LA MUSICA
ATENEU ENCICLOPtDIC
POPULAR

Conferència pel mestre Joan
Lamote de Grignon
La secció de nnisica de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular, que tanteo inieiatives interessants ens fa aplaudir
sovint, ha organitzat unes conferencies que seran molt ben rebudes pels
músico i per tots e:s qui s'interessin
per la nostra vida musical. La primera d'aquestes conferencies tingué
lloc abans-dahir, a càrrec del mestre
Joan Lamote de Grignon i sobre el
tema "La Música situfbnica a Barcelena. so anys d'activitat musical".
L'inustre director de la Banda Municipal de Barcelona féu història detallada de les primeres inieiatives
dures a terme en la nostra ciutat per
tal d'introduir els concerts simfònics,
i resseny..â la primera ,manifestació
seriosa que hom pot registrar: un concert al Liceu, l'any 188o, amb l'orquestra d'aquell teatre, dirigida pel
mestre Monasterio. Referí després el
conferenciant la vinguda del mestre
Hitter. que donä a conèixer la "Simfonia Italiana", de Mendelsshon, i la
"Quinta Simfonia, de Beethoven; l'organització dels concerts clässics de
la primavera de l'any 1881, pelo mestres J. B. Pujol i Frigola; la vinguda
de Massenet ¡ de Saint-Saens, cedeveniments que desvetllaren de hon
principi un gran entusiasme. No obstant, aquest entusiasme es refredà, el
resultat econòmic deis concerts fou
• dolent i hom feu un parentesi. L'anv
1886 el mestre Antoni Nicolau repren els concerts orquestrals al La
ceu. amb programes rno:t interessants,
pera un nou fracás ecomarnic determina un altre parentesi, que dura fins
l'any 1889, en qué el ntestre Goula
dona uns concerts els programes dels
quals o ferien les més pintoresques

barreges.
L'any 1888 havia aparegut 1-Associació Musical - , que començà les seves tasques alternant en els concerts
els amateurs amb els professionals.
Al començament els programes no
eren confeccionats amb massa rigor,
per ò aviat es depuraren. La tasca de
I-Associació Musical", descrita minuciosament pel mestre Lamote de
Grignon, apareix d'una gran importancia. Directors i grans sol . stes estrangers són contractats sovint. L'any
I902
mateix mestre Lamate
Grignon actua ja de director d'orquestra i és estrenat el seu Oratori
"La Nit de Nadal", amb la conaboració de l'Orfeó Catalá. El 19o5 lAssoriació Musical forma un Orfeó que
actua en els seus concerts. Pan Casals, acompanyat per l'Orque5tra de
l'Associació, dona una memorable
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i Gary Grant

audició de "Concertos" de Haydn,
Schumann i Saint-Saens; rany següent és donada la primera aadició
de la ''Missa Solemnis - , de Beeth e ven, en tres sessions, altarnant amb
altres obres. L'any segitent torna
actuar Pau Casal; i es presertat
violinista Joan Masaiä, Saaírid Wagraer ve a dirigir dos coneerts, i durant els anys posteriors venen artistes estrangers que alternen amb els
nostres. Saint-Saens, Vincent d'Indy,
Beidler, Fauré, el violinista Jacques
Thibaud. Els nostres pianistes Malats i Granades prenen part en els
concerts. Moltes obres notables són
donades per primera segada en
aquestes temporades. L'any 1909 Pau
Casals fa la seva presentació com a
director d'orquestra. Després d'aquesta actuació brillant, la vida de
l'Associació Musical commea a ferse dificil i Fentitat es dissolta.
L'any 191 5 el mestre Lamote de
Grignon realitza el seu projecte
creació d'una Orquestra de Concerts
amb caräcter de Cooperativa Artis-
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Pròximament un gran film

e
Una simfonia d'imatget b-utals, entonant la caneó eterna de Ilibertat,

tica i naix l'Orquestra Simfònica de
Barcelona. Aquesta entitat, sota la
direcció del propi fundador, comença
una actuació activissima. que es detalladament descrita pe', . conferenciant. Un gran repertori és format
a còpia d'una treball as,idu i l'Orquestra asscleix els mas brillants
èxits e/1 nombroses "tournées" per
la Península i arnb els concerts donats a Barcelona: en el:, qua ls són
executades obres importants, com la
Missa en "si menor", de S. J. Ba2h
amb l'Oríeó Catalá, obres de Strauss
i altres músics moderne, etc. Els
nonis deis compositors catalans no
mancaven en els programes de l'Orquestra Sin/fónica de Barcelona, com,
altrarnent, no havien 1112nrat en els
de nAssociació Musical. Així durant
aquelis anys foren estrenades, en
nombre considerable, obres de Nicolau, Mas i Serracant, Morera, Sancho Marrano, Pahisaa. almen,
niz i del propi conferenciant.
El rnestre Larnote de Grignon dedica un record al que fou un excellent collaborador de l'Orquestra Sitofónica, el violoncelista Rabentós, fan
esment del concert ofert per aquesta
entitat en commemoració del primer
centenar daudicions, concert que es
dona amb un gran exit a Belles Ares,
i acaba la seva primera conferencia
en arribar a la data de la inauguració de les "Matinées li-iques populars" de l'Orquestra Simfänica, que
seran objecte d'una ultra conferencia.
Assistí a aquest acte un nombrós
públic, entre el qual hi havia una important representació d'artistes. El
conferenciant feu seguir amb sostingut interés la seva dissertació i fou
aplaudidissim i molt felicitat per la
concurrencia.

ATENEU POLYTECHNICUM

NOTICIARI
Per indisposició de la cantatriu Antinette Buge, la sessió dedicada a
"Els himnes" sobre l'estudi de "La
Música i la Revolució Francesa",
resta ajornada Mis a nou avis. Per
tal de no endarrerir les tasques de la
Secció de Música de l'Ateneu Enciclopedic Popular, avui, diumenge
di a 2 9, tindrá Boa un concert de ' Música de Carnbra" a cauce del Quartet
Lyceuna que interpretará obres de
Mozart, Beethoven i Mendelssohn.
Aquesta 3eSSió será també pública
i començarà a les deu de la nit.
Ateneu Polytechnicum. — Demä,
dirnecres, dia 2 de maig, tindrá
lloc la tercera audició musical de
les organitzades en collaboració amb
l'Associacia Obrera de Lanceas, sota
la direcció del mestre Enric Roig, i
el programa (le la qual s'anunciara
demà,
L'Orfeó Montserrat de Gracia, al
Casal del Metge.— La darrera vetHada organitzada per l'Agrupació Artistiaa del Casal, va servir per a presentar a l'Orfeó Montserrat el qual
va executar un extens i variat programa dautors nacionads i estrangers clässics i moderns. En totes les
peces que integraven el programa, es
va posar de manifest, una vegada
mas l'excelsa afinació i l'equilibri vocal del cor, junt amb un entusiasme
inigualable. En totes les cançons excelEren, i va.' haver de repetir a instäncies del públas moltes d'elles. Es
va guanyar una xardorosa ovacina particu:arment "El maridet".
El seu director, lanninen. t mestre
Pérez Moya, un dels mes valuosos
músics de la riostra terra, va obtenir
un gran trionif cont a mestre director
i com a campositor.
A la tercera part, el doctor Fontbona, en th-mi de l'Agrupació Arnstiza, va fer o frena a l'Oriee Montserrat d'una artistica corbata, i els va
adreçar unes paraules del més pur i
sa patriotisme.
Va finalitzar el concert emnig de
graos ovaciono, amb el "Cant del Posic ", escoltat per la concurrencia
a peu dret.
CONSERVATORI DEL LICEU
El divendres vineraa dia 4, a les dan
del vespre tindrá bloc al '1' eatre
Liceu el contert de presentació de
l'ornuestra del Conservatori del Linea, dirigida pel mestre Josen Munner
Sera executat el segtient programa:
Primera part
"Primera simfonia - , op. zr, 1. Adagio molto-Ailegro con l>rio. 11. :andante cantabile con moto. III. Menuetto-Allegro molto vivace. 1V. Adagio-Allegro moho e vivace . (Beethoven.)

Segona part
"Melodies escoceses - . 1. Les flor:
(lel bosc. II. Beil mati de maigo
Dansa i caneó. (Orquestra de corda.)
(P. Gibson).
"Concert en la", per a violí i orquestra I. Allegro aperto. II. Adagio
III. Tempo di menuatto-Allegro-TemJnaquirn Jardi
po di menuetto.
(Mozart).
Tercera part
"Simionia inacabada" op. post. 1
Allegro moderato. 11. Andante con
moto. (Schubert); "En les estepes de
l'Asia Central" (Borodine); " Eg
obertura (Beethoven).
-mont",
Associació de Música Antiga.— La
conferancia-concert anunciada per la
dita enntat, tindrà bloc el dijous dia
3 de maig, a la sala de la "Cambra
Oficial de Comerç i Navegació",
Llotja de Mar.
El cabe musicedeg mossen Higin.
Angla n descabdellará el tema "La
música cort,sana dels segles XIV i
XV". Els exemples inualcals aniran
a arree dels coneguts artistes senyoreta Pilar Kaff, soprano; Maria Carlsonell, flauta; Joan Ribes, viola ; Josep Julibeet, viola; Ferran Pérez i
Prior, violoncel.
Dios el programa figuren obres de

Guillaume de :s'acimut, Jacob
Senleches, Francesco Landinn, 5ohn
Associació Obrera
Dunstaple, Cilles Binchois, Guillaume
Dufay, Joaquim des Pres. Juan (le Esde Concerts
pinosa, Francesc de la Torre, Millar
d'altres anònims.
El dijous passat tingué lloc la segona audició musical organitzada per
aquestes dues entitats, en la qual, a
mes del senyor Enric Roig, collaboraren la senyoreta Carme Bas, soprano, i el quartet vocai "Orpheus".
El mestre Roig, en el parlament
que precedí la part musieal de la vetBada, establi uns curiosos parallelis- Biografies curtes
mes entre els ritmes constructius de
Elissa Landi. — Nascuda a Venèles arts !friques i els de les arto plistiques des de l'aparició de la música cia (Italia) el 6 de desembre de 1904.
fins a l'edat medieval, época estudia- Elissa Landi fou educada a Londres,
da en aquesta audicie. S'estengué on debut à com a actriu en "The
després en consideracions sobre l'es- aonstant as mph ' i altres obres. Es
perit que cal donar a la interpretació /Infra a/ /lene en 1928, i actuä a dicende les obres musicals, a specte massa sr,s paisos europeos fins que en 193o
negligit per la majoria dels concertis- es presenta a Hollywood portant
tes, mes atents al Ihninent del vir- frescos els llorers obtinguts a Nova
tuosisme que a ¡'estudi pacient i amo- York en "A Farewell to Arms". Ha
rosit de les obres que han d'inter- eres part en pel-licules com "Sign of
pretat.
the Ums',". "Husband", "The Vara
A continuació, previes unes paraules rior's ", "The afasquerader", "The
per a ambientar les obres a executar, Yellow Passport", etc., etc.
Paul Lukas. — Nasqué a Budapest
la senyoreta Carme Bas interpreta
deliciosament unes cançons amaba- (Hongria) el 26 de maig de 1895, i
XIV
i
cortesia
dels
segles
eché
a la seva ciutat natal la seva
de
rie t i
primera instrucció sengon ensenyaXV. Fou molt aplaudida.
El quartet vocal "Crpheus", que mena A l'Acad è mia d'Actors d tionrealitzá brillante exercicis. En
formen, cal dir-ho, un nonjunt admiel film debuta a la ['FA, a Alemanya,
rable, interpreta obres polifòniques
Palestrina, Victória i Guerrero, entre seguint la seva ascendent carrera a
altres, fent profunda impressió en Nord-América. Entre les seres pella
l'auditori el conegut "Adéu, gema nubes més sobreortints recordem:
meu!", de Walrant, cantat amb una "Little 1Vomen", "The Secret of the
Blue Room", "Captured", "Sing,
expressió senzillament magnifica.
La felicitarla que adrecern als ar- Sinner, "Strictly Dishonoratistes, rolen/ fer-la extensiva al IlleS- ble", "Riss befor the Mirror" (El petr e Bog, ánima duque' tes audicions, tó (lavara el miran), etc., etc. La deque requereixen un estt di Harta i pa- bilitat de Lukas és l'aviaciaa
Esther Ralston. — Nascuda a Bar
cient i una preparació acuradissima
Habor, Maine, en setembre de Paoa.
que demostra posseir a bastament.
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el seu debut teatral a Londres per
primera vegada l'any de 1898. A Nova York conquista moits llorers, i ja
en 1918 el veiern a Hollywood sobresortint en diverses pellicules. Els seus
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recents triomfs són - Queen Christina", "Clear All \Vires", "The Mask
of Fu Manchu", "Shangai Express"
i "Looking Forward-.
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Un film excepcional de
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* Dones i homes estodiant en comunitat.

Demà
grandiosa
estrena

4. El dimecres vinent, dia 2, a un
quart d'onze de la nit, al lora]
i'Associació de Cinema Amateur, Avinyó, 20, tindrà lloc la segona sessió
de pellicules presentades al concurs
que ha organitzat. En aquesta projecció h o m passarä les següents
peHicules: "Festa majar - , "La máscara", " Tradicions barcelonines
Reflexos", "Diades históriques de
Catalunya", "Navarra pintoresca",
film que ha estat premiat arnh la
copa de la Unió Excursionista de
Catalunya pel fet d'ésser el millor
film d'excursionisme d'entre els presentats. N'és autor Ramon
Per últirn es nrojectará "Amor s hrdid". film premiat amb la copa "ala
rador" com el millor film d'entre els
presentats a "Are,umenr. El seu
autor és Joan Roig.
Val a dir que aquesta segona sessió
ha despertat gran interés entre l'arnbient cineístic amateur.
a
Per causes alienes a la nostra voluntat es deixa de publicar la critica
de "L'auca del senvor Canons", iihn
que es projectà en la darrera sessió
del Concurs de Cinema Amateur del
Centre Excursionista de Catalunya.
El dijous vinent en parlaren].

inda

Fall del concurs per a reclam

amb
j,

PAUL LUKAS
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Comèdia de refinat
gust fastuosa
presentació.

'wenmweir
ritual dibuixant O. Soylow, les aventures i peripècies del qual apareixen
en "The New Yorker" des de fa diversos anys, denla e:s setis primers
passos al llene. Després de "Snoakums - de George Xlacmanus; "Xlutt"
"Jeff", de Flohen; "Félix", de Pat
Súllivan; (lesprés de "Koko", "Krazy", "Rat" i "Mickey - , ¿cm seta
rebut el "Little King"?
L'esperit ¡ les creacions de Soylow
san/ periectament diversos a les ex-

de "Fugitivos"

Saló Ca l alunya

;

Reunit el jurat nomenat per a faEXIT ESCLATANT DE
I!
llar el concurs de lacar/es per al
del Capitol Cinema amb mo4*.`",s40" ae;aenaesa"attea4AisW
* Passions i rancúnies... reclam
del
film
"Fugitin de la presentació
!
(mude Curvas ( aspas (arpes
tivos -, de la marca LEA, ha acordat
)lupy (cree o A Gil Varilkis'
I
Humanitat.
escollir el projecte presentat amb el
lenta "Capitol -, i prega per mitjá
i
sy
* 1 nova visió
la premsa la irnmediata presentació
del seu autor a les oficines de la casa
JINAN 1
a Barcelona per tal
demà, vencent concessionaria
dencarregarai la seva realització.
El jurat i la casa UFA agraeixen
pseudo-intel- sincerament als concursants la valuosa cooperacia que han prestat a travagäncies inenarrables, i de vegalectual.
aqaest ccmcurs, el qual ha donat des genials, de Fieischer, de Disney
scasió de comprovar l'exist è ncia d'un i dels cus collaboradors. En primer
considerable nombre d'a rt istes anth lloc, "Little King" regna entre boINIZMNIIIII!!!!!IiIIINElqi!!n111,41,U!!!!1!!!!!!lia
evidents coneixements publicitaris rnes i no entre animals; despees les
completä els seus estudis després del que la casa l'a- A prornet tenir en asttica. s que Soylow imagina uer a
divertir-lo o per a moiar-se d'ell són
seu primer ensenyament a Washing- cbmpte per a futures campanyes.
malicioses caricatures de la realitat,
ton, D. C. En 1916 debuta al tean e
tenen freqüentment e) valor de
i immediatanient ingressä als elencs
faules.
del cinema. Recordem "Half a Bri- Erich Pommer a Hollywood
de", Lonely Wive5", "Prodigal",
"Southerner - , "The Wheci of Liie",
Erich Pommer, el gran P roducto r ale etcatera, etc. *Miss Ralston es casa
(me acaba d'arribar a Hollywood Els artistes del cinema nordami) George Webt,, que es retira de many.
públic el sea projecte de comenl'escena quan nasque la seva primera ha iet
americà s'associen
les seves tasques de productor a
car
filleta Mary Estrer, i se n'anà a entre
América amb la nelt'cula "Música en el
• Anglaterra amb la seva esposa per
Hollywood. — Atnb motiu de les meaire", que tindra Lilian llanca anal
tal de descansar. • En 1930 Esther
a protagonista, i que sera impressionada sures adoptades recentment per la N.
Ralston reapareix a l'escena de les en versions anglesa i francesa.
R. A, (National Recovery Act), els arIlles Britàniques i apareix amis el seu
tistes de cinema m/s famosos s'han re.
film "Rorn-Express" i -After the
unit amb l'objecte de formar una AssoBall".
ciaría a favor dels seus interessos.
Una de les cläusules principals sie la
Symphonies"
Noves
nova Associació consisteix en la dulce'
de Walt Disney
'a dels interessos dels artistes de cinema, comprenentaha encara, teas els
Després de "Canto de cuna". ha empleats els sous deis nuals no baixin
sortit ja dels estudis de Walt Disney de 15 distar% a la setmana.
DIJOUS, ESTRENA
altres ''Silly Symphonies". Els tito];
El nreeident de l'Associació d'Artis.
d'aquests
nous iilms de Disney, la po- tes de Cinema e; Eidie Cantnr; vineUna comedia que compen- "pularaat
.
del qual aquí ha quedat pie- president. Adolf Menina; secretara Ruth
Chatterton. 1 vocals: Bebé Daniels, Anidia tota la gràcia i l'"sprit" nament palesada amb l'homenatge
celebrat al Cinema Actualitats, que ta Page, Richard 1-Sacien i d'altres,
parisenc
ha calgut prorrogar per una altra setmana, son El flautista (le Hamelin".
WIDRE
"The Grasshopper aad the Auto"

la
me del
la rutina

Ne utini

de rho-

En conseqüència, el departament encarregat es veié obligat a consuitar
nombrosos diario d'aquella epoca,
aconseguint completa documentació,
seguiren amb completa fidelitat els
plans trobats en un volum reial.
El vestuari presenta novameni
nornbrosos problemes, ja que en ala
guns casos, si s'hagués seguit fide!.
ment la curiosa autenticitat, no s'ha.
rin aconseguit l'aspecte dramàtic requerit.
Tots els vestits que porta John
Gilbert corle a ambaixador espanyol
de Felip IV és una reconstrucció prea
casa de pintores de Veläzquez exprisades al Prado, Madrid. Un vestit
que porta John Gilbert en la recepció és idèntic en forma, tela 1 color
al que porti el germä de Felip IV,

* Ha produit expectació a 1. bella
ciutat de Sevilla l'arribada d'una
"troupe" cinematográfica, proveida
de tots els elements necessaris per a
la filmació d'un nou film nacional:
-El niño de las coles", la comedia
de Capella i de Lucio, Facció de la
qua( es desenrotlla a la capital andalusa.
Rafael Arcos te al seu cärrec el
personatge central de "El niño de
les coles", que sembla que ha estat
creat expressament per a ell, per les
analogies que guarda amb la figura
creada pels autors de l'obra.
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DIA 6 DE MAIG
GRANDIOS FESTIVAL CINEMA:
TOGRAFIC A SITGES
organitzat per la

WARNE RBROS i JANTZEN
amb motiu de la m'opera estrena
de

FANTASIO

70 6EN241

SO SE S CE S
Una película plena d'intenció i humorisme
(Exclusiva Huet)

("El saltamontes y las hormigas").
"The Big Bad
"Tienda de loza Wo/i" ("El lobo feroz"), en el qual
sinistre
personatge
reapareix el
-Tres cerditos", que dona lloc a la
ja famosissima cançb ''Quién teme
al lobo feroz?".
De la serie "Xlickey Mouse" han
sortit ja dels estudis Disney: "Mickey aprendiz'', "Mickey y el gigante", "alickey en el campo" i "Mickey
y /os piratas", tots ruolt enginyosos

D1LEJAS
"

* Aquesta setmana s'estrena amis
èxit al cinema Metropol el film
narlat en espanyol pertanyent a le
nroducció mexicana titulada "Una
vida por otra". amb Nancy Tnrres
Juli
gran

Alió Bilis.-

4.

"De última hora" es la primera pellicula nord-amerkana de
Beneta Hume, en la qual la famosa
antritt anglesa encarna una periodista dels Petate Units a Rüssia, amiga
i núvia de cert intrepid i locuaz
corresponsal, interpretat per Lee
'Fea cy.
En "Congo", la segona pellícula.
\Vallen Huston ens dóna una ¡me-

.4mb Walter Huston reiem en
America. En diversos films apareix
No es (ro/ma Shakespeare, maigrat
amb Greta Garbo. Entre els seus l'extraordinari valor dramätic de les "Congo" Virginia Bruce, Lupe Vétrionds mes meces recordem "The seves obres, entre els autora que mes lez, Conrad Nagel, C. Henry Gor.
Bitter Tea of General Yen" i "Storni han estat • utilitzats per al cinema. don i Mitchell Lewis.
at Daybreak".
Pere> ara acaba de constituir-se a
* Quan les autoritats escèniques
Dorothy Revier. — Nasqué a San Londres una nora cntitat financera anaren comissionades per a l'escenari
Francisco de Cabibrnia, i aparegue que, segons anuncia, es ptopoaa ex- de "La reina Ctistina de Suecia", el
primerament de bailarina a la seca clusivament ocupar-ae de traslladar recela fila] de Greta Garbo, coincicintat natal, i Inés tard, a Hollywood, a, celhiloide la quasi totalitat de la dicen immediatament que el punt
sollictada cont a favorita deis Estu- producció shakespeariana.
principal consistia en la reconetrucdis fa poco anys. Entre els seus films
cia a la ciutat d'Estocolna a mitjan
mereixen fer-ne esment "Beauty Parse gle XVII , d e l palau
lor", "Tue Secrets of Wu Sin", "Cola
Una regada presa aquesta decisió,
gar Trail" ".a Scarlet Week-End".
es disposaren a soluciona' aquest priLawrence Grant. — Es natural de
mer problema, per a la qual cosa colCambridgeshire, a :Inglaterra, i féu
Ja és sabut que els primer; elibui- leccionaren tots els gràfics que poanimats americana—després dels gueren trobar en Ilibreries i museus,
+11.0444411+114444.444+9.+11+* que fi,, el francas Emile Cohl en i els fou de gran servei p er a la P ea
19ne—foren illustracions cinemato- durmió exterior del palau.
Prom 11111
! per això existia una bona rau.
FUGAZOT GUIARE grafiques de tipus populars coneguts
i vo'giits pel públic. Mes caricatu- Quaranta anys després de Fabdicacia
ristes dels Estats Units creen un per- de la reina Cri!tina, l'antic palau (que
sonatge que ens serveixen en totes fou construit en roo) va ésser comles salses i que ofereixen en les plan- uletament consumit Per les
fla mes : de s xes dels enormes suplements
pres fou construit un altre palau,
tIRO t DIAECtin 1s
trats o en periarlics humoristies.
cense preocupar-se ningú de conse,-L'illustre "Little King" de l'espi- var cap detall del que fou destruit.

Noves siluetes animades

ILE

D'UN FILM A L'ALTRE

i divertits.
Es possible que a/gun d'aquests
Nils Asther. — Un altre actor en- iihns sigui presentat a Barcelona duropeu. Nasquè a Suecia, a Maimo, el rant el que queda de la temporada.
17 de gener de 1901, 1 COMpletä la
seva educació a la Universitat Lunel
a l'Escola Reial del Drama, d'Estocolm. Els seus primers films els
Shakespeare al llenç
ressant creació.
roda a Alernanva i de seguida a Nord-
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ribeiffl+.444~4.44444.4+4

)11

nn•n••n•••n••••••n

Elecció de

la

Girl

JANTZEN - CANDILEJAS
50 giris

en vestit de bany, dirigidas pe( mestre

DEMON
capítanelades per les

SIN DEMON'S STARS
revlsta aquätIca inspirada en
DESFILE DE CANDILEJAS
Desfilada da manigulns, proiccclons einematogräflques, dinar
I te de gala, filmació de la festa,
etct.tera.
Les senyoretes que hi vulguin
participar que es presentin al
KURSAAL avui, demä i demà
passat, de ;mil a nou del vespre.
Obsequi d'un veslil JANTZEN a
lotes les parlicipanis i grane
premia it la
JANTZEN
CANDILEJAS
Interpretaran una
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LA PIAN. WATAT •

ES TRANGER
Barthou arriba

govern xinès apellarà els El discurs de La nova Constifirmonts del tracto de les nou von Neurath tució austriaca
potències
ha estat apro- 1 expressa la seva
satisfaeció per l'ixit
üovern j a pons asseura a l'anülès que
vada per l'As- del viatge a Poliuiia
ohservarä aquest tractat
iTxeeosloviaquia
semblea
Nater

a París

(re de la p r imera pagina)

El

inSperiall.f!a laPOnesa Se.* niatin de preocupaeig,
a no
;Adata dissimular
ropinid pilblica. El govern
f,eis la influacia del mimanera que l'es¿Teit
uacíó

dels Contaos, Jata Simon
•e- asa a &gnu diptdats que /hace-e sobre les ¡testi g os d'ambaixader
- Pro!,Hirota. John Simon ha
ami , el seu aeostionat optimiss:nse veler ha indica el futir
s de la política japonesa,
en cfcete, que Hiedra ha
e' res no ha eanvial. Pe/ lile
de l'establert en el COnZeni de 1922. i que en el fanois adrertis'aitudia
er res Anglaterra.
ment tia
Es etident ane $ .11,2 VOlgtit parlar per
Ivashhaten, t.-rgn‘' es (Yeti que san els
fsle's Cairo els prozcidors d'armes de
_Vea. .4 ,a que a la Casa Blanca. refesegnei.ren ena actitud molt
c,f al a
s.-serrada. perš que no «bree febleses.
LYg Estats I - uits pc,ttretran mil una
1,-., 7emonfa ,, aponesa a Sima i la pro/esta dc .VaTrtio eott'ra el paveen de
Teenlio i':"Z-C7.1:t la int:.-ein"nrij,
ern pet.'neies firmante del tractat de
monearä dr ter el sea efesfr a
1,22
-

.4i:-.. porrtí de pr.-matte •- se
ea-au ra fa( $rptlir Cevr es jun qo /21/CI
di ,enent de la que sepu:i.ren els
Es/Es ['Hita
Cc Inallaeetee diere ea, Hu!! p r epa r a ur: nota antb la qua: es reld-io
rfeeideet. Pera faifa saber si
;i
T ntio será de la ma!ei.ra or.nic;. I
uo es el probable. sine; nu's aviat
Ce-teari.
es

s
Londres. 30- — Contestant a la CamIra deis Comuns diverses re-e:p.:ate:, el
senyor Jahn Simon ha manifestar que la
cemunicaej ó feta p er !ambaixador de la
Geen Beetanya al ministre japanis de
Neeocis Estrangers e! dia 25 de. l'actual.
ese. C , Ce e'ha dit. era una ennueeta
a:rd=tosa, tenia, en efee!?, per objecte rec'. 77'.31" cate el principi de la igualtat
dort, a Xina eslava earantit trolt
esaeciaIrnent pcI Tractat de les non potéer'es concertat rally toz 2. del anal e:
• aeó és tun del" si:manis. i que el Govern britänic hacia de continuar naturalmena gaudint de lar, els seus drets a
X!na, que e6n comuns a tots els sis,eante de Fesmentat Tractat, excrete les
7intitacians imposades per acords. tals
e e m el de Conserci o el frniment de
-eis especial: reconeauts per les nitres
V'tèacie s al Japó. i en els mals les dites
geeencies no tenen participació.
E •1 senyor John Simon ha afegit que
ti senyor Lindley digné al senyor Hirota
cae la inquietud expressada en la deCaració japonesa no pocha referir-se a
lo Gran Bretanya, la política de la quel
a encamina sempre a evitar perills per
& :a pos i la integritat de Xina i que el
ti coro britànic no podia naturalment
•eetre que el Japó salament tingues
dret de decidir si qualsevulla acció
tP.cular, tal com l'ajut financer o tiente podía intensificar un tal perill.
E' dret conferir pels articles primer
ae: Trac.at de les nou potencies
=alvaguardies per al Japa, i el
britänic suposa que la declarareferencia no estas-a de cap ma-tinada a afectar els drets coo
- !es nitres potencies o creban..bligadons del Japó derivades
Tractat.
-co Ilirota contesta que el Gotenia raó en fer aquesta
.-egurant el senyor Lindley
observara les clausules del
que la política dels Governs
= i britänic coincidia en que el
7'.111O atribuint el máximum d' imae la ;,r12
ra

El senyor Lindley va aiegir
Cl senyor Hirota indica que el Japa
es referina novament en l'acceptacai
traqueara política.
Contestant una altea pregunta, el
senyor John Simon digué que l'explicada donada pel senyor Hirota havia de considerar-se com a raonable.
que el Govern hritänic es felicitara
de poder deixar la Miestió en aquest
rorreny. i está disposat a contribuir
en el majar grau possible, din; resperit de cooperacio internacional, al
progrés de Xina cap a la pau i la
prosperitat i al manteniment de l'eso,rE d'harmonia i benvolença a l'Extrem Orient.
La Cambra aprova cordialment les
paraules de Sir John Simon. i ha fet
constar que les dites paraules ere
prou claree: a icé' ha jet constar
oue el Govern britànic havia de deixar les coses tal cont es trobea
actual/mena
La posició del Govern
xinès

Nanquin. 30. — Sassegur3
que en el eurs d'una sessiá secreta. el Yuen legislatiu ha recomanat al Govern chilar l'atenció al signants del tractat de les
non potencies per Famenaca
violada del tractat per part del
Lapa i quP es fi g in en la ten.sió
que existei g a l'Extrern Orient.
Se gons aquestes intsrunteions.
que MI 11:712 es! t ! - ,.-d-tiriatides, el
Gavern de N.
., ha enearregat ols
• ,entatits di.
una ges-

., !Ica el sea editorial a la so• la erial ministerial espanyola
el nou gabinet es un mini,rr e ux sense Lerroux. que ha
tatt per un honre més
- experimentar t més
Ti:11:-SOCia:i5ta. No obstant
so:ierer.c:rs el senyar Samper
aran caracter i sembla que
anteide com el que mes l'eael Poder entre la majoria
o
airts el president de la Re!al de l'articulista la dissoluCambra seria perillós perra ;reatar un estar de guerra

. 30. — El senyor
Hull ha !.at per acabat l'examen dele d . euments relatius ale
reeents esdeveniments de l'Extrfem Orlen', relacionats amb
pOlítica japonesa.
El fel que Fambaixadar dels
Estala Units a Toquin hagi de-.
mana( simplement una traducir'.
.)ficial i al/Unifica de la declaració japonesa, n'entre que Fambai g itdor de la Gran Bretanyt,
sollicilava tma explicació. !hidra.
segons es crol. una influencia
considerable en la forma el le'
de la detlaració que el senyor
Hall ha de redactar. i que. segons
l'opinió dalts funcionaris dei
Departament d'Estat. posarii terme a Fineident prorangut.
El Jap6 perfecciona la saya

marina de guerra ::
Toquio. 30. — A conseqüenci0
de la investigarla efectuada pel
Gomita especial encarregat d'examinar els prnbleines relalius
a Festabilitat dele navilis
guerra, després de la catàstrofe
del "Tomotsure el 12 de mata%
s'anuncien canvis teenics de gran
importancia en les noves construgrions navals japoneses.
Aquests eanvis técnica van
dirigits a donar als vaixells
guerra una establitilat Inés gran
per miljä de mate rnetodes i l'ús
de nous materials, sense saerificar el pes dels armamento. i
afeetaran la ronsiruceia .le tarpediners. edibinurin
i porta.mines, inferioes do 7,000 tonos.

LA INDEPENDENCIA DELS
PAISOS EALTICS
• Tallihn,
:Soliates d'origen generalni e nt ben informal
d'aten que la cantesta ilel (Laven
d'Estante al memorandina del
Govern tibia sera lliurada
aviat con) acabin l o s conferemriP,S que se celebraran watt aviat
al Departammil de Negocis Esleangers litnä.
Per altra jrl, el ininistrc.
d'Alemanya 1 el representan(
plenipotenciari d e la U. H. S. S.
han estat aquest ma ti pel
iiiinistre de Ne g nris Estrangers
del dit país.
L'abjeele de 1:1 Visila era (Infla r-14 cnnipte. a ito! d'informara:5, de lee gesllons tetes en relució arab la "qiiestió de garantir
la independencia dels paisos

••
— El periódic "le Tennos"
. .arca editorial a la solucie
e - Danyola.

a• e, de temer que -el debut
se va a plantejar- se a !es
a adquirir un mal aspecte
Govern es vegi obligat, bé
a renunciar a defensas la in:dativa
presa p ci senyor Alcalá Zamora o be
a renunciar el supoet daIguns grups
de la dreta, lu qual cosa Portada uns
sauacia
Afege:x que la causa profunda del
mal en que s'agita Espanya és deguela a la Constitució que va ésser votada p er una majoria socialista, i que
está i m p regnada d'un esperit que ne
es ja el dile predomina en les masses
popular; de l'altea banda del Pireseu.
Acaba dient que unes naves eleceie
ms no modificarien o rnodificarier
malt pon el panorama.
t

irancCs, segons el senyor Neurath,

no ha volgut tan so:s esperar que
les potencies haguessin pres posició,
i ha /remar les negociacions tot exigait la tornada a Ginebra.
Natural/nena el ministre del Reich
oposa a aquesta diguem-ne duplicitat de Eran-ea la nana fe i la bona
voluntat d'Alemanya, i dista com
prora que el tractat de Versalles no
conté cap prescripció reierent al
pressupost del Reich.
Per consegüent el Govern francés
parteix de la idea que l'arranjament
de la qüestiä del deaarmament depen
del bon place dele Estats ben armats,
i que Alemanya no ha de ter sitió e:perar fina arribar a saber el que
decideixen, i que el Reja no tindria
cap dret a ter qualsevol cosa ni a
exigir tampoc res si, despees de euit
anys de aiecussions, les potencies
continuaven durant dos, cine o den
anys negociant sense resultat i sense
parar mai, pera, daugmentar llore
annaments.
Les potencies que han signat el
traatat no tenen cap llibertat d'accia.
E:s tractats les han obligades a desarmar, com ellernanya, penó aquesta
Ira esperat en va esser imitada.

Els Estats Units preparen ur.a nota :: lt
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Comenta iris
a la solvició
de la erisi
c . sItazivola
•
-. .— El darr "'Elle Ti-

S'estranya que Franca protesti contra l'augment dels crèdits militars en
el pressupost alemany. i ins.steix sobre
el punt que el pressupost de la defenaa nacional ha augmentat a França
durant els Jarrees anya.
El retret sembla, als seus ulls, tan
mal fundar que no vol veure-hi mes
que un pretext, i acusa a Eranea d'hacer imped.d sempre les negociacions
sobre el desarmament formulant exig éncies constantment renovables i que
no medien conduje a cap saludó sobre
el n lesarmament en si 1-tutela.
Entre aquestes exigències el senyor
von Neurath parla del problema le
la srg.uretat, del de les formacions
aaia-mildars, el control. etc., 1, en
últim lloa el de les garanties dexecuca, de: coneeni del desannament
Sobre el punt preu-is, peria el l'acecen

ANGLATERRA DEMANA
LINREGISTRAMENT DEL
PACTE BALCANIC
Londres, 30. — Tan acial COJO
ha lingul coneixement de la signatura protocolaria complemens
'aria del Pacte balcanie, el (loveril britànic ha recamanat als
Governts signants l'ohligació que
imposa Farlirle 18 del lleven:Hit,
segaste la qual estan obligats u
registrar a la Sortulat ile Nacions tols els compromisos triti(bale internacional que celebrio.
Áquest a inftinatteiú ha esa :A
comunicada a la Cal/dita dels
Diputats pel setiy a r Jalo' Simo,,.
en la »Casi() que la dila Canibra
ha celahrat aquesta larda.

En aquestes condicione, la Conferencia del Desarmainent hauria reconegut "que mantenir inee Ilargament el desartnament unilateral d'Aiemanya enmig de vems fortament
armats i amb mitjans militars tense
limits, seria una impossibilitat politica".

Mantenim—diu—aquest punt de viata ple de moderació, ja que cada dia
es veu més clarament que no poden,
comprar sobre un desarmament dels
Estats fortament armats, particular/neta Franea. Nosaltres hem renuncia: a torea les armes oiensives: Isern
declarar que ..stävern disposats a acceptar per a Alemanya totes lea linutacions dels armaments; hetu deixat als airees paiaos el dret de decidir quines serien les armes unieersalment autoritzades.
"Avui com alar—día el senyor von
Neurath—nosaltres desitgem la conclusiä rápida dun conveni. Però no
es pot exigir de cap Govern que, per
a una durada sie temps indefinida,
fact clependre la seguretat i el desti
del seu pasa de la bona voluntat i de
les intencions dels altres paisos. Mantenim, tal cont havem fet en darrer
lloc, les trastees proposicions i les
nostres condicions."
Diu també, pera, que el Govern
francés, havent romput les negociacions, no pertoca pan al Reich de
tornar a renovar-les. Franea, sola, és
la que ha de ier-ho, perque Italia i
Anglaterra aproven l'actitud d'Aletuanya.
Darrerament, el setiyor von Neuratls afegeix in cuplet SObre la garantía d'estabilitat que presenta per
Europa sencera una Alemanya forta,
i acaba dient que la lita d'Alernanva
continua allargada 1 que pertany als
a:tres Governs dencaixar.

El brillant esdevenidor de l'av:acia
estratosférica
tl a.

dc a

pArnera ira9U:d)

Sha de descartar el carió i Eobús.
Eis cuete estan a Fordre del dia. Seria possible de fabricar un coca utilitzant una flama doxigeni dhideogea
cattact d'obtenir una velocitat de quatre quilinuetres per segon. La carrega
d'aquest coet, però, necessitaria
tones de dinamita. Això es, si rolen
dificil, pera no impossible. El difícil
jora la tornada. La velocitat de la
caiguda provocaria la destrucció
l'aparell.
Sha pensar en la manera de frenar
aquesta caiguda mitjattean t una serie de
paraantes antara de la terra. En princdpi ataiit és possible. Práctica:nena no.
Lainie misia consisteie en frenar per
la flama d'un altre coet. Aixia denlanaria, pera, vint tones d'explosiu.
Aixi es que sha de descartar el sistema de coet. Què queda, dones? La
deeintegració de la materia. Aquest es
un mitja nou d'unes possibilitats i m
segures, encara que actualment-mens¡
siguin desconegndes l.a materia, de:a
materialitzada i transformada ea llum,
perntetria llavors els viatges interplanetaris. El \jalec de la terca al Plant ta
Mercuri, airada i tornada, necessitaria
la desmaterialització sIe ao quilos de
ploma la qual cosa és factible.
La l'un) utilitzada con] a energia alliberaria l'honle de la durada terrena!:
els anys de navegació interplanetaria
carrespondrien a centenars ¡ 111i1CCS
danys terrenals. Llame se n'unida de
la terra essent un adolescent i tornarla
l'edat madura. La terra hauria envellit de cent-mil anys durant la seva a'.,'
senda.
Despees daquestes deelaratdors, el
Prufessor Piccard va afirmar que la
era res un boig.
capdamun t del desenrot»ament
industrial na ha estar assolit, ¡ l'esdevenidor pertany a la humanitat.

AM g

cional

Paris, 29.— A tres quarts d'una ha
arribat a aquesta capital el ministre
d'Alees Estrangers. En rcbre els periodistes. el senyor Barthau, ha idt
entre altres, les següents deelaraciems•
He mesurar detingudament la ina
por:ancla de la nieva missita No shi
ha barrejat cap ululara ; 110 ha estar
embolicada per cap malentès. a tut
arrea, el representant de França a conegar el preu de les amistara iidels
Varlant de Polónia, despees de ice
Yelogi del mariscal Pildsuski i del
ministre d'Aicrs Estrangers Beck, ha
dit:
—Han examinat toas els punta de
vista causats per les nostres celac:ons i la saludó geaeral. Hem bit
un acord recte i cordial. L'aliança en
sornra mes fortificada.
Despees. , referint-se a la Perita Entesa, ha dit que no ha calat atacada
p ela esiorcus d'una propaganda qtrc
cerca d'aprontar-se de totes les oca
sions. Ha restat i continua Udel. Ha compres la politica irancesa
i Iba aprovada. Quan sabem el que
valen/ i ho diem, tenim una iorca que
trenca raudácia i que desconcerta
la hi p ocresia de toles les baixes maniobres.
Porto del illen viatge, jet per la
1).-111. una itnpressió reconfortant dr
en:ti:anea i Ec segmetat.

Viena, 30. — La nava Constitució
ha estat aprovada en l'Assemblea
nacional.
Els adversaeis del projecte gover'lamenta' shan retirar del saló abans
que el clit projecte los aprovat en
tercera lectura.
Poc despees d'obrir-se la sessió els
diputats alemanys sisan retiene del
sale; en enyal de protesta per les circumstancies en què sanara a ernetre
el vot.
En el moment de procedir-se a la
votació el Consell nacional estava
constituit per 74 diputats, distribuits
aula:
Seixanta :cinc cristiano-socials, set
de la heimwerhem i dos agraris.
Immediatanient després de proclamar-se gl resultat de l'escrutini, el
Consell ba aprovat una 'nació de
confiança al canceller Dollfuss i ala
aixecat la sessió.
El Coz/sell federal, per la seva part,
ha aprovat també el projecte i ha
acordat seguidament dissoldre's.
Per tal de celebrar l'aprovació de
la Constitució ha estat cantada a la
catedral de Sant Eateve una missa
solemne, ami) assistencia del President de /a República, el conceller, Recepció a l'Eliul
senyor Dolliuss; la major part dels
Paris, 30. — El.President de /a Reministres i alces nombroses personapública ha rebut aquesta tarda el sensor
1.tats.
Barthou, que li ha donat comide de les
Recorriera als nostres lectors els ter- seves conversacions amb els homes
tat Polonesos i txecoslovacs
mes de lo t'ova Coustitució Austriaco:
Despres el senyor Barthou ha ¡el IliuEl Parlantent _ovni reeMpla(al per un
sistema de guatee Assemblers ea rrarali- rament al senyor Lebrun dels missatges
vrs: el Consell d'Estar, el Consell eco- que li havien coniiat els presidents de
obtrie. el Consell i ei Con- les Repúbliques polonesa i txecoslovaca,
sell de les prorincies, In reunid plena en contestació als que els hacia portat
del: quals eauslituird l'Assemblea fede- de part del cap de l'Estat francés.
ral , Infiltre que una altra Assemblea nic.s
El senyor Lebrtm ha felicitar cordialrestrmgida, cOnifosia de 59 menthres titear el senyor Barthou pels resultar; del
elegirs entre els quatre primers Con- seu viatge. que no dervarà de tenis- fesello, esr es,nsirà amb Inés freqiirteia, so- liços resultats.
ta el 110 111 de Bundestag, ter peanitncia,
Es l'aneada una pedra
se sobre els proiectcs de 1/ei elal,ora!s
contra el tren ministerial
pel Govern.
Els artirles de la noz y, Constittteid esNancy, 3n. — El diari "Le Maria titulen que -tot dret procedeix de diu que a les 8. 24 del luan ha estat IlanDén" Onentre l'anterior deja "proce- eada una pedra contra el cotxe-llit de
deix del pable - 1 i que Austria és en Es- l'exprés Estrashurg-Paris, en el qual
tuí federal, essent suprimir el mor "ce- tornara el senyor Barthom
pUblira".
El Presiden f de la RepOblica, elegit Telegrames entre Barthou
per l'.4ssent b lea d'alcaldes, sota la tropo- 1 Benes
si eb/ rassemblca fcdr-al, itomena el

Gorrete

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT CATALA A PARIS
30. — El Mari "Excia.sior" publica un intervin celebra? amb el president del Parla-

inent caleta, senyor Casanoves,
que es truba de pas per aquesta
capital, dient que en la situació
a Espanya no te res de particu'armen' inquietan'. Hl ha el descontent natural en tuis els principis, pern que no es presenta
Cap perill per al re! uini. ja que
\Ungís
pensa ant huna reatanraeiti. Els republicans tenen
plena confiança en el senyor
Zamora per a la defensa
de les inslitucions republicanes.
De indo a mas, els catalans eslan
fcrtnament disposats a sostenir
la Iteaúlilica.

UNA NOVA FORMACIÓ
HITLERIANA

París, 29. — El senyor Barthou 'na
dirigir al senyor Benes un telegrama en
el qual prega- al seu collega txecoslovae que faci present al Govern del dit
país el seu agraiment Tal calores acol!iment que ha estar dispensar al represemant de Franea.
La

resposta de Sanes

%a nea, 30. — Ea contestació ah telegrama que el senyor Barthou envià
abandonar el territari txecoslovac, el
senyor Benes ha dirigir al ministre francés d'Afers estrangers un missatge dagra/ment concebut en termes rimIt. cordial'.

CREACIÓ D'UN COM1TE
SUPERIOR BANCARI
Bucarest, 30. ael aaseia
en la seva darrera reunió, ha
pres l'acord de crear un Comite
Superior baneari, que sera inte
grat per representants del Gover», del Batir. Nacional, de la
Garnbra de Comerç i dels establiment s hanearis_ sigui la que
sigui la importancia que tinguin.
Aquest Consell estarit etiOarregal d'expedir les nportunes
antoritzacinns per a la creació
de nano Banca.

Berlín, 3o. — Acaba de crear-se a
Silésia una misa formada hitleriana
dita -Coy de gendarmes de les tropes LES ACTIVITATS DE LA
dassala
PETITA ENTESA
La missió que tindran els indigenes
¿'aquesta nova organització será
Bucarest, 30. — El segon periode
els membres dels COS5OS dassalt de sessions del Can e en econènuic
rolan aquests no es trobin de servei.
la Petita Entena ha Ttedat obert
aquesta tarda.
El senyor Titulessail ha pronunciar
ANGLATERRA
1151 discurs en el qual na subratllat
la
necessitat, per tal de trame l'EuI EL CAUTXÚ
ropa central del manante econionic
Londres, 30. — El bellyor Cut/bife en que es troba, daesociar comideListen ha manifestat que l'Associació tament els esforços dels diferents paf.
de Plantadors de Canta(' ha sollicitat sos que la componen, en lloc de didel ( -armen que porti a la practica vidir-los en blocs rivals.
El Consell ha continuar la tasca
l'acord sobre el cantan, pel que a
començada a Praga respecte al prol'Imperl colonial interessa.
Ha afegit que el Govern, despees grama d'obres s' Obligues, i intensifidhaver escoltar els Governs colo- cada de l'intercanvi de productes.
Parla.» amb els periodistes, el minials, ha decidit adoptar les mesures
nistre d'Alens Estrangers, senyor Tinecessàries en aquest sentir.
Tots els que estan al corrent dcl tulesco, ha declarat que les relacions
desenrotllament de la indústria del entre Romania i França són molt
i. autaft creuen, negus el senyor Cuip Iones i que la propera reunió de la
libe. que l'acord és favorable i ad- Pctita Ente,a tindrà lloc a Bucarest
ministrativament präctitc en tots els en data no determinada encara, perU
que sera a darrera dc maig o a enterritori, interes=ats.
meneaments de juny. Les principals
que stIons a traetar seran lee del proL'EX-PRESIDENT MACHA- blema dcl desartnament i del problema danubia tant des del punt de vista
DO HAURA DE LLIURAR- politie com de l'econòmic , aixi coas
el refala; de les relacions económiques
SE SENSE CONDICIONS
entre els Estats de la Petita Entesa.
N'ova York,
— Els policies
rals han declarar que el sensor MaJUEU DET1NGUT
chado, ex-president dé Cuba. s'haura de
iliurar sense condicions nrévics. No st
Berlin, — Cn nitunquen de Dortli por garantir nue sigui DcIeat en Ili- muna que la polla ha detingur aquest
bertat condicional. ja que el procedi- ntati un viatjant de comer,: de ratos
ment és mnit ros en e! , catos d'extra- nieva. La deteneii3 obeeix al fet otte en
dicid.
una carta adreçada a tina persona reAl douncili de l'ex-dietadur tolo', han 'Meta a Franca, el susdit viatiant detaaparegut inscritscirms injutiOses per a llava le% persecuclons de qué es fa obj ete als jacos a Alemanya.

AQUE/T PERFUM

DEIXARÁ
PER ON PAff I
UN RÄfTRE
DE DI/TINCIÓ

EXTRACÚ-LOCI6N/•COLONIEJ-POLVOR/
La

política francesa

La Unió Nacional
triomfa per pocs
vots en les eleccions parcials de

Mantes
Mantes, 29. — El diputat senyor Bergery, que hacia presentar la dimissió
poc despees de produir-se els esderenimenta del mes de ¡d'eme i que es pre¡enrasa de nou com a cap del Front
Conni Antifeixista, ha estat derrotar en
les eleccions verificades asad pel senyor
Sarret, candidat de la Unió Nacional,
que ha obtingut 8.788 vots per 8.439 que
ha aconseguit el senyor Bergey.
Aquestes xifres, per l'escassa dijerancia entre elles, demostren l'aferrissament de la Iluita.
La derrota de Bergery ha désser atribuida a no haver-se entes els partits
desquerra amentre que tots els de ¿reta
shavien unit en favor de Sareet. Els radieal-socialistes han recolzat Bergery
molt feblenient, perque el consideraven
indisciplinat per haver-se mostrat ads-ersari de la política del govern Doumer
gue. El mateix secretari del parta havia adoptat una actitud hostil envers
Bergery, i després de divergencies amb
el Comité Executiu, ha hagut de dimitir.
Les declaracions antiministerials de
Bergerv han apartar d'ell bon nombre
de vot,, els quals han contribtait a la
sdetäria del seu adveriart.

Imporlants inundacions a Berlín
Berlín, 30.— Abans-d'ahir va. descarregar un violent huracá, a cansequencia del qual van quedar inundats
alguna carrera i un gran nombre de
cases.
Els bornbers van hacer de trep anar iebrosament durant rota la nit
:ser a poder acudir als molts llocs als
quoas crea sollicitats els seas auxilis.
En alguns carrera les adunes van
arribar a assolir mig metre d'alçada,
i són molts els obrers que es troben
en atur fqrç6s, que es van dedicar a
trans p ortar dones als !loes inundats
ner aconseguir d'aquesta maneta un
jornal.
A diversos llocs de la capital van
caure guspires que han produit danys
materials d'alguna importancia.

LABORISTES DETINGUTS
Bombay, 30. — La policia ha detingut cabree laboristes, als quals s'atribueix gran influencia dintre del di g Par.
tit.
Entre els detinguts figura el senyor
Karnik, que exerceix les funcions de secretari general de la Conferéncia del

trehall textil de Fndia.
Totes aquestes detencions estan relacionades amb la vaga que cenen sostenint els chrers de la indústria

PERIODISTES POLONESOS
A BERLIN
Berlín, 28. — Aquest mar( han,

arribat a aquesta capital dotas
periodistes polonesas que han
estat invitats per l'Autontabil
Club d'Alernanya per a prendre
part a la 'Volta a Alemanya.
Manifestacions dissoltes
El edils periodistes, que han
1:
per la policia
fet el viatge en avió, han hain
Els partidario del canclidat derrota t . estat rebuts per les autoritats
en assabentat -se per l'escrutini de la ses-a alemanyes i representants de la
desieta, han organitzat una maniiestació Legació del seu pais.
que ha tractat de penetrar a les ofi- •n••n
cines del catalidat trionsiant, senyor Sarrea de la Unid nacional. La Dolida el:
ha sortit al pas i ha evitat que paguessin arribar fins all. Han estat llançades
nombrases pedres i projectils contra el
cotxe dels candidata i després la ma
nifestació ha recorregut diversos carrers DE
BARCELONA
amb l'intent d'assaltar les reclaccions dels
dos diaris que havien patrocinar la canEXPLOSIO D'UN ARTEFACTE
didatura del sensor Sarret.
A les dues de la marinada han arribat
Ahir , a les dcitze de la nit. t'en
en antoramians diversos elements de la explosió un artefacte al carrer
puliría de París i tarnhe el prefecte de Premia, davant
el n ú mero 38.
Bonnefew Sibour, just ami, sis escamots de gendareneria ussshii. Aquests re- al peu d'un dipasit d'aigua pertanyent
a
l'Espanya
Industrial.
¡arcos han pogut restahlir l'ondee. Ili ha
nambrosos manifestants ferits alai com Les conseqüenries de Fexplosid
ao gendarmes i guardies ttsi,h,uls lesin- si'm de paca impartancia.
aata.

Darrera hora

Comentaris

de

"L'Intran-

DE MADRID

sigeant"
Paris, 30. — "L'Intrandeeant ocapant-se de la tendencia manifestada Per
la liorna en vigilies del primer de
ma j e. que antilla el retrocés de fa guatee dies. din que l'elecció del senyor Sorret a N'antes CC1111 a candidat de la
Unió Nacional contribuirá a oreParur
una nota alea de les midas.
En l'hora actual—siiu—, adhue l'esit
parcial dam partit la el de les seves doctrines econ;ffiliglICS, ja que la Peiliticl
socialista d'inflacia pressupostária i monetaria esta en opnsicia absoluta amb
irl govern Don:Iteraste, qtte tendei y a
mantenir firtnement l'estabilitat del franc
i a un equilihri rigorate del Pressupost
en rebeló aria) les facultats contributives del país.
El mes d'abril ha portat feliemeut importants realitats en el terrena financer,
la qual cosa permet suposar que l'obra
de reconstitució es troba en boli (ami
-1,'Intransigeant 4 acaba expressant l'esperma:a tir est ei mes de maig es centelleara a reeellir el trua de totes les
deeisions ministerial-,

VAGA DE TRENS
A MALASIA

El procés contra el
capita Rojas
Recurs clesestimat
Cadiz„to. — I.a Sala primera de
d'aquesta provincia ha
deseslimat el rectas interposat per
l'acusador privar en la causa seguida

pels fets de Casas Viejas contra el
capita Rojas, en el qual es demanava
la intervenció de l'Estat a lacte del
judici per tal de defensar la responsabilitat subsidiaria que pugui l'ayer-hl.

UNA PASSA D'HIDROFOBIA CANINA POSA EN
PERILL UNA PROVINCIA
hiosos causant danvs a teta la prorin,
cia. Segons ca muniquen de Grobe, u*
zas hidrUioh ha tnossegat Joaquirn Fernändez Prol, una filla seca de 13 anyt
i Manuel Padin artínez, al qual ha causar ferides impartants. L'animal ha estat
mort a trets pels cents. Quan Min. que
és palme de solemnitat i lelo, ha arribat
a l'haspita/ provincial per tal d'ataressar en el henèfic establiment, bu arrihat
tanda; en ssit cotxe l'alcalde de Brobe, i
sha trolsat aquest ainb què es negara
a l'ad n l'entrada a l'estahliment, amb el
pretext que mancaren cubrir alguns
mits per a la seca admissió. El veinat
sha mostrar inclienat contra l'inhinnä
mareáis- dels elements directius de l'hcs-

Singapour, 30.— De l'Agència Reaten
‚han declarat en vara
Aqueet
tete els funcionaris de totes les Companseea
ferrocarrils de Malasia
exeepte una.
I,es autor:raes han adoptat rapada:0 cm les 111CNIIreS qUe calen per essur la narolitzaciA del trafis. . Sha
aeonveguit que gairetsé tots ele serveis estiguin assegurats.
sisal

WrWV"..19.-7.1ereliir

a

DIMarts, 1 de maig de 193f

LA PUALIOITAT.

BARC E LO NA AL DIAI
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
Preslciénola. - Diurnenge a la
tarda estigueren a la residencia
i celebraren una conferéncla amb
el senyor Companys, els senvors
Martí Esteve i Ventura GaSsol.
Sembla que en aquesta reunió
parlaren de lee gestione que el$
dos consellers han d'efectuar a
Madrid.
Elconseller da Finances sorit
el miela diumenge a la 1111 (al)
a lnladrid, ¡ ei eenvor Gassol ho
far ä dintre un paren de dies a fi
de continuar les gestione que
inicia amb l'anterior respecte a
assumptes del seu departaient.

Conselleria de Governació. En rebi e aliir al inigdia els periodistes, el senyor Selves els
manifestà que eslava niolt satisfet de l'orare que que va regnar
ahir a la manifestaciti antifeixiste i del seu
Els manifestante es comportaren amb una cnrreccia tan absoluta, que no va produir-se ni
el mes neu inaident.
* A la tarda el sensor Selvas
va aasistir, en representarle) del
president de la Generalitat, a
l'enterrament del pare del cap de
l a M ajo ria del Parlament de Catalunya, senyor Mestres, traspassat abans-crahir a a'ilanova
la Geltma. L'enterrament s'efectufs en aquella població .
* Referint-se al Primer de
Maig digue que tenia el convene¡rnent que a Catalunya no pescaria abaolutament res datrornial, que la diada es desertbllenarla dins d'una tranquillital
a bsolut a.
-Tot i digne -, sita
arordat l'establiment d'unes mesures de vigilancia, en virtut de
le s quals s'establiran (orees en
determinats llocs estrategias de
la ciutal per tal d'evitar qualsevol inaident que pegues produirse. Els Jurats IMIatos-afegihan aeordal l'alar en els Oficie
respectius. lii qual cosa no pot
¡fuer privada perque ea legal;
perb ele metros i el tren de Sarria funcionaran igualment que
els altres dies perque catan considerats rom a ferrocarrils.
A la nit, el conseller de GoN'enlació havia de reunir-se arnb
el comissari general d'Ordre
blir i arnb el cap deis Serveis
pública. per tal d'acabar d'estudiar el pla de distribueSó de !orces.

Acaba dient que no havla eafat
autoritzat cap mlling ni manifestaejó. j que si de cas s'autoritzés la celebració d'aleun mfting s'hi enviarla deleeat de l'au-

toritat.
• El Conseller de Governaei6 digo4 anit als periodistea
que durant el dia d'avui es prendran a la chitad moltes precau.

Juljitt J'Unte:N) 1, jutge, senyor
Francesc Salvé 1 Ltapez.Wat, senyor Jordi Ulula Plnyol
Massot.
«fulja! número 2. Julge, el senyor Jissep Bordes i Guebhard.Suplent, el senyor Joan Martí i
Fuster.
Jutjat número 3. Jutge, el senyor Josep Picó j Murta - BuOPIO, el senyor Nagt Castro
Maui! anyola.
JuIjat iniinuo 4. Jillge. el senyor aoan Sanlamarla Munner.
Suplent, el senyor Sehastie Trull
i Pone.
Jutjat, rúrnero 5. jutge, el senyor Pere Casagran 1 Alomar.Súplela, el senyor Anloni Escoda i Font.
• Jutjat número 6. Julge, el senyor Emilià Vilalta
plent, el senyor Jean B. Vives i
Ferrers.
Juljat número Julge, el senyor Juan Corredor alatia-su_
plent, el senyor Martirja Ventura
Rodríguez.
Jutjat número 8. Jutge, el senyor Joan Pont i Anoll. - Suplen!. el senyer Sever Gibert
Piera.
Jutjat número P. Jutge, el senyor Gaisiä Rahoia i Eacofel.Suptent, el senyor Albert Ecu beis i Girona.
.jutjat número 10. Jutge, el aenyor Lluis Moles i 'Marquina.Suplen% el senyor Josep Pasqual
i Sagrera.
Jutjat número 11. Julge, el senyor Ernest Coeh i - SuPl e n i . el senyoa Miqimei Barbera
Baldrich.
Jutjat número 12. Julge, el $enyor Josep M.., Castells i Ferrerons.-Supient, el äenyor Eduard
Baronet i
Jutjat número 13. .Jutge, el senyor Josep de Martin ' Llobet.Suplent, el sensor Pere 'Maten
Agulló.
Jutjal niamero 1 L Julge, el s e nar Josep M.' alasrainon Vitalla. Suplent, el senyor J.111quin' Marín I Mil'.
Juljat número 13. Jutge. el sensor Julite anyes 1 Caatany.Suplent, el censor Salvador „Meluquer i Nicolau.
Jutjat númere 16. Jalee, el seJosep Altas j Fonlana,-Suplent,
el senyor :Sarda Carbó j Casi.
Procuradora ratinieipals
suplents,-Jutjat núm. 1. ProCacurador el eettyor Josep
stieses i Cantó. Suplent, e( senyor Josep M.' Vicenç j Sainpol.
-Jutjat núm. 2. Procurador el
Pasqual ¡ Sersenyor Josep
Fea. Suplent. el senyor Rafel
Juljat nú/Mal_
Corbella
mero 3. Procurador, el senyor
Joan Torres Jordi. Suidept,
senyor Josep M.' Casals i Baila.
-Jutjat núm. 4. Procurador, el
senyor Francesa de P. Xlpell
Gallard. Suplent, el sensor Jnan
Ottseiot j L'orear:. Jutjat número 3. Proentailor, el aenyor
Joerm M.' Aguirre i Planes. Supient, el senyor Caries April14 i
Soler. - Jul jet m'un. A. Procurador, el senyor Antonl Drels 1
Gampania. Suplent el aenyor .1nloni de P, Segura ¡ Candela, Intjat núm. 7. Procurador el senyor L'irle P. iliballn i Corucllee.
Suplent, el senyor Candi Capell i
Jordana. - Julia( Mari. 8. Procurador, el senyar
i Granel. , Suplent, el senyor
(miau 13. d'Agustí i Coranti. Juljat núm. a. Procurador, el
senvor Carlee Inunbardia i CM1 luuurluu. Suplent, el aen>or leenJuljal
j taener.
j ' uní
núm. 10. Proeurndor, el estinyor
Caries Amigó de »niel. Suplen!.
el senvor Al fons Duran i
Julia! número 11. Poicurador, el b eliyor Joaquim Vilaliga i Melé. Suplen!. el senyur
Aillaili tiutrrcrbe i Pitigreilon.Juljat núm. 12. Pracutador, el
senyor 8,Si111,111 Parez
Suplent, el senyor Rosisend Suri tt, ¡ Moral. - Jutjat núm. 13.
Procurador, el henyor Josep Malla Pique]. 1 . 1rin g et. Suptent, ei
setsysic Honoro Maresch i 11.11.a t iljal 11ü111. tI. Procura,me,
senyur Manual Ferrer u Jover.
el senyar Emili R0111;11)
i Cerniera. - •uljet Itütt). 1 5 ,

done, rar totes les torees amb
qué compla l'autorltat esteran
distribuides pel carter en grupa
de 25 o 30 individus i amb una
con/lexía -per parelles. Aquestee
(orces se/en de la guardia civil,
guardiea d'asealt 1 de seguretat.,
alai rom de vtgilbncia. Bi ha el
decidit proprisit d'evitar qualsevol alteració de l'ordre palle, I
no s'e s c atim aren inßaurust per a
aconsegulé - lo. Eins ara afegit - no ala autoriizat cap
rrilting encara menys
Zara cap Inatlifealacid, que serir
dissolt a a lacte. Tint i impre$cid - acaba diera el senyor Setveo - que la Pinada de denla
ea descabdellar amb tranquillital i que l'atur ser ftbsolut.
* Anit va pre»dre possessió
del seu carrec el rorottel del tercer terç de la vitualla civil cenyor Santiesleban. El caria, del
aetlYor Santlesteban Petellpava
coronel senyor García Rodcfguez.
el qual paaaat a comandar el
dinové terç. Pregunte el Conseller de Governació si seria
proveida la plaça de general de
Ja guhrdia civil. que ha delitat
vacant s gulloral Mari() en p us *UF a la reserva, va contestar que
es rara tan aviat coto Iii liagi
general nonientit.
Departament de Juatiela.--E1
Consell ele Jues lela NI , Itticipal, ert
Ja sessió celebrada el dia 26 del
mes passat va acordar el no- Pructtrittb ir, PI a e' l lY o r Aguet
menament dels segnents julges Coma 1 morros. Suplen'', el fi 6i procuradora municipals i Ilurs nyor Vicenç Greimer i Montagtil.
suplante, dele Jullets municipala - Jutjat núm. 16. Prneurndar,
el senyor Antoni Borre!! i Macla.
de narrPfrma:

Suplent el sensor Francesc Figuerola j Ferrer.
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Pels agents afectes a aquesta
n • n-n rreitt. reas que
siguin paga le
Delegacid ha estat detingut abans (Taqueadano
data a l'Oficina
Georges Papas. súbdit grec , el de Recaptacia, situada
Passoig
qual buda trencat
erex- lt Iinjades, número alEn
ignals
milsij per diesel-la vegada. El condiainne es troaen 1.
aquolis
detnigut et ä ronsiderat ron] un
InnS per al pagament deis quals

ilustre internacional.

fan coneedit un i qun
no hagin ealat paaals en la data

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde. - L'alcalde.
senyor Ca t•I es Pi i SUltycr, va rebre ahir les sogdents visites:
el senyor Jordi Delgado, canso'
del Japa a la l'ostra ciulat;
mestre Pan Casals, la tensora
alarme Narr. M'IR de Lamarte,
el doctor Vilardell, •

fixadm
Fino al dia
Notes de preu.
le maig corrent malean baser

Hinrades al Negocia], municipal
d'Obres Pabliques d'Eixampla
(segon pis de les Cases Comaslorials) notes de aren, per separat, per tal d'optar a l'exectició
.le les obres que s'esmenten, segarl a lea condiciona i preasuposlos que es treben de n'entresl
en la dita dependencia:
Erillumenal ata carrers de Stariana Pineda. alodaten ¡ 'Vis
gusta.
Entierro(' de la casa del correr
afectada per l'obertura
Id l carrer de Sicilia, eruilla Cerlega,

Visita de castelionesos.-Lalcaldo seliyor Pi ¡ :euny. , r fou
c,.onplimentat ahir ial »latí licr
tan! cornisaid le ciuladans
Castelló de la Plana, als quala
acompanyava el senyor Fury1111
Vinyes. regidor de 1 '.1,j1latameil 1
d'aquella eiulnl; poi seny a' Case$
Sala, president (1e l'Esquerra
colt(maeló
Arranjament.
Republicana del Pata Valencia.
I per una comissió (le l'Agrupa- btlr dan g al (merar d'Aragó. entre
els de Padilla i Castillejos.
e t a Valetteiantsta d'Esquerra
AdquisiciO ste materials per a
13arcelona.
les canalilzacions que han (tint
Ele contrIbuenta de Plus Vàlua. ll-lar-se al Turd Park.
Construcció d'una paret de
laa la als aetiyors ronD'antelan de l'arbitri de Plus lansut a la nova tirria de façairit
n aloa que els tal o na m'un. 160a deis carrers le BuittlPS i Patilla
iI 2011. esleso y Ort primer de
gener lit 31 de Ittarç
sera!) paemais a rAgrilria
contra les
lira per tot el (tia 20 de mala
ames

NAFTALINA

Trin
.1 unals . Jutjats
CAUSES VISTES

AHIR

Abir al mati se celebrii nomès un
judici oral a la SecciO Segena. A les
altres acedan; be suspengueren les
listes que hi hacia anunciadea Per
diversos motius 1. úuiic processat que
hi va compareixer, ÍQU el traniviaire
Rirard alesseguer, anisat d'haver
atropellat a ;1ants ami) el tramvia
nue guiava un ciar/atta el qual va morir a consegnència tle les lesions eofertes. El fierat i l'a(-tp.a(id privada
demanaren que li los aplicada la pena
de deu Meßfrs d'arrest i (lee mil P es
-set
d'indernnitaaelO.

VARIA
El Tribunal, compost de be( rima-

g istrats, q ue hacia de veme i fallar el

recurs interposat pele tinents d'alcalde de la dictadora cuan% Paute de
processantent que toa dietat contra
clls erran (le l'acord cancedint els
anuncia a les tanques del carro- de
f ichó, ha dictat el seu fallai»ent reterent a la vista que se celebra cl diosable passat i l'Ira anullat, per formar Pan del 1 . ributral el inagistrat
senyor Bragado, el qual tandré forma
pa r t s lel que processà ele d¡is tincan;
d'alcalde. Per consegiient la vista
latura de repetir- se davant un altre
trilitmal.

• Ahir al inati el presIdent del
Tribunal de Carear id sen3'or Jaulue
Cinbern, estigué al deepane del presidene inferí de l'Audiénoia, al qual
torna la vieita que 11 hacia iet.
S'ajumaren a la presidencia, per tal

rt cem1rlimentar-1.1, ele magistrats,
jutges i fiscals. El @enyese Cmhert va
dirigir-los la paraula i pronuncia frasee d'afecte per a mita Va oierir-

del 2 al 17
Industrials inseriviu-vos..ht.
Ofleines: CORTS CATALANES, 592

ANUNCIS JUDICIALS

interessant dissertació fent II I/ 594tonciás resum de lee idees imPerants
a Europa en el sanen de 1Fdat Mitjana a la Moderna, i recordà unes

E DICTO
CEDELA DE NOTIFICACION
I REQUERIMIENTO
En virtud de lo dispuesta por el Seflor Juez de primera instancia del Juzgado número NUEVE de este Capital.
en provizleacia de este día, dictada en
lúe autos de juicio ejecutivo en cumplimiento de sentencia, promovidos Por
D. Enrique Remy Pasaplán contra (inn
José Rogent Pedrosa y por fallecimiento contra sus ignorados herederos: por
la presente se hace saber a los ignorados herederos del exprevadn Don José Rogent Pedrosa, la existencia del
presente procedimiento y se les requiere para que dentro de seis dias presenten en Secretaria las títulos de prop iedad de las fincas embargadas o sean
"Una casa torre denominada Horta
alada ele unos diez jornales. sita en
Reus. Carretera de Salou - , "Una parcian de terreno que mide aproximadamente 11 .475 Palmos cuadraaoe. sita en
el termino municipal de Reus".
Apercibidos que de lo contrario les
parara el perjuicio que en derecho hu.
hiere lugar.
Barcelona. treinta de abril efe mil
novecientos treinta y cuatro. - El SeJosé .N1.* Salva.
cretario
E DICTO
En virtud .1, I, dispuesto por cl Seflor Juez de primera instancia del Juzgara unsern diez den eta capital en el
expediente de declaracian de herederos
abintestato de Draia Dolores o Marin
d, ins noloecs AIII(111 Surrt, por el
'neueste se anuncia su muerte sin testar
y que sus sobrinas Don Ramón. Don
Antonio y Doña Teresa Aman y Su.
las reclaman su herencia y se llama
a las que se creen con igual o mejor
derecbo para que camparezcan ante este
luzgado a reclamarlo dentro de treinta
dias.

Barcelona, treinta de abril de mil noe cuatro.

recientes treinta

El Son-erario

ANTONIO FRENE. -\T
E DICTO
En virtud de lo dispuesto por et Señor Juez de primera instancia e instruc(-fan número cuatro de los de esta ciudad. en paavidencia de esta fecha dielada en los atrios tie procesamiento judicial sumario establecido en el articulo 131 de la I.ey Hipotecaria, instados
par doaa Teresa Sáenz Faidella cantra los Ignorados herederos de doña Teresa Liada Pla, se anuncia la venta en
pahlica subasta, por tercera vez término de veinte alas y sin sujeción a tipo.
de la siguiente finca:
UNA CASA situada en Santa Colonia de Gramanet, antes tarrnino municipal de Badalona, y en calle de Merma.
señaladas ten el número siete hoy ciento
dieci séis, cm/Tuesta ae planta haha salamente, con cnhierta de terrado y jardín o terreno en la parte posterior y en
la de la derecha entrando, de superficie
en junto quinientos cuarenta metros,
equivalentes a catorce mil doscientos noventa y dos palmos setenta y des
ritos cuadrados. Linda por delante, Norte, con dicha calle, por la izquierda entrando Este . C017 la de Liszt, y por la
derecha entrando, Oeste, con el fondo.
Sur, con don Anschno de Ritt y Emitarana o sil sucesores. In scrita en el Registro de la Prapiedad del Distrita de
Oriente de esta ciudad. al folia 235 del
tomo Lana del archivo 44 de finca nat-

"TORRAS", de BANYOLES

EXQUIeDia

L'ASSOCIACIO UNIVERSITARIA CATALANA PRO 5, DE N.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicia a les deu. - Reclamada te salaris: laulagia Bermejo
contra Hospital de la Magdalena.
Reelamació de sala ri s: ConcepciO
af artinez contra Josefa Escribano.
Reclamada( de falaris: Maria Alvarez
contra Joan Bergarnann. ReclarnaciO
de s alaris: Joan Estela centra S. A.
Jilartinee.
Judicis a dos quarts dama" - Rerlan,rji le salaris: Ambrosi Rodrienea canteo Editara, Boreinat.

se'ls en tot i per toa com un company mes. En nom dele assistents va
enntestar-li el senyor Echevarri, que
pro/muela unes paraulea plenes d'a:erte J d'adliesió per al senyor tínliern.
* El Jatjat flamero dos va rebre
de. Jutjat de Sant Fea art exhort
perqua es rebi declarara') a l'honorable president de la Generalitat, anula
motiu del stunari que s'instrueix ea
aquell Jutjat arran de Va mort del
senyor Eamon M a r ia ColfhPan?'.
ocorregiala a la central electrica de
St artorell.
A consegiiéncia del dit exhort el
Selly0T Frederic Perera, acompanyat de recia/ senyor atare Penet, es persona al desrats de la
Generalitat per tal de rebre declaraciar al president, senyor Llu is Companys.
Segona semilla, el senyor Companys explica el iet en la forma ja
(amagada.
* Davant el Jutjat número sis va
declarar aliir un altre cop el cambrer
d'un café del Parallel que concia ele Inern
Se ha sehalado vara el acto del reindividua que p enan detinguts arran
en
da l'atracament a l'auto de l'empresa ma te de tal finca que trufara bazar
(ames. Confirma el que havia (lit en In Sala Audiencia del antes expresado
de mayn praximo
la sera deelaracUi anterior referent :Juzgado, el ella treintapreviniéndose
a loe
què el dia que fou realitzat Eatra- y llora de las doce,
laltadnres:
canient alguna dels processats eren
Que bis documentos y certificaciones
al caiè: que ell els havia servit, i que
no be alitivien anat fina mis t ar d (ii del Registro de la Propiedad a que se
refiere
la regla cuarta del articulo 131
la una ay la nit. Ei J uf l at rebrä
de la Ley Iliroteearia estarin de ira.
gorra 'tecla raciona.
nifiesto en 1 4 Secretoria (lel infrascri• l'er ésver consIderat dia (esta, to: que Fe enteadera que todo lieitaelor
el primer de matg i per tal de pro- acepta canto bastante la titulaclan que
. edir a ilesestorar durant els tres resulte de los autos y que la s carga s Y
dita successitts, les diverses sales de graramenes anteriores y l a s preferentes
l'Audiancia no tornaran a funcionar al crédito del avt a r, si Ice lulh'ete•
fins al dissabte vinemt.
darán suhsistentee, entepdiandos e que el
* El fiscal de l'Audlancia ha qua- rematante los acepta y queda subrogad,
lificat la causa seguida contra els ger- en la responsabilidad de los mismos, sin
Inans :rtannel i Angel Soto a conseqiian- destinarse a su extincian el precio del
cia de la truhana .l'armes i explosius remate ; que todas los pustores elle dea la casa del carrer nie Provençals. Per s een tomar parte en la m'insta detierin
les armes trobades demana que sigui se- rousignar en la me s a riel Ju zgadca Iii,breNapuda la causa; /seré, pal* expInsiur vjamente, una cantidad igual por le mesoBirita la pena de tres anys 1 un fila nos al diez por cienta del tipo de la arenada subasta, que fila el setenta y calde presa) per a eadascun d'ella.
*
lmjí Cntivernan, oso té un des- an por ciento del prrch de valoracban,
nata al barrer de Paria, 160, presenta y ésta diez mil pesetas; y que las gasal Jutjat de guardia una elenameia con- tos de subasta seran de carga del ríantra el mi perlita juli, el (mal acusa prador.
BOVreléMO, Vehltitléll n de abril cle mil
d'hav e r- s e presentat al sett ‚lejana i haver-lo fitting ii passar a un departa/vid naveclentos tacinta y euatrn.
F,1 Secretario
contlgu, on, pistola ein uit, ii esi gi la >i g
Pierna ilegible
escrit eu qua es coi/mol/Jet-ualrd'Et

XOCOLATES

Cursos iConferèneies
El doctor Joaquim Xirau parla del
"Primer Imperi espanyol"
A l'asila dc Quimica general de la
rinveraitaria Autbnorna de Barcelona
donada la quarta conferencia del
curset nue, solare les ideea de pau i
cooperació internacional cona a precedent histaric de la Societat Nacions. ha organitzat amb gran exit
l'Amustiada, Universitaria Catalana
pro S. de N.
La conferencia anä a (arree del
doctor Joaquim Xirau, (lega de /a
Facultas de Filosofia i Lletres, qui
disfer:a sobre el tema 'El primer
I tnneri espanyol
Con-terna el doctor Xirau la seva

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

er,

olara de la primer* Pholfla-)
•••••••••••••n•••n••n•••••••n••••n•m r m

CATALUNYA

el denunciant a passar-li ano pessetes
mensuals. La policia detingué cl denla>
riel, el qua] riega ele Seis, I menys
ver emprat una pistola, per?) en el sea
poder li los ocupat el document de referencia.

MUNO° ONNINAL ATIIIONFENICA
011UPIOPA A 1.1111 7 NORMO Un 014
A le Península lberIca • Franca

f

vu TIRA DE BARCELONA
de juny
644440444,0411

Servei Meteorològic
de Catalunya

* Els agente de IR Brigada
I a le Medltetrenla dominen pres.
Nene babee, el tiente* de lee (peale
d',Inverdigaci6 Criminal seuyo r
esta eltuat al tole de Illieeefil, I dol'arrea Panadero, Seratin, Cabanen lloc a temps nuvoles I plules
a la nutro Península I a gran part
llero, Cintillo í Aiguaviva, seguint
1 de Prelltál.
les instruía-lona del comIssam
Lee temperaturag eón bauza, per
haver-st °atablen venta del sector
eap de la Brigada. senyor Fernord entre els Paises Baleas I la
mar Cantlbrica; en canal, des de
nata-fez, han delingut al Passeig
Tunis I Tripoli fine a l'Europa cende Colom l'estafador Ferran Antral domina bon tarna4 amb sen
i
tonio Fortuna, de nacionalitat
vente flullee 1 temparatures
suave.
._
P o rt ugues a , i a l'Avinguda
Franeemc Laurel als malfactors
&ATA? teel. T•1111.8
unomenute Manuel Pérez
A CATALUNYA. A LIS VUIT
Francesc Pérez Pérez 1 Joan
Pa
Son
ternos, amb cal sub o
Semi Dapea.
mlo nuvolde, el euro de l'( bre; a la
reste de Catalunya el cal tata ca* A l'estacha del ferrocarril
ben m es registren plugee al Pa.1e1 Nord taren fixa ta uns pasIlars i bolree a la Ribegorpa, al Pemies I al Pie de Rape*.
qmins clandestina invitan Iota
Lee pluses registradoa en les dar24 horas foran general. a Caels obrera a un atur total de tres
talunya. i lur 'Melena Intemeltat tinl irres denla, si no p is es abonada
que lino e lea admarquee alcanau*
ques, ala cima de les quila ha toravu¡ la mensualllat que se' le
nat a nevar.
den.
II grule de n. • l'E•tengeinto da
da 138 metros. I a Mirla as de 66
centimetres, amb una temperatura
fninlma d• 4 l 3 praus •ota ~o,
ment.
DELEGACIO ESPECIAL DEL respectiva
(Les easerverion. niel temps a
PertelOna,
a les set. Von • k MGOVERN DE LA PEPUBLICA

e4+6+0.444419+11011444414444+eiveeeä+le5ei

f
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¡rases de Liuis, Vives que deia: "Iravessem uns temps calamitoaras en els

quals no es pot parlar ni callar serene
perill"; i aix6 que vicia en el; pateas
mes civilitaats d'Europa.
En aquest transit crEdats es torna
a fórmales primaries i er. cert sentit
a la barbaritzacia de la humanitat.
Una serie diversa creadeveniments
geoaraiics i hiabarics, que no cal esmentar. produeix el total trencament
d'una estructura catòlica o imperial
1 que aidNOT. VapariciO de la Iliure
critica racional, éa a dir, rhumanisnte. 1 per sobre tots ele valora que
sobresurten alesheres hi ha el de !a
consciencia humana individual: es el
descobriment de l'horne per l'horne
com a maxima dignitat.
Europa passi eta aquella instants
Tier una guerra dels esperits, fina a
arribar en una Iluita de tots contra
tots: home contra liante, idees contra
idees...
Tres posicions, pera, es concreten.
La primera és la idea italiana, arnb
els seas arriates, matemätics i Papes,
ccin a vitalitat independent i fonamentalment racionalista. Una a:tra
posició, radicalment -diversa, es la
septentrional, la protestant. Coincideix amb la romana en raiirmació de
Ilibertat, pera és una concepció més
primitiva i ingenua, i és que aquests
nobles encara no han passat l'etapa
del catolicisme i en van a remolc.
mentre que els paisos italians liban
viscut ja tota una Edat Mitjana.
Una tercera posicie is la que pren
l'Espanya imperial. El primer Imperi d'Espany . a (Reie Cataiics i Carles V fins a Yustet és un intent ele
salvació de la cultura, de l'imperi
cristià, de la catolicitat. Espanya preten seguir iladat Mitjana, pecó en e:
eentit afirmatiu d'una Edat Mitjana
viva. I el primer Imperi espanyol volgua prosseguir una tasca dantegració
en una ampla conaciencia . de catolicitat, de realitat europea.
Aquest intent és tan viu. que no
es maniiesta tan sols en la política
espanyola, sima que 't'afirma sobretot
en la consciencia cultural: literatura
i teologia, francament optimistea
generosas; tot sa encamina a la Unagracia en l'artip:a consciencia cat. t j ca el penearnent VCC5 una tema
gloriosos d'Edat Mitjana.
pera aguaita integracisi la intenten dos nobles: Anglaterra i Espanya; cl primer obté un triomf i fracassa el segon, peró airees ja era descommat, perqué Anglaterra procurava la integració per a ella própia i
Espanya per al man.
Espanya. en intentar aquesta integ racia, rs trobava en una eituacaa
la vegada excepcional i trágica: quan
Europa, moralment, es destrueix com
a tal, Eepanya, impregnada <Vaquen
esperit europen que es percha, entrava en el concert internacional i santegrava, espiritualment. al Continent.
Recorda l'orador ull' a frase de;
Quixot: "Sé quien soy y lo que puedo posició adoptada per Espaaya, enfront al "to he or not to be concepció europea. Meló Alca centra raa. Aquesta era la poe)ció. i
gebt, generéis i magniiic, cl'ESpanya;
er a imPossade . I la mort del Quixot.
una (le Ira coses mes triste, que ha
puntita la literatura, as ben compa
rabie a la retirada in Yuste de Caries Y.
Peró Espanya i10 renuncia encara
a la idea, i mes tara apareix Cj angeil Impera el de Felip 1 1, yue prossegueix la 'Mita de la in(egració, pera
en eentit invers: per la destrucció del
(Ole nO éS eatolicistne, ¡ Espanya
;untosa a Roma.

Na Madrona

Espanya vol seguir salvant la busnanitat, pena destruint tot el eme
s 'oposi al seu racionalisme i tracti
d'imposar el seu sistema a tota individualitat. Si hi troba resistencia ho
deatruelx, i aquesta destrucci6 servela per a salvar-la. F.spanya entra
a la guerra amb la bandera de la
Contra-Reforma i crea un exercit:
Cornpanyia de Jesús.
Espanya snete l'esquema que ella
forma: del "soy quien soy...." i el
mesé fino a la mort, pricticament,
pena ands en la traba.
Aquesta integració. començada a la
Penín s ula amb la destrucció de les nacionalitats ibériquee. la vol, Espanya,
¡monear a Europa, car ella la és pan..
tirada. I aleshores comenca una sine de guerree per tal d'imposar et
seu esquema al man. 1 au-eh aquesta
politica apareix la literatura trista i
les Corts, de plaers refinats, entre
pols i cendra. Espanya es mor arnb
una bandera al mig: una bandera
ética i fracassada.
Per4 aquell iracas d'Espanya-araha l'orador-bou lògic davant la sitferent ideologia europea. pera, aquel'
gest imperial i catòlic es pot intentar ara que Europa está madura i ja
ha aireen el sea racionalisme. Ara es
un hon moment per a ap reciar sa e stem dintre duna estructura de catoUna :larga ovació premia la docta
dissertació del doctor Joaquim Xirau.
-

PER A AVUI
Casal d'Entierra "Estat Careta"
(Corte Catalanes. 627. principal). .A les !S, conferencia per Miguel Vilaginés: tema: "Significació i as p ectes de la Festa del Treball''.
La Unió Ultramarina (Hospital,
IMMCIM I i 1121. - .A les 22. conferencia pe; senyor Josep Quemo i
Morales. Tenia: -Primer de maig".
Foment Republicà (Passatge de
Cros. Sants). - les-22, conferencia pel senyor Domenec Ramon.
Tema: "Després de l'acte de rEscarial-.
PER A DENIA
Mútila Escolar Blanquerna (Via
.augusta, 140. - A les 10 . 1a, conierincia pel senyor Agusti Duran i
Santpere, sobre “Iconografia de ja
ciutat", com a clausura de i'Exposició
d'Imatgeria Popular.
Academia de Medicina de Barcelona. - .1 le 5 19, sessiO cientifica
púbiica, en la qual el professor Pics
del Rio Ortega diseertarà sobre "Ti,mora cerebrals".
Academia 1 Laboratori de Ciencies
Mediques de Catalunya. - A les 19,
sessia científica. Seran preeentaics
les següents comunicacions: Docter
Agustí Amen: "Consideracions sobre
el cliagnóstic diferencial entre canee
i tuberculosi pulmonar". Doctos
af _ afiserachs i
"Elecci6
donador, en la transfu s ió de sang'.
Collegi de Comptadors Jurats de
Catalunya. .1 les to*to. a la Sals

Studium hldailérr, 72), conierència pe.
senyor Alexandre Gallard i Falca.
Tema: "Poiitica social i política econbmica -. Entrada per incitacib.
Collegi Pericia] Mercantil de Bar..
celen-u. - A le , /9 . 30, al saló d'acts
del E. del T. N.. conferència pel senyor Josep Estragues. Tema: "La
gran empresa davant la crisi".
Unió Democratice de Catalunya.
Gracia. - A les 22, conferencia pe!
seny n r Joari B. Roca í Cavan, din,
el cicle de Dret polític. Terna: "Pader legislaminn. executiu i judicial".
Agrupació d'Esquerra Republicana
del Pcble Nou - !es
22. conferéocia pel reidor senyo
Ratnon Junyent. Tema: - Tres meses
a PAiuntarnent de Barcelona: el aun
s'Ira iet i el que es fati-.
Ao••n•n•n

si

ts-ritcritic

P9.Al-%0STR. AliOrtIOBIL
-claree-ea en l e e
nors ftveCiOnS
C( n nuen1Ct ni
n

AME EiterDIC

Gibil8f1 Cateliii
1

de Cardona
ha mort a la Cata pairal "Can Cardara", de Sant Just
00101 e r 1,, d eS P I. 43 de rebuts etc Santa, Sagramenta
( A. C. S.)
eSpila liante!, falle M.•
FAS bü l l a a P011:11
Jordi i Francesa, germana Franeese. Joaquini i Dolors,
el1 1 1)111a 41111 Nadal, ,Aormisid Carden*. Anlbnia Castalle Pilar Mallol, eruneles. nebots. eosins i altres
permite, CII assubentar nurs imites 1 coneguts de tan
aomr.isa
ala i reguen que l'ancomanin a M'II
eastaltr ul lamilarramenl i funeral que, pe/ be
de l'anima de la diluida, es l'aran avui, dimecres, a
(Me ((mula de den n 101 nialf, a Feaglesia narroqinal
.
d'aquest noble.
Sutil Justlln-i,'ti

Ildnri,

191.•ciiu.LA"INT
P,I.A.IPIT
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LA PUZILIMAT

Pintarla, 1 de maig e 1934.

BARCELONFA i AL
• t. •
Dijous, a les vuit del vespre, dotzava
sessió del Cercle d'estudis i al 'ivuiga cual, a càrrec de Jose Santditn nenge
que descabdellarà ¡ti tenia "Rej im
LA MEMORIA
retribucions". Lacte, que será túblic
DEL CONSELL EXECUTIU
tindrà lloc al nostre estatge, Corta
Pesque els delegats en tinguin co- Catalanes, 589, pral.
* 5*
neixernent, aquesta Memòria será tramesa a tots ells abans de l'Assemblca.
El miting patriòtic a la menibri a de
Josep Moragues, que va ésser aja rnat
L'ASSISTENCIA
u/lb nimia de la manifestació ; ntiA L'ASSEMBLEA
feixista. se celebrará el Ahumes Re
A les Assemblees generals d'Acció dia 13.
• a•
Catalana Republicana poden assist.rsi ets un patriota conscie ot
hi tots els afiliats al Partit; tots eas noCatalä,
ha de mancar la teva aportar (6
poden presentar proposicions, d'acord
al monument a Josep Moragut s
amb el que prescriu farcle 17 de Per
admeten donatius a la secretae:b
S
FEstatut.
Catana RcaEl Sccretariat recorda, també. que de la Joventut d'Accióentitats i dele poden assistir-hi i participar en tas publicarla, a totes les
rAdmánistracii
i
a
del
Paf-tia
gacions
debats tots els afiliats qne ostenten del diari LA PUBLIC1TAT.
càrrecs de representació popular. El
Cense!! Executiu veuria amb gust que JOVENTUT D'ACCIÓ CATALAen aquesta reunió del Partit hi fossin
NA REPUBLICANA DEL
presents tots els regidors d'Acció CaDISTRICTE IX
talana de tot Catalunya, per tal d'es(Valencia, 569)
coltar liar opinió en les diverses
qüestions que es plantejaran, i d'una
Dijous. dia 3 de ma:g. a lis deu de!
manera especial en aquelks que afec- vesre
tindrä lloc a Festatg r d'armesp
ten a la politica municipal del Partir MIt
i l'organització daquest.

L'Activitat Política

p

ta entitat una Assemblea general ex
per tel de nomenar els-traodin
delegats que han de prendre part en
l'Assemblea general del Partit que se
celebrara els dies 5
vinents.
CENTRE CATALANISTA REPUBLICA DE TERRASSA
Per tal de poder celebrar demà, dimecres, la Junta general de socis que
ha estat convocada amb motiu de
l'Assernblea general del Partit. ha estat suspesa l'anunciada conferencia
sIgi senyor Ernest Vila i Vidal.
Oportunament donarem la nora data de la seva celebració.

i6

núm. 31), en la qual el professor Jesús II. Bellido parlará sobre: "Els
Congressos Universitaris, òrgans veridics d'expressie de ¡'opinió dels Es-

DIA

Els Fets Diversos

tudiants".

Al carrer de Pere IV, núm. 250, en talanes, tocant al de Casanoves,
una refineria de sucre, que és propietat el ciclista Joan Ranion Garcia,
del senyor Andreu Artés, es produí ii de 16 anys, va caure ahir a la
-=ELS MESTRES
à tal larda de la bicicleta que rnunmatí una explosió de gas, i '
VASSEMBLEA GENERAL D'ACincendi, que fou apagat pels obren i n!1: lay a i es produi una ferítia al
C10 CATALANA REPUBLICANA
Nacional
Magiateri
Habilitació del
veins de la fabrica, Quan hi arribaren
del partit de Barcelona.- L'Habilitat els bombees el foc ja estava apagat lacia dret.
Un carro va atropellar, al
Dissa , dia 5 de maig, a les guatee
del Magisteri Nacional del partit de
- A Erndi Garcia, que viatjava
Barcelona pagara els hu y en d'abril en un tramvia des del Pla de Palau carne de Wifred, Josep Anguede la tarda, i diumenga, dia 6, a les
deu del mati
proppassat, al lloe de costum, en la fins a la Plaga de Catalunya, l furta- ra, de sis anys, el qual fou aunforma següent:
ren la cartera, en la qual duia 1.6o0 hat al Dispensan de la UniverA /a sala d'acres del ''Foment AuDia 2, de cinc a vuit: perceptora pessetes en b t ets de baue.
sitat per presentar una ferida
tonom i sta Català" (Saló de García
de
i
dels
limítrofes
dels Municipis
- A l'avinguda de Francesc Lairea contusa al peu dret.
Hernández, 1 13)
ATENEU CATALANISTA REPU- Barcelona de les lletres A a la D, indiumenge al vespre, un tramvia de la
Un taxi atropella al carrer
BLICA DE SANT MARTI
clusivament.
ORDRE DEL DIA
linia 29 atropella Josep Fortuny i FarMaDia 3. d'onze a una. els de les Ile- gues, de setanta-tres anys, i Ii causa di- de Floridablanca Bonifäcia
a les
dimecres,
dem),
que
Recordern
16 anys, la qual resultä
,ssabte, dia 5 de maig, a les quaal dispensari ten, de
deu del vespre, tindrä lloc la reunió tres E a LI.
lesions.
Fou
auxiliat
verses
peu
de
la
tarda;
al
tre
El mateix dia de cinc a vuit els de del carrer del Roser, on diagnosticaren, amb erosions ¡ contusions
general extraordinäria de socas d'a1.- Presentació de credencials de
general. la probable dret.
quest Ateneo, amb la següent ordre les Iteres II a R.
Macament
ultra
el
Dia 4, de cinc a vuit: els de les Ile- fractura de la quarta costella del costal
Al carrer de l'Ar c del TeadeleZ s i constitució de l'Assemblea
del dia: a) Aprovaci .ó de l'acta an11.- Lectura i aprovació de l'acta
Ire un agent de Nigiläneia intenterior; b) Canvi de nom de l'Ateneu; tres S a Z.
esquerre.
de l'assemblea general anterior.
Dia 5. de cinc a set, tots els assecl Modificació dels estatuts; d) Elec- El sastre David Sherer, que té tO detente ola individu que acaMemòria del Consell Execió dels delegats a l'Assemblea del nyalaments anteriors.
a l'establiment al carece de Sant Paua va bay a d'apoderar-se d'una biciclePassats
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pessetes, quantitat a que pugen assemblees que simultaniament
naldo.
les obres, amb cärrec al vigent urca- se celebraran deinä, dinecres, a
Aprovació d'un projecte de cons- 9Post.
Tallero
Eiposicló
BANQUERS
les mur de la vetlla. al Casal l'otrucció d'Es toles.-Pel ministeri dIns ment d'Esquerra, correr de la
AVENIR, 22
PASSEIG DE GRACIA, 44
Inició tea s'aprova el projecte
dels
Estudis,
11 i 13, i Bonsuccis, 1 i 3
Rambla
d'Esquerra
al
Casal
Muntanya. i
redactat per l'arquitecte senyor Enric
ELS ESTUDIANTS
Esta( Catalä d'llosta franca, CanMates, per a la construcció d'un edi50 DORWITORIS
flei amb de. tinada) a dues escoles imiEl cicle de conferencies de l'Agru. M'II de Cent, 33. En el ben entés
tarles, una per a nens i una altra per pament Escolar. - L'Agrupament que a la primera han d'assislir50 MENJADORS
a nenes, a 1 ujalt (Barcelona). Es con- Escolar de l'Acad è mia i Laboratori lii companys del Poble Nou.
40 SALONS
cedeix en principi una subvenció de de Ciar/tics Mediques de Catalunya San! Andreu, Sala Mari( i all res
40 DESPATXOS
2o.00n pes tetes als efectes indicats ha organitzat 1111 cicle de conferencies barriades properes, i a la del
TOTS D'ULTIMA CREACIO
a l'Ajunta/ nent de la dita poblada.
a rentorn del III Congrés Universi- Casal d'Hostafrancs tole els nosCAIXES DE LLOGUER
CAMBRA CUIRASSADA
tres simpatilzants del ralo que
Nomena nent -A proposta del Pa- tari Catalä.
Esperem que com amants de les visquin pels encontorns d'aquell
cportunitat per a comprar un bon
Leadocumenls, »les ¡ altres objectes
per
a
guardar
valora,
tronat Es: alar de Barcelona, el isst.
voldreu
sitten dl astrucció Pública ha nome- Coses de la nostra terra no
de valor
sector de Barcelona. Companys
Varletat en mobles auxiliara d'estils classlcs I moderna
nat, amb caràcter delinitiu, director manear a cap de les conferencies
d'Esquerra i obrers tots! Pel vosinaugural
del
la
sessió
Compartiments
des
de 22 pessetes anuals
d'aquest
cicle,
del Grup Escolar "Pau Iglesias". el
tre interés i per la independéneia
Es pot visitar tots ele dies feiners, de 9 a 1 1 de 3'30 a 8
CORFE0010 DE CORTINATOES
%enviar I lorenc Cabes i Barlia, que qual tindrà lloc el dia 3 de maig, a del moviment sindical culata,
,ctualine 1 exerceix la secció de nens les set de la tarda, a la sala d'actes aseletiu-hil"
•4444•114~4444.4....44+fflee.4444+11114444444.444444444
del Grup "Ramon P_enyafort", grup del Casal del Metge (Via Laietana,
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SOLER i TORRA Germans
NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment -*.er de ma i g

marts. 1 de rnalg de 1934

NOTICIES SOLTES
u Federaci6 Americana de Teni3
iteccionat la senyora Moodymy per a requisa de la Copa

-4Ssm in. Lantiga campiona
arar el novembre pastat que no
sas. a pas prendre part en les
sea internacionals de 1934, perd
oc quan ella tornara a jugar
cy considerara prou torta per a jusn matx internacional. h¡ hauri
ore un lloc per a ella en l'efluils
viene:.
, Perry i Lee. inembres de l'euiS britÄnic de la Capa Davis. grat, 1 15 quals aquesta torna a An-

,3;rra despres d'una llarga alssnn.
da la
'san rebut la medalla d'or
eltració de Lawn Tenis.
1.Ia arribas a Itå.lia reqUip
33 de la Copa Davis, integras
itgadors Crawiord, Hopman,
It Gtath. Quist i Turnbull, acomots de la campiona d'Australia
'neta Hart:gan. Carresponent
citació de la Federació Italiana,
115 1 $ Iugadors prendran part en
• Cimpionats Internacionals d'hago es jugaran del 9 al 16 de
a les pistes de T. C. de Mili.
aganitzadors milanesos esperen
guda a Mili dels anglesos
Austin i de la primera justa,/ del mena l'americana senyoreta
.eSs.
_ A les pistes de Panoli elan
e:s Campionats Inzernacionals
t inan a inc han acabas amb 14 vica de Menzel i de la senyorcta
,sent, en els individuals. El tate
ase: guany ä netament. en tres sets,
jess Pannieri, en la final de l'inthleli senyors, mentre que la nenyoasssent (Al.) va haver de conn•;. sn Set a 13 senyoteta Ryan
s n i en la final individual scnyoLa parella Menzel-Hugues (Teensiquia-Anglaterra) guanyaren el
ne senyors, i les senyoretes AusRyan ( pat.-E. triomfaren en
:Osle senyores. El doble mixs bou
t per l'equip america senyoayan-Hines.

LA PUBLIOITAT

ELS ESCACS LARADIO
CAMPIONAT DEL MON
Alekhine, 4% Punta; Bogoljubow, t1,/,
S'han jugat ja sis partides del mata
arrue encara haver perdut cap partida el Dr. Alekhine; aquest ha gua.
'vas les part:tlee segona, quarta ¡ sisena , ha v ent ernpatat la primera, tercera i cinquina de la qual cosa remita r'SCOre " mdi 111111111t esmentat,
o sia 4 1 ", a 1 Sn a laver de l'actual
cansponissim, que, corn horn pot veliz-e, ti el mata guanyat amb
De tot aixei es dedueix que, cense
que vulguern restar mema a ! doctor
Alekihme, que al nostre entendre és
el veritable campin hauria esdevingut
una lluita mis Seeioca i que hauria
despertat l'afició mundial un fuete
amb un Capablanca, o bel escollir un
"rnestre" de la nova generació (Fluir.
Kaehdanl.
Be: prou per avui d'aquest color,
a continuació publiquern e:guna partida de l'encontre ül)•
NOTES ACTUALS
A Ojpest (Hongria) comeneara el
dia 2 del vinent maig un gran torneig
internacional, en el qual participaran
els niestreu Molla Canal, Tartakower, Fredenann, Grünfehl. Thomas.
Pirc. :fr.eybal, Vidmar junt amb els
classiiicats en el campionet nacional
que s'esta disputant actualment, i entre els quans figuren Lilienthal,
Neggesy, L Steiner. A. Sterner.
Ja informarem els nostres lectora
de la marxa d'aquesta important
prova.
EL MESTRE SNOWSKOBOROWSKT A ESPANTA
Els aficionats eeparteels entern d'enhorabona. car és indubtable que amb
len repetides visites dele grans asee
;11u:id:ala hi guanyem tests en augmentar els nostree coneixements.
Aquest gran mentre visitara primer
el nord d'Espanya, despees pasean ä a
Madrid i finalment vindrä a Barcelona.
Ben vingut sigui a casa nostra el
gran tearic Snowsko-Borowsky.

fl III Bordeus-Barcelona
Sennr.i. amb tota mena de resert: rumor que els seleccionadors
:rsuip representatiu de la cintas
n-eus. que ha de lluitar amb un
ente el mes de maig vinent, a
:ena, conscients de la importan.
Siquest mata han demanat ajut
Fra. Aquest ajut, Leguas els nosaforrnadors, seria un campie
e, que vindria a referçar l'equip
en ciatat del Garona. No cal dir
relebrariem veure confirmada
noticia.

via ció
de "Falziots"
de Palestra

Activitat

EL CAMPIO DE CATALUNYA
AL C. E. BARCELONA
En les simultanies a cegues que
vam anunciar fa alguno dies, A. Ribera contra les quatre millors classiiicade 3 del Cempionat Femeni aquell
aconsegui un magnific resultas en no
perdre en cap tauler, empatant solament amb la eenyora Serrat.
Felicitem avui Ribera per aquest
nou exit seu.
EL TORNEIG SUD-AMERICA
DE MAR DEL PLATA
La classificació despees de la ronda
vuitena és:
Schwartzmann, 7 p.; Grau. 6 la;
i Holtey, 4 Fenoglio i Piazzini, 4:
Balparda, 6; Quintara 5; Bothochan
Vinegas, 3 M; M olina , 3; Fleurquin,
Herninder i Mese°, 1, i Aponte, o.

Es de notar remeció del can/pió
motin de les "Jornades de Pa- argenti. Piazzini, que lògicament
rra ese se celebraran a la ciutat hauria d'estar al cap d'aquesta clas..palada del 29 d'abril al 13 de maig sificació.
--- a inauguració de les activitats del
TORNEIG DE MESTRES DE
de "Falziots" local, aquesta agruL'ESCACS COMTAL CLUB
'he organitzat diversos actea de ea- aereniutic, entre els quals JipaDeixem per a la setmana entrant :a
n] exposició de modele reduits i informació referent a aquest torneig.
San de fotografia aèria.
e a avui, diumenge, ha organitzat QUARTA PARTIDA DEL MATX
PEL TITOL MUNDIAL
seis de propaganda sobre l'esmentagaciaels quals secan efectuats amb
Blanques: Dr. A. Alek'nin.
• Havilland Dratzon" bimotor.
Negres: E. D. Bogoljubo.y.
Def. Eslava.

alping Club de Catalunya
ORGANITZACIO GENERAL
D'ACAMPADA
al II emigres Internacional. - La
ntacin del pavelló nacional de
vaunya en el II Congrés Interna: de Camping Clubs, que se cebara els d:es 18 al al d e ma.:g
tra Marly-le-Roi, a uns 18 quitóes de Paris, la integraran diverkeiS ee les entitats següents:
5. satura, C. E. Peclraic,rca,
Callarcelana, C. E. Rodamon.
A. D. C. I., A. E. P. i C. E. Vila-

1.-P4D - P4 1); 2.-P4A1) - P3A;
3.-C3AD - C3AR; 4.-R3R - P3R;
5.-A3D - CD2D; 6.-P4AR PXP;
7.-AXPC - P4CD; 8.-e(A3D _ A2C;
9.-C3A . P3TD; ro.-P4TD - P3C;
re-CeR - P4A; 12.-0-0 A2R,
13.-P5T - 0 . 0; 14.-C3C - P3CR;
15.-D2R PP; 16.-PXP - CiC;
17.-05R - C3A; ¡8.-Cc Axc:
19.-A4A - A2C; 20.--A39. - D3D:
21.-TDID - TR1R; 22.-P3CD ALAR; 23.-T3D DA; 14.-D2T A3D; 25.-A3D D3A; 26.-ArR TD/D; 27.-TaD - A2R.; 28.-DAC T2D; 29.-T2.AD D3D; 30.-C2R C4D; 31.--D1A Ad); 32.-A3C D2R; 31-T2T - D3A; D4A; 35.-A3D D3A; 36.-A 4 A A2R; 37.- 03D TITD: 38.-D2D D4A; 39.-Arla - DER.; 4e.-A3D D6R+; 4r.-A2A
DXD; 42.TXD - TIA: 43 . - A 4A - RaC;
P3C - TrAD; 45.-T/A - P3T;
4 6. -A3D - P4A: 47 . -TD3A P4C;
4 8.- P4C - CXP: 49.-CXC - PXC;
so.-PxP _ P412; 51.-TrR - PXP.

Csut sigai que despees de tanceda
i nsoipeio han arribat noves solzeads per asaste al susdit Congrés
anos organiame de la F. E. E. C. ha
..ana t a: Comna d : organiszació, au' 2issó Per almete noves inacripnes itss el dia ro de maig vinent.
Aarells que desitgin coneixer mis
poden adreçar-se a les ofici- Posicié, despees de la jugada 51 del
as: C. C. C. o. g. da-, tose
negre
e: a los feners de les 20 a lea 21
11!,

Carnpament general de GataEl X.a Cartipament genera;

També et pot jugar • AtA;
4.-A3D per tal d'ami g ar l'alfil contrate pers aqueo ea retira a 3C oposant-te a l'avanç del pee d. Rel.
4.-A3 0 • P4AD.
5.-P3A - CIA.
Mal nimbe es podia haver jugat
CE 2I).
e.-CiezD . Dada.
Aquesta jugada es les& per tal de
recólzar el pe6 fe Bei a 4R i tumbé
muele si en el seta lloc haguessin
jugat
A3D, el blanc hauria
rontinuat _ o-o; 8.-rx p Axr, i seguit de 9.-P4R - D2A;
to.-DeR.
La partida Gilg-Alekhine, jugada
era el torneig de Kecskernet en 1937,
cnatinua a partir d'aquesta posició
. A3D;
de la següent manera:
- C5CR: 12.-P3TR C5C4R; 13.--A2A (la partida Cene.
Almea, Franefere :en tended
t3.-CXC - CXC: 14.-A1C, i no
AA pende seguirla 14.... - P5D9
P3TR; 14.-CxC • CxC;
13.-C3A
CXC+; 16.-DXC, etc.
MR.
Tambie es pedía considerar 7.-... •
Aid) seguís de 0-0-0.
1.-D2R - 0-0.
9.-P4R - PDXP.
- PAXP; seguirla 10.Si
P;.R1

10.-CXP PXP.

11.-CXP - CDXC.
12.-PxC _ CXC.
13.-AXC - POA.
14.-A3A Arnb aquesta jugada s'emplaça l'alfil en la diagonal 3A-8T, que obliga
la Dama contriria a no moure'e
3/t. o C. També es perita haver MA3A; t5.-TrD gs.t 14.-A2A
ArD; 16.-A3C i el negre ha cuneo.
lidat la seva posició.
- A3A.
15.-TtD - TtD.
16.-A3R s P5A.
Si les negres juguen 16.-... - A2D;
In.-TDtA A3A; ifa-D4A (si
1E;.-AXA PXA; 19.-041 - TaD;
2(>.-Dx1' Ds<D; 21-TxD, PaRl
i negrea millor) 18.-... - D2D;
19.-AXA PX.a: 20.-DXP - DXD;
2I.-TXD - P412; 22.-P5D! i els
bancs conserven el peó guanyat.
17.-TD1A D3D.
18.-A2D AXP.
DX P seguiria
Si 18.-...
A5Tl
19.-A5TD - T2D.
Si
- TtR; 2n.-D4A - D4R;
21.-17A seguir de DXA.
20.-TXA!! - DXT.
21.-DXP+ - T2A.
Si 21.-- R1A; 22.-TIR - P3C;
21.-D8R-1- - R.2C; 24.-131!
22.-TXA+ TxT.
23.-DXT1A+ - TIA.
24.-DXPC - TIR.
25.-P3TR - D4A.
26.-A3A - D2R.
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ESCACS COMTAL CLUB

Acaba de jugar-ae la tercera munan& del Gran Torneig de Mestres Catalana, organitsat per l'Escales Comtal
Club. La darrera ronda, que s'escau
Esser la cinquena. degut a la modalitat
introduida per aquesta entitat de sortejar

la ronda que toca jugar une aumenta
abans de comencar les partides, s'ha detingut per algunes interessants partides.
La puntuació actual Es la aeguent:

Canillera,
des.

tea punts en cinc pare-

4 Peal2
des'

in glatre

t'anee, 4 punts en guatee partidcs.
Ribera, 4 punts en cinc partides.
Atufa, 4 punta en cinc partides.
Xerta, 3 punts, en cinc partides.
Sererols M., 3 punto en cinc parti.
des.

Pereda, 2 I/2 punta en cinc partirles.

Snler, dos punts en cinc partides.
Grau, 2 punta en cinc pertides.

Noticies radiofòniques
A L'ENTORN DEL PLA DE
LUCERNA
Si es considera l'opinió general relativa als resultats obtinguts pel pla
de Lucerna, es pot compres/2r que
éS uninime a reconxer que tonsti.
sucia un avene i una millora en el
trieic de l'éter. Les principals queixee es dirigeixen contra l'estació de
la Torre Eiffel i Radio Luxemburg,
que continuen fofa del pla.
aquestes duce transmissores fan de la
gamma de les ones (largues un veritable aos, comparativament als resultats ohtinguts en la gamma de les
enes rn:tjanes. A Alentanya i a Ass tris s'ha procedit a una nova agrupació de les transmissores i s'ha obtingut aixi resultats nsolt favorables,
aixa sense sortir del ea: Nuremberg i Augsburg trehallen juntes;
Dresde, que treballa principalment
amb Nuremberg, ha rebut l'ona
d : Augsburg per a ella sola.
Es vol declarar la guerra, sesee

Rete, 2 punta en 4 partides.
efusió de sang, però. a Radio L u xemburg i procurar desalletjar aquesSunyer, 2 punta en 4 partides.
Comes, 3 punts en 5 paredes.
ta estació del lloc que ocupa ¡releanBOS2COI111, a punta en cinc paredes. dament en l'éter. Quant a la Torre
Catalä, 1 1/2 punts en cinc partides. Fillol, sens informa que, en un lloc
1.1orene, r 1/2 punts en cinc partides. competent, se la sonsiaera pastada
Sererols. J., 1/2 punts en cinc par- de moda ¡ es preveo una modificacia
tir:ea
del dispositiu de modulació,.després
Bertrana, 1/2 punts en quatre par - de la qual se la tornara a posar era
tides.
servei en reina° comuna francesa. Les
Simon, o punts en cinc partides.
transmissores a les quals sin atriEs continua jugant també el torneig buit una longitud (Folla inferior a
Pot-pourri ' per equipe mixtos; després 220 m. estan llun y dieser satisfetes,
de la cinquena ronda parta el cap de ja que molte receptora de rädio que
la elassificació l'equip integrar pels se- catan encara en servei no poden renyors Monney, Pinknfer i Tore116.
tire les transmissions en aquesta longitud d'ona.
HOMENATGE A ANTONI
GARRIGOSA
LA POTENT TRANSMISSORA
Diumenge, dia 22, tingué lloc a les_
DE MÜHLACKER
tatge de la F. C. d'Escacs la simpápotent transmis3cra de
La
nova
tica festa per tal de testimoniar l'aMülVacker, per a la qua l s'està consfecte que senten els aficionats catatruint
una
torre
d'antena
mo melans per aquest infatigable i entusias- tes d'alearia, entrara en de
servei dinta protector dels escacs.
ja
aesotre
d'algune5
setinanes,
car
magnific
pergami.
Li fou lliurat un
leix una alçària de 13n metes. La
executat pel senyor Santasusagna.
pouna
transmissora
trelsallara
arel,
cloque l'acte una serie de brillants
parlannents de les mes destasades tencia de 15o Kw.
perscnalitats escaqui s tes de la t'insta LA COMPOSICIO DEL PROregió, enlairant la figura del senyor
GRAMA AMERICA
C,arrigosa i perorant en pro dels estacs catalana
La societat americana N. B. C. ha
No cal dir que ens adherim a tan llançat una ullada retrospectiva somerescut homenatge den cUaqueetes bre el que ha estas la composició dels
COTIlnines.
seus programes durant /933: el 67.4
per cent de les horca de transmissia
NOTES DE DARRERA HORA

(»MI INetroe01116)

Al Boulevard SaInt-Nbehei
Al

Boumara Betuestoaol

1 a rota els grana quioscos
de 'harte

Finanees

INVALIDS
El Comite central de l' e Aso-

elación Nacional de Inválidos
Eepalloles" assabenta ele seus
arlhorite reeidents a Catalunya
que en Vanteprojecte de Ilei de
la Presidencia del Consell de
ministres. Cae de Porters civils
( - Gacela" del 21 de gener
1934), es faculta i concedeix
de preferencia al; invàlids del
treballs per a aspirar i ocupar
en propietat les esrnentades places de subalterna de l'Estal.
El Comitè döna a coneizer
tambe que previ acord dels Consella d'Ariministracei de la "Liga
Ecinnírnica de Itivälides" i .le
l'"Asorinriein Nacional de Inválidos Espanolee - • aeleetee
tals s'han fusirmet seta la domeminaeid de "Liga Econ6mira
.1:e-elación Nacional de II1Väli(JOS

Moviment bonari
MERCAT LLIURE
Va manear de tot interes la temió de
horca d'ahir en el sector de fi de mes,
puix que les diferancieß, com es podra.
veure a continuació, eón de petita importancia.
Les accions ferroviaries es mostraren
potser quelcom mis flamees, i del enfile
d'accinns industrials el negoci fou de
molt petita importancia, i es destacaren
quelcern mes de les altea accicns les
}lid:cresa es quals demostraren fertnesa.

Tanca fixada pel Mercat Lliure
Valors en la reunió de borsa:
V010 ,5

Dia 3o Tunco Al ia o
en/erice Mira

Nord
Alacant
Rif
Explosita

Españoles".

I.n /vive entfloh ha eetnblert
Madrid 1111P8 clases de reedueseid professional, amb la següent estructurnció:
Cultura general, mecanografia.
comptabilitat. ensenyança dollcine. francas i angles. La reeducad() manual es; tall i confecció de sastrerin i ensenyament
1 .n inpIPI de cenetruccie de joguatee.
El Consell d'Administració de
/a instilurió ha queda! evnstituit de la següent forma: Consell
d'honor: Senyors Santiago Ramón i Cajal. Miguel de Unamuno,
Gregorio Marañón i Marea BenIlinre.
Consell efectiu : President.
Wenceslau Martín Martín; director, Llufs Fernandez Quiroga;
secretad - administrador . Eladi
Garcia Cano; consellers. Greeori
Paz Jiménez i Ramon Porres
Ruiz.
Tole aquella invelids que no
hagin trames Ilur adhesió al
rens de Catalunya, poden fer-ho
com mes aviat millor per escrit
al Delega! regional, senyor °fraid Soca i Seris, Independencia,
nemern 334, o be adreçant-se al
director de la institurió. rarrer
d'Anglesola, 8, pral., Madrid. indoma les següents rindes: Nom
cognoms, edat, estal, professió,
naturalesa, invalidesa i la seva
causa, ocupació actual i

Colonial

Petrolets
Gas E

Aigües
Hulleres
Piares

so'85
44'90
6685

so'go
-ons5
44kó- 6O5o
+0 . 35

139100 13900
s o ' r .5
4965

Mercat de Llotja
La sessió d'ahir en aquest
mercal i com a començament
de selinana, fou només que de

Comité Pro Hospital Clínic
Genoveva Puig, Llorença i Josefina
Garcia de Rita Marta Grau i Costeenció Cortacans de Teran han formas
un CornitS Femeni Pro Hospital Clinic, el qual organitzari en centres
professionala, cultura: 5 i esportius de
Barcelona concerts i tes selectes per
a recaptar cabals.
Oportunament s'aniran anunciant
les entitats adherides, alai cont el
programa dels festivals benéfica per
als quals han pronlés la seva collahoradó artistes de vàlua.
La secretaria del Comise (Valencia. 2651 restara oberta tots els dies
feiners, de dote a dues del migdia
i de cine a nou de la tarda.

VIES URINARIES

regular concurrencia, i les
transaccions sense que milloressin dels dies anteriors.
Tal com l'erern avinent, la
manca de decisió compradora en
molts sectors fa que no. es practiquin vendes, 1 això és prou perqui aquest mercat no recobri
aquella preferencia que sempre
fet creditor d'altres places. Per aleó, dones, ena veiem
privats de poder informar com
caldria i .,otmelre'ns a expressar aquella generes que mis
ateneld o interès hom hi veu.
Blate: Les oferte persisteixen
amb preus ferms i molt limitades, pene aquesta compradora net
ea deixen tampoc jmposar per.
les pretensions que comprenen
l'ora de to, i per aquest motiu
no es registren operacions.
Farines: Per a les de fora els
preus tendeixen a atentan -se
esta mica mas, ¡ les de plato Se
sostenen, per ara. Cal, perbs
tenir en comide que de persistir
la ferr»esa en el blat i fer-sie
impreecindible la compra, les [arenes assoliran preus rnolt mete
lis.
Despulles: No varien , de neoment, i la cotització segueix sostinguda igualment, Les vendes,
encara que de nn molla impontitula, es succeeixen amh foro,
interès comprador.
Res de nou en els altres ge-

POLICLINICA PARRE PIJOAN
auneis e. Canelones, 11, 1.er
NI211111108 secreteeDetectes sexuats neres.

hisiritcainent
Afaiti's de pressa
Afaiti's 136

CENTRIC HOTEL

LLIILI
IIR IA CATALOIMO•
TONA t SANT
PERE, 3

Com ?
Usant la

PASTA.

NIX

S'It faitari ripnlament, agradable.
ment, perfectament

Obra nova de gran èxit

No h queclarÄ la cara Irritada, no hi

Del que hom no pot fugir

aent;rä cremo, o irritació derpr ia
d'afaitar.se.,

Novella

EIm,nar e ah& la brotxa, eta po.

per
Mercè Rodoreda

Un volum relligat en tela, 3'80 ptes.

-

+0'30
670
675
+605
to.- ro9.t 'oo
171.- 172- -Coa
36'50
55 2 5
+1'25
1450
430-

BORSA AL COMPTAT
En el sector de comptat els deutes de
l 'Es ta t es van cotitzar amb fermesa,
guanyaren alguns cèntims la majoria
d'emissions, veient-se força diner al rotIle.
També es van mostrar ben sostingu.
des les obligacions municipals, si bé no
van assolir diferencies d'importancia;
les Diputacions, camba sostingudes.
Les obligacions ferroviäries en general, quelcom fluixes i abunda el paper,
les quals causes no s'expliquen a no ésser per fer pressió ala altres rotlles croe
bligacions. S'han ressentit de la baixa
potser més el sector Alacant que el del
Nord. puix que les obligacions Alacant
han perdut prop d'un enter, mentre que
en el sector Nord la baixa es reduí a
perlre un mig enter aproximadament.
L'escassetat negoci s'ha fet sentir
en els sector s d'obligacions d'Aigua. Gas
i Electricitat i indústries diverses, ajad:
cont les accions comptat.

ha estas consagrada a la Ilülsiell; el

A darrera hora hem 5abut certes 179 per eent a 12 11teraIlea; el 21113
noves que ja ampliarern la setmana per cent a transmissions instructives:
entrarla
el 3'1 per cent al servei de prernsa;
• ••
el 4 . 7 per cent a les hores infantas,
Ichwastzmann guanya el Torneig i el (6 per cent al servei
de Mar de Plata, seguit per Grau,
a mig punt.
LA RADIOFONIA MONOPOLIT• ••
27.-A5D+ ZADA A TXECOSLOVAQUIA
28.-DXD - abandonen.
El Campionat Mudial. - Les parti.
des sisena i setena han arabas en tauSegans iniorniaMsns de la "PraSOLUCIO DEL PROBLEMA
les, i la puntuada, actual és la se- ger Presse - , el pla que existia des de
NUM. 6
guent:
fa algun temps relatiu a la nacienaAlekhin s punta.
lització de la radioionia, acaba d'enJugada clau: AST.
Bognljuhotv, 3 punta.
trar en la fase de les realitzacions.
Han transes la solució exacta: Joan
En eierte, en la nova organitnacie,
•
E
s
de Tarragona; Penya d
que s'ocupar b de tos el rana esteran
caes del Sanatori de Torrebonica;
representats tots els cossos interesFapresate, de Canfranc.
LA PROPERA
sats, tala cont el ministeri de ComoSOLUCIO DEL PROBLEMA
FIRA DE BARCELONA nicacions. de l'Ensenyança, els anunNUM. 7
ciadors i el sindicat dels comerciants
Jujada clan: IST!
El Gomile Executin de la Fina d'anides de T. S. F., etc.
Han trames la solució exacta: A. de Barcelona ha visitat oficial- LA LLUITA CONTRA LES PERMareé, E. Sities, J. Sanjuan. La
TORBACIONS A FRANÇA
ment el President de la Generadoble solució DXA no existeix, ja
Wat de Cetalunya i l'alcalde de
La Comissió per a la lluita contra
que C7C dele negree la destrueta,
la cintra, per tal d'assabentar-los les pertorhacions, creada pel minisDr. A. VILA/ANAU
detalladament deis Érebo/1s res- teri d'Obres Públiques, ha presentas
litzttts i dele projectes que este al ministre el projecte de Ilei que ha
UN HOMENATGE
desenrotllant per tal de portar a elaboras relatiu al3 parä s its eléctrica.
Segons les estipulacions d'aquest
Per tal d'homenatjar el campió i terme la gran manifestació que
sois-campió de Catalunya, Angel Ri- born prepara per al juny vinent. projecte de llei, no haurà de vendre's
cap aparell que provoqui perTant el senyor Lluís Combera i Pese Xerta, titols que han conmere en aferrissada lluita contra els panys, com el senyor Caries Pi i torbacions radiofòniques. El ministre
millors escaquiste, amb que compra Sunyer, recordant la say a coope. ha aprovat el projecte esmentat i l'ha
la nostra terra, i pel motiu d'ésser l'avió en la darrera Fira i tenint transme3 a la COMiSSió que entera en
qüestions relacionades amb l'electrinats ¡ veins de Sant Martí, l'Agrucompte els esforeasa que els
pace!) Xac Doble. netament escaquis- directius han l'O per a superar- citat, la qual esta composta exclusivarnent de persones interessades en
ta ¡ martinenca, ha organitzat un fes- la i consolidar-la, volen
que les la inchlstria eléctrica. Aquesta darren
val i vermut d'honor als esmentats
senyora, entras que el repertimeht rerperacions públiques catnials Cornissió, en lloc d'aprovar-lo, ha rede premie del Campionat Social de Galalunya prenguin enguany dactas un nou projecte.
litt interès rellevant en la magna
In33-34.
TRANSMISSORES PARTICUEl programa del festival sera el manifeatacifi comercial.
LARS I PUBLIQUES A AUSsegüent:
No cal dir que escoltaren comTRALIA
Mate a les dtu:
plaguts les noves falagueres que
El director actual dels Correos aUSPartit interdub, entre el Club d'Es- la Fira compta ja avui amb un
caca Poble Nou i l'A gte9acie Xec nombre mis creada de stands tratians ha declaras que no hi ha cap
D ob le, a 30 taulers, disputant-se una subscrIle que l'any pasma i que raa per a aplicar la menor alteració
magnifica cepa cedida per l'Ajuma- arreu romuniquen l'organització en la situacid actua/ de les tranarnissores particulars i públiques ni en la
ment de Barcelona.
Partit interclub, entre el Ruy Ló- de viatges collectitis i caravanes, situació que ha estas creada en el
algunee
edhue
d'Amerira,
que
curs dele guate darrers anys. El
pez Tiveli i el Club d'Eecacs Barca; ena, a 15 taulers, disputant-se una prometen 11116 concurrencia de nombre total deis eients excedeix ja
fcarri osa copa cedida per la Genera- v¡eita ti ls insospilada, sobre:ni de 300. non i es pos comatar, per a
profitant les Portes rebaixes 1934, ands un augment de roo.000
litat de Catalunya.
Simultànies a arree del ente cam concedides per les companyies nous Menta
pe, de Catalunya Pere Xerta, a 20 te- (mulleres, de vaixells i neries.
LA POTENT TRANSMISSORA
lera adjudicant-se una medalla al
DE PARIS
primer i segon guanyadors.
Els treballs per a la construccia
Simultinies a arree del ca letea, de
de la nova transmissora de gran poCatalunya Angel Ribera, a 21 taulers
tencia narisenca. edificada en un
(una a cegues), adjudicantem una
medalla al primer i segon guanya- Oran testest isesiern • Panela completa puig prop de Sille-sur-Yvette, avanase
te
tree
Mesetas.
Habltaclona
cen força. S'espera inaugurar la nova
( or e.
dea te 5 blamattak • Coblems a 5 ates. transmissora el
14 de juliol vinent,
Repartiment de premis del Carn- Rambla dele Mutes e
rfiefen 5 7441
5ARdELORA
dia de festa nacional.
(innat Social de l'Aft ruP aci6 Xan

que se celebrara a Can
'mi. de Cables de Montbui, ele
i 6 de fraile vinent, promet
molt animas a jutjar pel o r antendes inaorites fins ara.
:4 Comissió organitzadora remeda
in
earnpaaors que nomas vendra
Que es presentin amb la corres Doble.
Ot tnàrleg o sac. L'escampar-la
Vermut a honor déle ,homenatjats.
tersa estera rigorosasnent privat
Aqueas festival tindrä lloc el dia
tre s de cada marfega sera de
c1. 3n l'endemä caldea tornara: suteix 'loc.
II:iqurt per a recollir la pella es
a
Ele que
a lee Oficines del C. C. C. NO OBLIDEU
g. i. i aquells que en el cemumzl no el presentin abonaran pee - 52.-TXM - TXT: 53.-A4T - R2A;
que trobareu
55 Per tinärfega.
34 .-A X T RXA; 55.-T 7A+ - T2D;
r ec aman als acampadora Que 56.-P6A+ - RtR: 57.-AeCa-- R1D;
rest en a darrera hora l'arinnist.A 58.-P7A - RXT; 5g-P8A.-.D •
PEIBLICITA9
sa Se lles& raer a traidlarlar-se al P6A; 6o.-DXPC - T3D; 61 -Api).
a toas ele quioscos dele
aae.elent. El seu prru és sIe n e sse- Abandonen.
Grane Boulevards, de la
J. X. AYNE
,' 41.e anda i tornada. ner ó Si ei ret Com p rarlos en el mornent de
Place de la Nepublique e
TORNEIG DE VERNA ig3a
!tenla eastamn O
rSsetes 540 anadj
la Sadetalne
tema&
Blanques: A. Alekhine,
A le Platee de la Saetilla
a detalle Santa Anna, núm. ro
Negree: S. Floit.
Nata
1.-P4D - P4D.
A la Mete de SaInt-allohet
2.--c 3 AR - CIAR.

3 . - P3 R Iniciant el sistema Colle per a jugar més endavant P4R.
P3R.
Les negree podien haver continuas
(arnba de la segirent manera: 3.-... P4AD; 4.-P3A CD2D; 5.-A3D P3CR; 6.-CD2D A2C. etc.

4 d'abril, a les deu del mati, a l'Ateneu Obrer Martinenc, Besaba, 14 al
Jo (Clot).

D'ENTERES PER ALS

SUS tots eis altrei ohjectes tan ex.
yo...ti a cultivar mi c ro bi z.
Den. ni-ho
etc., al Sisees

perfumene t , &opima,
‚So mute. n/.

e..

LA PUILIOITAT.

ESPECTACLES
GRAN TEATRE ESPANYOL

Teatres

-.eh-411544o

Companyia ele JOSEP SANTPERE
Avul, tatda, a dos quarts de cinc, I nit,
a les dcu: l'eXit formidable

GRAN TEATRE DEL LICEU EL REI FA TREBALLS
Temporada oficial de primavera
Companyla de BALLETS RUSSOS DE
MONTECARLO. Inaugura/1d, dijous. dla 10
Continua obert l'abonament

TEATRE ROMEA

Talaron 19601
Companyia Hereerc-Cardern
PrImera actr112: Antenla Herrero: primer
actor 1 director: Hafeel Barden,. 1 tantee
actor calle. &Jeep Balaguer. Primer galant. Fernando de Granada
Debut. diJous. 2 de malg, a un quart
ceonze. Sen saclowd estrena de

8, I nit, a les deu:
Gustav Frohe/Ich
en la deliciosa opereta

Aval, larda, de 4

a

Gran MI de

FORÇATS

d'Aifons Retire! muslim del inestre Sunyer.
150 vestlis nons de la casa Caro) ami Lo que sueñan las mujeres
Mary, 11 deeoramons noves de Ilatile,
Liuts I Buye. Baliables de Roberto. tilrls.
Jazz, pianos
Es desnatan a tots el% rentre, de loCalcs“ PUBLI CINEMA
tarda. erandles festival a Pretil Aetualltat• mundial' - Documental.
deis naurrag, )1e fit harca - Amparo"
Vlatess
Etc.
desale oontrnua
EL REI FA TREBALLS FORÇATS
ahitaos UNA PESSETA
Es ile,p3INa t 11Is els eelilreS Ile /acalltats
ISIMIner

SPLENDID

Clnemes

CINEMA

Coneell de Cena. 517 - Telefen
Estupend programa:

tres artes de

per Nora Gregor
La gran produccie

'

Sr;;'
. PARAMOUNT.
•
.REVISTA
BASADO

Mes de dues-rentes representarlons
Teatro Lara. de Madrid. 1. • ix11 mes cla•
mords de l'anv teatral. Es desprova a
comptadoria

1

t11.1 . :I 1,

I: oil,

1

I,

10:

DE JUERGA, per Nan r y g.arroll I
n ,ary 6,170 '1 inc 5'25 /arda 1 10'10
/ni , . NOCHE TRAS NOCHE, per

/lar,. Consranre eumlnes 1
Wesl in les ato 1 0, 10
1 iGeorge
sda
1113
Pararnouni
,

Star

tan,

larda,

hitas

per Cave Broce 1 Mirlam Jordan
CARA PALIDA (D'hubo-A sonoro)

rolossal su p erproduccld, en esPanYol•

A la sombra de los muelles
per Clandette Poltert I Ernest Torrenee

TEATRE NOVETATS t

eeÄea
11111 - Tele. 111153
Aval, ses316 continua de guatee a
val!, I nit, a les deu:
La sensacional pellloula

Plelled de &bala.

MADRES DEL MUNDO

producció Metro Goidwyn Mayer,
L'obra mes parlfIsta pendufda fins
a la data, recomanada a lotee lee
mares, (oteo ele mullere I lotes les
nilviet. La deatruccid de Novä York
• la pantalla

Rambla del Gente%
Telf. 15271
Avul: Revista •aramount I Chmloa.
EL AGENTE SECRETO

Tarda, continua de 4 a 830; nil, 945:
Dibulitee color. Jark flarkle en
MADISSON 'RUANA CARDAR
amb Malean Nixon 1versiel anglesa I. Gary
Cooper, Gary Grant 1 :haeles Laughton er:

Revista.

Entre la espada y la pared

vers14 anglesa). Es (n'apalea
per a la seesid numerada rie ah/monee, tarda, a les e. Dlumeng e. mallr19/,
1030. tallan% vinent: FELIPE DDDDD AY
I EL TAREWITCH
a la taqui-

ufiQuirmona
Avul, seesie matinal. n IPS 11, el
prell Unic de 2 ptes. Tarda, sessid

continua, de 350 a 830: MI, a
les deu: girarla setmana de proJeccid
de

per Greta Garbo, John D'Iban
I Lewle fitone
Producció Metro Gottlwyn Mayar
Es despatzen localitats amb null diez
d'antleipaele
Nota: Apuesta pellleula no es proleetara a cap mes sa/d de Raree/ona
durant la preaent temporada

per Harry Piel

MITIB LI 1111 Y LA PIE

Tallulah Bankead, Gary Cooper
I Charles Laughton (en espanyol)
Dimecres: DORA FRANCISQUITA
(Sessiel continua)

per

•nn••••••nn•n•••••n•nn•••••••••n•n•••••••n•n••••

lla

CINEMA ESPLAI
CORNADA, entre Montaner 1

da maig cla" 1

p9640101 romo pueden" theaMent
•
"Elleir de amor", Jacqueline
quet. "Segunda J uventud ". liarla
•ATIIII FALACIA
Contfnua 4 tarda: "Krakilt0t1". "La
eldarl no es el dIner0" 1 "Las ocho
/ondrInas". Noticiar! 1 Mulles
11XCILSIOR
4 tardo 1 930 011; Noticiar' 1
Ins" (únicament larda). "La vida
pieza", "Loa ocho golondrinas" I Dlb

ORAR /ATRI COMTAL

Confirma 315 larda: "Aventuras de
Serio Rey". "La ruta de los cielos",
único pecado", en espanyol. Ronald

man. Noticlarl
•ONU
Continua 345 tarda: "El adivine", en
panyol. "50 4 una vida". "melorni
azul". Din/ices

••••n••n••n•••n••n••••••n•••n•n•••••••••••n•n•

ROYAL

Arleaw

continua 345 tarda: . 50 $ una
"El adivino", en espanyol. "Mele114
azur, Charle: Ruggles. Dibulacs
11014E1111A I PEDRO
Continua 343 tarda: "5amarang",
chico (1 r la parroquia". .Su ultirna
lea", en espanyol Curlositats

MI»

Aval: REVISTA PARAMOUNT
EL ENCANTO DE IRLANDA
larIls/Ira
A LA SOMBRA DB LOS MUELLES

REINA CRISTINA E SUECIA

SHERLOCK HOLMES
La

CINE RAMBLAS

$OMA

Burbujas de champagne

JACINTO BENAVENTE

La verdad inventada

Dimarti, T

Ei

per Claudette Colberi

AES

""•11111311110'
SALONS CINAES SALÓ V I CTORI
TIVOLI

YO, TU Y ELLA

en eSpany01, per Catalina Barrena.
Mona Mors 1 Luis Alonso

Valencia. 11111-Elel - Tabletea 7
3'39 1 6 tarda, I 10 nit: avul, dime rls. fesilvitat del primer
Viatge. "El zarewItsch", malg.
Tarda, a les 4'45, sessie
Marta Eggerih
numerarla. I nit, a dos quieto de d
CA•ITOL
/OTE. PAPA!, renl e a. pe r Fatty
Dues seas1ons 330 1 fi larda. 1 Id nIt.
LA MANO ASUMA
-De última hora", I:na Merkel. "Congo",
L lama. 115 - Talaron 51221
per Barbara Wrack i ben Lyon.
Cratrad Nagel 1 tupe Vélez
Avul, larda, dile, sess1ons, a dos nuael5
CATALUNYA
guatee. MI, a les des: la preciosa Opereta
Dime quién eres 1
/m e s ses e inne 3'30 1 0 tarda. 1 10 n11: rasnms, epereta,
verein alemanya, ene
• El implarable acu sador". "Dos MuJe- de Franz
CUPIDO DE UNIFORME reS
Grothe, magna creacid de L
I un Den Juan". en espanyol. Consuelo
Hall, Feliz Sehniz I Vletor de h
Cuevas
per Harr' Liedtke 1 Eris Ben
Preus: sessid única numerada. 2 p
AURSAAI.
Frens, 2'75 pies. Mes
4 . 4n pesOil; especia), 010, 1 preferencia, 1
c re p e sessle numeradafeiners:
de caes festina s essiei da c a 4 tarda ‚I 930 /lit: "Atta
IMPS Se351005

ItilkROPOIL

Reportatge,

Companyia lirlca LLUIS CALVO
Tarda, a les a. I :Id. al;- ei:.
Grandids cartell: NO FALTA NAME
1 el deliran! callas

Concerts
TEATRE
BARCELON
Els ales 7, a il MI. 1 9,
a la tar11.
dos extraordinaria mol
de darla& per reerepelenH I menee

qurst Mes,

LA CHEMONAi

ANTONIA MERCÉ
ARGENTINA

PrInripals Interpreladors:
Marilde Vezquez, Tereelta. Planas,
Carme Ltanne , Valeria Ruiz Paris. $
Anton) Palacios . aliene! Tejada
Joan Baraja. En la fundió de la
tarda artuare el rel ehrat tenor Ricard Mayral, I debutar./ en la de la
el popniariseim tenor Ereilt Ven- drell. Den/J. 1. a
- da. popular: LA
FIESTA DE SAN ANTON I EL CANTAR DEL ARMERO. MI 1 rada na.
el !arriada:Je e%1121S
LA CHULAPONA
N s shl, n r larda. rolo s so hnatinee:
BOHEMIOS 1 CAVALLERIA RUSTICANA, per Frann e nt dit o

a ,o Mpan y ala per

LUIS GALVEZ
VICENTEriimAiLESTER
aullar/asta

Diversos

•

HIPOLIT LAZAR°

Venus Sport Palace B

Despatx a compi.doila

Rda. Sant Antoni, 62 1 64 - Tiara,
011.1 primer de
Beil de sociecat, cornea a la tarda

f

TEATRE BARCELONA 1

AERI DEL POR

.i.

admirat -se panorames e3plendlli

Companyia de Comed!.
1 -ene Lopez Heredia

El v'aige en raer} es com un r,1 en

Ara/. dimarts. benefna de Vlarlano 1
Asquertne 1 comlal de la companyia.
Tarda, a un Quart 11 , lis, I ni,. a
un quart lente;

Programes d'a
TEATRES

La aventura del coche

Apol16. — Tarda I nit: "La gloriosa".
Barcelona. — Estrena de "Los pu

dimerres, debut de la companyia del "Marta ISabe/". de Madrid. Tarda 1 rill, estrena de
Denla,

millones".
Tarda: -La camisa de la P
palnur" I "Las pepones"; nIt: pepenas".
Espanyol. — "El rel fa treballa l'orca
NOvetalo. — Tarda 1111t, - La chulapo
Olympia, — Amerf caln Ciegue.
Poliorama. — Tarda 1 nitl "Traetes
Romea. — elljous estrena de "La ver
inventada".
Cenes. —

LOS QUINCE MILLONES
de r ere Mulloz Seca

CINEMES

TEATRE COMIC

Aetuelltata. — Reportatges d'actualltaL
Arnau. — "Ondas musicales". ".a
sombra de les muelles' . 1 -Tands"
América. — "Forasteros en Rollywo
"Dura de pelar" 1 "Tras la mascan
"1.4,aleyentil:
1
Arenes. — Artistes de varietats.
Aringuda. — "rn bife en AMerica
reina e/ amor". A mee, a la tu
-Vlaje de Ida".
Illa9r;: idonaL.IdL,.
— -Robo en la Opera",
noche del perado'' / "Matrimonio
Boteros. — "La Hermana Blanca":
o nunca" I "El jinete huracen".
Bohe
er2pillos.q..utw.,
. — "S1a m ar a nu;g't
de
pco
re.,,,
"Su
Broadway. — "Eclalr Journal",
buenos camarad3.1" 1 "Meledla D'O

REVISTES
Avui. [Mamen. primer de maig, Insta del
trebal: Tarda. a tres quaris de 5: segon
acte de LA CAMISA DI LA POMPADOUR
la grandiosa rev)sta

LAS PEPONAS
NU, a un [luan donan; LAS PEPONAS,
per tota la rompan3ia. 1 . ,
,
tres Quarts cle Balan, - a general, feee: EL TERROR DEL BA RRIO 1
LA CAMISA DE LA POMPADOUR: nd,
a un quart d'II, //ene lci del praller actor 1 directo:. Artur Lladó, primer acte
de LAS PEPONAS i se g on arte acte de
LA CAMISA DE LA POMPADOUR. Desuelo al centte5 de locainals

CajEtk:I:unani'ya. —

OL.L O
TEATRE CATALA

AP

"DOS

mujeres y

r

Capital. — "De n'Afma hora". "Con
Coll•eum. — "Noche tras noche" 1
"tald.e—jU Ttav.entures de Alberto r
Com
"La ruta de los elelos" 1 --Su
pecado", en espanyol.
Comadla. — "En pos del amor", "Ve
e s a mane" 1 "A casarse. muchachas".
Diorama. — "MI deblildad" 1 "Cabalt
para lodo".
Excelsier. — "Krakatoa". "La vida
meza" 1 "Las ocho golondrinas".
Fémina. — .Madres de: mundo".
Fantaelo. — "Lo que sueilan las Mil.
reS'.
Goya. — "El poder f la glorda",
mon cerveza" 1 "S. A. la vendedora-.

Cempenyla caticau•
le rinwra •conu: ASSUMPCIO CASALS
Pellner actor t director: •OsEP cLAPERA
Ave:, rldn)r(s, lesiu dr' L.e hall, a des
quarts de cinc: CELOS: I

LA GLORIOSA
de &que] Poel-Aregeu
Nil, 1 cada rot,

LA GLORIOSA

Intim Cinema. — "El enemigo en la e

lela Park. — "Ondas musicales".
mandad" 1 "La noche del pecado"
Kurs,aaftl;on—
do:., "CLoamoseptruuendrlean.,Julve.r.in

OLYMPI A
Telefon 34640

de amor".

FESTIVITAT DEL PRIMER DE MAIG

Laietana. — "Susana tiene un secre
" alcohol pregunto", -Mercado a
Hollywood" 1 "Erial:- Journal".
Majestic. — "Mujeres de postfri" .0J1
en espanyol.
Marina. — "Loa Nibelimen5". "Loto ä
[loe". -Hollywood al desnudo" I
tv. tIquirnem".
Mundial. -- "S. O. p . Iceberg", "Mer
do dr eseändalo- 1 .. Nnr1,1n de ev
Monumental. — "El adivino", en e.
rvol" "Irla vida" I "Melorlia on sa
Motropoi. ... "Una vida por otra".
Parla. — "Fritre la empada y la pare
-*Dota Finen:quita".
Patita Palaow — "krakaloa". .La
dad no es el din e ro" 1 -Las ocho
bandrInas".
Peldrareny. 01. -Samarang". "E/ Mito de
parroquia"
ia I "Su última pelea", en
Pubeil il neareMa. — Reportan:es draetuall
Hayal. — "Una vida", -El adivino".
e spaiwol. I "Melodla en azul".
hatea Cinema. — "La loteria del dIabl
"El atracador de Tekln" I "A eaf.:
muchachas".
Saie Vieterla. — "La mano asestna
- 1, 1ine (pilen eres 1‘1".
rimel Cinama.--Relna el amor", .S1
cado de yeettnelalos" I "Canción
Tivoll. — "E/ zarewitseh"
Trlomf. — "Los nibelungos".
aviador", "Ho/13-woCel al desnude
"lleno taquimeca".
Uenuinaona. — -La reina ("rec line de
VOlqa. — "S. A. la vendedora", "I,
Fraw-Isqulta". A enee, a la 1a
"7 1 "Vuelan
X11.41. 1.li-"br211 5in
seonnseonmlibdrae,
ranriones".
Ramblas. — "El Demoledor" 1

FUNCIO GRAN MODA, 4 .30 TARDA,
1 COLOESAL a les 10 ni!, presenta:u

Dos importantíssims debuts

COCKTAIL
PICII
RIEVUF HIPICA AMB CAVALLS QUE

D'UNA CONCEPCIÓ PLENAMENT

ULTRAMODERNA

BALLele, SALTEN I TOQUEN MUSICA

UN

APIIESMIDI
AL
KSPonTS

BERLINA
5

411ORTES

PLACES

CAMP GELS

ORIGINAL CRESAGE

presenten( .11 maleta les manees
celebritats de

HICIIN
-nao 6TRGIC

PETERS

.500

MANEJABILITAT 1 ADHERiNCIA INIGUAIAB1ES
'MOTOR FLOTANT e• AMB VÄLVUL ES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
FRENS HIDRÄULICS
RODES INDEPENDENTS
DE
BARRES
DE TORSIÓ
SUSPENSIÓ PER MITJÀ
CARROSSERIA TO T CER " MONOCOQUE "
VENICL E TOTALMENT AERODINAMIC
MOCITA 7:100 Km. PES: 900 Kgs. COMWM: 9 LIS PER 100 A'nr.

2 HERBEN

TROUPE FIJCHI

SISTERS RUBIO

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT 15 DE MA1 G

1 ele ealadieenn• clown.

Germans °taz
Fink

Ayeres

MARIA AGUILAR
Corts Catalanes, 415

Iiikating—Revue

lel más nwrarellee L• rnixima naveta(
Botito.* • tres ptas.; general, una pta.

TEATRE
Iras

POLIORAMA

Companyla de Gomediee Gemiqueo
LUPE RIVAS CACHO

Avul, festa del trelfidl, dada, 515. i
nit, 1015. TRASTOS VIEJOS, II de tes,
1 nit,

OS, tarda

Sucursal a Barcelona:
Rambla de Cataluda, 90

CONCESSIONARIS PER A BARCELONA
SOCIEDAD ESPA 'OLA DE AL/TOMOVILES CITROEN, S. A.
Plaza de CAnovas, 5 • Madrid
...

MUSIC-HALLS

MOTOR, S. L.
Provença, 32S

Delegacions:

Valencia-Sevilla-Oviedo

•••

• • ilt1,•

/

Apolo. — Varietats 1 Mercedes FIN.
- V arietals. Bestia Val/
EmIlla Domingo".
Pompeya. — inamilareCIO de 15 tempOr
de p r imavera. Grans atrarcions
Edite Conoert.
010.ARnagn
3Iirtin.
varietals 1 Celeste Gri)o
•

DOIne.
I togellla Martin

StambuL— E1 helMel erS0 n.
D IV E RS
S O S
«M.O, Doré.. — Orq uestra erren!
11,1501
salo
l Doré jirsZnI la Royal). — 10 Cr

lleva
Triana. — Tiple eglb Humane, dirtgit
— Avell I ceda dla. The d
ilb inda.
PaepLeifriZ
Cena
Holla RISS. — ATbil 1 aula dith rae
sant.

