadats en un autoòmnibus fora l'espectacle
—
L'Ajuntament,
seguint
el
crit
rà
el
rovell ceou de roten les festes:
gimen que la voluntad nacional estaAhir a la nit es reuniren amb el latge de pes donara probabili- [934 la Unió de Vinyaters de Catalunta. del tenue municipal 30 P.bres
la contemplació de la VI Fina Comer- d'arribar a la mes completa higá,
— El dia 4 de maja se celebrará al vagabundo.
bleció. Se ha de ratificar el aparta- senyor Prieto, ai domicili d'aquest, els tals d'ésser ell qui en definitiva
nitzazló de les vivendes de la nasal
cial.
teatre
Tarragona
un
festival
miento indispensable a la nación su senyors Azaiia, Casares Quiroga, iiiguAs la dan-era
organitzat
cnatat, ha acordar que cada vego.di
paraula en la
— La Cornissaria de la Generalitat
— Es esperada a la nostra ciutat. (tesoberanía, el ejército de las contien- Santaló i Negrita El mona de la rel'Associaciú
de
la
Premsa
a
ber
P
e
que es desllogui un pis, Chi
Buda.
das políticas para bien de aquel y de unió obeí als motors que circulaven
nefici de les colònies escolar; que pa- ha aprovat els estatuts de la novilla nia. diious. a dos marts de vuit del una desinfeeció completa perpractiqa,
part et.
Desprès d'una primera represa trocina aquella Associació. Hi assistiran entitat de Montarcull, el Centre Na- vespre, la senyoreta Carme Alberti, Miss l'Administració,
España, ya que la República, con- sobre un pretés cop d'Estat.
aixi cona també,
Catalunya 1034. a la qual es prepara una cas
igualada. co la qual Va deslacat - les quatre "miss" de les capitals ca- cionalista Català d'Esquerra.
solidada y fuerte, sólo tiene que evide defunció, encara que no 'a
— Detnä 5e celebrará una Junta rebuda afectuosa.
tar dos peligros: la milicia en los L'EFECTE QUE HA PRODUIT se, no °listara, el joc mes habil- talanes, a denles, "Miss Reus", "Miss
hagi canvi de domicili. A aquest eiec,
g eneral extraordinäria al Sindicat de
partidos y los partidos en la milicia. EL DOCUMENT DEL SENYOR mea conduït per l'aragonès, vin- Tortosa" i "Miss Ulldeccna".
—,,Aquest vesnre, a les set, el doctor In han estat publicades unes pres.
Cambrers,
Cuiners i Similars.
Aquí, en esto, todo responde, en priH u i% Sa‘é donat l'anunciada COlfe- cripcions. — C.
ALCALA ZAMORA
gue . un segon round en el quai
— Avui, tal com l'avíen/ anunciar,
mer término, al patriotismo, al amor
— Amb destinació a les obres del rencia al Saló de session de l'AjtmtaLa nota emocionant als passadiasos Ara aconseguí destacar-se neta- han visitat la nostra ciutat cls quaranla
y a la profesión, todos los señores
alumnes de l'Institut acola de Madrid, túnel de Viella, ha estat autoritzat el Illens. Hm han assistit les autoritats i 1/6
generales, jeies y oficiales. Todos de la Cambra l'ha donada el docu- ()len' graries a una comprensbi
iransport de dinamita en gran quan- nombrós i selecte públic que ha vingut
acompanyat de tres professors.
ellos han prometido y demostrado, nieta del cap de l'Estar. Nombrosos del jne advers a la qua] nornès
expressamen t de diverses contrades.
Divendres és esperat el g rup de s e - tirar. — C.
Detalls deis fets ocorreguts el lo.
al abrazar el ejercicio de la profesión, periodistes i diputats esperaven an- ell is capaç d'arribar. A tu
gona ensenyança ile Vic,
El Dr. Savi ha ettat molt aplaudit.
siosament
que
es
dones
ordre,
per
la
quarla
seu
domini
represa
el
que han acudido al llamamiento del
L'actuació eleá
Ifa jet la presentació el Sr. Carles menge passat
— Són molt nombroses les excurinterés nacional y que están en todo presidencia de la Cambra, perque fos ¡uetuutetu de colpir amb tanta n le
Conferanez
Rahola, i ha finalitzat l'acte el Co- Amics del Teatre
lliurat el dentasen. El president
sions projectades per al dia primer de
momento dispuestos al sacrificio de
precisió
i
rapidesa
que.
arreplela Cambra, després de consultar amb
maig. Tant és alai, que a hores d'ara Una detenció :: Una noia ofegada missari de la Generalitat, Sr. Puig Pu- Excursió :-: La Diada del Llibre
su vida.
gat
al
mentó,
Horas
va
aliar
a
els caps de les minories, no s'lla opoja no hi ha cap autoPmnibus disponiblz a la mar :: EsIlavissada en una jades.
Una manifestació
Menos dura, pero tan necesaria y sat
a que es facilites. Ha donat or- terra per 11011 segons. lii a tor- per a aquell dia.
— L'Atenen de Girona organitza una
bóbila
Mort d'una nena a l'hospital.
quizás más difícil y meritisima, es la dres al secretari
Reus,
25. — Amp;iant noticies re.
del Congres perquè nar encara dues regarles mes, i.
exposició de flors. Sera inaugurada el 6
— Vaixells entrats: "Ciudad de Ibiobligación silenciosa y constante con facilites còpies de Pescrit.
en sonar el ging aniniciant la fi
ferents als jets ocorreguts el ditBadalona, 2.5. — Ha estat detingut de ma j e, i clausurada el
dia ro del ma- menge passat cal dir que ja
za", de Pahua; "Cabo Espartel", d'Ala cual la victoria es segura, al serA dos quarts de vuit del vespre de la represa, Bona es trobava
sun individu anomenat Ramon Liarte, tela mes.
al mal:
de
Barcelona;
vicio inexcusable de la Patria, con el han arribat al Congrés els
ta cara : "Cabo Carboeiro",
datnintl
de
guaranta-nou
anys
d'edat.
el
qua!,
empil
eficarinent
ministres
la lona
Podran prendre-hi part el; a fi cionats uns grups d'extremistes visitaren els
-Ciudad de Tarragona'', de Porteenalejamiento de los apasionamientos d'Indústria i Obres
quioscos de diaris i cremaren mo:ts
Públiques, els per quarla vegada. A la rinque- dres. Sortits: "Asland" "Cabo Es- després de llogar un taxi a Barce- al conreu de les flors de la nostra
políticos, y si en algún caso la fir- quals han passat
a conferenciar amb na represa, el ffeiulhtliu doná lzi
lona i donar diverses voltes amb ell tal. de les e n marq ue , eircnines i de les diario de dreta. Mis tard, a la pla2
meza y convición plantean incom- el president
panel'', a Barcelona: "Cabo Carboeide les Corts. En aquesta impressió que
en anar a pagar el que marcava el altres comarques catalanes i el% iardi• de la República, pronunciaren
slavia refet. Ara. ro", a Sant Carles de la Rápita;
patibilidades y con ella riesgos. se conferencia sembla que s'ha fet
taximetre
ha dit que no portava
vea- precipilant-se daintint seu
ners i cases especialment dedicades a cursos. El miting d'alirmació repta
ape- dad de Ibiza", a Palma.—C.
encontraría la solución en recobrar re al scnyor
blicana que ten:a lloc al teatre BarAlba que no havia
11U:s.
la venia de p lantes i flors.
nes s'acabava d'aixecar de la cifespontáneamente la libertad de ciu- donar-se a coneixer el
trina, en el qual premien part els
document. El
— Ahir, a primeres llores de la
Es concediran els premis segiientt:
dadanos desligándose de los deberes senyor Alba ha dit als
rara,
intenta
elzibant-li
senyors J. Nogués i Eiset i Marte:ex-ministres
tarda, uns carrabiners i una parella
de militares.
Diploma d'honor i ton pessetes a la li Domingo, constituí un gran ixit.
Illot veritable allau de cops; però
que havia consultar amb els caps
de la guardia civil, de servei al Camp millor coHecció de flors (pel
Por cuantas razones quedan indi- les minories parlamentàries, els quas ben ariat va haver de desistir
nombre de El públic emplenava de gom a gofa
de la Bóta, veieren que flotava a I,
plantes exposades, per la bellesa o graocadas, el Presidente de la República han dcuat la seca conformitat.
del seu prupOsil, car Horas re mar un cadáver, el qual fou extret dina de les flor o per l'abundosa ri- rample teatrc, i acollí amb grata
se ve en la necesidad de dejar exEl senyor Alba ha abandonat la jmltcit i aconsegili col_ L'arnnistia a Tortosa :: Nova factora
aplaudiments alarcellí Domi nga
de l'aigua, i resulté esser el d'una quesa de varietatsa
pedita la promulgación de la ley de Cambra i ha manifestat que anava a locar
Aleshores uns extrernistes intermita
potents repliques, dirigidos de la Carnosa
Concurs de pintura noia, dains 15 o in anys, decentment
amn istia.
segnn premi de $to resseles•
visitar el cap dle Govern i a canviar principalment
penen els oradors amb crits de visca
al cos, i uit bou' per a aficionats :: Festival a l'Orfeó vestida i que portava espardenyes.
Diploma de primer premi i 50 pesse- la revolució social. Es produiren in.
impressions sobre l'acord pres arnb swing
Madrid, 24 de abril de 1934."
L'ambulancia de Badalona es tras- tes a la milInr caillecció de rosers pred'esquerre al rostro. DelliTortosí
Varia
els capa de les minories sobre la pucidents que tot i no tenir importancia
lladà al dit lloc i condui el cadáver sentada per un aficinnat.
1 licaciti del document. El senyor Al- cant-se norament a boxar atilb
decidiren el senyor Domingo a no
Al
Jutjat
de
primera
Tortosa,
.25.—
al dipósit judicial de Badalona. El
Un segon prenii de 25 Pessetes.
ba ha convingut en qué donaria l'or- la sera incomparable niestria_
allargar mis el seu discurs.
instancia d'ad hi han quinze causes cadáver no ha estat identificat. De in
dre teleiónicament a l'oficial major l'aragnties va deixar desfogar el aieetades per l'amnistia.
Diploma
de
pretil;
i
A la tarda al teatre Fortuny es
segnn
a r, pessetes
troltalla se ' n dona compte al Jutjat
de la Cambra. En efecte, a les .vuit seu adversari, que es mostrav:u.
a la millor coNeeció crazaleas" o cla- representava "El Divino Impaciente-,
— Han començat a Santa Bárbara de Sant Adriä.
cn punt horn ha cridat els periociis- no obstant, por artiu i insegur les obre; de construcció de la :tova
vellines presentades per un aficionat.
Un grup d'extremistes intenté susL'autòpsia es fará denla.
tes i els ha donat compre que seas en Vidrie. Al sise round fou el
Un segon premi de 2o pessetes.
pendre la representació, sense aconfas...orla de la Campsa.
— A conseqüencia d'un esllavisanava a facilitar el document. S'han desenllae: Ara, prosseguint
seguir
el seu propòsit per haver-hi
del
— Ila preseatat la dimissió
Diploma de tercer premi i 2 $ pessada de terres ocorreguda a la laóiormat grups que comentaven i di5- sera lectiva, en la
SANJURJO HA ESTAT
qual les es- cärrec d'oficial criminalista del Jutjat hila de la Cooperativa "La Honra- setes a la millar collccia d'a ltr es flors. acudit els guàrdies crassalt.
cutien la importancia del document.
ALLIBERAT
e
n le primera instancia el senyor Josep dez - , iastallada
— L'Associació d'Amics del TeaEls diputats de la Ceda no oculta- quiv s i els alees impreNistos
al b arri de la Salut , presentades ren un aficionat.
Orellana.
quedaren enterrats tres dels obrers
Cádiz. 25. — A les 745 de la tarda ven que, al seu judici, l'acte del Pre- gaven iuit paper importanlissim.
Ultra aquests nrernis, es concediran tre anuncia per al dissabte i diumen— La Secció de Bellas Arts de que In treballaven. Els seus mateixos
ge
vinents l'actuació de ia companya
ha sortit del penal de Santa Catalina sident de la República representa una aconseguia dmninar 1111 nitres-tres preniis de 15 pessetes cadascun a
e" 2eneral Sanjurjo. en autosóbil, aun:1- oposició a la Cambra. L'han censu- sari imprects i fatigat, 011:11i uso l'Ateneu prepara un concurs de vistes companys treballaren amb ardidesa altres tantes plantes florides sobre tes- de Cornedies, procedent del teatre
a
la
pinals
aficionats
per
he
l'Ebre
i
fi
Victoria
de Madrid, de la gent:lissipam.at de Sánchez Mei'as. Alfred Cm - ras agrament. En canvi els diputats
per tal de salvar-los. Un cop salvats, tos.
P rPselll it l'oportunitat de pinala primera actriu Berta Cambra, de
:ll ano, el 5(.11 fill Justo i el coman- esguerristes no aniagaven el seu en- eal' el puny esquerre a l'esttimae. tura. Seran concedit; tres premis en ¡oren traslladats al dispensari muniBisde
la
població
La
cens
de
—
El
la qual forma part el primer actor
dan; Gcizueta. El comiat ha estas mol'. tusiasme i deien qu eel cap de l'Es- /10eas va anar al tupís per noo usetallic.
cipal de Badalona. Els tres obren;
seg ons l'últim padró municipal apro- i director senyor Lluis Ordura.
— Diumenge vincnt, a l'Oricó s'anomencii Josep Claven i Vila, de
tat aliara direetament contra els que segons, i , en reprendre la Huila.
emocionant.
vat
és:
Residents
actius.
4
244.
Tranfestival
a
Tortosí
es
va
celebrar
un
maniobraven
de
Santa
Coloma,
pre33 anys, vci
contra el regim. A ju- hi tornava pel romple definil itl
Sanjurio e; dirígela a Gibraltar. un
— La Sccció de Ciencies Exactes.
benefici dels obrero narats que estan sentava una herida incisa ¡ contusió seiints. 31 0 . o sigui un total de 4.:436 h a - Fisiques j Naturals del Centre de
embarcará denla al matí en un vaixell dici d'aquests diputats, el President P11
sser colpit d'esquerre
bitants. del: quals 2.106 són homes i
aiiiiats a aquesta entitat.
a la regló occipital ¡ patia connuoció
inundes en dirfecció a Lisboa. Al penal de la República ha sabut sortir en
Lectura ens comunica que e; diven2.457. dones.
defensa de les essències republica- mentó. lloras tal regada !nutria
— L'Ajuntament ha rebut, destinats cerebral: Tomás Hernández ¡ Roca
útlicarnent queda el capita Rojas.
dres vinent, dia 27, a les deu de la
nes que un Govern manejar per /es popa continuar un niinut inès. a la Corn:sió de Cultura, 2.50o cactus- de 25 anys, vei del barri de la Salut,
Són en gran nombre els fotberafs nit, el senyor J. Comes i Sola. direo
perii comprenent que la sera re- islams del fascicle Que conté una se- amb contusions i ferides greus, i Sal- amateurs locals que s'han adrecat a "El‘
dretes eslava comprometent.
DIVERSITAT DE CRITERIS
sor de l'Observatori Fabra, de BarInterrogats alguns diputats de la sistimeia es trnbava ja nI limit.
d'escrits de Cervantes. Castelar vador Martínez Garcia, de 17 anys, Intimes demanant detalls del mimes de celona, hi donará una conferencia.
• Madrid. 2 $ . — Aquest //latí slia re- Ceda han manifestat
que el que es opta per no alear-se fins que el i altres escritator., castellans famosos iambe amb contusions de pronóstic fatografia 011e 5 .1ta el tema natura monta Desenrotllará el tema: "Examen de
unit la sala primera de l'Audiencia Pro- arete per part del President de la Re- director de
aquests organitzen . Salem que dintre les teories cientiiiques modernes-.
combat acaba de els quals havien d'ésser reaartits als reservat.
vincial. En aquesta reunió. a la qual pública e; /miar a una
dissolució
romptar els deu segons. I ten MI , iniants que assisteixen a les escoles
— A l'hospital ha mort la nena breus dies, quan n'hagin acabat de conhan acudit els presidents de Sala, a'ha les actual; Corts. Nosaltres
— Poques vegades s'ofereix a 1 exactuaren, ciar no li restava ja res o ben la diada del 14 d'abril. trames pcl S. Martínez Martínez a conseqüencia cretar els premis. s'editaran uns proestudiar l'aplicació de l'amnistia. Tam- enèrgicament — han
dit — contra Pa cosa a fer ,
ministeri d'Instrucció Pública.
de le; cremades que es produi a la grame, amh les bases del concurs i are- cursionista l'ocasió d'una sortida tac
be s'ha reunit la sala segona del Su- aquesta maniobra.
C.
interessant com la que ha organitzat
— Iia sortit cal/ a Barcelona lea- cuina de la casa del costat de casa mis corresponents. —
prentSembla une hi ha bazar criteris
La viclimia d'Ignasi Ara fon
el Centre de Lectura de Reas per al
diferents en la interpretaaió d'alean LERROUX DIU QUE NO TOR- rebuda ainh grans aplaudiments m inistre senvor afarceHi Domingo. E3 seca.
vinent
printer de maig. Penyiscola,
pro p asa tornar a la nostra ciutat el
aoartats. Le 5 elI1Se5 en les quals ente— La veina de Montgat Fernanda
NARA A ESSER GOVERN
iiel
amb el seu històric castell, estada que
diumenge vinent.
nen les sales són de g ran importancia
Garcia, de 7o anys, ha sofert un acfou del famos papa Luna lany 1415;
La revenja entre Barranco i
Madrid, 25. — Al Congrés es co— Diumenge, al velè,dram del Club cident al mig del carrer. Ha estat
car ( enarenen els processos seguits pes
Sara Feliu de Guixols. 24. — La Sant Caries de ;a Rápita, anra el port
mentava per amics del cap del Go- \lutt'I h it N a lg11(' aquesta regada la Deportiu "Jesús i Maria" se celebra- assistida de diverses contusions al
la Carrissió de Respansabilitats.
eindel
tren
de
la
riostra
Companyia
natural dels Alfacs, de proporcions
ra una prova ciclista en la qual pren- Ispensari. — C.
- També s'ha reunit amb el mateix o b - vern dimissionari que aquest, parlant violZmia al que resulta, balut
tat anuncia el pagament del capó nú- gegantines: ClIdecona, Te:jecte la Sala sisena del Suprem. encar- arnb persona de la seva intimitat, ha PI iuiul x anterior, aix6 is, Barran_ dra part el campió d'Espanya Joan
mero 5 8 de les obligar:ora sèrie BB tosa, Amposta i tot el mes interesregada de l'aplieacin de l'amnistia als dit: "Jo no tornaré a ésser Govern". co, Aquest va estar formt millor Plans i el corredor reusenc Vicenç
¡ el número 15 de les obliga- sant del bao: Ebre será resseguit i
al 4
que en l'anterior cornbat, arri- Albinyana.— C.
encartar, cci els fet, del ro d'agost.
cions serie C al 6 des del dia 24 visitat en aquesta excursió. A la
MANIFESTACIONS
ban!, p assolir a la tercera remanifestat el criteri favorable de l'aplicorrent. Podran ésser cobrats Majordomia del dit Centre es ida,
del
mes
DEL SR. LERROUX
Acords de la Comissió de govern
cad") ute l'amnistia per a tnts els qui
presa un domini dainunt Martín
de deu a dotze, el; dies feinem;, a la ten Inés detalls i s'admetran inseri4us
no estiguin declarats en rebellia. Els risaEl senyor Lerroux ha estat tota — que va anar per qualre se- impressió que en Ilurs referències re- Nova Jimia local de Protecció de Caixa de la Companvia a Sant Feliu. cions hin; al dia 27 del corrent, dau
gistrats han adontat resnlució corres- la tarda al seu desnata de la Presi- gons ti terra — que semblava ilecteixen la majoria dels personatges
Menors
i tandié a Barcelona, al despatx del en la qual será tancada la llista dinsponent sobre aplicació d'amnistía Per dencia, on ha rebut les visites del que Ii havitt de d o nar la
senyor Ferran Gispert. Ronda de Sant cripció.
vietäria que han estat al Palau.
L ' Hoopitalet, 24. — En la. sessió que Pere, 221, primer, primera. El pagaals fets de Termina, Figols i altres lo- president de les Corts, dels ex- abans
En vista d'aquesta situadó, que es
del lima de les deu re— La diada del llibre transce7:r.calitats catalanes.
va celebrar ahir la Comissió de ga- ment d'aquests cupons és una c o nseministres d'Indústria i Governació,
preses estipulados. Però mis considera greu, les dretes, especial- vera es van adoptar entre altres els
Es din eme els magistrats troben al- ex-director general de Seguretat, exqüència d'haver e s tat aprovades per gue amb molta anirnació. Les
ment el senyor Gil Robles, estan distard
l'aragonès
aconseguí
refermies
estaven adornades amb ilota i
segitenta
acords:
Que
quedes
daniunt
ministres
d'Esta
t
ganes dificultats per a l'aplicació estricta
, Obres Públiques i
la junta extraordinaria d'accionistes
posades a donar tota mena de faciFinances, els quals l'han aconipanyat se, i el eumbal, que esdevingue litats perquè es constitueixi sui Go- la taula l'expedient de liquidació del les modificacions que el Consell de la banderes catalanes. S'installaren taude la llei.
bastan mediocre, va arrossegarpressupost de l'ame 1933, a l'objecte Companyia proposava d'introcluir a les al carrer; el nombre d'obres ve Aquesta tarda s'han reunir nevar/len/ fins a Ultima hora.
vern que pugui funcionar amb rac- que pugui esser
estudiat pelo compo- l'article segon del conveni que té pen- nudes fou crescudissim. I.es obres
A les nou del ve s pre el senyor Le y - se fins al nove round, on, grii- tital Parlament.
el s ma g istral , de la Sala sisena. Han
nents de la Comissió de govern. Es dent d'aprovació amb els obligacio- que més s'adquiriren foren: "Ere
cies
a
l'efic
àcia
deis
seus
cops,
tractat de la llihertat del; enr artats nels roux ha abandonar la Presidencia.
El senyor Gil Robles ha dit que
fets d'agost a Madrid i Sevilla.
Interrogat pels periodistes ha mani- Barranco s'apodera per segona faria tots els sacriiicis per a aixó, la va aprovar un informe del conseller nistas. Celehrarlem que s'arribé s fi- satis ohertes", de Roig i Rabentes;
; "Js 0..; , ddce
" d ie
doelsd e v ti la
iyta:
er'b' 01,
1,a Sala segona ha trames el, recur- íestat que ha estat rebent noticies de regada i ronipletanieut de la si- qual cosa sembla indicar que arri- regidor delegar d'Hisenda, proposant nalment a un acord i que reprenguis
sos adoptats en els quals es declaren les consultes celebrades pel cap de luacid. UIt deu rounds favorable baría a la declaració de republica- que es lliures la subvenciä destinada la seva normalitat el servei financer
J. Cornudella.
a la ¡cesta Major de la barriada de de la Companyia.
els eral estan o no incurso% en l'ain- l'Estat. Ha dit que sabia que per a acaba de deciidr els jutges a nisme de que ja
parlar.
Santa Eulàlia, el conseller-regidor en— Després d'una greu malaltia
nistia i els qui tenen recursos presea- den/a hi ha citats el; senyors Gil acordar una inerescuda victòria
d'Es—
La
Sucursal
de
la
Caixa
carregat d'aquella dernarcació. Es va
ha mora el tnetge senyor Robert Grau
tats.
Robles, Martínez de Velasen, Ciril per punls a Barranco, el qua/ fou
L'ACTITUD
talvis de la Generalitat , amb eh desig i Santgenis.
aprovar
l'informe
del
conseller-regidor
Se 5ap que hi ha voti narticulars del Río i alelquiades Alvarez. No mol! aplandit en descendir del
DE "CERTS" SECTORS
delegat de Circulació, proposant la d'honorar la memoria del se n yor Fee— Es prepara tina maniiestacia
d'alguns magistrats de la Sala siseia sap s idesprés hi l'aura mis con- ring. alartin, de toles numeres,
ran Romaguera, fundador de la Caixa
Madrid,
26
(1'3o
matinada).—Conconcessió
de permis provisional per
per a conmemorar la data del primer
sultes.
enbre la data en fillè ha de comerme l'ava ter un bon paper, encara que tinuen els rumors sobre una possi- al servei d'autoómnibus catre Coll- alunicipal d'Estalvi, 'ubre un concurs de maig. — C.
plicació de l'amnistia. Fis uns creuen
El senyor Lerroux creu que les va
cometre alguns errors i
ble determinació i actitud; violentes blanc i l'Hospitalet-Centre. Encarre- entre la població infantil guixolenea
que en publicar-se la Ilei, i els altres converses no terminaran fins denla
de concedir quatre llibretes
mnstra forra imprecis en plaear per part de certs sector,
gar a la casa Dalmau Carleo i Pis. per tal
que al cap de 20 dies de promulgada.
a la nit o divendres.
amb una primera imposició de 25 pespuny
dret.
el
de
Girona,
75
taules
hi-personals,
per
L'n periodista li ha preguntar si
setes a cada una, amb l'ohjecte de
REUNIÓ
a les escoles del carrer del l'rogres.
continuava reservant-se la consulta
eis quatre actes infantil; mis Ratxada d'excursions
Parrit de
DELS LIDERS D'ESQUERRA
de nova creació. Prohibir la instal- premiar
que havia evacuar davant el Preside l'ans. Les bases d'a- futbol
exemplars
L'escassedat de xavalla 1;
lacia,
de
dipòsits
d'escombraries
al
Madrid,
26
(1
.
30
matinadal.
—
Es
dent de la República fins que terrniconcites retan exposades a la
quest
Aplec
31.4 00 PESSETES QUE HAVIEN din que al domicili del sensor Prieto passatge Elies i en altres llocs fofa Sucursal de la Caixa.
nin les dels altres consultats, i
s'han reunit aquesta nit els senyors de la zona infectada. Facultar l'Alcaldia
DESAPAREGUT TORNEN A
senyor Lerroux ha contestat afirmaManresa. 23. — EI Grup ExeurSiO•
Presidencia
percate
—
procedeixi
al
comJoventut
Catalanista
RepubliAzafia,
Casares
Quiroga,
Gordón
Dr.
tivament. Ha dit que ja s'ha vist con, MANS DEL SEU PROPIETARI
nista "Endavant" celebrará una exdax i d'airees, i no han facilitat cap pliment del reglament de secularit- cana, entitat afiliada a Aceita Catala- eursió el 29 d'abril a les Fonts del
altres consultats tambi reservat
Anit passada, un senyor anomenat referencia de la reunió.
za ci ó de Cementiris i d'una manera na, ha obert una subscripció pública
l'opiniä que han exposat.
Llobregat, a la Fobia de Lillet.
Miguel Ferrer i F erran, que vitt a
S'atribueix l'objecte d'aquesta re- especial en alió que fa referencia a per a contribuir a l'ereccié d'un ino— El Grup Esperantista
LES DRETES ESTAN DISPOSA- la Rambla de Canaletes, núm. 1. va uni (m als rumors persistents d'un cop la forma dels enterraments. Ratificar mi/neto al general catalä Moragues, Espero" en farà una altra a San:a
presentar
una
denancia a la policia
el procedirnent de la Presidencia ami, assassinat per les tropes de Felip V.
DES A FER LA GUERRA CIVIL
d'Estar.
contra una minyona, qual havia
nim ia/ de la suspensió ije arree i Seria convenient, per al millor èxit Colonia de Cervelló i a la Colana,
Gtiell el diumenge vinent.
El periádic "Luz" ha dit que en desaparegut de casa seva on aressou d'un sots-cap de la gu ä rdia ur cl'aquesta subscripció a la nostra
UNA REUNIÓ
— El Centre Excursionista
aixecar-se la sessió, els radicals es- taca servei. emportant-se 31.400 pzsi designar el conseller de Go--ban tal. que totes les entitats catalanistes,
Madrid, 26. — El conseller de la laven excitadíssims, i alguno diputats seres.
DELS LIDERS DE DRETA
vernació per a jutge instructor de deixant de banda les diferinciea poli- marca de Bage", els dies 19, 20
Generalitat de Catalunya senyor Mar- d'aquest partit deicn que si la soluPoca estona despres es va presenexpedient que s'instrueix per ta' tiques, ajuntessin els seas esforços, del vinent mes de maig, en fa uzo'
Madrid, 26 (1 .30 marinada). — El
també a Palma de Mallorca. ja
tí Esteve ha maniiestat que el seu ció era a base de Lerroux amb rae- tar a la noticia un senyor que va fer
d'esbrinar les responsabilitats en les tal com sha fet a Barcelona.
estat oherta la llista d'inscripcions.
viatge a Madrid té per objecte la tual Parlament, ells es jugarien el Iliarament d'un paquet dirigit a casa senyor Gambó, després d'evacuar la quals hagi pogut concórrer l'esmentat
seca
consulta
al
Palau,
sima
dirigir
— Al gol d'entrada del (-mur, d'esresolució d'algunes questions com- tot pel tot. El partit radical !lasque seva i a nom de l'esmentada serventa
sots-cap.
— Diumenge vinent, al cap del
plementàries relacionades amb els al carrer 1 no lent nres n¡ ningú al la qual contenia la quantitat recla- a l'Hotel Ritz, on ha coincidit ami/
— Per haver estat acceptada la di- ports del Casal sera constrint un es- Pujolet, se celebrará un partit de hit'
el;
senyors
Gil
Robles
i
Martínez
de
caló
amb
bailes
perrnanents.
També
traspassos de serveis. Falten sis va- cartee Per tant, en ell sbaurä
mada pel senyor Ferrer.
bol entre la Unió Esportiva d'Hora
missió presentada pels cornponents
Velasco.
loracions complementarles, que es resoldre el problema. Els regionalisde la Junta local dc Protecció de será aixecada la paret del camp. Els i el Centre d'Esports Manresa.
directius
del Casal creuen que aqueo.
refereixen a seguretat, guardia civil, tes tarnbe estan disposats a agafar les
Menors,
l'alcalde
ha
constituit
GENERALS
la
noAMNISTIATS
— Degut a l'escassedat de xavala
administració local, justicia, benefi- armes contra la dissolució. Deia el DE MADRID
va Junta de la manera segiient: Pre- ten millones estaran enllestides Per que s'observa a la nostra entrar, la
cencia i atribucions civils. Abans del senyor Rahola: "Llaitarem a vida o
Pamplona, 26 (1'3o marinada). — siden, R.unon Frontera i Bosch, al- a la propera Pasqua.
Junta directiva de la Unió Mercan
DE
LES
L'ABAST
CONSULTES
ao d'abril han d'estar feres aquestes a mort. Jo mateix, que sóc un home
—
A (loa quarts de set de la tarda han calde; secretari, Jaume 'sera i OinEs diu que el primer de maje, tul n'ha enviat la
quantitat de nao»
PRESIDENCIALS
valoracions i aprovades. Aquestes va- pacific, agafaria el fusell per anar
estat posats eti Ilibertat a la Ciudadela brabella, metge-inspector: vocals, Jo- festa del treball. jugaran un partir de pessetes.
la
l'aíras"
En
igual
postura
estan le;
loracions, tenint en compre una base
Madrid, 26 (130 n'atinada). —
el tinent general Emili Fernández seo M.* Genera regent; Josep Roque- futbol la Penya Kolenko i el primer
— El vinent dia ti de maig se cr
mínima, excedeixen en Beso.ono pesse- dretes de Gil Robles i Martínez de confirma que en les consultes evacua- Pérez, el sea fill Josep Fernández rols, mestre nacional;
lehrará un aplec a les Nfasseles, 0,"
Concepció \'i. equip del Casal.
tes la contribució territorial cedida. Velase°. Per a aquestes forces Ler- des durara el dia d'aval pel Presa Pin i el general de Divisió Gonzá- fil, niestressa nacional: Maria Mar— El tensor Isidre Herreiz. en- ganitzat per la Penya Llac. S'hi 11:"
EI senyor Martí Esteve no creu que roux no ha fet res mis que servir dent de la República ha exposat als lez i González, que era comandant torell de Matera Jame Trias i ginyer industrial harceloní, ha com- narà una audició
de sardanes, la Val
hi hagi cap dificultat per a l'aprova- la Constitució i les conveniéncies del consultats quelcorn mea que la sola- general a Sevilla durant els successos Collell i Llorenç Giner i Galceran prat un dels xalets de la urbanitza- anirä a arrea- de la
cobla La Pria•
regim.
ció de la crisi de Govern. Dach la d'agatf.
ció d'aquestes valoracions.
ció Sant Elm.
obrera. — C.
eipal, de Valla. — C.

lelés noticies
de la crisi

Darrera hora LES COMARQUES CATALANES

Ara vence Horas per k. o.
en sis represes, i Barranco
a Martín per punts, en deu
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ESTRANGER
EL DESARMAMENT
Muzanov declaEn unes declaracions a la Premra, a Roma, que No es coneix encara la
sa el ministre francès subratlla
deeisió del overn anül'es
hi
ha
desig
de
l'entesa absoluta dels dos països
El deledat alemany fa deelaraeions
i la importància deis debats conciliació als
a Londres
de G nebra
Balcans
El

viatte triomfal de Barthou

Bartheu ha fet, a Cracòvia, mores declaracions a /a premia, que confirmen
el que es dela allir sobre el ref.:mi:linera de Vamistat franco-polonesa i coi:Senos &gnus punts Has que n o Poden
roser fassats per alt. Ens refrena a les
negoe:acions començades per fick, i sobre les quals el ministre francs creu
oporhi de mantenir una cenia reserva.
Melera airó, es fàcil deduir que es
dili tractar de maniobres edeman3.es tendint a separar Po! sia no sols de Fron ça. sind tanibi del orle de nacions qhe
velen mantente el "S'ata quo" dental
del tractat de Versalles. Es da, que
Hitler haurai jet a Polaina ¡co t ropos : cons mis afaiagadores, pere tainb1 es
ciar que el gaseen polonis i Pilsudski
no hauran tres en gran consideració les
prgeostes hitle r ianes. Pera sentbla que
ensems a Varsiltria hagi sorai un estranv
esperit de desconfianca sobre el va:or
do les aliancrs. tant que Feb ha cregut
haver dad':eri r-se encara a fa proposta de Benes ter tal de donar al
pacte de 1925 un cari'screr defensiu mis
eficac.
Cal 'reir en rompe( que Pelania is
hari A .io re de catorze anys i que
de se gales clubs° sobre el caini a seguir. Pera Je totes maneres, ha esmt
molt oportuna la prid1nria i l'espera
abati: ziregopfor droisi , ers que al cardase! ! haurien resulfet fatals.
Rerthou. amb les seres entrevistes. i
reincipaltne nt amb rl mariscal Pilnielski,
reeixint a ehm_inar malentesos i ret or
al rami que baria Uncid-natPolòi
en la politices interita,n e nal. no sola ha
afavorit la causa de la pau. sind lambe,
re3clevenidor de Poltinia, a la qual l'experi1nria del pcsot ha d'aCOlarlier-li
SUla bona fria Jr les cmistats.
Cracòvia. 2i. - Ei ministre de

Negocis Estrangers francès, senver Barnices. arompanyat del
seu collega polonès, senyor Beek.
y a arribar ahir a la nit en aquesta ciutat. ¡ fou objecle d'un xardores acolliment per part de la
població.
En les sis hores que ha &leal,
el viatge, els dos bornes d'Estat
han continuat les seves converses i eativis de punt de vista dins
la mes gran cordieetae
Deciaraclons de Barthou
Cracbvia, 25. - Durant la visita que ha fel en aquesta capital
en companyia del senyer Beck, i
quan es dirigia al Consolat de
Franca. el senyor Barthou ha fel
als periodistes les següents declaraciene:
-31 . ›mpertu d'aquesta visita
tina excellent impressió. Ja he
dit que una aliança no imposa

La situació d'Austria

servitud a ninget; eadascun dele
signants conserva la beca liaste,
set seva independencia tic
judici; però esquiles a ella les
parts examinen els problemes
des d'un punt de vista que acosti
i que no divideixi.
Estic segur que les converses
amb ei senyor Beck tindran per
resultat acostar les nostres resperlires concepdons.
l'ola cegada que ledianea, que
descansa, abans que tot, sobre
eamielat, queda consolidada per
les nostres converses, es ella la
que ens inspirare en les negociacions a les quals hauran d'arribar tots dos l'ateos.
Després d'haver posat de manifest la impressie profunda que
ti ha deixat l'acolliment antistós
que li dispensà el mariscal Pilsudski, aixi com les converses
mantingudes amb el senyor Heck.
l'amplitud de criteri del qual
l'ha admirat. el senyor Barlhou
lia afeen que en el tren efectuaren "una volta per Europa".
Amb això vull din-ha afegitque ens hem detingut a Ginebra,
almenys en pes:semen!, en espera que próximament cus trobaron; en la realitat.
A Ginebra seran plantejades
nombroses qüestions, i el senyor
Beck, que presidí la (terrera reunió del Consell de la Societat de
Nacions, m'ha posat al corrent.
amb gran franquesa de ces-les
negociacions que havia presidit.
Ha seguit dient que es felicitava verament d'ha v er pogut explicar-se francament anib ell
sobre tots els problemes; pere
aquesta franquesa nula conduit
-ha dit el ministre frances-a
plantejar qüestions indiscretes;
m'imposa, pel que es refereix
Ist premsa, una discreció comprensible.
Molt sincerainent penso que
-iquests dies han estat bous per
a Potentes ¡Freno, per a la seca
amista', la seva aliança i la seca
unió, ami com per a la pau d'Enropa.
Quan ele Tractats s'e:emiten
en el seit sentit i en el seu espera, qualsevol poi trobar
rom que no esperava; però en
l'ordre general no es perd res,
sine) que, pel contrari. sempre se
surt guanyant.

Els cadets boli-

El poper del 'Ñas ocupen la
,Front Poriótici caserna de la
a k nova Cons-

titució
Viena, 25. - Entre els problemes de política interior d'Austria
que hauran d'esser resolts durant
aquests dies. figura la futura posició del Front patriblie en l'Estat federal. Als cercles politics
es declara que el Govern Dollfuss dictare un decret d'urgencia
que reconeixerà el 1: redil peleletie cont a garante, de la idea de
l'Estat austriar, ¡ el seu moviment
en forma de Corporació del Dril
públic.
Al Front patribtie, Ii seria coneedit lambe un dret d'interveneid, en virtut del qual toles les
Corporacions legislatives halaran
de trufar amb preferencia de les
eedeiens pieses per aquell.

policia

"L'aventura escolar" costa
100 morts
Santiago de Xile, 25. - Segons
tiolidee que es reben d'aguaste
capital, els cadets de l'Escota Militar de Bolivia, arinats de tusells i niel ralladores ¡ sostinguts
per alguns regintents, envairen
Quarter General de la Policia,
maltraelaren els funcionales i
prengueren al beu Garree els
serveis municipals.
Els cadete aeolliren les tropes
eovernantentals umb tina N'evitable pluja de bales, bostetiitit
combat amb elles des de les primere s llores de la n'atinada fins
al rnigdia, en el seu desig dese s perat d'enderrucar el Govern.
Sols quan les tropes es deci(tiren a estuprar bombee, fou quan
P is cadets !sisearen la bandera
blanca.
Segons les dades rebudes, seinbla que passen d'un centenar les
persones que hon resultats mortes a conseqüència dels bucees-

Contra els atacs aeris
Viena, 25. - D'acord anub les
tastruerions donados pel minis`:-e de la Guerra, príncep Schnen_
leirg-Flartenstein, el ministeri de
Defensa nacional ha disposat per
el dia 24 de inaig vinent l'orga: ilzaries d'unes maniobres civils 150S.
El Govern bolivià havia
protecció contra els antes
seetat aquesls successos cont
Les primores maniobres tin- una simple aventura escolar.
dran Ilne a la dula'. industrial
Sankt Pochen Melk i tI poni El Des y ema bolivià celda
(les Danstbi. prop de Krems. Pel ele estudiante a files
uiny tindran Ilec unes altres maLa Paz, 2 - El Govern ha
niobree a l'Alta Austria, al Tirol
dictat un decret pel qual es disa Klagenfurst.
posa que els eetudiants compreAutoritzecló a un arxiduc
sos en la receta crida a files que
Viena. 25. - El Govern
PA troben a l'Argentina, Brasil,
autoriteat
l'arxiduc
Eutrine ha
geni de Habsburg-Lorena perque Xile i el PerA , hauran d'estar de
resideixt a Austria. L'arxiduc tornada a Bolivia el 30 de nuaig.
abandonare la beca residencia de i els eeludients que es trobin
Basilea els primera dies de maig
Am e rica o Et/rOpA, Inmute
per tal de traslladar-se a la 1311iX n 1 Nordde presentar-se el 15 de juliul.
Austria.

Boina, 25. - EI president del
Consell de ministres búlgar, eluxenuv, va etnprendre, la quinze
dies. un viatge a les gratis capitals europees. Le trastlede d'anltivi a París j Londres, on ha
pogut 'radar diverses qüestions
linanceres referents al deute
bülgar. A Berlín, on el portava
sobretot diverses dificultats d'ordre comercial entre el seu pais
i Alemanya, Sluxanov ha pres
contacte amb Hitler, Goebbels
tioering i ha estat rebut en
audiencia pel president
burg.
1:1 president del Consell búlgar
ha anal a nema lambe per qüestenis econòmiques. EI Tractat
de comer' que Iligava Bella i
Bulgaria acaba d'expirar. Es
tracta, dones, de preparar la con-clusiLl d'un uou Traelat. Re ferent a això ha estat entes d'entuvi que una delegarle) búlgar
vendria preximainent a Roma per
a entaular el problema.
Des de la seca arribada, Muxanov fou rebut per Mussolini al
Palau de Venecia. La COliVer.sit
entre els dos ¡mines dEetat
prosseguit durant mes d'una hora, i senibla haver estat de les
mes cerdials. To t ileixa eitlendie que sla descabdellat sobre
els prineipals probleines internacionals a l'ordre del dia, entte
altres sobre el desarinament, a
l'esguard del qual el Duce ser ; bla %oler mantenir el punl
vista exposat pel memorandunt
dalle de gener darrer.
Es versemblable, en fi, que la
situad° creada en els dos canes
pel mes Pacte condes entre Ingoslävia, Romania, Grecia i Tunquitt hagi esta!. objeole d'un casi ment atent de part dels dos inlerlocuters.
Cont se sap, el refús de Bulgaria d'associar-se al Pacte balcenie ha estat subratllat a /tema
amb gran salisfaceió com un
exit dIlitlis,. El Govern Halda ve
ha dubtat, de toles metieres, a
manifestar de la manera ines
clara, el seu descontent a l'es,guard del nou Pacte, deixant q;11.
la premisa el critiques severaittent. Sembla, dones, que la diplomecia ilaliana hagi Jet, els
possibles per impedir Bulgeria
d'entrar-he Hom concebeix que
en aquestes condicions les retaeiems entre Roma i Sofia s'hagin
reforçat. Pesó aqueet fet no ha
enverinat la qiiestite dels &Gnus. D'una part les relacioste
han millorat entre llena i Eranea; de l'altra, la videntat de Bue_
gäria de prosseguir una politio a
de pan i amistat snob tOts els
veins ha contribuit, el metete que
el Pacte balcitnic, a una veril tibie
pacificad() dels esperils en lela
Ist península.
En agites( eepecle, en una entrevista. que Muxanov ha ronce1111 a la premsa, ha subratllat ta
bona voluntat general que ee
manifesta et, aquesta hora entre
ele ¡soldes balee:tics. Passant revista de les relacions de Bulgària
antb els setts . eins, ha remarcas
que després d'un llarg perfile
le malfianea i tivanter, els búl;mes ¡ els serhis estaven animats
d'un desig proftind d'acostament
i d'enlesa. Ila manifestat igualmeta t'esperasteis que les siegoeiacions que es prosseguelven
ami.) Greitt i Romania Sobre
qiieslions d'ordre tenerme', tindran finalment exil. Ha declara t
no estar al corrent d'una euliusiO
noca del Parle balvenie, a la
qual Bulgeria podria adherir-se.

On anirà Trotsky?
Londres, 25. - "Daily Chronicle"
diu que els amics de Trotsky 'esiorcen
obtenir del Govern britänic el perinis
pentué aquel1 resideix i a les illes anglanrmandes. Sembla q ne dulluns surti
Franga un emissari de l'ex-conüssari del
poble per gestionar el susdit permís
govern anules, u que entre les personalitats polítiques que citan disposats a
recolzar-la figura David Lloyd George.
Mexic, 23. - Els caps del partit comunista han sollicitat del govern que
autoritzi Trotsky a residir a Mexic. El
Govern ha declaras que no havent reina
indicar'. de l'interessat, consideraia prematura la gestió.
Perpinyä, 25. - Als circols bel informats es desunen categóricament la
noticia segun, la qual el conegut lider
comunista Trotsky ha y al tensas o pensara h ..zr la seca residéncia en territori
n'Andorra,

Young fa declaracions sobre les Sembla que Bis
finalices italianes E. U. no intervinL'imperialisme japonös

Les declaracions ele Young, tetes a
un redactor del diari de Mussolini, 1.15 1(
rer a sir de Testes:osas,. Noten) semi:
que poda de feto 170 controlables fácilMent i que minva la reserva or del
iP I C d'It à lia, les accions del qual
Desaten, els rumors d'un emprestit
a Holanda, pon; ralla sobre les ;ni°,
Washington, 25. - En alguna
mocione dd "Mornino Post". Lo ve- cercles d'aquesta capital es parritat 13 que la situarid italiana es greu, la arnb insistencia que els Estafe
per taifa de la Política financera i prl
tanrament defin g iu dele erMits nord- [nits tenen la intenció, almenys
de moment, de romandre com a
aurrieans.
Roma, 25. - Interrogat per un re- espectadora muts de totes lee
Sobre la reducció deis armantents, en- Cambia dels Comuna, i hom preccra es vol intentar per algn la presse- veu que els conservadors no es dactor del periòdic -11 Popolo d'Ita- complicacions internacionals que
euch a de negociacions particulars: pera conformaran durant molt de lia", el ministre de Einances italià, puguin derivar-se de la declarasense cap .....sultat. Franca segueix ter- temps ansb respostes dilaberies. senyor Jung, ha fet les següents de- rle) politice feta pel Jaleó respecte a Misa.
ma a no teter discutir la Miestfá Jora
Per altra banda, s'insisteix clara nona:
Amb un fi no sernpre clar i purade Gineb r a. La missid de Suvich a Lon- inenys als cercles diplometies
dres ha frocassai. Es veritas que el la necessitat, sie definir les ea- ment especulaba, per a aprontar els Entrevista de l'ambalxaefectes que segueixen a mis gran ope_ dor anglas amb Hirota
" Mornina Post" assegurn que la finaranties teexecticiti del Conveni rack, iinancera en tres mesos st lo
'loquee, 25. - Els senyors
litat del viatge de Sur-ich ha estat la
ha hagut dues a Italia d'un abast ex- raneis Lindley 1 Hirúta han estat
crobtruir oherturcs de credits, i que dl desarinamenl.
L'espera nca que le rattea es ce pcional ), han circulas rumors diMacDonald ha declarar que no is posconferenciant aquesta tarda pez.
si1,1,. d'alcor l'embargament deis capitals mustie mes dieposalla a /1Pgo- desmentit ja, però que no es inopor- espai d'una hora.
anglesos pera oirá no obsta peripi1 ciar a Ginebra que no 11,1 ha versos, que la realitat dels mis ha
El ministre de Negocie Es.,
Suvieh hagi tractat del desarntament. estat fins ara influeix en els tú especiiicar i precisar.
Es diu, per exemple, que per al pa- Irangers japonés ha afirmat a
con han anuncias els comunicats an- cercles oficials per a considerar
de
l'antbaixador
garnent
de la Gran Brete50
el Gocen' hacia
glesos.
el problema menys palpitant que comptat amb4.un nou
emprestit. Es t'ya que encara que no era ofiCoincickncia o arord, gairebé ensems bits ara.
el
23
començat
falso El pagament ha
que Suvich, ha anal' a Londres un elni.f
La polit ira que inspirare les d'abril, com slavia fixat, i continua- cial la declarad() que feu el
r i alemany, Rabhentrop, que unid,:-Sa
portantveu del seu Ministeri el
que
han
de
donar-se
instruccions
ra
fins al darrer eentim, amb dos del
perioato
ha fet les seres declaracions
dia t7 de l'actual, anunciava
distes anglesos. Aqueo! representant del a la delegad(*) eligiese no berh "fresar que assoleixen la xiíra de clarament la política del Govern
Reich srpurix parlant de 'enrisca de drets ultimada fins que es conegnin 3.7 00 milions.
SO:2 mes de dos mil milicias els que japonès referent a Xina.
i d'altrcs coses que no poden éss" cc. les reaccions de l'oí-diste.
tornen al peblic de l'estalvi i aquesta Conferència de Roosevelt
reptades.
suma ir:moneen mantindra en el mer- I Hull
El que 1s important de remarcar 1s L'estada de Soldo,: a Loncas la solidesa que el caracteritza des
ractitud del 9a.r.rrn de Londres, per tal dres ::
Washington, 25.-Els ser.yors
de fa més d'un any.
les
Per
d'arribar al resultas desifiat.
Londres, 2 - Segons iii enEs diu que el Govern pensa resta- Roosevelt t Hull han estat connedicies que arriben sembla que no hi munical que ha estat farilitat al
també ferenciant aquesta tarda sobre
ha unanimitat dintre el Gove rn , pe r an. Foreign Office, el senyor Suvich, blir la nominativitat deis titois:
va esser la política japonesa.
rls conse r vadas s1n .lavorubles a la acompanyat de ratubaixarlor da- es ials. .Aquesta disposició
abolida
Eany
1933
i
l'any
seee
subPefc"sa
de
(cutis?.
EI
EI senyor Sze, ministre de Xia
frsi francesa.
Nacional exigeir rapidesa en la solit- lia. ha visita( aquesta tarda. a sisteixen encara les raons que van de- na, ha estat aquest mati al Determinar
l'abolicie.
la Cambra dels CoMilus. els seJid del problema.
Es declara iambe que el Govern partament de Negocis Estrantotes n'alteres. tu tesi francesa de nyors John Simcm i Vansittart.
petisa pensa imposar un impost sobre gers, i ha conferenciat amb alaceptada
per
.‘s
no
si
a„
entre
els
reprer
Gineb
converses
Les
a
retar!:
guns alls funcionario, i després
tondres, tambor lO lt obstaciditzada. sentanis deis dos Geverns han els cupons, i a:xä és igualment fals
a la tarda s'ha entrevistat, amb
i tot el min ho pot cornprovar.
Es cert que l'esper en untes coneessions
esperit
de
gran
en
un
Es diu que les operacions de con- e l senyor Hull.
is
per par? de Franca, pera ai.ra no
amista!.
versió !sacien estas accenpanyades d'uAquestes converses &han retosshie.
na enquesta amb fina iiscals: ials.
ferit a la qüesti0 oriental, perb
retiren, quina sera finalment la deri- Declaraclons del delegat
Les
(Eres
operacions
van
éster
condetot,
no
si
Fd analesa. pergu2 molt,
fins ara no ha estat facilitat cap
alemany
fiades a un Consorci que integraren
d'ella.
detall sobre les diles converses.
Lendree. 25. - L'encarregat bancs, els instituts de crédit mes i mLendree. 25. - El Govern
Entrevista deis ambaixa.10 la missió aleinanya del desar- portants, totes les Caixes d'Estalvi
s'hit reunit aquest mati i
amb un conjunt de dora xinès 1 nord-americà
mainent, senyor Itabbenteop, ha Banco populars,
la reunió els membres del Gabimis de 3.50 0 filials i sucursals, en les
declarat en arribar en aques- quals el tenidors de Consolidat poden
Londres, 25. - El ministre de
net han examinat l'intente re/boles pel Sol s-romite ministe- la capital. davaill els represen- cobrar les 450 Eres i procedir al Xina ha visitat aquesta tarda
que
prenisa
anglesa.
taills
de
la
canvi dels titols, arnb la mateixa sen- l'ambaixador dels Estals Tenits,
rial, en el qual aquest detalla les
silleta i facilitats corn cobren sem- amb el qual ha estat conferenseves observacions sobre l'estat itts letvia P eedue reePeettelee•
greus
obstacles
amb
ore els cupons dels titrils particulars ciant sobre la situació creada A
dele,
armaes
actual de la qiiesti
A l'estraner Ola dit que el Go- Extrem Grient per la recent deIluiter, d'arribar a
monis. de ennformilat amb les que bastee de
vern
italiá ncgociava un empréstit amb c laració del Japó
ii n acord durable en la qüestie
respecte a
seves recornanaciens,
Holanda,
i sirio encara és mes fals. Ni
.101 desarmament.
Xina.
El Govern es proposa
directament
ni
indirectament
no
s'ha
jet
a
Ha afegit que s'esforeare
Ha insistit, segons es N'en, eri
lre a examen les observacions
cap gestió prop del Govern o dele bancs
sobre la siluitch'. present. la sia preparar el canti perque pugui holandesos, ni slia pensat tal cosa. Fi- la necessitat que s'imposa a leg
a
una
convenció
del
ti
ei
nalment, s'ha fet allusió a alces (ates- potencies signants del Convene
titiljangan t una declarad .1 t'eta a
desarmament, garantint els drets tions i n'estires de major abast, en les creaut quatre Bancs, de respece
Ginebra o bé davant la Cambie:
d'Aleinanya
a
lit
igualtal.
uttals el Govern no ha Densas mai. El lar i fer respectar la indepenlis Connins.
El eenyor Habbentrop lia se- Govem no ti el propäsit d'adoptar u"- dencia de Aina.
De lotes metieres no ha (lisde cap mena: cal que hi
encara una unailimital guit dient que per experiimcia ves ,
del Govern pel que es 1'005'011111 eslava conveneut que hag calma per tal atie tot s'adapti a la Declaraclons del cap de la
eti el e¡
noca
situarle.
'Les recents mesures. com- Delegació xinesa
HP-une del poble a l'estranger
roPrOiX a la polit ira que hatirii
indispensables, han ft aproparreconeix el dret d'Atemenya a de- pletament
Ginebra, 25. - En unes der
equilihri
.le seguir 11//s1 arelar:1.-M of
del Pressupost de l'Estas.
la
definint el pulid de isla del fensa r les seves frouteres i
Si els signes renovadors continuessin, se- claracions que ha fet el senyor
reo
la
ma
dosis
de
les
Woo,
inederacid
cap de la Delegació xinesa
ria aconseguit requilhri cO rn Plet del
país en materia de desarmarnent,
d'Aletnanya per a tenir armes de- Preasupost. ansh tot el coniunt (le feli- a la Societat de Nacions. ha dit
si be la impressies es que el Deces con s eqiiéncies que per a tots restil- que, a judici sets, el Japó vol
partement de la Defensa nade- fensives.
senyer Hitler - ha acaba' tarien. Si despees s'assoleix obtenir ur arrogar-se el dret d'intervenir en.
sial t'entente insislint per tal de
excedent, tots eis aacrificis derlarlatE tot el que es refereix a ta vida
mostrot u 1 uoin
diepoear aves' deis tniljans .111'111. - 11 r1
ferina de defensas. alai seran recompensats.
Xinesa, edluse en les seves reta,
d'arrió que cregui indispense- seva voluntat
la seca petria i. per altra par'.
rions amb la Societat de Nacions,,
blev.
t ha afirmat que el seu país dee
La mateixa preocupació ha de- les seves vehements aspiradene
veritable
pau
sitja mes que ningú viure en patt
cidit el ministre d'Afers Estran- d'arrihar a una
i bona intelli g encia amb els paie
gers a intervenir avui en la Europa.
sos nema.
_

dran en la qüestió de Xina

La l'oh per l'elecció
de President al Brasil

El govern lidia con- La travesia del Canal
Je Panama per l'estinuare la política quadra nord-amerideflacionista
cana ha durat
Roma, 25.-En unes declaracions
que ha fet el ministre de Finances
senyor Valle, ha afirmat que el GOvera Italia está decidit a continuar la
seca política deflacionista, sense recórrer a eniprstits.
.1queAa declaracie ha produit excellent electe als circols iinanoers i
econämics.
Per a fer from als pagaments a
l'estranger. Italia ha utilitzat des del
darrer febrer les seres reserpes d'or
e ne Pujaren a 7.1 05 .000.000 i que el
primer d'abril no eren mes que de
6.845.oco.nno.
Es la observar:
Primer.- Que la (Esminució de les
re.erves or es insigniiicant.
EI percentatge de l'or en
Segon.circulaciO es superior al 56 per cent
es a dir, que es ampliament superior
al nercentat g e legal.
El Govern italil esta decidit a impedir totes les sortides d'or per arribar a una batanga comercial activa
o sigui, per acords bilaterals com el
concertat a Franca, i, a
mis, per una distu:nució deis preus
de cost.

LA U. R. S. S. NO RATIFICA
L'EMPRESTIT SUEC
MOSC011, 25. - El Comise Execu-

'
MI Central de la U. R. S. S, abs
a un e inprestit suec "a causa d'alnegat a ratificar el Conveni relatiu
ganes condicions desavantatjoses",

llores
Washington. 25. En un telegrama
dirigit per l'Almirall Sellars al DepartaMera de Marina, s'as/unja q ue els 111
navilis de Vesquadra del Paciiic han
travessat el Canal de ramulla cap a l'AtlätiSic. en 47 bores. Aquesta maniobra
es considera com la de major
tanda que registra la història,
...n•••-n•nnn

Child mama cap a
Berlín
París, 25. - El Senyor Child, enviat
especial del senyor Rosevelt a Eurupa,
ha sortit aval cap a Berlin.
Abans d'emprendre el viatge ha emés
refinó que una sólida confiauga ha de
concedir-se a l'estabilitat i prosperitat
franceses.
Al seu judici, ha quedas establerta toa
noca economia mundial, en la qual
nació podra arriscar-se a una guerra ele
tarifes.

Aquesta reflexU. indica el desig
ter del president Rosevelt ile coltaborar
en el descabclellament de Eliconotnia
internacional, per crear al im/In una per2i
aixö no implica de cap manera que el
llovern americi sigui incapaç de prendre mesures de represalia en casos d'injusticia,

COMUNISTES CUBANS
EL FRONT DEL TREBALL
DETINGUTS
ALEMANY
1.11avana, ay. - l.a noticia ba
practicas nombroses detencions de
comunistes per tal d'evitar que promoguin disturbis anib motiu del primer de maig.

DISSOLUCIO D'UNA ASSOCIACIÓ JUEVA
Bedel, 25. - Ha estat ilissolla
Ist Pereció Obrera Israelita de
Baden, i els seus bfius han cubil
incautats per les autoritats.

lierlin, 25. - En un miting de fati
cionaris del "Front del Treball Alemany", el cap de l'organització, se.
lucir Selzner, ha prominciat dls.
curs declarant que el Front del Treball cometa actualinent ami) mes de
vías milions de membres.
Incloent tots els lumbres collecihn i ocupats cii l'agricultura, el
Frota renneix uns 30 milions en >afta, rodona, essent 1.er tant. l'organització me, poderosa que existeix al
món.

Rio de Janeiro, 25. - La lluita electoral per a l'eleceio del president constitucional anunciada per a ii de maig
.icaba d'esser inaugurada. Des de mes
d'un any, entorn del president provisional s'aguipen uns atines seus que velen
i er possible la reelecció d'aquest. Però
diversos grupa d'oposició slan formas
i han llançat un manifest i una declaraciO a les Constitueats en les quals recolzen la candidatura del general tices
Monteiro, actual ministre de la Guerra.
La majoria governamental va, per la
seca banda, a presentar la candidatura
Vargas.
La candidatura del general Goes 1tonteiru es recolza sobre les dues fraccions oposades de Eopusicid; ha estas
llançada ensems pel "Club 3 Octubre",
agrupació de revolucionaris que reprotxen el president Vargas d'haver desfet
la Mutilas de la revolociO de 193o i
tiel partit republica de Minas, dirigit
er president Bernades, descontents del retard que el Govern ha pur‚St a normalitzar la sitt laciO del país.
Será sostinguda per l'oposició de diversos Estats, per l'exercia i la marina: té
en contra sell les lenancies poc liberale del general Goes.
E l President Vargas compta arnh els
interventors de quasi sets els Estats.
Posseeix actualment la majada a les
Constituents. Diverses mesures presea
darrerament, entre altres un unissatge
deinanant a les Constituents de prosseguir els seus treballs despres de releerió presidencial, tendeixen a augmentar
els seas partidaris.
L'Estas de Sao Paulo no s'ha pronuncias a favor de cap candidat. Els setas
diputats han demanat solament la inelegibilitat del president N'argas, els
seus ministres i interventars. Sau Pauto
sol obtenir una nora reparticiO dels
impostos entre el iisc de l'Estas i el
fiCt: federal a fi d'obtenir per a l'Estat
mes de aon milions d'impostos que van
3 les caixes federals.. El resultas de les
g estions decidirà la conducta de Sao
Paulo en la pronera elecció, on tindra
potser el paper d'erhitre.

EL CHA SE NATIONAL
BANK TE DIVUIT MILIONS
D'ARGENT
eVashingten, 25. Ett la 'lista
de grane teuidors d'estora dargeist que ha estat (actinia al
:tema pel senyor Morgenthau,
figura la Chatee National Bank
per un total de 1 8 milions.

Alemanya es refusa a
firmar un pacte de
garantia dels Estats
Bàltics
25. - L'Agència Lesa coma.
nica una nota anunciant que Atenta.
tira ha informas Lituania que el Goa
vern de la U. R. S. S. havia proposat
al Reich la firma d'un protocol encaminas a garantir la independincia,
i intangibilitat deis Estats bienes.
El comunicat iacilitat per l'agencia
eamentada afegeix que el Govern ale.
man- hacia declinas la proposiciO so.
viética per considerar que no tenia
interés.
Riga,

ELS NAZIS ES PREOCUPEN
DEL - MAL GUST"
Berlin, 25. Les autorjtate
del lletcli prossegueixen la seva
campanya contra "el mal gust
nacional", Queda absolutament
prohibida la venda d'articles ni
joguines que ostentin els "slmbols nacionals".

ELS REIS DE SIAM
A LONDRES
Londres, 25. - Els reis
Siam han arribat aquesta tarda.
procedents de Paris, per l'estiletes
Vietteria, ¡ han estat rebuts pele
ducs de 'York.

EL JAN) VOL CONSTRUIR
UN CANAL A L'ISTME
DE KRA
lendres, as. - En els cercles polin
tics d'aquesta capital corre amb insisten.

da el rumor que el Japó es propose

construir, a través de l'istme de Kra,
situat al Sud de Siam, un canal dom.
plisad suficient porqué hi puguin pas.
oir saixells de guerra.

AVENOL CAP A GINEBRA
Roma. 25. - El Sr. .avenon. secretari general de la S. de les N,, ha sortit
cap a Ginebra. Ila celebras nombrosea
entrevistes amb notifica italians i /luan.
gecs, sobre el desarmament.
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BARCELONA
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
.0oneellerla de Governaoló.
El senyOr Selves, que va tornar
ahir al metí de Madrid arnb avió,
en rebre els periodistes va manifestar que havia assistit a les
dues reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya i que havia celebrat una entrevista amb
el general inspector de la guàrdia
civil. senyor Vedia. j amb el director general de Seguretat. per
tal de tracia r de qüestions relacionades amb el fraspäs
nerveis.
Digue que tenia la impressió
que el coronel García Rodríguez
pasearla a comandar el tercer
tere de la smärdia civil. i el coronel Santisteban al dinovè.
Acabli dient que havia trohat
teta mena de facilitats a Madrid
entre les persones arnb les quals
s'havia entrevistat.
Departement de Cultura. —
'Aquest Departament ha proceda
a la creació d'un tribunal permahect examinador de catalä, el
qual actuarà ordinàriament cada
mes en un dia determinat, feral
anticipadament per tot l'any. Els
exàmens es faran mitjançant
snliicitud d'ingres. adreeada al
Secretari del Consell de Cultura,
tres dies abans, roen a mínimum.
de la data fixada. El tribunal
serà presidit per Pornpeu Fabra
les certificacions de coneixement del català que Iliuri, seran
välides per a prendre part en
concursos. de Corporacions pl./e:diques o per atendre les cendicions d'entrada a eetabliments
induetrials 1 comercials.
* Creat l'Institut d'Acció Social Universitaria i Escolar de
Catalunya. amb la finalitat d'aportar el seu estfmul moral i
material als estudiants. i especialment als qui, per Ilur rendirte moral. els es mes imprescindible. la Generalitat. per lal
ler arribar altiest patronalge a
toas els seus becaris que es troben a Barcelona seguint els sens
estudie, ha disposat que els esmentats becaris. sempre que no
acreditin tenir familia residen( a
la riostra ciutat, han de sutil.
citar l'admiset6 a les Residencies de l'Institut d'Acció Snriel
laniversitäria i Escolar de Cata-

ebrers catalans a l'estranger a estudiar els problemes del treball
i les institucions obreres. Una de
les ohms subvencione, despres
d'eliminar els concursante que
no arreditaven, a judici de la
ponbneta d'Ensenyament Tècnic.
la sera condició deMeers, fou
concedida a Corles Cerques i
Martí. Per a concedir l'altea, ha
estat convocat un nou concurs.
amb les mateixes condicione de
l'anterior. és a dir:
Els sollieitants hauran d'esser
ebrers catalans mejor s de vinti-dos anys l menors de quarantacinc. Els aspirante elegiran per
ale seus estudie un deis països
següents: Belgica, Dinamarca o
Anglalerra , haman de demostrar coneixements de la Ileugua
del país que elegeixen. Per a
Dinamarca As exigit únicament
el coneixement die Ealemany. La
quantitat sera fiando segoes el
pais elegit. El \latee du eara. rotas
a minim, un mes. Els soalioitants
presentaran una instancia per
tot el mes d'abril, adreeada al
Conseller de Cultura de la Generalitat. Junt amb la instäneia.
presentaran els documente acreditatius de la personalitit, de la
predica de l'ofiei respecte/ i
~he un pla del trehall que pensin realitzar , de les instituebens
que desitgin rrintixer ¡ deis llore
on es proposin sojornar. La Ponencia d'Ensenyament Tècnic del
Consell de Cultura senil eucairegoda de fallar el roncuro i de
presentar una proposta al Conseller de Cultura. Els aspirante
p o dran ésser cridats per la Po'Veleta i col Meens a les provee
que calgui per a acreditar Ilur
coneixement de l'idioma del país
que hagin elegit i Ilur preparacid inicial dels problemes que
van a estudiar.

)tinya.
* Amb l'esperit de donar
teta la unitat possible a l'obra
de l'Institut d'Acció Social Universitària i Escolar de Catalunya a favor dels estudiante i
exercir un control eficaç en els
propòsits i en la realització de
viatges d'estudi, subvencionats
per la Generalitat o pels organisrnes que en depenen, aquest
Departament ha disposat que lotee les subvenciona per a Forganitzaci6 de vialges collectius
estudian t s siguin lliurades per
conducte de l'esmeril:ti. Institut,
el qual tindrà cura de la reglaMenteri6 i intervenció ¡alien t e. al
seu caràcter deerganisme oficial
tecnie, senee prescindir. naturalment, d'aquella intervenció
pròpia dels centres d'ensenyaMent i del professorat. quant a
l'organització pedagógica que en
cada ras vulgui seguir-se, que
serà atesa per l'esmentat
d'acord amb els centres dodents respectius.
* També sa ha acordat crear
subvencions per a enviar dos

TRES

* 17-n die d'aquests es reunir à
el Cornite Gestor deis Pronas de

la Generalitat. La ponencia té ja
ultimadee, per a sotmetre-les
Gomita, les bases de ~resala
— les guate cenan publirades
molt aviat — dels premie de Literatura, Müeica. Pintura ¡ Escultura. Aquests dos ellims,
creats fa uns dies per la Genereata!, henil) concedas enguany
per primera vegada.
Butiletf Oficial de la Genera-

litat. — En la seva edide d'ahir
publica el següent sumari:
Presidencia: Decret en virtut
del qual l'henorable President
s'encarrega del despatx del Departament de Governació (Ilustre
fahseuria del Conseller titular.
Justicia i Drel: Ordre ejemnene pele n'otitis que s'esmen
fins al dia 4 de maig pene,--en.
vinent. el rnmeneament dele
exereicis eliminatoris corresponents al cencurs convocat per a
la provisió de les Netaries
Barcelona, Matare, Arenys de
Mar. Catee Camprodon, Cardena, Solsona N'edita que havien
de tenir lloc el dia 30 d'equest
Mes.
Econamia j Agricultura: Ordre disposant que el Servei Forestal de la Generalitat doni
compte a les forces de les Esquadres de Catalunya 1 de la
guàrdia civil dels permisos que
atorgui per a la talla d'erhres.
ami) l'nbjecte de vetllar pel n ennpliment de les dispneiciens que
hi fan referencia.
Ordre-rirrular adreeada ale
alcaldes de Catalunya recordant-

VESTITS D'HOME

amb tres preus sorprenents

VESTITS FETS A MIDA
amb bons gèneres, gustos del dia i ben folrats,
a

58 ptes, 70 ptes. i 90 ptes.
trobareu a EL BARATO

Aguada pretil; nomas e1

los l'exist è ncia de les instrucci on s per a la previsió i extinció
dele incendie en els boscos.
Sanitat i Assistència Social:
Decret eectificant una equivocacid soferta en la redacció de
l'article primer del decret disposant que d'ara endavant, 1 mentre no sigui promulgada la nova
Llei d'Assistencia Social, totes
les 111\W Si011 S en ralors 1 les
oonversions que hagin I te fer els
Patronats de les fundacions
elassifirades com de beneficencia particular I de beneficencia
particular docent s'hauran de fet
en les cendivions que s'esmenten.
Trehall i Obres Públiques:
Ordre ilisposnnt que per les
Companyies que s'esmenten i
Illirs ehrers resperlitis siguin
designarles les persones que, en
qualitat de verels, han d'integrar
el Grup sise de l'Agruparle dele
Jurats Mixtos en els remecerMis de Barcelona.
Recaptacie de Contriburions
(alvina: Edicte del recaptador de
la zona de Figueres.
Escota Nermal del Magisteri
de Tarragona: Concurs-oposicie
per a proveir tina plaça de Mestea de pàrvuls a l'Escota graduada anexa a la Normal.
Delegació Marítima de La Co-

I Servei Meteorològic
de Catalunya
BITUAE10 el NNNNN ATIIOSPERICA
D'EUROPA A LIS 7 MORES DEL DIA
ES D'ABRIL DE 1934
Dual, doproseions barembtrIquas
situada. a EscOcl• I a lea coitos da
Timbo portorban el tamos a gran part
de l'OocIdant d'Europa I nord d'Atele..
Plou del del (lord despanya fin.
• Irlanda I des d'Italia fina a la
costa d'Atrio*.
L'anIca zona on el tamice 5. bo,
amb (Al galrob4 sera, comprèn
Galena, Andinista I Vitalicia.
A la reata de Poccident
pa persletela la nebuloeltat I les
temperatura. rolistivamont

A

ILETAI DEL 17011P9
CATALUNYA. A LEA V

En general al lampa 5. bo I domina col mlg noveles das de Barcelona fina a Girona, I *ara a la
reata del pala.
A la Segura I al Priorat S'han
ragistrat rolarás ala Piraneus, ola
guata, d'out a los balas() temperatarea han (Wat nevados ala lleco
alta.
La temperatura mlnima d'aval, a
Sant Julia do Vilatorta (ViC), ha
estat d'un grau sota zero, I aqueotes alnados han estas torpe %sorbadiclals per a l'agricultura.
(Lea

obserrarions art temes a

aarcelona. a tes set. van a la cap.
Calera u. la

primera coalla.)

tainya: Anunci.

t

Juntes Municipals del Cene
Electoral de Catalunya: Retarle,
deis ciutadans que constituiran
les Juntes municipals del Ceno
electoral de Catalunya durant el

dintre plec clos, al Negocia
d'Ingressoe, Casa de la Ciutat
primer pis, o be. al Registre Ge
riera' de Secretaria, i podrat
també ésser presentados al des
patx de qualsevol notari da
queda ciutat.
Ele estrangers que van arrlbant. — L'Oficina de Collocarit./
le l'Ajuntament de B.t rcelomta
( Passeig de la Indústria,
prega als senyers est rangers
(instan Nerena, Carolina Carie
.elbert Charrier. cimiente Guy.
Carlee Stunze Mix Reseana.
Nesi eartnann, Oscar Medus a ArHuir Bobine , Jakob Mindis, Albert Sehippre. Pere Mendoza.
Erasine Terlizzi, Jasep Caries,
Anteni Cantihn, Pene Correa.
Erneet Thiersrle Olga Teglio.
Angel Zafirepulos, (Mide Joioo,
eletelier (airea, Guillen/ Goldstein que es serveixin presentar-se
a aquest Nreocinf de Política
Social e)rn mes aviat millar, de
les deu del mal( a la una de la
tarda (els (Manis, dimerree i divendres). per tal de rerntlir la
Carta frldentitet Prnfeesa n nal
que ja ha estat rehuida en aquest
Centre.

bienni 1934-35.
Adtninist rar id Municipal. —
Edictes. subhastes i concursos
d'A junta ment s de Catalitnya.
Administració de JuslMia. —
Sentimeies i edades.
Anea enir. — Extrinees dele
arde presos pels Ajuntaments
de Catalunya.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Pels agente de pedida afectes
a la dita Delegada ha estat detingu t Samuel Igelman. le ma-

ionatitat polonesa i nacionalilcal a Elaruguai. Sera lit...pus:ti
per a l'expulsa',

AJUNTAMENT
—
Els Mercats el Primer de Maig.
—Ana) motsu d'eaaer festiu el
dia 1 de maig, el conseller-regtder de Provennents, aenyor Hurtado, fa públic que ele alercale
d'aquesta (aula( restaran taticala
chivat t tvl aquell dia, ¡ que, coin
compenaticist, per lal que el
peblic pugui realitzar lee compres, esteran oberts ei lilhun,
d'a 30 del current, duraut tot el
anib el malet a horari fixal
per ala dissabtes.
Visites a l'alealde.—L'alciiidé,
senyúr Carlea Pi '1 Sunyer, a
rebre alee, entre filtres, les segeents visites:
Junta directiva de la Penya
Rin, Junta de la alültia de l'Associacka de Defensas Cinematogräfica Espanyola ¡ Junta del
Sindical, d'Obligado/listes del
Patri-mal de i'llabitaciet.
Subhasta de Noca dele Meecate. — Per tal que se n'asanbeatas les persones a les guate
pugui interessar, es fa ladilla
que el dia 3 de innig ritual!, a
les onze del rnati. tindrä Ilec
la Case/ de la Chita? la suhliasta
que se erlebra mensualment per
tal d'adjudicar els Hoce vaiianta
existents en els Mercats barcelonins, amb l'advertiment que
per a preudre-h¡ part els que
desitgin esser-ne licitados bouran de constituir al Negaciat
Admite:41ml ni de Provenneatts,
des del dia 26 del correa, i de
den a dotze det mata fins tnitja
h o ra iihatta de l'anunciada per a
la sutil/insta, el corresponcle diaense el qual, alt res concliciens que es troben exposades
a les Direrclons dels Mercats
respectius i al lauler d'anuncis
fixat als baixos de la Casa de la
Citi lat, no pudran prendre part
a la subhasta.
Dos concursos. — En virtut de
l'acerdat per la Comísele) de govern municipal en sessió del dia
18 del correrte es fa públic que
s'admetran fine al dia 5 de maig
vinent, a les 10 horca, proposicions en els dos concursos relatans als submInIstraments que

41.1.•n••

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AMI/
A la Seerie Primera e) fiscal va
retirar l'acusada que sastenia contra
losen lila. al qual acusava d'un delicte de danys per imprudencia.
' ir A la Secció Segona comparegue Josep Toledano Muñoz, el filial
va causar lesiono a un vianant en
airopellarde guiara un tramoia. El
fiscal sollicitä que li fas aplicada la
pena de cinc-rentes pessetes de multa.
4. A la Secció 'tercera es vejé
una causa contra Antoni Peral Aparicio, acusat d'hacer fe comprar al
propician de listabliment on treballava una maquina descriure per
la guanteas de las pessetes, la qua l
va resultar que hacia estas robada.
En la declarada me va prestar miran de !a seca detenció, digué que el
seu propase no era altre que proporcionar al seu arnic l'ocasió de fer
un bon negoci, i afegí que desconeivio la procedencia de la maquina. El
fiscal &mana que li fos aplicada una
multa de 125 pessetes.
.aa A la Secció Quarta compareguerra Cándida Rttiz, Arma Patines,
Isabel Martinez, Moteserrat Dolors
i Natalia Martínez, les quals foren
detingudes en una fmimma de l'Hospitalet en ei mostela que robaren ponles. El fiscal va demanar que tOSSiII
condeinnades a la pena de al, S meses
i arm dia darrest i al pagament de 5 0
pessetes de multa cada una.

TRIBUNAL D'URGENCIA

En aquest Tribunal se celebre altir
la vista claina causa contra Antoni
Cuevas Navarro i Juli procedent del Jutjat de Granollers.
Segons el fiscal en les seres conclusions, el processat Cuevas fou desingle per tul sereno de Granollers
després d'haver-li cridat aquel] l'alto,
d'haversse resistit a esser detingut
i àdhuc d'haver-li disparat uns quants
trets fins que se li encasqueta' la pistela. Ultra aquesta arma ii fosen ocue'exprescen:
Primer. — Sis motocicletes de pats uns guante cartutxos de dina500 centímetros eüblies de dliii - mita.
El processat va declarar ene ele
dada, anda obligarte per part de
cartutxts els hi huata lliurat un inclila C.:LS/1 atibininistradora d'ense- vida anomenat Aquest individu
nyar el sen funcic,namera
lambe foil dctimnguml, i des del primer
agente d'Arbitris als quals un moment va declarar que no era el
destinades.
Vila al qual es referia Cuevas.
Segon. — Quatre bäscules de
En Pacte del judici el fiscal va recapacitat de pes 20.000 quilos, tirar l'acusació que sostenia contra
impressora, plataforma de ferro ia ltme Vila, i la niantingué contra
colat i Ilistons de fusta i de di- Antoni Cuevas, el qual bou condemmensions de 6 metres per 250 nat pel Tribunal a les penca següents:
des a nYa de presa, per tinença mlmalees a establir eu material, A
'cita d'arma de foc; • quatre mesas
essent toles les deepesee fins
per t inenaa d'exp.osius, 1 a quatre
la total i t'enmiela Installneió per anys, dos tieso s i en dia de presa
comple
l'Adjudicalarl.
per atemptat. I flnalment, al pagaLes ofertes portaran la signa- ment de mil pessetes de multa.
tura 1 Padrees del proposant
•
Per al dia 7 de maig vinent ha
hauran d'ésser presentades se- estat assenyalada la vista de la causa
paradament per cada concurs, contra els onze individus que estan

AL A

ciat al Jutjat que un habitant d'aques
Ila ill ii hacia estafat una quantitat
de material, una camioneta i fruita.
Crea que s'ho ha venus j que s'ha
apropiat de l'import. Es considera
estafat per valor d'unes malt mil P e ssetes. Les diligencies incoades per
VARIA
aquest fet secan trameses a Santa
Atuir al mati es reuniren, sota la Isabel de Fernando Pon, lloc on fnu
comes el delicte.
Presidèn c i a del fiscal de l'Audi ència.
-sveyor Bonilla, els tinents i advocats
fiscals. La reunió va durar niolta esASSENYALAMENTS
tono. En sortir-ne es negaren a fer
manifestacions referente a Eassumpte
PER A AVUI
que basten tractat. Tot i alai:, es
trasllui que havien estudiat els proceAUDIENCIA TERRITORINL
diments adequats per a procede a
l'aplicada, de Eamnistia.
Sala primera. — Major quantia:
ae El Jutjat número quatre ha .A. Seres contra Material i Obres.
dictat aute de processarnent i presó Dirorci: Assurnpc6 Pardo contra
sense fiança contra Gabriel Baena, Salvador Ferrers i Font i el ministeri
autor dele trets disparato al carrer fiscal. Inciden?: Assumpció Ril/ conNou de la Rambla el diumenge tra Parlan Ria.
Sala segona. — Dos incidente: Copaesat contra .antbnia Galceran. L'agressor també resulta ierit a cense- mise Liquidador del Sane de Catalunya
contra D0107S Cases i
qiiincia dels dispare deis guardies
en intentar fugir deepres d'ha ver co- Joan Santgenis i Ballet contra Mames l'agressió. Tant 1 agressor cona nuel Colonnura i Llena i tutor. MeAnnania Galceran segueisen a l'llos- nee quantia: Jean Gelambi contra
pital Clinic. El primer. força rnillorat alvocat. Majar quantia: Antoni Gacle les ferides, i la segona, en greu mcz contra Ferran Garcia.
estat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
* Arma de les coacciono i ameSecci6 primera. — Dos oral. per
obren
uns
contra
naces efectuades
estafa contra Joan Sandez i Enric
d'una fabrica del carrer de Roger de Caraller. Un oral per danys contra
Flor que fosen obligase a cotitzar per Jaune Portes. 1:n divorci: J. Galindo
força, abir es practicaren cinc denen. contra A. Aguilar.
00115 El Jutjat número tres ha dictas
Secció segona. — Tres orais per
aute de processament contra tres del; desobediencia, estafa i robatori condetinguts. S'anomenen Vicenç afeai- tra Jaume Cana l s i sauft mis. Enric
na, Frederic Aparicio i Josep Mon- Pàmies i Joan Xerta i un altre, restova. Els ha estas assenyalada una pectivament.
fianca de cinc-centes pessetes per a
Secció tercera. — Divorei: Salvala !libertas provisional. Al trateix dor Font contra Emilia Pérez.
temps ha. estat decretada la llibertat
Secció quarta. — Tres erais per
deis alees dos, anomenats Jesep amenaces, atemptat i reunió clan les.asens i Floread Mateo Godoy.
tina contra Jcian Gili, _loan Díaz i
*
El sehdit portuguès Artur da un altre i »seo Fernández, respecCosta Leal, que arriba fa uns guante tivament. Fu divorei: Joan Olirella
I mieses de Fernando Peo, ha denun- i Dolors Mut i M6ra.

processats ami) motiu de l'atracatnent
a un cobrador de la casa Andreu, realitzat en una farmicia del terror de
Wad-Ras, de la barriada del Poble
Nou,

Cursos i Confer&leies
A LA FUNDACIÓ CAMBO,
DE PARIS
Conferencia de Cesar Martinell
El notable arquitecte i professor de
l'Escota de Belles Arte, de Barcelona,
senyor Cesar Martinell, ha dissertat
dareerament a la Sorbona. de Paris,
sobre Cl tema "Els banys públics i

els hosaitals".

Els Banys. — Els cristiana de la
Reconquesta guanyaren el territori
català. "Frobaren —exposa el conierenciant—establimenas de banys a
diversos lloro: a Isleida, Balaguer,
Montblanc, Tortosa j altres indrets.
Alguno havien pertanyut als árabe.
Diversos documente del segle XII ho
refereixen. Els jueus de Vic posseiren també estalaiment de banys.
Ele establiments dita no foren suprimas, sine, que alguns dell e fosen
reconstruits, Eis tanys tiren concessinos re'ale. A Girona. tany 1194, una
ordre cl'Alfone I maná que els banys
retribuis s in a la Catedral una quantitat anual en pro de robra. Tots
retributen a l'erari retal, i en alguna,
cedits a particulars, eren atribuides
pensions anuals en pro de les rendes
públiques,
afalgrat la proteccia titular de roneessions reials, hom considera molt
generalment els estahliments de banys
público cen) a Unes de fama duhtosa.
facas a tota mena d'aventures. Els
decrete municipals s'e s forçaven doposar-se i ter evitar els escandols de
grane cliente.

L'únic eistabliment de banys medievals ben conas ervat é s el de Girona. Pertany al segle XIII. Ha estas
recentment restaurat anulo tota cura.
Presenta tetes les seves q epenlen-

cien. Al centre de la gran sala catoeneiquit de coteta
lumnes, arco i captell s. Hom d'observar que el pla general es ben
marcat per la influencia ele costa/11s
ärahs; pera els detalle arnamentals
¡ constructius resten autbctons. Els
banys de Girona presenten un alteres
excepcional pel fet que san un editad
existent entre els rarissims cristiane
que hagin subsiste, i avui es troben
sense equivalent als paiSOS del S. 0.
de l'Europa. Segons les referencles
históriques pertanyents als banca
Girena i als ile Barcelona, malaaraflameas sola arribats en records pietarics, podern constatar qu e es tra enava d'obres realitzades per constructors cristians, els quals seguiren una
tradició arquitectónica procedent dels
árabe.
Els hospitals. — Els monunents
existente cEhospitals san ben nombrosos. Sobirans, prelate, ordes religiosos, nobles i potentats els edificaren
¡ els protegiren.
Les Ilebrosies havien estat famosee.
Durant el segle X11, a Catalunya no
en mancasen a cap de lee ciutats
inmortales, primerament sota l'advo.
carió de Santa etargarida; irles tard,
de Sant Llàtzer, Eren els hospitals
dits deis mesells.
Diferente malalties havien eetablert
diferents hospitals, i diferente clan.
ses socials havien organitzat els seas.
Els pelegrins donaven gran contingens, els de clergues de Sant Sever
a Barcelona, de Santa Tecla a Tarragona, ele d'estudiante, els especials
per als jueus.
A finals del XIV, els diversos se.
tabliments existents a les grane ciutats havien de fusionar-se a fi de minorar els serveis P arlicular e, escam pata; corregir deixes higièniques, i reunir ett una reinos organització ciutadana Ice rendes globals. Alud s'eraprengueren les eonstruccians aoves
limite s ele les quals han arribat a nosalees.
Gracies als estudis realitzals sobre els hospitals anta-e catalans, pos
dem establir alguns conclusions importante. Heu-vos - les aci: Les Meta.
tucions hospitaläries foren originariament installades a les cases particu-

principal. El tema és el segrient:
"Aspectes de la Geometria Descrip.
tira relacionats arnb la construccia

mecànica".

ATENEU POLYTECHNICUM
Curset de psicologia aplicada
a l'educació
El dimatis dia 5 de rnaig corneo;ara a l'Ateneu Polytechnicum
curses de Peicologia aplicada a Vedanació, a canee del proiessor i director
de l'Institut Psicotecnic de la Generaleas, doctor Emili Mira, ami) el
següent programa:
I.— Concepte actual de les funcions
perceptives i aplicacions que
d'ell es deriven.
11.— Concepte actual del procaz
craprenentatge: aplicacions pe.

dagegiques.

III.— Idea general del desenvolupamete intellestual: normes de
psicohigiene i pedagogia

lectuals.

IV.— Esquema de la idea afectiva:
nornies de psicohigiene i peda-

gogia aiectives.
V.—Elements i estructura del carácter. Pedagogia del cariase r.

\'l —Concepte actual de la persona:ea! psiconsica. Pcstulals
generals de la psicopedagogia.
Les sis lliçons seran dertades els
dimatis de cada setmana, de les cuit
a les nou del vespre. Per a detalls i
inssripeions, a la secretaria de l'Ate.
neu, Alt de Sant Pere, 2 7• PrietaMala

telefon 25050.

COL.LEGI DE COMPTADORS
JURATS DE CATALUNYA
Cicle de conferencies
Ei Co12.egi de Comatadors Jurats
de Catalunya ima organitzat per als
v:nents netos de maig i juny un ciclo
de conferencies, que es decenrotIlani
sota el programa següent:
"Poatica social i política económica", a arree del senyor Alexandre
Gallard i Folch. — "La Banca en
relación con el momento actual'', a
carrec del senyor _Alfred A. Casanova
Ferninder. — "Regulació le gal de la
comptahilitat mercantil". a arree del
terror Tomas Girau i Iglésies. —
"Las sociedades mercantiles ante la.
legislación fiscal vlgente", a earrec
del senyor Elai Becerra Valverde.
"efissie del cornerc en l' è poca de
transformació sindicalista del !elan",
a eärrec del senyor Miguel Vida! i
Guardiola.
Oportunament 5'am:rielar-a el local
i les dates en que se celebraran ele

lars. Quan les administracions disposanen de robalo suficiente construiren
ecEficis expresaos, els quals consistien
en grano sales tancades per ares de
pedra, que sostenien els 50StreS superiors cm teulada. El tipus anterior
evoluciona i el mateix sistema de
naus es repetí, disposant. pecó, d'una
con interior. El tipos Espluaa és
seguit a Barcelona, a Montblanc, a
Lleida i a Vic. Atizarles ;nades la esmentats actes.
cors central és volcada per un clausure. En ele hospitals catalans, la capella no do una dependencia de reeifici; a Barcelona, la idea de l'armatedie la disposa ja separada del gran
cos. Els monuments hospitals eón
construïts sòlidament, i també horn
hi té cura principalment de la bellesa
de les formes, per tal crendolcir Earnbient per a l'estada dels malalts.
A Tarragona es [roben els mes antics vestigis d'hospeal. Data del seg,e
II. Durant el XV el patriarca larrea
el relea novament: d'aquella reforma
ens resta la façana.
A Espinan de Francoli horn conserva l'hospital del segle XIV, amb
la sera cort central i l'e sca l a angu
Fou fundan per l'Orde de San,-lar.
Jean de Jerusalem, ¡ constitueix un
exernple, cense retocs moderas desfigurants, dam hospital de l'epeca•
A Otero de Bonesvalls luí ha Ellospeal fundas per Cervelló Eany 1262,
destatat amb preferencia a pelegrins
frases. Compren una gran malt amb
dos centres, amb torre adossada. Separada hi ha la ,:apella.
A Vic, des del segle XIV, s'obte
un hospital general. L'intent del fundador Terrades es de construir-lo en
(105 COS.50S. per a hornes ¡ dones.
Refereix que ha de construir-se segons model de l'època: tres arcs de
pedra, a unida de la d'un Ilit amh pasainete neceesasi, ,egons l'experiencia

els

ensenyat.

El de Barcelona es el gran hospital complet. Sales, capelles, claustre, casa per a convalescents, nombroses dependencies: tot es conserva.
Fundas Eany 1401, iuncionä mea
aviat. El5 engrandiments successius no
acabaren fins al segle X VIL La importancia de l'hospital era guaayada
per l'entrada creixent de malalta, que
venien de tots els indrets de Canola
1:Hospital de la Santa Creu (1,i11.1
OCaSk, al c,,nierenciant d'exposar e/1
tot detall la construcció, art, servels,
aspectes i importancia del gran edi-

PER A

AVUI

Acadèmia de Farmacia de Catalunya. — A les ta, sesee', científica
reglamentaria al local ¡ acial (Guardia. 9). El doctor J. B. Morató fari
una comunicació sobre "Sacan" a:
fabricada, reconeixement. us os i le-

gislació".

Institut Francés. — A les ea conferencia de al. J. J. A. Bertrana,
sobre "Theátre dautrefois, Matee
daujourdami e larnb projeccions).
Societat Catalana de Ciencies. — A
les Mia al Servei Meteorolagic de
Catalunya (Urgen, 187), continuació
de les contienes de la SeCCiel III.
Obrirá la discussió el doctor Rammt
Jardí, sobre "Fenbrnens del Ilansp".
Casal d'Esquarra Republicana del
Camp d'En Grassot (Roger de Flor,
número :Sta — A les 22, conferencia a càrrec del conselleh-deiegat del
dietriete VIII. doctor Benet Mera
sota el tema "Hidrografia de Barcelona...
Ateneu Enciclopidie Popular. —
A les 22, polémica sobre "Com donar
escota a 00.000 infante'. (asacete
pedagògic del problema). La ponanda ane b a earrec del senyor Her-

mini Almendrós.

L'Avenç Obrer Català. (placa del
Camera, 3). — A les 22, conferencia.
per Manuel Taleins. Terna: "Sindicalisme: necessitat de catalanitzar les

o.garti(zaciens obreres".
Societas Catalana de Pediatria. —
A les zz. SC55iö cientinaa. Es descaro:llama les següents comunicacions: Doctor Vallespir: "Contribucid a l'estudi de la neurosi
de la infaacia. Doctor Echegaray:
-Higiene social de la infancia a Li s:'.
Iniermeres visitacleres - . Doctor laoviraltai "Exposicia comentada d'una
"norma d'orientació de criteri i finaMontblanc i Lleida tingueren llurs "ci6 de conducta en els problemes
llom pot admirar encara "apendiculars del nen".
Irr faeanes. A Montblanc el claustre
interior is de formes les !lee estuUnió Excursionista de Catalunya.
diarles. A Lleida la dispoeirie de res. A l CO .12, X I I sessió sha cicle de concala ein un angle és típica del país.
terencies ande projeccions s o bre ciuEls monuments existent, sún molt tate i llos de iota de Catalunya. a
nombro:as!: encara. Aquests edific.e cárrec de Juli Sales i Retiran, sobre
nmetren els asistían:, d'una epoca molt el terna "1"n viatfe a! Meetrat valenrica en esperit caritat im La técnica ema
cientitica no és tan rentarcable. Per
Centre Catete d'Esquerra del Datant, hom ha degut descobrir-hi un
tricte IV (Basses de Sant Pene, 9).—
progrés medical aprofitable.
A les 2230. conferencia amb projecASSOCIACIÓ DE PERITS cions per Lluis Elles. Tema: "Postguerra".
1 TECNICS INDUSTRIALS
DE CATALUNYA
111110111/13OMPRAISOPIRREISPIr.rAleoSIPAIONIB.

Curset cobre "Qüestions maternatiques relacienades amb la inchbtriae ADVERTIMENT IMPORTANT
Dimarts tingué lloc la primera Ibas;
Eta particulars i entitats que
d'aquest eurset, a carree del membre ene trameten notes per a la seva
de la Junta de Govern senyor Josep
Maria Giol l Feliu, professor de l'Es- publloaoló, sOn pr.gats que Un-

cola Industrial de Terrassa, que des- guin present que la redaocló
esportIva de LA PUBLICITAT él
al narrar de Barbera, 11 13, que
is en cal adreçar tota la corresponOnno:a destineSL a netiesta
see316. La publica ))6 del3 eremole que no vinguln amb aquesta
adreça, sofrirà, d'ara endavant,
Un retard minlm de vint-l-quatre
ciació, Rambla dels Estudis, iz, hores.

envolupi el tema anuncias: "Aplicacieno de les derivades a la resoluciä
de problemes eeonamieo-industrials".
El treball del professor Giol meresqué ueanines elogis dels nombro:os
assistent 5.
Per isser dia le s na el dimarts vi.
nena da u dc ntaig, la IlieU corre r ponent resta ajornada per al dimeeres, dia 2, a dos quarts de vuit del
vespre, a l'estatge social de l'Asso-

sarezenteesóire
_sserss-r-:-s,rmete
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Butlleti Pedaüilüie
UNIVERSITAT AUTONOMA

Conferencia sobre escultura griega.—
Orranivada per la Facuitat de f
Lletres i Pedagogia de la Un:versitat Autónoma du Barcelona ha
esta: anur.ciada una altea conferncia
interenant.
Aquesta conferencia anh-ä a carece
del professor eVaidetnar Deona,
lustre personalitat de la Univeraitat
de Ginebra i director del Museu d'Art
i d'História.
El tema escollit per aquesta conferencia ea "La sculp:ure archaique
grecque”.
La conferencia del professor Deona
tindrà lloc el dissabte vinent, dia 28.
a les sis de la tarda, i sen ä donada
a La magnífica aula de Química xeneral.
'Mola de batxiller.—rel Rectorat
han estat expedits titols de bate:11er
a favor deis alumnes Miguel Coll
de l'Institut de Mahon. Josep Ferrer.
Carme lbar i Ignasi Seebold, del de
Tarragona.
El Claustre generaL — El cincel
'ella 27. a :es e j e de la tarda. es reunirà
el Claustre general de la Univers:tat
per a tractar assumptes de tramit.
La "Fundació Amigó Cuyas". —
Ahir ai migdia es va reunir a la liniverseat el Patrona: de la "Fundació
Amigó Cuyas" de l'Escola de Belice
Ares de la nostra ciutat per tal de

tractar de la concessió de borses de

viatge ala alucines de l'esmentat centre dz.cent.
Una subvenció de l'Estat a la Facultat de Filosofia i Lletres.— Pel
rninisteri dinstrucció Pública, es concede:3c a la Facultas de F:losofia i
L'en-es d'aquesta Universitat, la subvenció de 25. 000 pessetes. consignades
en el vag ent pressupost i corresporents a: primer trimestre de rany que
aran Per a l'or ganització dels cursos
derivats del nou pla d'estudia i de la
reforma de la dita Facultat.
Curset sobre malalties mentals.—
Ei cha .3 del vinent mes de maig.
tomenearà a la Clínica de Psiquiatria
d'Urgencia (carrer de Llull, 8), un
curan de 30 lliçons que es descab•
titilaran tots els din feiners, de vuit
a nou del mati. sobre "Principia generals d'assistència als maialts asenAquestes lliçons seguiran la
pauta del programa oficial que s'exigeix actualment per als exàmens deis
aspirante al titol d'infermer psiquiatric. Al final del curset la Catedra de
Psiquiatria de la Facultat de Medicina , atergarä un certificat d'assistencia a les persones que hagin segmit
amb assiduitat els ensenyaments.
Les persones que desitgin inscriures poden fer-ho el matee dia de
la conferencia a l'eme:inda Cínica.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Nomenament.— A proposta uninirie del C:a115t7e de professors de
l'Institut de Segona Ensenyança de
Sant Feliu de Gubcols (Girona), el
minieteri d'Instracció Pública ha nornenat vice-director del dit Centre, e:
seu professor encarregat de cura de
Fusile-natura d'Educació Fisica, senyor Antoni Vidal.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

professin a Catalunya i que tota els
altres cicatees que hagin de venir a
terrea catalanes, dintre el mecanisme
propi de l'Estatut del Mag;steri, parlin el catalá tal com es desprén de
l'Estatut de Catalunya. del decret de
Nlarcelif Domingo i de la Constitució
de l'Estat espanyoi. Tambe creu que
caldria recomanar al Consell regional d'ensenyament primari, a carrec
del qual va la provisió de les escoles
de Catalunya. que usés de seguida
aquesta facultat dintre de les normes
exp osades anteriorment.
Segon.— El Consell creu també
tue, en prover les escotes d'aasaig
que la Generalitat es proposa crear
s'ha de tenir en camote ele mestres
que bacín actuat en les escales catalanes i els p rocedents deis Estudis
Normal% de la Mancomunitat.
Manifesta lambe el desig que a les
escales de Catalunya. ultra la llengua
catalana sievin estudiarles la Geografia i la Història de la nostra terra.
arnb la cual cosa s'evitará l'espec-

tecle bärbar de destrneció i enlletgiment actual dela nostres monumente.
Reitera també la petició feta anteriorment encaminada a l'establiment
de l'Escota rural.
Tercer.— Estima tumbé necessari
que al costal de la catedra de L'enana Catalana, de Pompeu Fabra sigui
creas un Seminari de Filologia, on es
preparin el. professors de cauta de
les institutions de besen ensenyarnertt.
Quart. — Considera que lea Bibliot eques Populars establertes a Lleida i
Tortosa no corressionen a la importancia de les dites ciutats, sobretot
tenint en comete oue catan molt
nyades de Barcelona i prop de les
fronterea lingüístiques de Catalunya.
Aquest Cenad confía que el Govern de la Generalitat de Catalunya
estudiara les fiestees surge/tinas que
en considerar que la seca iiMra finalitat da la de procurar obtenir millar' gancys per a la nostra espiritualitat mirara datendre-les en tot el
que sigui possible.
V isqueu molts ansa. honorable se.
nyors, pel bé de Cataiunva.
Barcelon a . 1 3 d'abra de. 1934.—El
p resideut, Manuel Folguera i Duran."

L'Activitat Política
Acció Catalana Republicana
CERCLE D'ESTUDIS DE LA
JOVENTUT OACI» CATALANA REPUBLICANA

CONFERENCIA PUBLICA
te càrrec del senyor
ENRIC BISBAL
ä a dos quarts de vuit del

vespre
I Tema: ESQUERRISINE
lawaimanimimmiummummiamonau

L'Assemblea general ordid'Acció Catalana
Republicana
Han estas cursades a les entitats
i Delegacions d'Arrió Catalana les
convocatòries oficials a l'Assemblea
general del Partit cp..e tindra Iloc els
vinents dies 5 de m aig. a le s quatre
de la tarda, i a les deu del metí del
seguent.

Lacte se celebrara a la sala d'actes
del Foment Autonomista Catali, Saló
de Garcia Hernindez, t13, i e2 descabdellarä d'aeord amb el següent
ordre del dia:
Dissabte, dia 3 de maig, a les quatre de la tarda.
I. — Presentació de credencials de
delegats i constitució de l'Assemblea.
II. — Lectura i aprovació de l'acta
de l'assemblea general anterior.
III. — Memòria del Consell Executiu.
— Report sobre l'ad/meló del
Parta a l'Ajuntament de Barcelona.
Ponent, senyor E. Duran-Reynals.
Diurnenge, día 6 de rnaig, a les deu
del mati.
V. — Report relatiu a la collaboració d'Acció Catalana Republicana al
Govern de la Generalitat. Ponent, senyor Martí Estere.
VI. — Discussió de la Memòria del
Consell i Conclusions.
VII. — Proposicions.
Aquesta Assemblea es regirä per
les disposicions compreses a l'Estatus del Partit (capítol IV. Articles 15
a tg), i per les normes complementiries que donara el Consell Executiu.
• ••
Recordem a les entitats adherides
que d'acord amb de l'Estatut del Partit cal que es reuneixin
en junta general a l'objecte de noincoar els respectius Dclegats a l'Assemblea ¡ prendre els acords que es
considerin convenients en relació a
fordre del dia assenyalat.

Subvenciona a arziva oficiala. — En
distr,bució efectuada pel ministeri
¿Instrucció Pública Per a les despeses
de material dele arxius que depenen
del dit ministeri. ha correspost al de
/Audiencia de Barcelona 5 00 pessetes. Una altra quantitat al de l'Audiencia de Palma de Mallorca, ambdós centres pel Cos d'Arxivers
becaris.
Incorporació dele gratine de la
Batlia de Catalunya al de la Corona
d'Arag6.—Com a resolueió a la pe
JOVENTUT
tició elevada al ministeri d'Instrucció
D'ACCIÓ CATALANA
Públka pel caqa de l'Arxiu de la CoNoticianti
rona d'Aragó, s'ha disposar la incas
-poraciódelAxusBtia
Ha estat ajornat e) rniting patriòtic
Catalunya i cl de Palma de Mallorca, en memoria de Josep Mengue', que
respectivament. al de la Corona d'A- havia de celebrar-se el diunieng e viregó i al del regne de Mallorca.
nent, en el qual havia de parlar el
nostre president, R. Tasis i Marca.
• ••
ELS MESTRES
Avui, dijous, a les vuit del vespre,
oncena sessió del cercle d'estudis i
Els mestres particulars.— lis sortit divulgació, a cärrec d'Enric Bisbal,
el núm. 18 de: Butlleti de l'Associació qui descabdellari el terna -EsquerrisNacional de proiessors particulars, nie". Lacte, que sera públic, tindri
corres p onent al mes de març den- lloc al nostre estatge, Corts Catalag uany, el qual publica el se-guent su- nes, 389, pral.
• ••
niari: Editorial. Protestem, per David Ante; Ventura Gassoi, Grarnatics
En la darrera Junta directiva van
Catalana. Lliçó 14. Llegiu, per 'si- autoritzar-se la Comissió de Cultura,
dre Fall ara; AaPectes de redundó
degut a l'èxit que assoleixen les seade l'infent. per Josep Mariner: Re' sions del "Cerote d'Istudis", per orculis de revistes dile-luan; Al cinema ganitzar sessions en altres entitats
Kursaal; A l'Hotel Orient; De l'As- d'Acció Catalana. Les cntitats adhesociació.
ridea al Partit que vulguin fer ús de
tal oferiment sOn pregades per tant
a l'esmentada Comissió.
ASSOCIAC(O PROTECTORA d'adreçar-se • • •
Avui, l'acostumada tertúlia, a les
DE L'ENSENYANÇA
deu del vespre.
CATALANA

g

País Valenciä que acudeixin al seu

Santa
Eulália„s, principal), a l'objecte dengruixir la dita manifestació.

estatge social (Baleada de

p

Requerre Re ublicana de Cetalouna

Prosseguint el curs de les festes
i actea organistass amb motiu de la
celebrarle, de la Gran Tómbola Ben8fica portada a cap per la Secrió
Femenina del Casal d'Esqucrra
publicana del Districte I, el dissabte
vinent, a les deu de la nit, el set - or
Mariä Rubió i Tudurí, dipute' a
Corta, donara una conferencia sobre
el tema: "El moment politic actual
a les Corts de la República". Despees
de la conferencia funcionara la dita
tómbola, que cada dia Es mes visitada pela objectes que la componen.
COlegeee Internacional Lliurepensador
Organitzat per "Unjan Internationitre des Sociétes de Libre Pensie",
tindra llar a la neutra ciutat el dia 24
de juny vinent i diea auccessius un

Congres Internacional Lliurepensader.

Fins ara han manifestat que hi alsistiran les Federacions Nacionals de
Suissa, Bélgica, Luxemburg,'Txecosloviquia, Franca, Alemanya, Anglaterra. Itälia, Holanda, Portugal, CoIdnies espanyoles i franceses del Nord

d'Africa, i com a probable, els Estats
Units d'Amèrica, El nombre de delegase
i adherents de les dites FederaCió deis delegan per a FAssemblea
cions és de prop de 200.
del Partit.
En nom de Union Internationale
• ••
des Sociétés de Libre Pensad són
L'Ateneu Catalanista Republicà de invitades
aquelles corporacions
Sant Martí assistirà el diumenge vi- la finalitattotes
de les <pule sigui adient
nent, dia 20, a la manifestació anti- al lliurepensament. L'adreça per a
feixista. Per tant, preguem a tots els
les adhesions és: Comitè Pro-Fede-

socis de l'Ateneu, als afiliats i sim- nació Espanyola de Societats de Liinpatasants de l'idear; del Partit d'Ac- repensadors, avinguda de la Repúcio Catalana Republicana, del Clot i blica Argentina, 3, ciutat.
Camp de l'Arpa, que vu n guin concórEl. galleguistes
rer a l'esmentada manifestació, acudeixin a reetatge de l'Ateneu, Plaça
El Paro Gateguista de Barcelona
de Font i Saguer, 3. pral. (Plaça del (Avin y ó, 8 i ro, principal) ramme( lot), diumenge, de dos quarts de nou
moran a avui, dia 26, el vuitanta-vuitè
a les nou del metí.
aniversari dels màrtirs de Carral amb
JOVENTUT D'ACCIÓ CATALA- els segiients actes: .A les set de la
NA REPUBLICANA DEL DTE. IX tanda, per remissora "Rädio Barcelona'', fara una allocució el senyor
Avui, dijous, a les deu del vespre.
tindrà lloc a l'estatge social d'aguo- Alexandre Calvo Abollo; a les deu
de
la nit, al local social, tindri lloc
ta entitat (Valencia. see) una confe- un gran arte, en el qual parlaran els
rencia a carrec del senyor Rafe! Te- senvors Manuel Bermúdez, per la
sis ¡ Marca, sobre el tema "La crisi
Casa de Galicia; Llufs Suarez Delde l'espiritualitat catalana".
gado, pel Paco Gaieguista, i la seACCIÓ CATALANA REPUBLI- nyoreta Maria Luz Morales, per la
dona gallega.
CANA DE SANT ANDREU
(Carros. de Sant Andreu, sa)
—e
Tal com estava anunciat, se celebrä el dissabte passat, amb motiu de
la Diada de Sant Jordi, una vetllada,
acte que an i a arree dele distingits
conferenciants senyors Rafel Tasis i
Marca i Ju.sep Boronas i Recasens,
els parlaments dels quals foren
En un campament que una
l ats amb gran atenció per part del caravana de gitanos te muntat a
nombrós públic que emplenava el lo- la plaça de les Glòries Catalanes.
cal d'aquesta entitat.
En acabar, obtingueren efusives fe- va raure al foc la gitana de set
licitacions per la vibració que saberen anys Josefa Heredia Campos, i
sofrf cremades de pronòstic reinfondre als assistents.

FETS DIVERSOS

"FeJocisme" no vol dir "Feixisme"

En la darrera hora de la nostra
edició d'ahir aparegué un error en
un tito], que tenim interés a cercenar
per no caure en el confusionisme a
què sembla que aquests dies esta abocat un important sector de l'extremisme local. Ens referim al d'aplicar el
tallat de feixistes als afiliats a la
Federació de Joves Cristians de Catalunya, que sinomenaren ells sisaseis
xos "fejocistes" (de la reunió de les
tres inicials "F. J. C.) en un temps
que no devien preveure que la similitud d'un i altre mot els havia de
reportar disgustos.

La manifestació antifeixista del dia og
La Companyia de Madrid a Saragossa i a Alacant concedeix raplieaci6 de la tarifa de grups als concurrents a la manifestació antifeixista
del diurnenge vinent, dia 29. Per a
proveir-se dels ballets cal que els
capa de cada grup demanin a les estaciona els impresos establerts per
a la petició d'aquesta tarifa, que hauran d'omplir, i contra els guata els
tenis caperos els bitllets que demanin. El nombre d'associats q ue es
requereixen per a l'aplicació de
l'esmentada tarifa Es de deu. Arnb
aquests bitllet, podran viatjar en
qualsevol dels trens no expressoa del
dia ap, per6 cal que tots ele de rada
grup vagin plegats.
Les estacions expendran aquests
ballets avui, dijous, dia 26, i els següents, i al temps de fer-ho indicaran el tren dels especialment destinats a aquest servei en el qual hi ha

lloc per a cada grup. Aixf, dones, es

prega a tots els qui hi hagin d'assistir que acudeixin com rnela aviat millo r a les estacions a prendre els seus
bielets, i ea fa preaent, a mis, que
ni..mes es garantirá' l
Inc en els trens
que iindiquen ale viatgera que els

serval a la cama esquerra. La
gitaneta, despres de curada al
dispensan i de Sant Marte fou
reintegrada al camparnent.
— A la casa número 256 del
carrer número 18 del grup de
rases barates Ferrer i Guàrdia,
Pere Romero sostingué una baralla amb la vellera de 78 anys
Trinitat Medrano López 1 li liasteis
una cadira que li produi una forte confusió al cap, de la qual
fou curada al dispensari de Can
Tunis.
— Al Passeig Nacional, cantonada al carrer de Sant Caries,
es produf una explosid en un registre de conducció electrice. La
tapa fou llançada a gran disMiela. Se suposa que l'explosiil
fou causada per un curteircuit o
una acumulae16 de asos. No hi
/segué desgräties personals.
— Es produi un incendi en un
taller de mohles establert al
Passatge Erolee, cantonada al
carrer de Riego. Hi acudiren els
bombers de la Central, els guate
aconseguiren apagar räpidament
el foc, que va reduir a cendres
una quantitat de miraguano.
Ahir al metí, a les deu Sondes, ingressà al dispensari de
Sarriä el jornaler Manuel Sacam,
de 37 anys, domiciliat al carrer
del Migdia, número 11), el qual
presentava una contusió a la
cama esquerra 1 torta commoció
cerebral, de pronòstic reservat.
flom ignora com i on es va produir les lesione que presentava.
— Al dispeusari de Sant Gervael bou auzlliat Joeep Mira 1
Royo, de dinnu anys, de ferides
SI cap, ä la cara 1 per lot el cos,
(me sefri en atropellar-lo una
bicicleta.
— Editare! Lafuente, propietari
d'una perfunteria del carrer de
Batmes, va denunciar que havia
estas victima d'un robatori consistent en generes per valor d'unes 800 Destetes.
— Al sets domieili de le Rambla del Triomf, númern 40, fou
detingut ahir Anona Llama i
Segrera, per haver-se-li ocupat
una pistola sense el cerresponasa pirata per a usar-la. El
jutge de guirdla dielts contra el
detIngut ante de processament

prenguin abans de les vuit del vespre de diseabte.
Els trens que es disposaran per a
aquest servei shn ele que indicarä la
premia de denla, cada un dels quals
aniri seguit per tants trens especials
com faci necessari el nombre de viatgers que hi concorrin.
Aquesta tarifa de grups s'aplican
les madrina compreses entre Tarragona i la Granada, Reus i Vilanova, Valls a la Granada i de Portbou a Calella i Sant Celoni.
Aquestes mateixea condiciona lee
(ara extensives la Companyia del
Nord.
r-so Avui, a les vuit del voseare el
doctor Jaume Aiguader i Miró, dipu- 1 primó.
tat • Corte, parlarà des del micròfon
de Radio Barcelona , installat al Casal
¿'Esquerra Estat Catali, Certa Catalanes, 627, principal, sobre la concentrad() de (orces antifeixistas que
time& lloc a Barcelona el diumenge
vinent, dia aq, a les deu del mili.
crt r ic
=o La "Senyera" valenciana ha
estat invitada a ocupar un deis 'loes
d'honor en la manifestad() que se
celebrara el diumenge vIniest. Per

¿fa heu donat el vostre donatiu per
El Consell Directiu de l'Associació al monument a Josep Dioraguest•
Protectora de l'Ensenyança Catalana,
S'admeten a totes les entitats d'Acha trames a l'honorable senyor
ció Catalana Republicana i a l'Admisident de la Generalitat, la segiient eistració de LA PUBLICITAT.
consunicació:
ACCIÓ CATALANA
"Honorable senyor: El Corita DiREPUBLICANA
rectiu de l'Associació Protectora de
—
resl'Ensenyarma Catalana, reoollint
Deeit de lea diversos proposiciono i ATENEO CATALANISTA REPUmocione presentades al ConseU geBLICA DE SANT MART!
neral celebeat darrerament, es din-Es convoca junta general extraergel al Govern de la Generalitat de
Cataluatya per a exposar-li el criteri dineria de socia d'aquest Ateneu per
d'agucen Atseciació referent a diver- al dimecres dia 2 de maig, a dos quarts
de deu del vespre de primera consos Punta que considera vital, per
l'ensenyament estalà i per a Cata- vocatòria i a les deu de segons, per
traetar de la següent ordre del die:
Creu de nectssitat im- a) Lectur a i aprovació de l'acta an.
seeaciersible que els ale res catalana tenor. b) Canvi de nom dc l'entitat. tant, l'entitat Acdaació Valencianists
ue inaressin al Mavisteri oficial e) Vedificaci6 dels estatuts. d) Elec- d'Esquerra prega a tots els fills del

q
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L'ACTUACIO SOCIAL
ELS JURATS MIXTOS
El ram de

— El

Jurat Mixt de Troball de lea in-

dtistries de l'Alimentacló (Secció
Flequeria Capital i Pa de Viena,
Capital i Provfliciej pooa u coneteement dels patrona gol mesoa
a la erva jurisdicció que, d'acord
amb el que disposen les liarme de
treball de lee esmentades Secciona, queda prohibit tot treball
i elaboració de pa el dia primer
de maig, l'esta del Treball. Les
Mfraccione comprovades sPrall
sotrneses a la Ponencia de Sanciona corresponent.
Ensems eón pregats els patrona
de pa de Viena que, per tal devitra-los perjudicis i molbstiee,
trametin en un termini rnäxini
inajornable de 13 dies, a la secretaria del Jurat Mixt (Jonqueres, 2, torcer, guarra) eis tullo
de cene degudament requisitals.

,
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La Mar

Tenerife 1 Cädiz, amb corren.
Lis eriodistas. — El Sindicat mercaderies 1 34 passatgers i

Sindicat General de Tiernos.—

La Secció segona d'aquest Sindical (Secció de la Metallúrgia) es
reuní el dimarts passat per tal
d'estudiar la redacció definitiva
de les bases de treball 1 escala
de sous a presentar a la Patronal. Aquesta Secció está organilzan un cens de tècnics de Catalunya, i sollicita de totes aquelles persones que per Ilur titol
per Ilur cärrec es considerin amb
dret a ésser incloeos en aquest
cene, que vulguin posar-se en
contacte amb la secretaria (Secció II), Ronda de Sant Pene, 4.
Els pastissers. — L'Agrupacló
Professional Obrera de Rebos(era j Pastissers de Catalunya
celebrará Paseemblea general
ordinärla 1 extraordinäria avui,
dijous, 1 demä, divendres, a dos
quarts de set de primera convocatòria, i a les set de cagona, al
seu estatge soelal, Rambla del
Centre, número 90, escala dreta.

Anuncis oficials
CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, 3. A.

S'avisa els senyors tenidors
d'accions preferente serie F d'aquesta Societat que el cupó número 38 es pagará els dies 2 t 3
de maig vinent, da deu a t'otee
del metí, al domicili social
(Avinguda del Portal de l'Angel,
número 22). Paseata ele cantentats dies es pagarle tole els
dijous no feslius a les mateixes
horca.
Barcelona, 25 d'abril de 1934.

CATALANA DE GAS 1 IICLECTRICITAT, 5. A.

S'avisa els senyors tenidore
de Bons d'aqueeta Sonielat que
el eup6 vencedor el primer de
maig vinent ea pagarä a partir
de l'esmentada data a la Sonietat
Anònima Arnde-Garf (Passeis de
(irania, número 9) i al Sindical
de Banquers de Barcelona' (dar rem de Fiveller, número 31, m'inclpal), tete els dies feinere.
El Derament es ferio are de-

ducclii de les contribuolona
impostos ordinaria i extraordinaria; vigente.
Barcelona, 25 d'abril de 1034.
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MovIment, de vaixells a posta
Aeredrom de l'ASP France. —
de sol. — Demoren a l'E. dos
bergantin g goleta que van en Procedent de Tolosa, a les 636

ap

p

I 9

"Nfalvarrosa", amb carregar geSEMAFOR DE MONTJUIC neral,
cae. a Valencia; el "PeObeervaelena meteordbislaues: pito", anib eärrega general, cap
A sol jura, vent al N. O. fresc, a Vinaróe; el "Menorca" , arab
cerote senticobert amb lleugera cärrega general, cap a Mar); el
pluSis (iris a les vuit que ha pas- -Cala Confesa", amb cärrega
sat el vent. a l'O.; al migdia general, cap a Palma; el "P.m.;
S. 8. G. rnolt fresc, cel amb cú- Ma rt f", amb nnirrega general, rap
mulos i hornacina boirosos, i a a Mata; el -Satinen)", amb eärsol ponen!. S. U. anda la mateixa rega general, cap a Valencia:
torea, mar picada del S. 0. i el
cercle queda clar.
MOVIMENT D'AVIONS
Barómetro, 751. — Termómetro, 13.
ASIR

popa, i un pailebot a motor de
dos pals que va vers la mateixa
direcció. Pel S. dos pailebots a
motor que van vers la mateixa
direcció i una goleta que passa
a Ilevant, i al S. 0. dos bergantins goleta, un pailebot i una
goleta que van de bolina; un
berganti goleta un pailebot que
venen CO poros, i tres pailebots
a motor que vénen al port i (NaELS OBRERS
ire que van vera la ntateixa direcele); de vela Retina dos faa diverses direccions
El barbees. — La Germandat lullcoe c
de Perruquers i Barbers 1-test- i tres cap a aquest port.
dents a Barcelona celebrarla reunió general ordinäria a l'estatMOVIMENT DEL PORT
ge de la Federació de Societats
de Socorsos Multes de Catalunya,
~ello entrats. — De PalaL'Urja, 7, pral., el dilluns vinent, nuas, amb cärrega general, el
a les deu de la nit, de segona veteen "Ampurdän", de la seconvocatòria, i mitja hora abans nyora Vidua de G. Martorell;
la de primera.
Constanea i escales, amb sin panSindican de Titulare I Implanta salger ¡ rärrega general i de
Municipal, de Catalunya. — Per trànsit el vixell an g lès 'Aleerian", 'deis g enyors Fills de M.
la constitució d'aquest Sindicat, Condernines;
de Tarragona, amb
tot funcionari que tingui un arcàrrega
general, el motor anglas
ree a qualeevol Municipi de
"Pinzón"; de Liverpool i escales,
Catalunya ¡ vulgui prendre part
corn a organitzador, adhesie, o arnb un paseatger i cärrega geter alguna suggestió, Isa d'adre- neral i de trànsit, el motor aneles "Palacio", tots cl.s deis seear-se al carrer dels Tres Llits, nyors
Mac Andrews i Cia.; d'Elnúmero 3, primer, Barcelona, a
l'objecte d'invitar-lo oportuna- vissa, amb correu, mercaderies
28 passatgers, la matones' postal "Ciudad de Mahón"; de Maó.
Ele oulners. — L'Artística Cu- umb corren, mercaderies I 41
linària de Catalunya celebrará passatgers, el vaixell correu
reunió general extraordinària el "Rey Jaime II"; de Palma, amb
dissabte vinent, a les quatre de corren, mereaderles 1 166 pasla tarda, de segona convocalb- satgers, la motonau postal "Ciudad de Palma"; de Las Palmas,
na.
Professional de Periodistes celebrarä junta general extraordinària avui, dijous, a les deu de la
nit, al seu estatge social, Fine¡len, 5, i Moles, 16.

•

càrrega general, el motor correu
'Villa de Madrid'. tots quatre de
la Cia. Transmediterränia; de
Marsella, amb càrrega general i
de trànsit, el motor "Turia", de
la Cral. Combalia i Sagrera; de
Buenos Aires i escales, amb cinc
passatgers per a aquest port i
228 de trittst!, i amb càrrega
general i de trànsit, el vaixell
trances "Mendoza", del censor
Joan Salvador; ele Palma, en

liast, el vaixell petroler "Ophir”,
de la C. A. M. P. S. A.; de Gijón.

amb carbó mineral, el veteen
'Viola", dele senyors Regato i
Fonlbona; de Gijón, amb carleó
mineral, el vaixell "Valentin Ruiz
Senen", del senyor Domènec
Mu nlbrú.
Vela. — El "Granada", de Vatóstela. en Ilast; el "Cala Llonga",
amb leal, d'Almeria; el "Isla de
Ibiza", arte cärrega general,
d'Eiviema; el "Trinidad Concepción", amb eärrega general, de
Vinaròs; el "Carmen", amb rärrega general, de Palma; el "Santa Petra", e mb sal, de Santa
Pote; el "Villa de Calella", amb
SS!, de Pinatar.
Vaixella bonita. — Distäncia
navegada dels vaixells que 'han
g ortit: foro d'horitzó es troben
els espanyols "Alfonso Senra",
en hast, cap a Gijón, del eenyor
Domènec Mumbrti; e) franees
"Mendoza ", amb ekrrega general 1 de trànsit. 1 amb 226 passatgers de tränsit, cap a Marsella,
del senyor Joan Selvaclor; els
correos 'Ciudad de Palma", ami',
paesatge i &irroga general, eap
a Palma, I "Rey Jaime II'', ami,
pessalge ¡ cärrega general, cap
a :Ud, tole dos de la Cia. Traste_
mediterränia; "Mina Piquera",
en Ilast, cap a Gijón, del ,enyor
Domenec Mumbrú.
Vela. — El "Granada", arnb
ciment, cap a Valencia; el "Comercio" amb carrega general,
' Feliu de Guixols; el
cap a Sant

arriba
amb correu, merraderies i passatgers.
Procedent de Marsella, a les
637 arribi
amb corleo,
ntercaeleries 1 t passatger.
Procedent de Casabianca, a les
1406 arribä l'avió amb corres',
mercaderies i 6 paseatgers.
A les 14'15 sorti l'avió cap a
Tolosa amb correu, mereaderfes
i 5 passatgera.

A les 14'12 sorti l'avió cap a
Marsella amb correu, mercader: les 1 3 passatgers.
A leä 702 aorti l'avió cap a".
Casablanca amb correu, mercaderies f 6 passatgers.
Aeròdrom de l'Aeronàutica Naval. — Procedent d'Estutgard,

emb escales a Ginebra i Mar eeha, a les . 1655 arribe l'avió
"JUNKERS D-949" amb corren,
mercaderies j 4 peesatgers.
Procedent de Madrid. a leg
12'20 arribä l'avió "FOKKER 11
EC-PPA" amb corren, mercadari ss i 9 passatgers.
A les 8 . 10 sortí "ROHRBACH D-1207' cap a Estutgard,

arab escales a Marsella i Ginebra, amb correo, mercaderies
passatgers.
A les 930 sorti l'avió "FOKRER 10 EC-AMA" cap a Madrid
amb correu, mercaderiesj 8 peasal gers.
Base Aeronaval.

Procedent

de Roma, Gé no va i Marsella, a
les 1654 arribn naba.
- I-AZOZ" amb correu, mercaderies i 3 passatgers.

NOTICIES SOLTES
Els senyors Aurelio Ge-Si Janáriz i
Juan Reirabal Guanter ens han adregal sengles ccmunicacions per a dir-nos
que han pres possessió, respectivament,
dels cärrecs d'Administrador principal
i Secretari de l'Administraci6 de Correus de la nostra ciutat, des deis gneis
se'ns ofereixen. En agrair-los l'atenció,
els desitgem encere en llur gesti&

No ho deixeu per a densä Subscriviu-vos com rIli5 avías millor a "El
Seguro Medico-. P. de GrWa, /17.
Telefon 74495.
La societat esperantista "Paco Kai
Amo" (Pan i Amor/ celebrará la Festa
de Primavera Esperantista el proper
diumenge. dia 29 del corrent, al bonic
bosc adjacent a la vila de Colònia Güell.
El programa de la ¡esta consistiri,en
una acampada, un festival atletic ámb
diverses curses i salta per a ambdós sesea, exhibiciO de baló naturista, i partas de futbol, en e:5 quals es disputaran dues formoses copes donades per la
Generalitat de Catalunya i la Casa Santiveri. .A la tarda, testa literaria, a la
qual participaran catorze entitats esperantistes, i concurs literari, en el qual
es concedirà sin premi a la mili« ressenya de la ¡esta, escrita en esperanto.
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Venda forçosa exirajudi_al d'una
g ran partida de quadres manitissitus
a preos inversernblants a partir del
dissabte pròxim. Veritable i indrsoutibie ocasió, no deixeu de vialta£-la.
Havent-se clausurat el dia au del corrent la Segona Exposició de Treballa
Manuals de l'Estol de Follets i cinquena de la Secció de Minyons de Muntanya de l'Agrupament Escolta "Ramoo
Huir, dels Minvong de Muntanya del
E. Joientut Catalana, el t esell
Capa del dit Agrupament presa a tosa
aquells que adquiriren treballs d'aquestes i que per no coneixer llur donncili
no els han estat lliurats. que se serveisin pasar pel local social (Diputació,
69.- pral t , oit, previ acreditatiu de la
seca personalitat, els serà Ilittrat l'ohjacte que tingué la gentilesa d'adquirir.

'

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
1 Bonsucces, 1 i

Rambla dele Estudie, 11 1 13,

NEGOC1EM ELS

CUPONS
Venciment t er de maig

CAIRINA OUIRAINIADA
CAMUS DE Loca:mg
par a guardar valora, documenta, Joies i antes objectes
de valor

Compartiments des de 22 pessetes anuals

a. pot visitar tole els dios Soleen, de 9a 11da 330 a
60444+144.4444444444444444+64444+6044444444444.644. 44
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CINE , RAMBLAS
• ¡E l ragiaii'llit
iack

Tettres

TEAT R

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada oficial de prtmavera
Companyia de BALLETS RUSSOS DE
MONTECARLO. Queda obert l'abonament

.

J4 O

acl2 avIZ a1 5;1".3j.r.e1")

Lo que sueñan las mujeres
^ per Cuelav Frobellch

LUPN RIVAS CACHO
Avul, larda, 1 , 4 de 5, EL EX... rala a
1/4 d'II, DE ESCALERAS ABAJO. F1 de
testa tarda 1 no. Diumenee, grao matinée
popular, destilada de tnaniquins 1 regal
d'un model entre el

LUISA FERNANDA

per Planes. ella, Llanos Goaavol
s anche. Baraja, Ruiz Parle, Rubio.
etcetera. -Nil, a les 943: NO FALTA
NAIDE. Estrena de l'obra en tres ne.
tes deis celebradissims (tuteas Federico Romero 1 Guillermo Fernando: Shaw, mesh, de Piati,tre mestre Tbrroba,

OLYMP1A

LI CHUPONA

l'Americain Cirque

'relatan 34540

GRANE FUNCIONO
del nou espoctacle a Espanya de

de grandiós exiles al Teatro Calde•
rón, de aladrld
Primeras figures del repartiment,
atarla Taran PlaMatilde
nao, RIcard Mayral, Carme Llanos,
V. Ruiz Parla, Antoni Palacios,
l'Igual Tejada 1 ¿osan Barna
nema, tarda, gran programa Peinilla'', nit, 1 cada mt, la nova prOduccld

A MEDIA voz

produce/6 Warner Bros
Segon:

SALÓ VICTORIA

grandiosa opereta espectacular senttmental, dialogada I cantada en alemany, müßlet de eran: Schubert, magna creacló
de la gentil estrella Marta Eggeelb 1 de
Nana laray

Festival infantil

produecle aletro Goldevyn Mayar,
protagOnlIzada per la narella Ideal
Jean /larlow I Clark Gable
nn•n•n•n••n

ELS 15 F100611
la doble alta escola flamenca

Cavallets
nans
I els salte:1.11ms clowns

TEATRE BARCELONA
Cornpanyia de Comedia
trena López Heredia

Díaz
Germans
I Patraccia de la mnima novetat

Aval, delous, a un quart de sis,
darrera representarle,' te l'apasstonant obra de Linares Rivas
Nil, a un quart d'onza: formidable
axil de

FINKS
AYERES
SKATING

EL NIDO AJENO
Derna, divendres. beneflel d'Irene
López Heredia, Tarda i nit, (l'aren'
• e la bonha comedta de Ton,
Borras CUANDO ANGELICA FUE
HOMBRE Insuperable cread() de la
beneficiada

REVUE
el més meravellós

ELS NENS
durant el descans es passeTEATRE COMIC jaran per la pista muntant
REVISTES
en els cotxets amb Os cavaAvul, debuts, larda, a les 5 1 nit, a un
Ilets nans
quart d'onze:

PEPONAS

Lema larda: LA CAMISA DE LA PONPADOUR; nit: LAS PEPONAS 1 selecte la
de feria per a Releed() de alise. Cante

Butaques a tres ptea.; general, una pta.

(

CINEMA

115. ENCANTO DE IRLANDA, documental. UN ROBO EN LA OPERA,
per Slanley Lupino (nomas a la larda). 1 els dos grans exits VUELAN
MIS CANCIONES, per Marta Eggerth,
mtislra de Schubert. EL CANTAR
DE LOS CANTARES en espanyol,
per Marlene Dietrich

~IR

i•n•••n••nn••••••••n••n•••••n•n•••••••n•••••••n

SALONS C1NAES
TIVOLI
4 tarda 1 10 nit: Dlbuixos 1 Vlatge. "El
zarewitsch", Marta Eggertb
CAP ITOL

4 tarda 1 10 TM" "El frente invisible",
Trude von Stolz. Ce:Jaques

1111CITROIPOLL
Liarla, 111 - Telèfon 11122O

Aval, ~erres, tarda, sess10 continua
de 4 a 8, 1 MI, a les 10:
Estrena de la produce/0 en espanyol

Una vida por otra

CATALUNYA
4 larda 1 10 nit: "Dipleinanlas", Bert
Wheeler I Robert Woolsey. "Damas en
la premia", France Dee
U AAAAA
4 tarda I 930 n11: "La amargura del
general Yen" oinieament larda). "Un tenodo en sieeping". -Sierra de Rotada",
en espanyol, /imita Ellas
AAAAA •ALACE
Continua 4 tarda: . La dama del aviOn",
"Una mujer como ninguna", e Su unien
pecado", en espanynl. Ronald Colman.

Nottclarl
EXCIA.@ 1011
1 farda 1 9'30 nIt: "La ruta de loa ele•
los' . a urunament tarda). "La tIrtud quebrantada". -ou Moco penado". ro espanyol, Rotula Colman, Noticiar!
MINIS

A

LA CORONA D'ESPINES
1%it. 1 cada nu,

LA GLORIOSA

PUBLI CINEMA
GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyi• de JOSEP 13•INTPERE
Ama, dijous, larda. a dos quärts de ruar
nar, a leo deu:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

d'Altotas Roure 1 música del mestre Sunyer.
1 50 vestits nous de la rasa Caro' uni
//ary, 11 deroraclons
noves de Sattle,
Luis 1 Bus& Bailable, de Roberto. Garle,
Jazz, planos
clespatsa a toll els centres de locall:ais

Actualltata mundial, - Documentals
%flatosa - Etc. - Sesele continua
Butaca UNA PESSETA

1 tarda I fren ntt: . 50 0 una alela". "El
"Metodla en azul"
i ni, 5 43: Relosta Dibulsee. adivino'', en espanyol.
1 Cómica
Frederic Narrt 1 Claudette Colbert en
ORAN WATER COSITAL

REINA EL AMOR
Continua 345 tarda: "50 j una vida".
vetee) angleea. alarte Bell 1 Albert Fuetean "El adivino", en espanyoL "Melodía en
azul" 1 Cdmiques
en
MONUMENTAL

Su Alteza la Vendedora

Continua 340 tarda: "Samarang". "El
veten) francesa
"Su ultima PePillune, g randhls programa: Gar y Cooper, chico de la parroqula".
lea" I Dlbuixos
cara- rrant 1 Charl e S Lanzhton en ENTRE
LA ESPADA Y LA PARED 1 DORA
ROVILL
FRANCISQUITA
continua 345 tarda: "eamarang". "El
chico de la parroqu/a". "Fu Ultima pelea"
DIbulx0s

SPLENDID CINEMA

BOHEMIA 1 PEOR',
Continua 145 tarda: "un d'aparo al ama-

necer". "Idillo en el Calro"
chlno ', en espanyol. D'Altos
Coneoll de Cent. 2 17 • Telefon 300111
IDEAL
Anta. c0Irsoal pregrama,
continua
330 tarda, "Noch e de angusREVISTA SONORA
tia". "Draps 1 ferro vell". •• La cantante
MASCARA DE FU-MANCHU
INTIM CINEMA per LA
de ópera'', en espanyol
Ihrts Kärloff, Lewls Stnne i Mima
Rosselló, 257 (entre Passeig de Grecia LOO',
Estrena de la produern% Si. G. 51.
SALO COMTAL
I Rambla de Catalunya)
A TODA VELOCIDAD
Continua
330 tarda: "Los cuatreros".
per \N'atarla Rovne • . Malge pelan,
dimos, fzellti,ágptior del "Casal
-Sally" 1 °Manca
I Conrad Nagel
RECITE U
DIBUIXOS SONORO
pro:furrio mostea',
Continua 330 tarda: -La ‚anda del elloEl enemigo en la sangre • La magnmea
manta'' 1 "Susana tiene in secreto",
BOLICHE
Queden de s uda:ales toles les localitats
en espanyol. Califiques
per lrusta, Fugazot I Domare

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 25 d'abril de 1934
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Valors

exenisivament tutela de

Associació de Cultura
Musical

Prograints d'avui
TEATRES
Apead. ... Tarda 1 nit: "La gloriosa".
loreeloria. ... Tarda: "Por tierra de hlda/gos"; nft: "El nido ajeno".
Colemlo. ... Tarda 1 un, "Las pepenas".
Espanyol. - "El rel fa treballa forats"
Nou. - Tarda: “La mujer X"; nit: -Las
nsedinaysordeetestna Sanla" (0 °apta per a
Nocente. - Tarda: "El /nabo de rosas"
I "Luisa Fernancla"; nit: "La chula•
pana", estrena.
. ...A Tmerrdi ac a n.. 1 er ael u ,1
01 11, imata... "Es"El
"ca leras abajo".

CINEMES

1n1

DE SUECIA
amb dotan Glibert I Lewls nona
Producen% Metro Goidwyn Mayer
I Es despatten 10Calltals amb volt diez
d'anticipad()
Nota: Aguaste pellicula no es projectara a cap mas saló (le Barrelona
durant la present temporada

JOSEP CUBILES

ESPLAI

Tarda, a les 4, 1 rat. a lee 10:
, La suprema crearle de Greta Garbo
en
/
i LA REINA CRISTINA

Cine mas

Cornitanyia catalana
Vau.
Primera setrtu: ASSUMPCIO CASALS
Primar actor I director: JOSEP CLAPERA
i Aval, tarda, a les 4, I nit, a les 10:
Aval, dijous, tarda, a les 5,. representa, la
REVISTA PARAMOUNT. PARAMOUNT
extraordinaria de
GRAFICO. BETTY SE DIVIERTE (dl13
bulaosi 1 AGUA EN EL SUELO, pelde Miguel Poal-Aregall
'Mula distrabutda per C. I. F. E. S. A.
Perita. Okendrer. larda, a pelleid del
¡t'ab argument deis germans Quintero
público , darrera repreeentarld de

PAU CASALS

PALAU •USICA CATALANA

ft,Qpi naona

per Nancy Torres 1 Julio Villarreal

APOL.L0
TEATRE CATA LA

MERCAT LL1URE

En el mercat de fi de mes i degut
a la crisi latent del govern Lerroux,
1111116 11 eonaboraete de le viOlinista hola- degut
a la mala situació política actual,
:arase ¿olla d'Aranyl I la soprano COn~ola Badla d'A5uet1 1 el mestre RIcard Ii borsa ha cotitzat aquest malestar en
Luneta de Eriges,. Obres de Mozart 1 te:u:linda de baixa, la qual ha estat de
Sed/laten. Estrenes de R. Lamole
malta importancia, particularment en el
Mompou

Dlurnenge client, a les deu 111 0

CORSICIA. estro Menten. 1 Arlbas

TIERRA DE PASION

l'ORQUESTRA DE SIMIS

LA GLORIO

una gran creacld de 'Clauaelte
Colbert 1 Frederic Mera en m'Intuyo'
4565110 =Gnus)

25 CAVALLS ARABS
SISTERS RUBIO

LA CHULAPONA

LAS

Avul, tarda, semald continua de ilustre a vull larda, 1 nit, a lea dell.
Doble I selecta programa
Primer:

Aquesta tarda, magne
amb Factuaeld dele

Movioteat borsari

PALAY 11~11 CATALANII
Dlumenge. M'U, a (loa suarls de sla
Imenue ~me IN primavera dIrlin

VUELAN MIS CANCIONES
Pasten de Orada. U • Teil. 1311513

Tarda, a les 430, 1 Mi: a les date:

Orquestra Pau Cuate

sector ferrotiare segueixen amb major
o menor escala totes les accions indasa dos quien. de deu:
El concert de la emlnent cantant Lotte trials; els rotlles queden molt nerviosos
REFLEJOS DE EARIGROK, Califa Magan Schoene queda ajornat per a la pròxima i indecisos.
temporada per continuar metan& PasmenDURO CE PELAR
Tanca fixada pel Merrat Lliure de
lada maleta. Dlumenge vineql, a les dell
plr : emes Cagney, Mary Brlan 1 Allen de
la hl, presentarld a Becelons del Valora en la reunió de borsa:
lenIclni, 1
gran pianista

Eran Companyla de Comedio, Cemiquse

Companyla lirios LLUIS CALVO
Tarda, 430. Butaques des ale O ptrs
EL PURAO DE ROSAS

Borsa i Financie;

Tantea 730111
Valencia. 333 -n1
Aval, Anua larda, a les 114 l nit,

TEATRE POLIORAMA
TEATRE NOVETATS

ERINA EL AMOR

Companyla de emseMbdia dra. Merme
Aeut. tarda. a les 5. Butaques a 1 pta.,
general, 060 ptas. Sensacional repOaleba
de LA MUJER. X. Kit a les 1015. Hutaques a 5 ptas.: l'exilas
Ave larda ele 4 a 11:' satt, a les 10:
Estrena de ta deliciosa opereta

Las niñas de Doña Santa

Concerts

11aMbla 11•1 111811se. Ø Tel?.

Actualltata. - RepOrtaares /Y/v.:un/tal.
Armo/. - "Ondas musicales", "A la
eorubra de los muelles" I -Fadely".
America. - ..TasIs'', -Es esto amor"
"El laeso ante el espejo".
Arenes. - "Las ocho golondrinas", 'NIdo de amor" en espanyol, 1 "Barrio
chino", en espanyoi.
KvInguda. - •• Los tres guapos del escuadran", "La 1/ama eterna" I .Grato
auceso" (UnIcament tardaj.
bilarcauona. - "El signo de la cruz",
"Ondas musirales" 1 "Central Park".
bonamt. - "QUereinos cerveza", "El
testamento del doctor Mabuse", "La
cosa es sella", en espanyol, 1 "La pro
pu cuma".
Bohamia. - "Un (Deparo n1 amanecer",
en el Cairo" 1 "Barrio chlme,
e"Idilio
n espanyol.
Sosa. - cómica. Dibuixos, "El teniente
de los tesos" 1 "El fuelio errante".
Sroadway. - !q uena/11a rara o rruz",
.Buro de pelar" I "Yo, tei y ella".
Catalunya. - "Diplomaulas" I "Damas
de la prensa".
Capitol. - -El frente Invisible".
Collsaum. - "Agua en el suelo".
Cotal. ... "Una elda", "El adivino", en
espanyol, 1 . Melodia en azul".
Comedia. - "tiente viva", "Memorias de
un billete de banco" 1 "El ellos del
mar".
Diorama. - "El re y de IOS gitanos", en
e s patlynla "La hija del regimiento" 1
eLlebelel".
Delicias. - "El diluvio"... "Chofer con
faldas" I "MI debilidad".
tapial. - "1'n robo en la Opera", "Vue•
milesctiouunes"
rl'aunt la
a,
1 "El Cantar de los
Entono" - Córnita. "Prosperidad" I "El
signo de la Cruz".
Excelalor. - "La ruta de los cielos",
(link-amen% tardal. -La virtud calopbarajy taalda" 1 "Su entro pecado", en eaFamina. - "Tierra de pasión".
Fantaalo. - "Lo que aman las mojereo",
Freooll. - .Catallna de Rusia", "Su iil•
_ Ls i n"cErlh,r1ladneriebroecaaedob,ta.tle.a.E"i.
Gotytarna pelea"
preelo de la Inocencia" I"Por el mar
vlene la /Melón".
!rifen/. ... "El enemigo en la sangre".
Iris Park. - •• La mäscara de Fu Maridito". "HM, o nunca" I "El &anal".
'‚(flehe de an g ustia", "Orar'
rpnaneye 0111-. / "La cantante de Opera",
,ifeers
s
Kursaal. - "La amargura del general
Yen" (In/carnea! tarda), "1'n tenorio
en Sleeping" I "Sierra de Ronda".
Laietana. - "Fra D'asola". "La brigada
móvil", "Tarzan y el potro salvaje"
1 "La pista del rey".
Maiestio. ... "La hija del regimiento"
-las ocho golondrinas" I -Un chofer
ten faldas". en espanyol.
Marina. ... -Vuelan mis canelones". "El
rey de los fósforos" 1 "CreptIsrulo
rojo".
"I'na vida por otra".
Matropol.
Mundial. - "MI animar, "una vez en
la villa" 1 "Pasa el amor", en e5panyol.

a valor de comptat i a la torta bale%
del rotlie de cande, puix que aquetu
tendències són encomanadisses.
Al rotlle d'obligacions ferrovikies he
imperad el pänic, i pardea alguna antara
la majoria d'obligacions; com es pot
veure pel quadre adjunt, vejen que no
n'hi ha per tant
Aigua, Gas i Electricitat i indüstries
diverses, sense gaire negoci, però fou el
sector mes sostingut en la sessió d'ahir,

Mercat de Llotja
La sessió d'ahir en aquest
mercat fou poc concorreguda

Dia 25 Tauro Alça o gairebó sense vendes. Persisteix
anterior baixa la poca demanda en molts sec-

tors i això es prou parque no
-2'50 ens sigui possible d'expressar
--2.85 el que prou Ii correspon a aquest
-0'25 centre de contractaci6.
-1.90
En blats, només es registra
-3'25 una venda, procedent d'Almazän,
--1'60 a 52 pessetes posat origen; les
--1'50
ofertes, corn hem indicat altres
-0'35
-t'oo dies, eón bon xic limitades i ele
-2.(53 preus molt ferms.
Els ordis, amb tendencia fluixa,
-125
puix que se n'ofereix de Castella
-0'10 a 3250 ples. origen i sense ven,
-2'00 dre.
De l'Urgell se n'ha vena una;
BORSA AL COMPTAT
mica al preu de 3625, posat es.
La majoria d'obligacions tractades al lacrad Barcelona.
comptat van persistir en la baixa, j en
La civada va minvant lambe ea
el rotlle crobligacions ferroviarias hl
la seva cotització, però topa
va hacer moments de veritable pànic,
sense que hom es yogui fer cirrec de lambe amb la manca d'accepta0
moment d'aquesta follia baixista, quan cid compradora. Avui s'oferit
sembla que tots els sectors politice tenen d'Extremadura a 2850 pessetee
interés a mirar pels interessos dels obli- la classe valla i a 28 la nora,
gacionistes.
posat en vagó sortida.
Els drittes de l'E s tat, quelcom fluiLes despulles, rnalgrat la
xos, assoleixen una baixa aproximada baixa que han sofert, tant l'ordi
entre 050 i o'7o cintims per les dife- cona la civada , velem que se sosrents emissions i séries.
tenen als preus apuntats a part,
Les obligacions de Tresoreria de la
sembla que per ara no caldra
Generalitat, fermes en remuntar de too
modificar
en davallada.
a 10025 (-1-o'25); els Deutes MuniciRes de nou en els ¡Otras 10.
pals, Diptitacions i Provincials, quelcom
Nord
Alacant
Andalús
M. Rif
Explosius
Colonial
Hulleres
Petrolets
Gas E
Aigües
Montserrat
Felgveres
Docks
Ford

4965
52./5
43'50
4635
13'25
13'50
6125
59'35
137'00 40'25
48.75
50'35
56'oo
54'50
6.25
6'6o
107'50 ro8'3o
t70'- 172'64'50
6575
42'75
4325
1625
1635

fluixos, degut a la correlació que té com ne res

Monumental. - "Samarang", "El chico
ele la parroquia" I "St) anima pelea".
- Una vida", "El adivino'', en
espanvol. 1 "alelorlia en azul".
Nou. "Esclavitud", co espa nYol : "La
"La novela de una noche", en espavol, I "Romance".
Nürla. - -Lobos pastores" I . La mu•
ir r que
Parle. - "S. A. la vencedora" 1 "Reina
nl
am
Patee Palace. - "La dama del avIdt1",
"Una mujer romo ninguna" 1 "Su iini•
re, pecado", en espanvol.
Padre. ... "ten disparo al amanerar",
"Idilio en el Cairo" 1 "Bacilo chino",
en espanyol.
Pubil C114171a. - RernIllttrpe
Principal. - COmira. D'hatos. "El teniente de los besos" 1 "El jadio erran
Rambla.. - "El Demoledor" I - nema
Meren. - "La senda del diamante" 1
"Susana llene un secreto", en espanyol.
Royal. ... •• Samerang". "El chico de la
parroquia" i "Su t'afma pelea".
Select Cinema. - "El dios del mar", en
espanvol. -1 - n hombre de frac" 1
"Abraham LInerdn".
15.16 Comtal.- •• Los euatreroe" 1 .Sally"
Sale VIcterle. - "Duro de polar" 1
"Vuelan ml! ranclOneS".
Eeplindle Cinema.-"La mascara de Fu5tanchd" I -Boliche".
Talla. - "A IrldN velneldarl". « Todo por
el amor" I "El canto del ruisenor".
Tivoll. - "El znrewItsch".
'relaman. - "Catalina de 0,1.515". "Co
nitima pelea" I -El manceto de botica".
Trlomf. - "Vuelan m'e ranclone5". "El
l'ay ele los (estores" I .Creptisculo
rojo".
UrquInsona. - • La rolna Cristina de SueValga. - "Las dgullas humanaa" (11Mrament tarda). "Por el mar viene la
11115150" 1 "El poder y la gloria".
Xlle. - "La con s entida" "Vuelas nals
ranrIoneS" 1 "Las m'enhilo del rey

Eden Concert, - Varletats 1 Angellta
%/aran
Excalalor. - varfetats I Lina d'Acosta.
Rouge. - 50 artistas. 50. Ronde.
n• f engeuta Martln.
8tambut. - Ethel A/derson,

DIVERSOS
Maleen 00 r6e. - Muestra errantes
The Happl Jazz,
Saló Dore (Granja Roya». - 10 Crazy
Boya.
Trlana. - Vete catea namene, dirigit pes
Pepe Hurtado,
Caes LlIbre - Ami t cana a1a, ne dan.
sant.
Hotel Rita. - Atol 1 Cada dla, The dan'
sant.

VIES URDZARIES
POLICLINICA AAAAA PIJOAN
Rambla de Canaletes. 11. 1 or
•
Detecten sexual,
stalatties secretes

La T. S. F.
Programes europeos

selectes

DIJous, 29 d'abril
1930. - Bucarest, 361 metres.
"La flatapinynda", òpera de

Strauss.

2030. -

1.618 m,

Vetllad de cantaires.

2015. - Regionals angleses.

Gran concert simUynic des del
Queen's Hall: Mozart, Sibelius,
Col".
Wnlf, Elgar.
20'15. - Lelpzic, 382 metres,
MUSIC-HALLS
"La simfonia dels Alps", de RiApolo. - Varletats 1 Mercedes Fift
card
Strauss.
- varietats, Roana Valles 1
EmIlla Domingo"
2015. - Suissa romanza, 539
Pompeya. - lnau g uracld de la temporada
metres. Festival Otmar Schoek,
ae primavera. Grans atraccions.

MERCAT DE COTONS
pian Cenar •.,- 01115 1111151 Oct.

Dia 25 d'abril de 1934

le.

SaSELLartiois
IMPAR
acorna
ort
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