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Hostes del Conteréntia Club L'organització de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya (1)

Pel mare del 193n es va fer públic feta. Sólo uno se levanta — explica el
report — para decir que .1Ianresa
Binde prestar tomas pesetas que rePre-

el manifest d'"Intelligencia Republica-

Recouly
Raymond Recouly sent el plaer del
viatge. Ben be la meitat de la seca obra
deu ésser feta en vagons i estacions.

L'altea rneitat són 'libres de guerra; el
viatge i la guerra deuen hacer contribuit
a donar aquest to una mica solemne a
la seca figura i escarquillar aquella ulls
blaus que no s'aturen mai.
Fa uns quants die; que ha arribat ¿'Italia, on va anar procedent d'Espania.
Ach cingue per escriure iniormacions
al "Paris-Soir". i encara q ue l' EsPa
-nvadeprtscunamil
Recouly. acostumat al to diplomàtic,
parla de la política coma bon coneixednr.
Però a un francés illustre mes val par.
lar-li de les coses del seu Dais.
Hem comencat parlant d'eleccions i
la situació de Franea. Raymond Recnuly
és optimista:
—Tot el rnoviment Que s'observa en la
política francesa es a favor d'una modificació del regim parlamentari, per tal
de suprimir els abusos i les corrupcions.
Franca no és ni mor:Ya:mica ni dictatorial. peró un afee Stasiky pot Mestrar fins a quin punt el set: regim parlamentar' necessita una reforma. La gent
que es l'anea al carrer, i la que — armase
— senti la indignació i la
veraonya del nue nassava, no demanava
res mes que una denttracin del; costoms
Peris un escandol tan groß hacia
de fer néixer inquietuds que, per altra
part, 0cm eren noves dettot. I aixi hom es
convence més i mes cine per tal de
pcnar remei a la inestabilitat de la ro1 tiza francesa cana retome el poder
executiu i trcure moltes prerrogatives
que temen els parlamentaria. Franca,
Per les seres necessitats politiques i rel
paren que té a Eurnpa, calia que conserves una unitat d'acció i es mantingués
unida a l'interior. afalgrat totes les deformacions de la veritat que hora ha intentar fer. el que ala esdevingut és
als;), i pron. Avui. grades a la generositat i al patriotisme de Doumergue,
els partits flan sentir les necessitats nacionals i els perilla de l'hora i han
collocat Franca rer damunt de les seves
nuerelles. I.a no, sha im esperar.
La situacia económica és excellent i el
déficit está a rolar de desapareixer. Els
funcionaria han acceptat les reformes
perquè ells miteixos cataren concencuts
de la seca necessitat. Els antics combatents. q ue havien i iscut retirats de la
vida de la nació, veden intervenir-hi influenciar-la.
—Fa e
pe — dernanem —que heu tornat dItaltal Podrieu dir -nien quelcom
i, al mateix ternps, parlar-me de la situació europea, despees del viatge de
Ilion?

na". que portava la signatura de republicans d'esquerra de tots els matisos.
'Fambé ha y uco donat el nom els anarcusindicalistes Joan Peiró i Pere Foix Welaville t. Aquest fet produi un graut rebombori en els medis coniederals. De
tal manera. que en el primer míting celebrat pela sindicalistes &mires de la
dictadura. que tingté lloc al Teatre Nou.
Joan Peina davant d'un auditcri poc
propici, bague d'explicar Ilargament la
seta actitud. Alaans, ja baria publicat
un document en el qual reconeixia la
justicia de totes les censures que se
poguessin adrecar: He roniwndido 'tic
para ntí nn hay más ase dos caminos:
o retirar mi firma del pie de ogucl Ma
ostracismo.-nifesta,ohudrm!
Opta pel primer catan, després d'haver
estat nornenat director de "Solidaridad
Obrera" i requerir al mateix ternps per
l'organització per a retirar pahlicament
ha signatura del manifest
Republicana. Aixi ho jet: en una Iletra
oberta del 3 de julio! del 1930. Pere Foja
va seguir-lo en la sera actitud.
Per tant, oficialment, els anarcn-sindicalistes de Barcelona trencaren tota mena
de l'innata auch el, pcnitics republicans.
Es curins ole remarcar q ue. pot temas
abans, baria aparegut un manifest del
Convite Nacional de la C N. T. en el
atta l proclamaren su solidaridad (in-un:-

rigia Joan Peirn, el (mal trina com
redactors Eusebi C. Carbó. Sebastiä
Clara, Pere Foix, Ramon Magre, i ¿al
Ire'. L'administrador era el senyor Pere
Massoni. En el seu article editorial deia:
"Solidaridad Obrera" viene a reafirmar
dr forma resuelta los enrulados del Sindicalismo re z -olucionariuu. cuya finalidad
inconfundible es el conuorismo anárquico
y cuya ea-ni-cejen; inds sustancial se halla
en la lucha abierta contra el caPitalismo
y el Estado por medio de la acción directa del proletariadiu. por la acción ret'o/:trinitaria encauzada hacia la es t ructuración de una nueva economía. por la
cual los individuos sean libres económica,
politica y socialmente.
Viene, en fin, a ejercer sin eufemismos, ei contemPlaciones, una critica cruz
• -Mil.

Quan, l'anv t 930, la C. N. T., en plena
reorganització considera que era imprescindible la reaparició de "Solidaridad
Obrera", es troba altra veg ada anula el
problema de la manca de diners. Hom
artella a tots els recursos de recaptació
peró els resultats foren migrats. Per
assegurar la sortida del periòdic mancaven encara rs.000 pessetes. anar a
cercar-les? Sortosament per a rortanitnació, els Sindicats de Manresa tethen
dipositades en una casa de banca 23.00n
pessetes q ue destinaven a la construcció
de la Casa del Poble. En assabentar-se'n
els dirigents de Barcelona, diuen: Conoci e ndo el sentimiento de aquellos trabajadores, a CITO: Ites dirigi1,0! Para ase

te curnperl.

—Ara que hem parlat dels afers de
lora, perineteu tune parlen: d'ari. Suposo
tue no lis sabrá greu nue narli amt,
franquesa: el costee renortatge srbre la
rida de Barcelona. a "Paris-Soir",
hretot la iirniaciii costra cite a
luna el
el's fets de la placa de la Conciadia
e s Pr mi l letaen cada dia es va trobar
guem-ne exagerada.
(Con t inua o

lo pdg. 7, ol Pes col. O

tra els oradors locals. Angel Pestafia
i altres personalitats de ranarco-sindicalisme barceloni. Grinyó, de Sant Vicene
de Castellet, va dir, segons el report
oficial: Camaradas, tened en cuenta que

avalan el pr.stamo Sindicatos como la
Metalurgia, Artes Gráficas TransPortes de Rarcelouo. rcsooudiendo con cm
documento firmado Por el presia'ente
los Sindicatos mencionados. Esta es una
garantía más digna de tener en consideración que la de ese l'aneen) Ilie ni
siguiera paga intereses.
Na costa naire convimcer els assistents
a l'acte. Angel Pg4afia, que parla en

No és pas fer córrer un secret dir
que la República, d'enea del triomf
electoral de les dretes, ha semblat
resignada a les tintes mediocres i a
les ilaires estantisses. Independentment d'altres causes, hi ha potser—
o be hi ha hagut, perquè eis modes de l'opinió semblen anar canviant altra cegada — cerca lassitud
darrera la primera provatura desalenada de posar en manca el pais,
de refer-se vertiginosament de l'estranya absencia que dura unes guantes centúries. Els sobrevinguts moments de depressió, d'incompetència,
de retorn refiat de les antigues ohgarquies, d'aplanament de tot ideal
gosat i de tota flama, no shan pa.
encontanat a Catalunya, al seu cor
i cervell que és Barcelona. Entre nosaltres dura el desig, la necessitat de
ter, l'aura popular al volt d'un ideal,
la República vivent.
Ilt havia hagut un temps, el de les
Corts Constituents, que Madrid guanyava punts relativament a Barcelona, i tenia, potser, un aíany mes sorprenent, una "inria” (en el sentit
d'escomesa ardida) mes impressionant, per ço com venien a representar la nona apetencia de velles races
que havien pogut semblar com momificades en llar indigencia de voluntat, en Ilur resignació a ben de taques
aclofades en el paisatge. Era fresca
remontó de la revolta i fina en Veventual equivocació hi hacia una loeça, una secreta promesa vital. Els
catalans sensibles van adonar-se'n

Joan Penal,
ataque en su propia base la Posición vacilante, irresoluta, llena de nebu/oser,
en que yacen situixtas fas izquierdas esEl número, dedicat als presos socials,
contenia nombrosos articles, todos Por
ten igual dignos de figurar en e 1 archivo
de toda biblioteca, aegons escriuen ele
secretaris de la Regional.

La

dissidència latent

L'any 19311 la direcció de nanarco-sindicalisme a Catalunya estava encara a
mana deis elements moderats. Angel
Pestafia i Joan Peiró representaven un
papen principal. La dissidència. ¡Neta\ era
latent. En Eassernblea regional que va
celebrar-se el 6 de julio!. loan Peiró,
responent a una intervenció del delegat
d'Arts Gräfiques, el cual demanava
equanimitat i serenitat als redactors de
"Solidaridad Obrera" i Que no hi haguessin atacs apassionats entre les tendències que es dibuixaven dintre la
C.N . T.. va dir que per part daquesta
tendencia que ara demanava serenitat.
seis atacava vilnient i canallescament
arribant-se a dir que estaven d'acord
amb la policía.
F.Is extremistes de l'organització no
estaven disposats a tolerar de cap macera els coqueteigs les relacions dels
Sindicats amb els politics republicans, de
la qual eren particlaris Pestafia i Peiró
malgrat llurs solemnes desmentiments.
Va aparèixer 110 dncument que signaven
el Comitè Regional de la C. N. T. ¡ la
Cenfederacitó de Catalunya. en el qual
es deia q ue l'organitzaci3 no se ha contprometido con nadie, absolutamente con
nadie, para ninguna accian revolucionaria.

Totes aquestes ziga-zagues ne ßón res
mes que la romprocaciA cite. de fet els

Be, dones, durant les Corts Constituents, la Liga, pricticament, no
va existir a Madrid. La Lliga se
n'aconsolava, potser, tot pensant que
ella no era pas noia de carece, sine,
de pis. Li esquela de ciare retreta
de les empentes d'un gran exode. Però jet i fet la Lliga inaugurara aleshores la sera política republicana, que
hom pot definir dient que és el inc
de les absincies. De primer va esser absent, de Madrid, de la creació
de la República; ara es absent, a Catalunya, de l'erecció de les institucions autonòmiques.
I, inversament amb els moviments precipitats inajornables de la vida, Ilues
homes feren, a destemps, presencia de
política de candidatura "administrativa"
en la Barcelona d'estructures insuficients;
i ara fan presencia — de tramoistes
tot plegar in g loriosos — en un Madrid
enrait per una legió de diputa ts anänims,
entretingut en la politica grisa
mica de la postració republicana i del
revifament cautelós de tot el que fon
a Espanya insignificant o nefast.
Aquest aparent contrasentit. no és pas
imaginable que passi impercebut al seny
critic del nostre noble mis agudit que
mona catalans no creuen.
I, tanmateix, d'un tal contrasentit en
deriva una valoració ben clara de la
segonia incurable de la Lliga. — Ni que
em vagues no em dedicarla p35 a glorificar cada moment i detall de les nostres iniiciatives es q uerranes; i altrament
LA PUBLICITAT no es pan una
a la inversa. peaS igualment conde:amada
a l'obligació menuda de l'oficiositat. Per6
ningú no not dubtar de quin cantó han
estat les iniciatives. I cui diu les iniciatires din les responsablitats, i el batee
concorda amb la generositat de l'instant.
Les Esquerres han fet ciure Catalunva
duna manera mes franca i prntannnistica
que no haguessin pogut combinar mai
les traces {redes i les gestes cohibides
d'un catalanisme esrecialitzat en les devnrions plutocrätiques.
I erra, la veritat, que la Una, en
canvi. amb tota els seus tärtics i técnica,
els seus politics realistes aliats amb els
rarlins i amics dels radicals, doni la
impressió que allá on encara actven,
encara armen algun incident subaltern,
i fan parlar de vegades dells mateixos.
ha atenyen. mis que per per nrópies qualitats determinants. a falta daltri.
Josep

CARNER

Ventura eassol inaugurará
una biblioteca cedida a la

ciutat de Perpinyà

Perpinyä, — S'anuncia que el dia
26 de l'actual arribara en aquesta
població el conseller de Cultura de la
t;eneraitat de Catalunya, que vindrà
amb motiu de la celebració dels Jocs
florals.
coherencia.
Durant la sera estada a Perpinel
Josep Maria PLANES el citat conseller lliurarà solemnement a la ciutat una formosa biblioVeni's LA PUBLICITAT deis teca. cornposta de volums de valor,
dies 21. 22. 24, 25, 26, 27, 28 j za d'abril oferta per :a cintat de Barcelona com
i 3 de maig.
a prova efe l'amistar que uneix amb(Sfabir.) )
diles ciutats.

darrer terne. es trobä ja amb la teína

Els personatges de la
D ctadura tornen
Madrid, 3. — En l'exprés d'Irún
ha arrihat a 3.1adrid l'ex-ministre de

la dictadura senyor Yanguas Messia. Inesperacen a l'estacin un norn!n'Os grup d'amics i correligionaria.
El senyor Vanguas Messia ha conversal arnh el: que l'esperaven, i despees sha dirigit cap al seu domicili.
II adral. 3. — Shan rehut noticies
que tinten que el senyor Calvo Sotelo s'ha azoras a Soria. Des d'alli ha
parlar anda la seca familia, i els ha
dit que arribará a Madrid pels voltants de la una de la matinada. Es
creu que s'estallara a l'hotel Roma.
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Una inferioritat

anarco-sindicalistes estaven ja profitn—He anat a Italia, i eme assegurar- prestaran su apoyo tutora! a "Solidaridad dament ulividits. EI grup dcls irenN
fArtrat darrerament ne, #s ultra cosa ente
vos que les relacions d'aquel( pala amfa Obrera", con el aporte dc 1S.000
Pesetas
el re , ultat d'aquella dissidencia. L'altarFranca estan millar que mai. Certes di- reintegrables.
ferencies — de totes maneres accessäEs va celebrar un gran natin7, al Kur- quistne primitiu no va poder pair
eles — persisteixen entre els dos sal- saal. de Manresa, al qual assistiren, ul- tent d'inaugurar una poEtica d'una certa

sos. Però sobre dues coses estan
cord : per a garantir la independencia
¿'Austria i p er a conservar el natró or.
No he de fer can proces del regim italiä- Ne s6c dictat o rial i estimo massa
la llibertat neme em sedueixin certs
regints. Fnicara que cap no és perfecto
jo em quedo amb el nostre. Però nin fe.
i segurament vosaltres, tan Ililals
a la Mediterränia. tes feliciten amb mi,
‚tute hi haei una base d'entesa entre els
robles Ilatins.
Baritina ha fet, d'encä nue es ministre d'Afers Estrangers, una gran obra.
Vela tenlos que al Quai d'Orsay no hi
ha, ia hagut un home efe dots tan remarcahle5. i el viatge que acaba d'acontphi- es la primera etapa del restahliment exterior de Franca, que era de desitjar que es fes. Cree q ue els niii estimem la pan en% hem d'alegrar d'aquest
linie gstat de enses . perqui• Ni e s possible
que duran t un reclina no sohrevirgui rar
ec• mnlira e i3, acinesia ente ca — nue es va
elihnixant — entre Frarca. Italia i Nng laterra allunvara tut perill d'un cnnflic-

de

pron.

"Solidaridad Obrera"

Inquirimos en N admi--tiren.d:
nistraeián pnra saber cómo estaba, y no
sacamos nada en limpio. Aárt hor no
se han aclarado aquellas cuentas, ni se
aclararán ¡amáis.

Raymond Recouly

sentar; un día de jornal. Este es abucheado: voces piden su expulsión.
Finalment. el 31 d'agost del 1930. reaparegué "Solidaridad Obrera". La di-

tanc;a1 con todas las fuerzas políticas
sociales que (-Maridan Os ei Punto conc r eto de exigir la convocatoria de Caen
Constitu y entes : que llquiden el Pasado y
nit(fY, cauce a la corriente de;
pensamiento moderno,

El gran problema del diari anartosindicalista ha estat sempre la qüestió
económica. En la majoria de documents
que hem fullejat — 'libres. opuscles. acres de reunions o d'assemblees — siguin
de l'epoca que siguin. ens troten.' sempre ami) el mateix clan:: "Manquen diners per a 3olidaridad Obrera!"
Quan. a finals del 1917, Angel Pestaña, despees d'una serie de peripecies,
va fer-se cärrec de la direcció de/ diari
co trobar-se que la tirada d'aquest estaca recluida a tres mil cinc-cents exentaplans, malta dels quals no es cobraven.
De que vivia, dones. el peribdie? Angel l'estalla respon: De los donativos de
los Sindicatos, y de los anuncios. y de
los ingresos inconfesabres.
Aquests ingressos inconfessables Proceden de l'Ambaixada alemanca, a canvi
de la publicació d'articles mcdt dominentats sobre l'emigració d'obrera espanyols
a Franca. La campanya de la S'A contra l'emigració fon molt intensa. Lea
notes per documentar-se i al gun c o n el,
articles ja escrita eren llitrrats al director de **Solidaridad Obrera" per un
agent de l'espionatge alemany que era
al mateix lempo. el nui donava els diners. Així ho afirma Angel Pestana, el
qu'al afegeix a continuació: Cabe decir
tambián que la organización nada sabia
en concretn, aunque 10,1 sosPec h as fue
-ron
«enlutándose cada día.
a Redacció i l'Administració de la
Soli d'agiten tems bou expulsada nairehé per la violencia. Els ata els s ubs

maig

Press16 al mi/en de la Mar: 755'6
mallmetres. Temperatura actual: 116
gnus. ilurn/lat relativa: CO per cera!. Veloenat
vent: II quIlOmetres per hora, del nora-e:test. SisiLltlltt horttiontat, en promedl: 20 quilòmetres. Esta{
de/ cel: cohen d'Acu , Ast. I Cu. En les darreres 21
bares: Temperatura maxima: 202 grial. Temperatura
nuntma, 12'2 gratis. Recorregut del vent: 151 quitó..
metres. PrecIpltaelfl: iuttdls. lnsolacIó en el ella datar:
6 dores 45 minuts.

Solemne investidura dels primers Deu minufs de LES DUES TENDENCIES
doctors "honoris causa" de la Uni- conversa amb
per JOSEP NIMIA PLANES
Raymond
versitat Catalana

Les causes de la crisi foren tan
singulars i la solució ha estat tan
sorprenent, que no era exagerar temer que el primer contacte del govern Samper amb el Parlament seria
tempestuös. La realitat ha defraudar
l'expectació; la mediocritat del cap
del govern ha superar totes les previsions; ni erupció passional ni cenoció: al liarg del debat el senyor
Sanaper ani a remolc de totes les
intervencions, cictima de la seca insuficiencia parlamentaria. El debat,
pe/Ni, no ha estat inútil, no perque
hagi posat en evidencia la feblesa del
govern substitut dell mateix i la Seca
supeditació a les ¿retes, perquè
li sin mala:ties congènites conegudes
de tot'nom, sitió perquè ha aclarit un
precepte constitucional que una part
efe l'opinió interpretava erräniament.
La determinant de la crisi bou la
iniciativa presidencial d'adrecar un
escrit al Parament explicant per que
hacia demanat al govern que refrendes el document raonat que hacia
d'adjuntar a la hei que es negara a
signar, en tornar-la al Parlament.
Tots els qui han intervingut en el
deban començant pel senyor Gil
Robles, han reconegut que la doctrina invocada pel senyor Alcaiá-Zamora era la bona, la positivament
ccnstitucional, i en conseqüencia que
per a exercir la facultat del veto cal
:a signatura d'un ministre. Sense Doctoro "honoris causa" assistents a lacee d'ahir a la Universitat, entre
aquest requisit la Cambra podria conels seus companys
siderar com un paper mullat el documear en el qual el President de la
Com ja anunciarem ahir, a la tarda gacions histätiques, especialment de la
República justificaria la interposició tingué llar, a la Universitat Autóno- Història de Catalunya.
del veto a una llei, i per tant el ma, la sessió solemne en la qual haAcabat el discurs i enmig de grata
donaria per inexistent, de la mateixa vien desser investits en llar docto- aplaudiments
abraca el senyor Mazó,
manera que ara les dretes Preteaen rar -honoris causa" els senyors Macó
que
dóna mostres ¿estar f nrtament emoque en bona doctrina constitucional Torre:ir:, Puig i Cadaialch, Lluis Si - cionar,
fina al punt que el díselas tie
ho és el document presidencial que rd t i Enric Finke, els quals no fa gracies
l'ha de ilegir el seu padri, ear
tot el pais cnneix. Perque la decisió multes setraanes havien estat come.
no pot fer-ho perque l'emocin l'zn
del President no pogués esser presa nats per aclamació del Claustre Uni- el/
priva.
com una simple expansió el senyor versitari a proposta de la Facultat de
Seguidament el doctor M1'',15,
Alcalá-Zamora necessitava la signa- Filosofia i Licites, acord que es féu dun silenci emocionart, rep
la investitura d'un ministre i si aquest requi- públic oportunament.
dura de mana ricl Dr. Bosch-Gimpeea,
sir era inexcusable per a tornar la
el
qual junt amb els padrins l 'aluda a
La
sessió
se
celebra
a!
Paraniml
Ilei d'amnistia a la Carnbra, en negarse el govern a facilitar-lo és evident de la Universitat, i hi concorregueren posar-se-la. Despréo. a precs del rector,
que obstruia la facultat presidencial representacions de tetes les institu- S ' assell entre els doctors del Claust2e,
cions i entitats cientifiques, artist:- que el felieiten efusivament.
del veto.
La pretensió del President de la ques i literäries de Catalunya.
Ocuparen la Presidencia e i s :lum(Segueix a la paa. 3 cN! 5.1
República era lógica; la resistencia
a satisfer-la era protegir una hei bres de la Junta de Govern de la
Universitat.
composia
pel
Rector,
doc:arada d'anticonstitucionalisme contra la reforma necessäria que el Pre- tor Bosch-Gimpera; el Rector honosident proposava: el govern amb la rari, doctor Diaz: els degans de totes
seca negativa no solament inter- les Facultats, doctor Rubiä i Lluch,
cepta el veto sine) que, com deia el honotari; doctor Xirau (Joaquín:),
senyor Azafia, comet una usurpació doctor Trias i Pinol, doctor Boix
de poder, perquè cohibeix el dret Raspall, doctor Deuloicu, i el secredel President de la República, que tari, doctor Castillo.
En lloc preierent i a la dreta de
es vela en l'alternativa de signar a
contracor una Ilei anticonstitucional la Presidencia prengueren seient el
o provocar una situació excessiva- conseller de Cultura, senyor Ventura
S'estan ultimant els preparatius per
ment perillosa si no la signava. El Gassol, i els membres del Patronat
a l'Assemblea general d'Acció Catalana
President de la República tenia raó: Universitari.
A l'esquerra de la Presidencia hi que se celebrarä demä i derni. P ass at. Al
el responsab:e de latan a la ConstiSecretariat del Partit es reben les crztució que la promulgació de la Ilei havia tots els catedrática i professors dencials
i certificats de nombre de Socis,
significa era el govern: es natural que formen ei Claustre. Donaren
que
són els documents indispensables per
guardia
d'honor
a
la
Presidencia
maque presentes la dimissió. Per part
la participació de les Entitats i Deledels qui volien el veto no ha existir cees de la Universitat, que vestien agacions
a les deliberacions. També shi
cap maniobra contra la Presidencia uniforme de gran gala. La major pan
reben
les inscripcions per al dinar de
dalmätiques
ant:gues
i uixers amb
de la República; els qui han maniodiumenge
al Restaurant del Parc, en ei
dels
proiessors
vestien
de
toga
birj
brat han estat els qui havent votat
la hei han volgut que prevalgues amb ret de:s colora tradicionals de Ilues qual cl senyor Nicolau d'Olwer i Amadeu
Hurtado
pronunciaran interessants
t ras els seus cid; constitucionals. respectives Facultats.
parlaments.
Aquesta actitud no pot sorprendre
Aquesta Assernblea és la quarta que
LA CERIMONIA
a ningú; el que sorprèn és la docilitas del senyor Lerroux a avenir-se
Unerta la sessió pel rector, aquest or- celebra Acció Catalana d'ençà de la seva
reestructuració
posterior a la Dictadura.
a fer el joc de les dretes en aquest dena al secretari de la Junta de Uovern
conflicte entre la Presidencia i el que ilegerxi els acords presos pel Claus- Fou la primera la que tingué lloc al PaParlament. D'en 1 de ningú mes sine, tre peis quals son nornenats nuctora eis lay de Projeccions el dia :22 de mare
de 1933, poques sétmanes abans de l'adel ell depenia que la hei danmistia esmentats investigadors.
torns. a! Parlan:u:U el! Im va imAcabada la lectura, els padrins d'a- veniment de la República; en ella es
constitui
oficialment el Partit Cata/artista
pedir malgrat estar convençut que quells, allompaurats dels uixers, surten
en alguns extrems era anticonstitu- a buscar ens senyors Maçó b Puig, 'que Republicà, procedent de la fusió d'Acció
Catalana, Acció Republicana i d'Ares
cional. El seu tribut a les dretes no aun els que es troben a la Universitat.
forces catalanistes republicanes de CataPot ésser ni més evident ni més
Loa cegada al Paranimf, el rector lunya, i s'aprovaren la Declaració de
:amentable.
mandesta que els altres dos investiga- principis i Estatut da la nova organitHa volgut disfressar la seca sub- nora als quals ha estat cuhterit aquell facie; politica.
missió vergonyosa amb el täpic de honor es troben impossibilitats, per maLa segona Assemblea del P. C. R,
la pacificació dels esperits, i ha ialtia, d'assistir a la cerimónia.
tingué lloc al Palau de Metallúrgia
arrodonit el concepte amb una risible
eguatainear el doctor Pericot, padri
l'Exposició.
Convocada per fiicar lactiinvocació a rara del sacrifici. L'Unic Sei anetor biret, liegeix el discurs de
sacriiici que hi ha hagut de debo ha presentaciá i elugi oc ix personainat de: tat del Partit davant la convocatòria
d'eleccions
al primer Parlament de la
estat el de la Constitució i el de la scu apadrInat, un deis tninurs arqueulegs
Justicia, malmenades per la conxorxa moderas, el qual ha consagrat gran part Generalitat, se celebra el i6 d'octubre
amb les ¿retes. Ha dimitit: no pocha de la seca activnat a e.xcaracions per de 1932, amb assistència de mes de dos,
fer menys. El que costa d.entendre ternes luspaniques. Es mod aptauult. se- niii delegats i afiliats, i coincidí amb la
és que els seus compartes de nan- guidament el doctor Rubio i Lluch ja famosa crida de Lleida del President
fragi constitucional hagin trohat la elogi del sea apadrinat, el filösof ale- Macla. L'Assemblea es pronuncia unisalvació al banc blau. Els que ne- many doctor linke. ni: un magninc nimetnent per la propugnació d'una enganen la signatura quan tenien el mectirs la ressaltar la P ersonalitat da tesa de les forces catalanistes d'esquerra,
i davant del refús d'E. R. de C. acortlä
deure moral de donar-la sin imperu:11p de les investiga--questdinrl
meables a un altre document presi- visas illosunques, en el qual tant lia tre- presentar candidatura en les esmentades
dencial que diu el mateix que deia baliat, tambe, el doctor. Aeallats els eleccions. Fou la candidatura de Conaquel f que els esglaiava. ..1:xó no Im ap,audiments que l'auditori tributa a N- centració Catalanista Republicana, que
ha entes ningú, ni podran explicar- rador uarrer, és Ilegida una carta del plega, al costat dels millors noms d'Acho mai satisfactäriament. El senyor doctor linke, en la qual agraeix l'a- ció Catalana, diverses personalitats de
Samper shi vela tan perdut que cord del Llaustre, i lamenta no poder relevant prestigi politic i intellectual.
Finament, 'any passat tenia lloc a la
despees dauxh dubtem que en cap assistir a la sessio, car una malaltia
mateixa sala d'artes del Foment Automoment pugui disposar del minimum obligar a tornar al seu pais.
nomista Catalä, del Saló te García lierd'autoritat necessária per a servir
Hi manifesta, també, que hauria en- nändez, 1[3, cmi se celebrará la d'enl'alt carrec que ocupa. El set, desti cara, una cegada mes,
haut la cultura po- guany: l'Assemblea general extraordinaés navegar a la deriva perpituament:
htica mundial, con) sens Incurra en els inel rar ens din, però, que tindrà una comparables tresors de l'Arxiu de la coro- ria del 12 de unen, on va reestructurar-se el Partit d'Acció Catalana Reputravessia ben curta.
na d'Aragó i que revela la maduresa blicana, que vingué a substituir, definiticosmasiesellammeneummesmaemmsmempu politica de l'estat catalano-aragones du- vament, el Partit Catalanista Repuhlizi.
rant un paren de segles de manera sor- En aquesta reunió Acció Catalana muta
prenent. Hauria afegit, finalment, unes chita nova sobre les idees
de semnre t
paraules de joia porqué aquest honor re- comegara amb ella una c ih rant ran,
En la convocatörla de la
caigui en un ciutada d'un unperi que puya de mitings i converses arreo , ne
joventut do Cstalunya per a a través dels segles ha mantineut tantes Cataltun a. Resultan( de les delibe,-ala conversa del dia 13 de i tan amistbses relaciona amb Espanya. ciuns d'aquesta Assemblea són la Dol'actual, un lapsus d'atenció
El doctor Jordi Rubió fa tot seguir U elaració de Principi s. que és el finament
presentació i elogi del sejiyor Maen i idenlógic actual del Partit d'Acció Caf6u dir-nos la frase un xlc
sarauista: "Queda convocat Tnrrents, del qual Tem pla que fa ten talana, i l'Estatut Pel qu al e, regeix
tot el JOVENT DE BARCE- just ara trenta anys que dona IN seca on S'estableix la periodicitat anual d'aprimera Ilien d'hisinria ..ata:ane, per in- questes Assemblees.
LONA". El bon sentit del
elisposició del Ilavors catedratin el docLi dona, ami mateix, im especial relector potser Ja •'haurà adonat que vollem dIr: "TOTA tor Rtibió i Lluch, als deixeldes de la tiro el fet d'ésser el primer arte oficial
Universitat, entre els quals es comptaven riel Partit en partiejpä el senyor
LA JOVENTUT DE CATAeoraelnr q ue té l'alt honor d'apadrinar Anude] Hurtad, i in tute 'i important
LUNYA". L'hora, oom dOlern, el set, vell mestre.
d'hnmes destacara catalanistes rePu blia les onza del mati, I el local
Enumera detalladament i amb gran caos que amb un manifest puhlicat uns
Corta Catalanes, 583.
coneixement tata l'obra literaria de Macó dies abans s'incorporaven definitivament
i Torrente en el camp de les investi- a Acció Catalana.
Lmmenxemnineinummrtomenvforrufffturin
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1 ocasionar als edificis i carn a garantia
del compliment del pla de producció proposat.
Tretzena .. —Fixades, en fer-se la con cessió, les condicions d'atore' amb les
quals llama de desenvolupa--se el pla
de producció proposat, l'Ajuntament Po
nomenar un delegat o una comissió-drá
que en representació seva i sense im
en el que sigui gestió admi--miscre
nistrativa de l'empresa pugui c.-intratar
que per part d'aquesta es mipleixen
les esmentades condicions.
Catorzena.—Els concursai, ii podran
presentar les seves propostes acompanyades deis documents justificatius de la
personalitat del concursant o empresa Per
ell representada al Registre general de
secretaria de l'Ajuntament, pel termini
d'un mes a partir de la publicació de
l'anunci del concurs en el Batneti Oficial de la Generalitat de Catalinlya.

EL CINEMA
Per uns nous estudis a Montjuic

L'Ajuntament obre un coricurs
per a la cessió de dos palaus
al mati

El dictamen aproyat en el Ple
En la darrera part del Ple de
l'Ajuntament començat dilluns, continuat dimecres acabar dijous al
matí, es va aprovar el següent dictamen de Pressupostos:

PREÀMBUL
Barcelona constitueix com e rcia ,nen el centre de distribució a Espanya del material cinematograiic.
Podria i hauria d'ésser, a més, un
centre actiu de producció. No li manquen per a convertir-sen condicions
de tota mena: una indústria variadissima que forneix els materials acressoris dindole tan diversa que la producció Ginematogräfica reclama; una
mi d'obra destra, les quals aptituds
d'enginy i habilitat manual encaixen

exactament amb el que exigeix aquesta indústria; un mitjä geogrific d'un
clima adient amb paisatges variadisaims a curta distancia i amb comunicacions rap ides; una organització comercial que facilita la distribució deis
films produits, i la base inicial d'un
mercas propi. per be que reduit, -segur. I encara en la proximitat immediata de Barcelona, un marc adequadissim. com Es el Pare de Montjuic amb els seus jardins i els seus
palaus de condicions immillorables

Alerta amb e corl
Aneu a experimentar
una nova gaubança
veient dissabte al

FEMINA

una filigrana d'enamoraments , esp ienclors i harmonies.

amb Richard Tauber!
Richard Tauber

RICHARD TAUBER
per a convertir-se en centre importantissim de producció cinernatogratfica.
El fet que els jardins i els palaus
de Montjuic siguin de propietat de
l'Ajuntament de Barcelona planten
la qüestió de Si correspon a la Corporació prendre una iniciativa que
tendeixi al fornent de la indústria cinematográfica barcelon:na. Es indubjable que si e: que ara esta bastit
urbanitzat hagues de construir-se amb
aquest fi no escauria fer-ho a EA.tuntament amb tal objecte. Perit Es evident també que el dense de l'Ajuntamerzt és treure, en bé de la ciutat, el mäxim rendiment possible del
seu patrimoni. I és u u . fet per tothom reconegut que, com a conseqüencia de l'esforc extraordinari que féu
Barcelona en celebrar la darrera Exposició, han restat als jardins
Nfontjuic uns palaus buits, inaprofitats, l'adequada utilització dels quals

loo

podria ésser font de treball i de riquesa. D'aquests palaus, els uns tenen
ja destinacions culturals i artistiques,
que contribuiran a donar relleu i prestigi a la nostra muntanya; en el cas
d'altres, situats a la part baixa del
recinte de rExposició, finta imprudent
lligar la seva permanencia amb concessions de certa dorada; per?) n'In
ha d'altres, encara que per la seva
situació topográfica més elevada i
a la zona de jardins, no és probable
que en un temps prudencial puguin
estar subjectes a Venderme a causa
d'una nova urbanització, i que és lamentable que vagin enrunant-se quan
podrien tenir un aprofitarnent benciiciós per al Municipi i per a la ciutat.
Compleix, doncs, VAjuntament una
missió que li pertoca, en preocupar
se daquest problema. Si la raó no
ho demostres, fóra prou per a provar.
ho el veure que la iniciativa privadí,
Ola avançat a assenyalar el carni
Hi ha ja avui dos locals de Montjui,
utilitzats en relació amb la indústria
cinematográfica, i són rno:tes les demandes presentades a VAjuntament
des de fa temps i enfocant la qiiestió
des de caires diversos que també ho
soliciten. Ara bé: solucions fragmencom les actual, no resolcn !a
qüestió. Tampoc és recomanable el
sistema d'un acord directe amb una
empresa determinada. Per obtenir una
E011ICió de conjunt cal enfocar el problema en tota la seva amplitud, per;,
fer-ho de manera que pugui aportarhi el 5[11 concurs i la seca iniciativa
totes les empreses que s'hi interessin.
Problema que ha de resoldre's, per
tant, en forma de concurs públic; però
amb un objectiu ampli i una intenció
estimuladora, que serveixi per a fomentar la instauració definitiva i el
desenvolupament de la producció cinematogràfica a Barcelona.
En obrir aquest concurs l'Ajuntament ho fa convençut que presta un
bon servei a la cima/. I convencía
també que no s'ha de perdre ni un
moment. En aquesta materia, qualsevol retard pot constituir la pérdua
irreparable d'una avinentesa propicia.
Perquè no solament está en inc la
possibilitat d'una indústria activa 'que
doni una vasta quantitat de feina a
múltiples rams d'activitat, sinó tumbe
la persistencia del centre de distribució actual, que, naturalment, a no
trobar-se aci, tendiria a desplaçar-se
cap a altres centres productors. Es.
dones, un assumpte important i urgent, i el Municipi de Barcelona, que
té al seu abast amb els Palaus de
Nfontjuic riniei de la seva solució, es
disposa a endegar-la amb el desig que
aquest acte sigui el primer pas donat
en ferm en la tasca de fer de Barcelona un centre important de producció i co m erç cinematografic.
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PART DISPOSITIVA
Per les raons exposades, s'obre un
concurs públic d'acord ami:, les següents
condicions;
Primera—S'obre un roncar, per a
rutilització en les condicions que es determinin d'un o Mé5 dels palaus desocupats del Parc de Montjuic per a dedicar-los a la producid cinematográfica.
Es destina en primer Serme per a aquest
ohjecte redifici anomenat Palau de les
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BENEFICIO IltOf NO/PITALE/

A
BARCELONA y EN HONOR DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO

"FUGITIVOS"

"FLÜCHTLINGE"
La Uta tus presenta avui al Capitol
un film dirigit per Gustav Ucickv i
supervisa per Günther Stapenhirst,
amb fotografia de Frita Arno.
En el repartiment trobem Hans Albers, Kalbe von Nagy, que hem vist
diverses operetes, juntarnent amb Ida
Wüst i Eugen Klopfer.

tn moment eta /a

'

r ut,invos ,

avui s'estrena al Capitol
Missions, i si calgu:a la utilització d'algun altre hauria d'esser amb preferencia
de la Part alta del Pare.
Segona—Els concursants llaman de
presentar una exposkin documentada
en la qual es detalli el pla projectat per
implantar l'esmentada indústria, el programa que pensen desenvolupar, els elemeras de qué disposen per poder assolir una producid que tecnicameni i artisticament estigui al nivell degut, easeins que els mitjans financers per ass:gurar la viabilitat económica- del p,ojeCle. Per Part de l'Ajuntament potlran
fcr-se aquelles comprovacions que estimi
necessaries per verificar l'exactitud de
les dades de les propostes fetes.
Tercera.—Haurä de m er éixer espe
propostes dels con--cialtendós
cursants la possibilitat d'harmonitzar la
categoria técnica i artistica de la producció, condició inexcusable per a la
concessió, amb la nacionalització progressiva de la indústria, tant en el
es refereix al personal con) al materia:,
amb l'objecte de trobar el punt d'equilibri entre les exigencies de la perfecció
tecnica i la protecció del treball na-

indirecta sollicités de l'Ajuntament una
aportarle) financera a l'empresa o una
altra forma d'auxili diierent de les especificades en les presents Bases.
Onzena.—El Tribunal que ha de formular la proposta de la concesiió estará format per l'alcalde. dos c. alseilers

regidors i quatre consellers municipais.

El Tribunal podrá dernanar en els punts
que calgués l'assessorament del; tècnics
municipals, així cona si ho estimé; o portú, del Comité de Cinematograf,a de la
Generalitat de Catalunya. El Tribunal
elevara el seu d:ctamen dertudamcnt ran.
mal, per conducte de la Cut/lisia', de Gover n , a l'Ajuntanient Ple, per tal que
aquest fui la concessió defiM'iva en les
condicions que es determinin.
Dntzena .— En fer la concessió !'Ajuntament fiaara les e,-,udie¡ous que hauran
d'ésser acceptades pel concessiJaari en
qué es formalitzarà la utilització
Palaus, l'obligació de deixar-los en
mateix estat, fora en el cas que interesses al Nlunicipi la conservació de les
obres fetes,i la fiança que 11am-a de dilositar cl concessionari per respondre
les reformes o desperfectes que pugui

cional.

Quarta.—Es concursants podran
rar en les seves propostes Si, ultra la
producció de pellicules sonores en llengua espanyola, tenen possihilitat ile produir conjuntatnent les que creguin up
tú en altres llenanes que assegurin uni
major difusió d'aquestes en un mercal
mas vast. Constituirá també un extrem
important a teme en consideració les 111111i1111111111i11111111111111111111ii1111115111i11111i1111111111111111
iniciatives exposades pels concursavt,
quant a la producció de PeNicnles
dies del doble

oliseurn

'lengua catalana.

Cinquena.—Podran aixf mateix el 5
concursants indicar com a element de
judici complementari si estan ea reiaciO amb altres empreses nacional,: o
estrangeres de producció que puguiu utilitzar per a la mateixa els seus estudis aixi com tumbé amb empreses comercials i distribuidores que assegurin
la distribució i collocacid de les pellicules produides.
Sisena.—Els concursants indicaran en
les seves propostes la indemnització que
ofereixen satisfer a l'Ajuntainent per la
concessiO que seis pugui atorgar, mit
el pagament d'un cánon anual o-jançt
en . 1a forma que estimin més adíen:, però
exposant les condicinns d'una manera
umcreta que deixi veure amb exactitud
els avantatges que la concessió reporti
al Municipi en l'ordre ecunómic.
Setena.—E1 concessionari podrit utilitSM' P er a la producció de les pellícuks
els jardins i les installacions del Parc
de Nlontjuic en les condicions que es
deterrnini, peró per tal de poder baratonitzar aquest aprofitament amb el caracter públic del Parc i amb les rkstinacions de certes installacions, els roncarsants hauran de fer constar en les seves
P ropostes la forma en que desitgin utilitzar el Parc i les seves installaIions
per a l'esmentat objectita
Vuitena.—Encara que la ba s e de la
cnncessió la constitueixi el Palau de les
Nfissions, si d'acord amb la conceu..'•í
que algun concursant tingui de la forma
dc desenvolupar l'empresa prodaca.ra
l'edifici esmentat resnWs insnii ient
dra sollicitar la utillIzació conjunta
d'algun altre palau, També podran ésser
preses en consideració les praoosicirns
que junt amb raprofitament inunedrat
del Palau de les Nlissions soziètessin 13
concessió de terrenys en ll oc adequat
amb la intlemnització que correspongin
per a bastir-hi estudis cinemalogräfics de

Darrers
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"LA VIDA ARTISTICA
DE GRETA GARBO"
El fet sensacional d'aquests dies el
constitueix el festival que, amb motiu
de la centésima projecció, a l'Urquinaona, de la pellicula -La reina Cristina de Suecia'', ha organitzat la Metro Goidwyn hila -er. Es tracia d'una revisió cronológica de tota la carrera artística de Greta Garbo a partir de la
seva incorporació al cinema americá en
toaa, en el qual Ilaurice Sttiller comene â a dirigir-la.
Aquest 'film, d'una extraordinària curiositat histórica, es titulará "La vida
artística de Greta Garbo - i estará format per les escenes culminants de totes
les pellicules realitzades per la dita actriu per a la Metro Goldwyn Mayer.
Inútil és dir l'interès d'aquest docunient, que pernietra, no solament de constatar els progressos de la cinernatografia des de l'any toaa fins a la data, sinó
que servirá per compulsar les diferent,
numeres de fer de tots els director, que
Iban dirigida, i, sobretot, per a examinar pas per pas tota la vida artística de
l'eximia actriu.
Atines t festival, que ha estat iniciativa d'algun sector de la Premsa bar c elonina, tindrá lloc avui, en sessió especial, a benefici dels hospitals barcelonins,
i hi será invitada la Corporació municipal i autoritats.
Al liare daquest film retrospectiu,
compost de deu pellicules realitzades iins
avui per Greta Garbo, ens será donat
admirar els moments culminants de "El

LA MUSICA
o rquestra Pau Casals
Sisè concert de primavera
El programa del sise i darrer concert
de l'Orquestra Pau Casals era pie datractius. Anotem primer, per seguir l'undre del mateix programa, la reaparició
de la violinista hongaresa Jellv D'Aranyi, artista ja coneguda del públic barceloni, que fou rebuda amb la més
gran simpatía. Aquesta excellent concertista ens porta una interessant novetat:
unu "Concerto" de Mozart, desconegut
iins fa poc temps, i que ha cstat deseo-

Lert, transcri t i orquestrat pel mestre
Narcis Casadesus, de la Societat d'Instruments Antics de París, Trobant-se
Mozart a la cort de Franca (t766), esrivi aquesta obra expressament per a
• 'a filia major ele Lluis XV, Adelaida,
a qual el conserva fins a l'any 179t en
que el deixà, amb altres manuscrits, a
la familia Lava! de Montmorency, que
l'ha conservat fins ara, Per més que
Mozart sols tenia deu anys quan rompongue aquest "Concerto", tota l'obra
guarda un meravellós equilibri de forma i és desenrotllada amb una traca
verament prodigiosa. L'orquestració del
mestre Casadesus es mult tidel al carácter i ambient l'epoca i al mateix estil personal de Mozart, Jelly D'Aranyi
en la part de solista i el mestre Casals
al cap de l'Orquestra tris donaren una
interpretació reiinadament matisada deis
tres temps de l'obra, que foren escol- **44•104444444444+444444444
rats amb visible complaença i llargament
aplaudits.
Seguidament el nostre compositor Ricard Camote de Grignon en; oferi les
primícies d'un fragment del seu ballet
- Un prat", del qual coneixiem ja altres
DEMA, ESTRENA
fragments, executats en una temporada
anterior. L'escena que ara ha estat estrenada es titula "Seguid elegiac - i és
una important página que, sobretot, al
teatre ha de prendre un gran relleu. La
música é5 molt evocadora, plena de
misteri, i especialment al final de l'escena oren un fort carácter drarnatic,
accentuat amb fórmules ritmiques que.
en la seva senzillesa, són una magnifica troballa. L'orquestració és verament
meravellosa. Una cegada més el compositor ha palesat el seu profund coneixement de rorquestra i de tots els recursos sonors i el seu bon gust i refinament
en rius de timbres i perfecte
de la mansa instrununtal. Aque :es qualitats es manifesten també de la manera
Una pellícula plena
mis brillant en la instrumentació que
Ricard Lamote de Grignon ha realitzat

METROPOL

del primer número de la Suite per a
piano "Suburhis", de Frederic Mompou. Una veritable obra mestra, més
apreciable encara si hom té en compte
la dificultat de traslladar a l'orquestra
una música tan eminentment pianística
com la de Nfompou. Hi ha en la partitura un minucins desolegament d'elements que són més o menys visibles en
la part de piano, paré aixe, mateix liuda a accentuar el carácter que el compositor ha donat a la sena obra, i aquesta, en la sena transformació, apareix

torrente - , "El demonio y la carne",
"Tierra de todos", "La mujer divina-,
"Ana Karerina", " La mujer ligera'',
"Orquídeas salvajes", "La dama miste rols", "Tentación" i "El beso", que
tatuca l'época de les pellicules mudes, algimes sonoritzades ja , continuant
amb "Ana Christie", la seva primera amb els seus autintics cantors i amb
pellícula parlada: "Romance'', "Inspi- tots els matisos més acusats i sugges"Susan Lenox". "Mata-Han', tins.
"Grand Hotel" i -Como tú nte deseas".
Ricard Lamote de Grignon dirigi amb
Per últim es projectarà, en la seva tot encert les dues composicions, i fou
el
projecció,
i
íntegrament,
centésima
!largament aplaudit per l'auditori.
seu darrer film, "La reina Cristina de
Una altra collaboració valuosa hi haSuecia".
gué també en aquest concert: la canta;
iría senvora Concepció Badia d'.Agusti
,nterpreta tres aries de Mozart, una de
"Les troces de Figaro" i dues
meimeu ' La nostra eminent artista, periectament identificada amb l'esperit daquesta música, per a l'exectici ni de 13
qual calen una preparació i unes qualitats especials, triomfa completar/le/ir i
captivä des de la primera obra l'audit n
la seca dicciO tan expressiva i-riamb
En virtut d'un conveni efectuat entre
plena de vida i amb el seu domini de la
Brila
les London Film Productions i
tish Broadrasting Corporation, demä, técnica vocal, que en alguna d'aquestes
dissahte, dia 5 de maig , a les 7 '20 de la dritt és posada durament a prora. Comtarda (hora espanyolal, es donara una partiren l'èxit amb la cantatriu el piaemissió des dels Imperial Studis de Els- nista Illai Net i el violinista FrItiard
I r r e, retransmesa per totes les estacions
ungieses (1.50o metres) de l'esmentada

de juerga Es podrà escoltar per lidio

Film de joventut per a la
joventut, i
'GEORGE RA
COI TAR(E ZUMMING,
'WYNNE GIBIOS
ALISOH.S.KIPWÓRIII
MAE WEST
•-

Toldrà, que tingueren una important
tervenció de les àries d-Idomeneu".
La sessió acaba amb una vertió super.
ba del "Coneerto" rn re, de Beetroveg
per a violi i orquestra. Novament la vio.
linista Jelly D'Aranyi s'imposä arnb
seu so magnific, amb el seu joc segur
admirablement precis, amb la profund
emotivitat de la seca interpretació, i
mestre Casals, dirigint rorquestra, eni
revel i tot rencis poitic que caracterit
za aquesta obra meravellosa, que elogie
solemnement la serie de concerts de pri•
manC/a.
E: públic, més nombrós aquesta vega.
da, expressi amb repetides i calorosa
ovacions el seu entusiasme sincer.
• •a
El mateix diumenge, al matí, l'Or.
questra Pau Casals dona el darrer coticen a l'Associac , 6 Obrera, i interpreta
les mateixes obres que hem esmentat,
exceptuat el 'Concerto" de Beethorm,
en 'loe del qual figuraven la "Pastoral",
fe Garreta, i "Mort i transfiguració.
de Strauss .
L'auditori de la nostra exemplar Asa
sociació cebé amb fervorosos aplaudí.
meras l'execució exceNent que obtingué
aquest programa.
B. S.

la filmació de "La vida
privada de Don Juan"

d'alegria i joventut

+414444444444+444+0444444+1
ASSOCIACIO DE CULTURA
MUSICAL

Josep Cubiles, pianista
L'Associació de Cultura Musical presenta en el seu darrer concert un artista eminent, el pianista Josep Cubiles, el
qual reeixi a combinar un programa
ple darnenitat i interés. Josep Cubiles
posseeix una magnifica tècnica, el seu
domini del teclat és absolut, pena és
lambe un artista d'aguda sensibilitat que
sap arribar a l'essència intima de la
música i transrnetre-la viventment als
seus oients. Foren molt justes de carácter les seves interpretacions de Bach i
del nostre Antoni Soler, plenes de forga emotiva les de Schumann i Chopin
i bellament colorides amb fins matisos
de sonnritat les de les composicions de
Granados. Halffter. Falla i Albéniz.
Josep Cuhiles ohtingué un gran ball.
ben tnerescut, i llagué de correspondre
a les ovacions del públic executant diverses obres fosa de programa_
X.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

entitat.
5.

eme

TL Salz
Una pellieula d'estrelles
que diverteix i apassiona
Són dos films Paramount
Molt aviat, una sorpresa:

El "speaker" fan á un comentad de
les activitats dels estudis durant la pro<Meció de "La vida privada de Don
Juan", que dirigeix Alexander Kurda i
de la qual Es estel Douglas Fairbanks,
pare.
Tambe es podran sentir fragments de/
dialeg corresponent a les escenes que
s'estiguin rodant en aquell moment, i
ami els radio-oients podran sentir Alexander Kurda dirigint, i alguns dels
principals components del brillant repartiment de "La vida privada de Don
Juan", com Douclas Fairbanks, Mere
Oheron, Elsa Lanchester i Benita 1111-

Capitol Cinema
AVUI,

ESTRENA

del sensacional film

Els ràdio-oients de la nostra ciutat.
acostumats a escoltar les estudien, esfrangeres, tindran l'ocasió d'assistir des
de lluny a la filinaciú d'una gran proclucció (le London Fil ias i de sentir, ultra la de Douglas, la veu de diversos
artistes que han admirat ja en el llenr
en "la vida privada de F.117:911C VIII".

noca planta.

*O-

111C4 CalAttutae. cle Une

P4KI,

Seseió

continua

PROYECCION DE

a pta.."

Tarda,
de 4 a 8

-

LES ESTRENES D'AVUI

ai 1

••
*DE

Film

Metro
Goldwyn
Mayer

Novena.--L'Aiuntam ent es reserva el
dret de declarar desert al concurs si les
proposicions no éCSD011éa a robjettiu
proposat, no ofereiven garanties el.11"a
realització seriosa n no resulten proa
avantatioses des del pum de vi sta económic per al Nf unicipi. En aquest cas
l'Aiuntament. si ho estima conveuient,
podra convocar un non camelos fi/un t
més coneretament len ennelicions en nir2
hpora de fer-se la concessió.
Desena.—Nn sera p resa en consideració i quedara atnomiticament rrhutiada
tota proposició que de manera directa o

D'UN FILM A L'ALTRE

El film de la màxima
comicitat i emoció

* En vista del trionif aconseguit
en "Nana", Samuel Goldwytt ha de•
cidit que l'estrella russa portada per
ell a Hollywood sigui protagonista
d'una nnva versió de “Resurrceen".
segons l'obra de l'imrnortal Tolsto.
Anna Stets tindra corn a oponent
Frederic March en aquest

Una producció emocionant
corn la mateixa vida

Interpretació de

KATE DE NAGY
i HANS ALBENS

LA PUBLIO4TA1

Divendres, 4 do maig de /934

STRANG E

E

ii

Els E. U. fixen la seva actitud La *tierra a l'Arilkia La situació política
una preocupada sobre la política japonesa a Xina S'afirma que les belga a la represa
tropes del Ye- dels treballs parPea) el Japó vol neüoeiar anal) ?lino diree-

Anglaterra
per

la qaestiö del

desarmafflent
espe.-icinient després de
o .-onverses entre John Simon
ia deeidit d'estar a l'espera
r..gui's Ginebra el dia 29.
.3 ha Janviat d'actitud i ha
. i.i:iva d'un p um pfa, en
:el! modifica. "Quisco
riduit MacIdoriald a agitesNo es bici! de dir, si no
jet dari7ItrO.
de greus preoeuparions de. del nutrir:ami, alemany, ten;
- no es compren rae que no
ja a la test francesa.
-o SCZ:res sancions qtic
art 'nacía' .-likdaterra
..

dar; cr ras. haritin
•,,•ur eonecrnent
seca ineficacia per
fan as evident.
oca (inglesa ca I.
• il la solaciö del pro-

va-

•

,:nieut.

3. - El &imite Ministerial
,iraiam.ent cita reunit de nou
cueles parlamentaris es rezopr('pásit que Inglaterra.
r-,
.de: reartnament d'Alema. saaitit en perill per primera vede 1914.
• e: prcblema de la seguretat, el
Negocia Estrangers sent la
• e tenir en comete eis desigs
pacifista, que és partidaria
• o de liniitacie i de no a git eu-a comprometedora les des, :densa nacional.
considera que la signatura
àdhuc limitat. a l'Europa

donaria satisiacció

a

terceres
Washington,

tots els

;-re:-énzia. per altra tanda. de Yac•.e. Franca, els cercles diplomàtics
- -<en perquè s'obtinguin garanties
.:..d del Conveni de Ginebra.
•s perd de vista, per altra banda.
d'un ConveM, unicament
defensiva amb França proen l'esdevenidor.
selacio/1s
aesta darrera alternativa,
Jrajunt del pais no sembla diso acceptar. el Govern s'apli e a a
-.e la politica que auui es quali, "se guretat nacional dintre les

sorteig pel campionat re món de foto!
3. - El senyor Starace,
Partit Feixista i presiComité °limpie Nacional

7ire.aidit la reunió celebrada
• d'Organització del Carn-I M6 ia de Futbol per a sor•-•alips que han de prendre
dita prova.
• mtres de la primera volta
e final) s'efectuaran el dia

- El departa -

meta d'Esta!. comunica)
L'ambuixador del). Estala Cuita
a Toquio, actuant eegonS lee
instruccions rebudes del depontuntent d'Estat. ha visita t el ministre d'Afers Estrangers
Li bit traméis tina carta.
ele punta essenciala de la qua]
aún:
Les recents declaracions sobro
Irla titud del Govern apones mur.
referencia ala dula interesaos
del Japó i altres usos a Xina
in ti y- ingul. de junta tan autoraLadea que l'S impossible d'ignorar-lea. 'lambe el Govern dels
Estala L'atta es veo obligat, ;luid
la tranques.' que ha caravieriltía sempre les seves relaciona
amb el Goverit del Jama, d'afirmar de nou la posició debo Estala
1:nits en eaguard dels drets j interessos cii qüe.atin.
Lee relaciona deis Eatats Cinta
amb Xina, ilisi colo de les nostres relaciona atob ela all res
paaistaa, sott regulades per principia generalment acceptats de
dret internacional 1 per disposicions dele Tractats als quals els
Estala Unta formen part. Els
Estala Units tenen, referent a
Xina, certs drets j certs deures.
Denles, resulta que aún signataria simultaniantent amb Xina o
anib el Japó o amb Uds dos 1
amb altres potencies, de TraetillS multilaterals que lt-aalen
dels drets deis deures de les
naa'ions a Extrent Orient ,
Ela Estala Units aún igualmerd
signataria d'un gran Tractat unilateral, al qual han adlierit gairebé toles les nacions del !min.
Apresta Tractals no poden fa.ser legalment modifícala o abrogata sin() per un procedimen1
reconegut o acceptat per les
parts dels dits Tractats.
En les obligacions ¡ les rehicimos internacionals dels Estala
Unas, el (Joven) americà sea força sentpre de tenir en comptC
el; drets ¡ deures legitims dels
altres pulsos, i espera veure els
altres °drenas tenir lambe en
compre els drets i deures legítima deis Eslats Units. Segons
opinió del poble ¡ del Govern
americà, cap nació ,no te el dret
d'esforçar-se acuse el consentiment de les nitres nacions interessades, de transformar la seva
premia volontat en llei, on els
.1rets i deures legitims de les
nitres naci o ns sobiranes sdn en

waresen

pothieies

El Govern dels Estala Units
s'esforça a prosseguir una politiea do bon veinalge, ¡ continuara per la seva part d'acord
amb les altres potencies a la
realitzacid d'aquesta política.

E".4rabia feliç” corren liara
reas per a les testes coronades. El YeL'actitud dols medis mIllmen pudro ésser tO1 Mis a f Muna f. ia
taristes Japonesos
que la natura fi ha esta benhold. i el,
sens
tres milions d'hahitauts podricii
En
el
que
es
Toquio, 2. f ranoitlament, si no s'hartuessin prorefereix a la nota tramesa per re
duït
dos
eSde-reititnents diversos, l'erf,
l'ambaixador tela Estala Units ifc fracs ¡a lfas e( protectora( no n'emaal ininisteri d'Afers Estrangers na( de la Gran Bretarrva i la l'ajada
japones, el servei de pretnsa del ob tron de rima ti . la mort del dual s'aministeri de la Guerra ha de- ;m'iría.
cloral a un representant de la
A nrtlatcrr7 . seas; feiniaament
en el país, ha a favorit tert es tend,'neies
prernsa:
ene
mes valla dei.rar ve g etar. i riman ha
El comunicat oficiós del mitat una Politica inassa hostil envers els
nisteri d'Afers Eslrangers. jama- s,-us
vrins. el resulto dr la final
nes del 17 d'abril defineix clara- tia t'use, altre que la guerra, i q ue ha
ment la política japonesa en es- briffit els soldats a la rezolta.
gnard de Xina. El ministre de blement. es tracta d'un e.rimcit tan Pnrila Guerra afirma que la política fista ale na raeilla a adoptar mitnins
fixada des de tetillas- restarà ab- extronfois per tal trobteuir la pan.
La treorearic; del novern brihinic
solutantent invariable i no pudra
Perque té al Yernra interessrs
esser modificada de cap manera s'explica
eauxiderables.
per les reacciona de les potenRaMIS de flor 1 de trifft's examea?
cies estrangeres. Els medie mit i ntoriment revoluriona,t harti eslitars han tingut una viva satis- ta? afavorit per l'accid de J'aseen. enfareió en constatar l'actitud de rara are !amper aquelb pais escac_. ert a òrgans franeesoo quitt han Pa de la propaganda comunista.

EI Caín-. 3. - Noticies de les operaeompres les verilables inteneions
del Japh. Creient que les atitori- clon, al Yemen atinen que nombre/so,
lats americanes acabaran igual- soldats slan revoltat i que el PriaccP
Pereu ha hagut le fornir en vente nur
ment per comprender,.
els soldats s'amotinaren contra ell.
Les troves sandi han arrihat a IledeiEl Japd, vol negociar didala i entraren a la dita onblació de s
rectament amb Xina
d'haver esta? evacitada rels so!--pes
Triouio, 3. - lItt una entrevista que lats venen. els fluals l'han saquejada
ha celebrat ami) el nünistre arnés de abans de retirar-5e.
Neg o cis Estrangers. el en/1s ° ' general Confirmació de Londres
del Jap6 a Nanquin ha expressat el
Londres. 3. - C.,imoniquen
desig del govern japonès que s'arribi a
una rápida soiució dels distints proble- Port Sudan a l'Agencia Reidor
me; que encara es troben pendents en- que ejecuta insistentment e( nitre els dos pulsos.
mor que riman del Yemen
Denies, el censo] japonés ha mandes- rstat assassinat. i que ha Poetatat al ministre xines que totes les nego- 1:11 un moviment revolttrionari
clac/ans que s'entaulin amb el dit oh- a Sana)).
late huran d'ésser continuades per
També s'anuncia que ci fill
via directa, sense que hi intervinguin
g ran de liman, que comandara
per res rs potencies estrang,ere,.
tropes del Yente!), ha fugit.
Un comunicat al Qual
Igualment s'assrgura que les
tropes de Ibn Patit-li s'acosten a
d'Orsay
port Horteidalt (pie hom creu que
París. 3. - A conseqüencia de les
moment a l•altre.
declaracions fetes recentment a Toquis es rendirít d'un
pel portantveu del ministeri de Negocis Arribada d'un y a!~ anEstrangers japonés, Eambaixador del dit gles...
pais en aquesta capital ha lliurat una comunicad() del seu Govern dirigida al
Londres, 3. - Comuniquen
Quai d'Orsay.
d'Aden a l'Agenria Bettler eme un
No hi ha hagut intercanvi de notes vaixell do guerra angles ha arrien realitat. Ei govern japonés, conside- bat a Hodeidah. principal port
rant que certes interpretacions de la .1e1 Yemen, que ha estat evacuar
declaració d'abril no reflectien exacta- per les trepes yemrniles a ronrnent el seu pensarnent, ha eres la inido ra y ano de lee forciativa de len una comunicació al govern francés a fi de precisar el sentit OPS de Ibit Salid,
l'esmentada haealitat. en la
de la seca declaració.
final es troben encara alguns
-•-•nn •-•-n
europeus. s'llan produit desorestat saquejats el
expo- Inateuraeic; del 71 dres. ¡ han
dipbsils de municione- del Yemen
i les °Reines i te Dirimes.

sa la situara) de Periode "s' a " del
'

-7, pasiva. a Roma: Argen.. a Génova: Italia-vence- Zstats Units-l1/41exic, a Ro, ria-Franca. a TM: Tuecos---mania, a Triste: Holan.. a Mila: Alemanya-Belgica,
Hongria-Egipte, a Nao , de final, la semifinal i la
aran els dies 31 de maig,

▪ juny.

Una Conversa amb
Rayan(' RecoA
•

de la p.iffiera

vaig dient aixia. Raymond Re1:'-aixa un somriure. i els seus
belluguen mes que mai. Deso une., xuclades a /a ci g arreta. resea . nec que tcniu ra6. Es alió de
• ,rmació rer a periòdics de gran
Una mica d'exageració o. si vq
s niassa afirmats. que poden-mt
,..1))zar les situacions.
•
• •
tif - re p renc jo - per ultra
ointament arnb aquest caces de
:t'a per a ús dels turistes hi ha
o
^rta incomprensió. a Franca, i so-

•

a la mensa nacionalista - del
a. , enta l'Estatut. i. en g ene ral. la
Eatalunya. Cregueu que ;dar,
• doldre. teta maría q ue aci s'ad-

- - • s'estima de debò Franca.
- Ca premsa que demostra aquesta incomprensió - ens tespon Recoulv - es
Premsa nacionalista de dreta, tothora
rzeocupacía de veure les coses deis altres
pai,', 3 a través de les necessitats i
•, at e ma d'idees sena Pena cregueu que
a Frmlça h¡ ha molla g ent que sao nui.
'-enta Catalurn a dintre la Repé ji, ne vull arriscar-me a
e finicions, peri, em serbia que Citultra issiir un noble demecriiti.
.
i per t emperament. és el que
.`.nes el regim reptil-dirá. cer q ue aci
:.e rentruent de la resta d'EsnanY a ha un sector malt preparat de hur g es ia sol:lector, hi ha tina classe mitiana
,alt a que com a tot arreu. és l'exponent
TOCS serió, del na's. He observa?. també
rOO g ran diferencia entre la Flarrelorai
r ural/lenta dun anv torera i la d'ara
semblen evident, els nrneresses que
ei r é airn autonòmic reporta al vostri
pal'.
1

Raymond Recnulv. tnt prerarant- se

a isser foto g rafiat, em demana dades
sobre la nostra nremsa. mentre e, va
ar,anj ant la corbata i cordant-se l'americana...

Fermi VERGES

men han estat
batudes i que
ha mort riman

lionia tija
Bucarest. 3. - Abir al mati Tataresco, pres1 , :ent del Consell, acompanyat de cinc membres del govern,
arriba. a Cluj. on fou rebut oficial-

ment per les autoritats de la ciutat.
A les deu, Tataresco, davant la
municipalitat i uit públic molt notnbrós, ha pronunciat un discurs, en
el qual es troben declaracions que
constitueixen un resurta de Eactivitat
g overnamental en el curs de :a sessió
parlamentfiria que acaba de cloure's
i fixen el programa de la futura sessi6.
Tataresco ha recordat especiaiment
Ics cendicions en les quals, en un
ment de disturbis, ell llagué de
prendre el poder: ha remarcat deseres les Beis votarles pel seu gabinet:
reorganització electiva i administrativa ale les municipalitats, disminució fiscal, Ilei de defensa de l'Estar,
hei le conversió dels dentes agrícoles i urbans.
La política eaterior ha estat comentada amb aquestes paraules:
La nostra politica exterior ha estat conduida per la m à ferina de
Titulesco amb el niateix èxit en el
seu quadre nacimal. l.a situdció
exterior del pais ha estat més i mes
consolidada per noves enteses, algunes de les quals han estat ja concloSes i d'altres ho sera/1 aviat.
Referent al programa governamental de la próxima sessió parlamentaria del juny, el president del Ionseil ha declarat que comprenia especialment els majan; propis a la
tramesa en circulació deis capitals,
lequflibni pressupostari, el redreçament evonemic, la simplificari6 administrativa, la protecció del treliall
nacional, Forganitzarie de les jovenIota en el quadre de l'ordre i la disciplina, l'utillatge modem de les

Parlament arüenti

Buenos Aires, 3. - El general
Justo ha inaugurat amb tota solemnitat el 71 perfode legislalitt
del Parlament, donan( leetura en
la sessió d'obertura a l'acostuma t missalge presidencial.
En aquest document el general Justo fa ressaltar que el Govern s'ha vist obligat a mantenir
Cecial de setge per tal d'evitar
que s'arribes a cometre qualsevol nou atemplat. i afegeix que
cap conflicte obrer ha donat Roe
pertorbacions sie l'ordre pública

Després es fa notar ainb sen liment que bis eta esforços realitzats pel Govern argentí per a
restablir la pau a la regid del
Chaco flan fracassat, i a aquest
respecte, el president de la Repúbliezt afirma novanient la neu'nidal, de la República Argentina en el (lit conflicte.
A . continuaeib el president expressa la seva satisfacen') per la
signatura del Pacte pa to america.
finalinent, passa tractar del
pressupost argenti i manifes t a
que el Govern ha obtingut un
molt aproximat, ja que
ha aconseguit que el déficit que_
di reduit a ri mili o ns de pin o ms.

L'AFER D'ESPIONATGE
DESCOBERT A BELFORT

Belford, 3. - El comandant Ern•
ge, posat al corrent de la detencie
del sea germä, ha arriliat en aquesta
fabriques.
i ha celebrat amb ell una exParlant dels recents incidents que Huta?
tensa entrevista a la pres6, despees
s'han produit al pais, Tataresco ha de la qual ha declarat que estava
declarat que reconeixia sense
ronveneut de la innocència del deque en certs medis de l'estructura finen?.
Ila afegit que anatia a continuar
social existia un estat te nerviosisme sense reposar els trehalls encamique els ha produit. Però no calia nats a demostrar la j'inocencia de
exagerar Eextensió. L'afer d'un grup l'acu s a r.
Per altra part el junte d'instrucarnficials esgarriats que han intentar
ck, de Belford ha distinsat ' pie l'espía
organitzar un complot és Uno mili- Kraus ... detingtit a Paria sigui trasfestació ¡solada sense cap Iligam amb lladat sei per tal dacarar-lo amb
I'Mtendent Froge.
O mateixa inirna .4!

AvIons cap a Camaran
Londres. 3. - Comuniquen
d'Alexandria a l'Agencia limite r
que alguns avions britänies han
m tt ran). d • Aden a Cantaran. eitilat situada a les costes de la 31ar
Roja, per lal .le posar-se d'acord
amb el vaixell de guerra ;ingles
que ha marxat a Hodeidali.
L'esmenlat vaixell i els avions
es posaran d'aeord per a obrar
conjuntainent en 1;1 defensa dels
béns britanics e:1 aquella regid.
Per altra part. s'anuncia que
III) destacar/mili de la policía indigena ha marxitt d' Aten tarnhé
cap a Hodeidall.
Un creuer a Aden ::

Mottibasen (Afinca oriental). 3.
creuer britànic Ita sortit d'agiren port per tal de traslladarse a Meto i unir-se als vaixells
encarregats de la protecció dels
interesaos anglesos mentre dorin les rivalitats entre yemeni-

lamentaris

Brusselles, 3. - El Parlante/u repren els SetIS treballs avui. situacin política permer tic preveure
canvis importants en la composiche
de l'equip governamental i de la tirajoria? No )10 sembla pas. Tatunateix.
en les esferes parlamentaries, com
en l'opinió, hont desitja modificacions.
En certs medís governamentals
hom desitja obtenir per tercera regada, en menys de dos anys, delegacions de poder per tal d'estar en siNació de prendre per decrets reials
tota mena de mesures financeres i
econntniques que es justiiiquin necessaries en el curs dels n'esos a
venir. Hom insisteix en el iet que
és 1/seil concedir poden excepcionals
a un (joven nacional ime a un Gocm de coalicid. En realitat, la majoria no semilla disposada, en conjunt,
a atorgar plen poders al Ministeri
actual, mentre que els concediria potser a un nou Ministeri o a un equip
molt modificat. Són els medis liberals, si cal creme el "Soir - , que estarjen sobretot hostils a una nora
delegació de poders ab Ministeri actual. No obstant, hom creu generalment que sera necessari recorrer encara al procediment de poders cspecials. Això implicaria un rast canvi
ministerial .o la formaci7, d'un Gabinet nou aliarts la ii de l'estila En els
medis católics hont desitja igualment
que es produeixin modificacions en
la composició de l'equip
Els socialistes semblen acantonarse en la composicin negativa i es-

n••••

joventut i bellesa.

Hikias continuará,

temps.
dones, la fdrinula de la coalicid
actual católico-liberal, que sentida
mantenir-se per la forea de le, coses. Però cal preveure un canvi ministerial? Brocqueville és un home
ple de reserves. En gemir, per neutralitzar l'aceiä de van Cauwelaert
i consolidar el seu rninisteri, el primen belga ha coni:at una cartera a
l'home d • Estat flamenc.
Pere ha descontentat els walons
neu cridant un home representatiu de
les provine:es del sud. El Consell nacional del Partit liberal ha aiirmat
la necessitat d'assegurar un ruillor
equilibri de les forces nacionals al si
del Ministeri, i han estat fetes prometences formals als mandataris de
Walónia. tant pels ministres liberals
cono per Brocqueville. Hacia estat
convingut que un canvi ministerial
tindria bloc per tal de donar entrada
a les personalitats walones. Perb actualment hom deixa entendre que
aquest canvi es ajornat. ,:L'acceptaran els walons? Creuen tenir dret a
certes garanties quant a la politica
exterior i l'orgadtzació defensiva de
les ironteres, referent igualment a la
politica linguiisiica i a altres aspectes
de racció governamental.
A la vetlla de la represa dels tre•
halls pariamentaris no sembla que hi
hagi d'haver modificacions profundes
de l'equip governamental: pena armes.
ta eventualitat no ha désser descartada del tot, i podria facilment proiluir-se abans de l'estiu.
Es,

comercial entre
Agemanya i
d'Austria
kigoslàvia
Catòlica tindrà

consegüent formar l'Assemblea federal els s-ots que calen per a relecció
del cap de l'Estat. segons la nora
Constitució.
Viena, 3.- Encara que no alta fet
públic el tes« del Concordar ratificat
entre el canceller Dollfuss i el Nuncl
arostófic a Viena, monsenyor Sibila.
s o sap, no obstant, que supera a totes
les esperances pel q ue es refe r e ix a
I futura influencia eclesiástica en
1' Estar.
Tota l'educació de la joventut
l'ensenyanea, seran Ilfurauhes paulatinament a l'Església católica i es concedeix als bisbes 1 arquebisbes poders
quasi illimitats. No tan sals no tindra
ca p responsabilitat clavara l'Estat sind
que actuaran anda cariicter absolutament independent i sels concedeixen
mes drets en determinades qüestions
que al propi Estat.
Un deis punts més importants
afecta a l'enstm r an e a i s'estableix en
el Concordar que les escoles a cauce
de les Ordes i Congregado/1s roles:as:frotes sean subvencionades en e'
successiu. ner l'Fatat.
.1811•-••n•

EL NOU GOVERN
URUGUAIA
Montevideu, 3. - El nou Govern estaea compost en la ¡roma segiient, pel que
es refereix a les carteres importants:
Negocis Estrangers, senyor Arteaga.
Defensa Nacional. senyor Payol.
Interior, senyor Thedy.
Hisenda. senyor Maninivius.
Instrucció Pública, senyor Otamendi.
Indústria, senyor Bado.

UN DISCURS DEL SENYOR
MACDONALD

LA SECADA A BULGAR/A
CAUSA INQUIETUDS
Soba, 3. - Regna inquietud al,
cercles econbmics bal g ars dasam la

Un acord

provisionaiment,
essent president

L'Església
poders illimitats per a
l'onsenyana a la ¡ovantut

persistent sèquia.
Si aquesta continués alones setmanes mes, es creu als cercles competents que les collites de Mar, ségol
i rinda hauricn querlat definitivament
compromeses.
Varsovia, 3. - El mariscal
acompanyat d'alguns oficials
l'n diputat ha sollicitat a la Cimi be l'Estat Major polonés. s'lla tras- bra que es prohibeixi l'exportacie de
nadar a Vilna, a Eohjecte d'assi,dir cereal'.
Caía que aolleita constitueix
a les man'obres poloneses que tinilran
lloc a la ('a ciutat. Tandie ha snrtit principal iont dingressos de Bulgaria en divises estr.angeres, es ten' que
cap a Vilna l'inspector ile Erxercit.
Ea pnc temes l'exèrcit bitidi realit- e p als no podria fer front als sur,
sobre
la
fronea
gament 5 respecte a l'estranger, en
la les seres Illalli nl I res
tera polonesa Vilna cont a su- el cas que arribes a adoptar-se tal
mesura.
pdsit tàctic.

PILSUDSKI PRESENCIA
UNES MANIOBRES

Les dents protegides amb
Dens san sempre ¡oyes.
Useu Dens cada dio
i visiteu al dentista un
cop l'ony. Aixi tindreu la
dentadura neto i sana.
Dens es suavitat i perfum,

téril. Han jet decidir per un Congres que el pb de Man era el programa de govern del seu partit.
Aquest pla tendeix al control de les
banques i a la nacionalització deis
crédits. Peró justament l'experiencia
de la fallida de la llanca Belga del
Treliall no pot donar confianea als
Viena, 3.- La qüestió de la Presihomes que han d'aplicar el pla de
Han. Sentlsla que per censen de Van- dencia federal d'Austria sentida hadervelde el partit socialista, treballat ver-se resolt anta una so/ri g ió interina,
per tendencies i corrents divergents, L'actual president senyor Miklas, conhagi adoptat aquesta actitud negativa tinuara exercint el cauce fin; que
per tal de conservar la sera unitat. acalti el scu periode de iuncions la
Pera, roposició parlamentaria manca tardos vinent. Aixõ obeefx a que per
de flama i de vigor, no te el cardo- ara no es pensa crear la Carnbra
ter politic que va tenir en altre Cultural i Económica, i no pot per

Londres, 3. - La Reial Academia
d'Arts ha celebrat, amb tnotiu de la sera
exposició anual de quadres, un banquet
seguit de recepció, al qual han assistit
el princep de Ganes, membres del Cos
diplomatic, diversos ministres i altes personalitats del miar artístic parlamentari
naval militar i ecleslästic.
tea j SallaitPS.
Durant uno discurs que ha orean/acial
el senyor MacDonald, sita referir brettnett a la situació internacional. Ila
MARCEL THILL, CAMPIO que seroreix incerta i ha afeen .ine 13
Gran Bretanya no pot viure afilada.
Quan es refería a qué el Govern anD'EUROPA
ales ha complert. ha estro interrnmput
per un dels assistents que ha preguntat
París, 3. - Aquesta nit, al Palau pCrqtli no es deia alguna cosa en elogi
dels Esports, daquesta capital, ha tinl'Expasició actual.
gut lloc el combat de boxa que acaraEl primer ministre ha se g uir el seil
p
va en Iluita per al tít o l el cam ió del
sen s e respondre a l•interrtnaer
niOrt Marcel Thil i el belga Gustave
Roth. camele d'Europa de la seva ca-

tegoria.
L'encontre Ola disputat a la distancia ele quinze rounds, al final deis qua!,
ha estat declarat vencedor per punts
Maree! Thil.

DENTS
JOVES'

ELS LIBERALS ANGLESOS
EVOLUCIONEN CAP AL
LABORIZME
3. - 1i,1 Congrés del

Belgrad, 3. - Les entrevistes qué
5e seguiendes de temps entre Iugoslivis
i Alemanya i que, per part dels das cris.
tats, foren prosseguits amb un esperi
larca amical, han acabat amb la signa.
lora d'un tractat de comerç. Les dues
parts han conde*, denles, un acord so.
hre el moviment tliti5iiC i una comen:jet
consular.
El tractat reemplaçarà l'acord basat
sobre la cláusula de la nació mes aía:
vor/da del mes de juny de 1933.
Alemanya ofereix a lugoslavia grane
facilitats d'exportació i possibilitats ala
mercar; alemanys, la utilització dele
quals pertneträ a Iugoslàvia de desenvoa
!upar les seves exportacions a Alema•
nua. Iugoslävia atorga a Alemanya pee
les seres exportacions de productes in.
dustrials el benefici enter de la clausua
la de la nació més afavorida i una serie
de tarifes duaneres que donaran a Ale.
manya la possibilitat de desenvolunac.
les seves exportacions a fugoslavia.

El tractat de comerç preveo la crea.
cid de dos comités g overnamen ta ls p e
als dos paísos. Aquests dos comités tin.
dran la tasca de discutir per un coa).
tacte immediat i permanent roten les
qüestions que tinguin importancia per al
desenvoluearnent ulterior dels canvis de
mercaderies entre els dos Paises. L'aPli.
cacie provisional del tractat de comer
esta fixada en primer de juay de 1934.4
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ELS CARRECS CONTRA
PRESSARD I LESCONVE .
Paris, 3. - Per 29 vots entre 32 mema
tires presents de la Comissió Parlamentaria, que entes) en el relatiu als assumptes Stavisl-:y. ha estat aprovada aqueeta,
tarda una ordre del dia que havia estat
elaborada per la sub-comissió nomenada
a tal efecte. El text diquesta ordre
consta de chíes Parts:
En la primera s'adverteix que el senyor Pressard, ex-procurador de la Re•
pública, no ha comes faltes contra l'honor. pub la responsabilitat deis ajornaments massa umbrosos dels afees Stavisky és d'incumbéncia del _bajar. i a/
SC11 car>. i la Comissió considera que la
sanció adoptada pel ministre de Justicia
contra el senyor Pressard és suficient,
La segona part es refereix abs dos informes de la Comissió Judicial Presidida
pel senyor Lescoubes, considerant-se que
en el primer s'adverteix un excés d'indulgencia i en el segon un excés de severitat. S'invita el Ministre de Just i cia a
que ordeni un complement de la informació, te/1;ns en comete els testimoniat•
ges recollits per la Comissió.
Per 3 15 vots contra 1 i 3 cbstelleiens.
la C(snliSSitn ha decidit nur es comuninui al ministre de Justicia la declaració
del senyor Renould diputat i ex-ministre
de Tusticia, oue bou advocat de 5 ta-

Partir Liberal h 3 aprovat aquest mati
/ /er unanimitat el p rograma elaborin per
sir Herbert Samuel.
Aquest document acusa una Ileugara
e voluel f) c ap abs mètodes laboristes.
Altrament, i a causa de la dita ten12 repetida Comissió ha rehutjat ren
dència, el president del Collares ha condemnat en el discurs d'inauguració le, /6 vots contra o i e abstencions, la tramesa
al ministre de Tusticia de la deque
el
afirmat
doctrines socialistes, i ha
Partit Liberal ha de repudiar tota idea clararía • l'un altre achocar rarlamentari
ute fusió i tidbutuc dalianea amb l'oposi- d'Staviske, del senvor Hesse.
ció laborista.

MESURES DE PROTECCIÓ
A LA CASA BLANCA
Washington, 3. - Sha observar (rallan estar preses ener g ictues mesures de

EL GOVERN DEL REICH,
SATISFET DEL PRIMER
DE MAIG

Berlin. 3. - Li Preskient el Goerntecció al voltant de la Casa Blanca sera del Reich han publicat un manitest
El Cemite de Deiensa dels ex-com- dirigit al noble, en el qua/ es din ami,
hatents ha de manar al President Ronse- referencia a la jaita celebrada el Lis
vela el pattament immediat de les peo- tirimer de maig, que per primera vegada en la Histbria, Aleatanja ha exi/at
sinos que sels den.
les discórdies i ha aconseguit rea l/ t
obtenint durant l'any transcorb
ulanió,
regut victáries contra la miseria, Eatull
i la desesperanca.
UN REMEI CONTRA LA obrer
El manifest alegeix: "Agraim al poble
enter
el treball sense exemple que
PNEUMONIA
ha realitzat.
Berlín, 3. - professor Erder,
Per la seta banda von Papen ha punirector de fInstitut de Bioquímica blieat un altre manifest, en el qual diu
d'Estocolut, ha descobert una nora que és meravellós de veure i sentir com
vitamina que podrà uti:itzar-se C0111 a la nació descalxlella les seres activitats,
i afeee:x que no hi ha res que es pugui
remei contra la pneurnonia.
troba eri„,¡, tremor a la tasca d'aquells holles que
Arl " esta vitamina e ,
palment al suc de la Ilimona i de la tenen ah con veritable fe en els destina
grosella.
de la Patria.

Divendreit, 4 de malg de 19

LA PUBLICITAT.

BARCELONA AL DI
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Pres1dOncla.—E1 isenyor Capa_
panys a pasear el inati clashir
despatxant amb diversa CenseItere i rebent gran nombre de
visites. Al migdia tau dir als periodistes. per mitjà del sets secret ari senyor Alavedra. se no
tenia res per comuitiear-los.
Coneellerla de Governao16. —
El eenyar Salves va manifestar
ahlr al migdia als periodistes
que havin tramas una ro inunjcaria a (alcalde de Matara,:
coneeqüencia d'unea denainciee
recollides a la premea de Barcelona, en la qual rinstava perquè
s'exerreixi mes vigilanda als ca i bars d'aquella poblad&
co sembla que es tolera el joc.
En la conninicavid ordena que
es prohibeisi jugar al "quinto',
ja que. tal 1 sser un jo inaacent, tal cona es practica resulta
malt perillas per a lee butxaques
dele jugadors.
lanItat.—Ahir al mati el contrattiete de les abres del Sanatori Mental de Santa C.olaima ile
Gramenet va fer efectiu en mefallir a la vaixa de !a Generalitat la quantitat de 150.00u pes:eles. import de la diferencia
dele materials que havia creinprar en la eonstrucció de les
obres la dels que realment va
utilitzar.
Es la primera Negada que es
pereep en metä•lic una quantitat
a conseqüencia )1'haver-se inecat un expedient per defraudacid.

quart. senyor Ricard Aliaba, de
l'arquitecte de eonstruceions escotare senyor Jneep Godav. i dele
contractistes senyors Miarnau
Germans. Ele visitants es feren
a:cree dc restat actual de les
Obres, s'inlereesaren perquè es
portin a efeete vom inas aviat
millor. La eituncis) )te les obres
i els informes dels tècnics colaeidiren nanh les declaracions que
el Consellor regidor de Cultura.
amor Jatune Serra-llunter fau
en el "Full Oficial" del dilluns
proppassa I .
Telegrames d'agraiment.—L'a 1ralde senyor Caries Pi i Sunyer
ha rebut els telegrames següents:
D'Albacete: "Coneixedora aquesta Presitieneia de manifeetavions
sincer condol fetes per vis en
11011/ .11111TEli)11 n 1 t1111b 11P , 1111 I NI gios successos que contristen
pregonament Múrcia i Albacete,
us dono les grades en nom provincia. restant-vos reconegut
oferiments i ateneions preatades.
pregn fan extensives aquestes
manifestacions a entitats i prrSanalitals oficials par! ioipn nIS
en el noetre d.-d. — Signat, Presilent accidental Diputad& Antoni Altero." De 31(trvia: "En
nona Diputad() i propi us expresso test in-lonja ge pro f ida
gratitud per Fieonsoladores Menciona dispensadas a colònia murdana, que s • ha riel assistida per
rordialiesima hidalga actitud de
la rastra entorila', en dolaros
accident )worregitt Ihr. — Us
saluda atentament. S'ignal: An toril Pascual. President Diputavid."

COMISSARIA GENERA!
D'ORDRE PUBLIC
Complint ordres d'aquesta Cormsearta han estat rerollils en
arribar a Barcelona 325 exemplars del diari "El Siglo Fututo".
el qual havia esta? denunciat pel
Tarnbe fou ordenada la
recollida del setmanari "Trabajadores de la Enseñanza", del
qual però, no n'ha arribat cap
exemplar aci.

Notes de preu. — Fins al die
7 del earrent, a les dota., en pan?
del migdia, pudran sser lliurad e s al Negneial Municipal d' G
-breaPúliqusd'Exampl(egon pis de los Cases Consisto_
rialsl notes de pren. per separa!. per tal d'optar a l'eveeneid

de lea següents obres, segona les
condicione tele pressupostos
se (roben de manifest en la dita
dependeneia:
Arranjament deis carrers de
Pallare i AlnlOgliVerS, al costal.
del Palau de Juetfeia.
SiMministrament de 6n lones
)1e carbM1 en pans per a les maquines treptl .ladoree dele serveis
vicie irEixampla.
Concursos

privats. — Al N e

-gociatleCn irsdel'Ajuntamenl de Bareelona, haixOs
la Cesa de la Cintrit, e'inimetran
fine al die 7 del rtirrent, de les
den a 11'8 dotara dela dies feiners.
praposicions per lal d'optar al
c.ineurs relatiu al cama de dues
maquines d'escriure. sistema
Undersvood. que hi ha actualment. una al despatx del ConselIen delegat de Cemenliris, i una
anca al Negociat ahrms 0s/1/calla?. por dues del mateix aialema.
(barrer mojel, arnh aubjeceiO
IPS rondieirms t detalle que fins
aquella data celaran ile manifest
a reemental Negociat.
— Al mateix Negociat salmeIran fins al dia O del corrent, le
/lea a dotze del mali dele dies
feiners, proposicions per a optar al ronctirs de prestació del
perannal 1 subminislrament
materials neeeSSa riS per a lee
obres de reparaeid del grup de
inneols del deparlament primer.
die segona. façana interior S. E.
meital esquerra! del Cementiri
de !Tal, tot amb aubjeccia als
P aaaall P ostos i detalls que fins
aquella data cataran exposats a
resmental Negocia'.
— Fine la I din 12 del rarrent,
a los dotze. s'adinetran al NegoMal, d'Obres Públiques de la Sercid de Foment craquesta Secretaria Municipal. plecs de proposirió per tal d'optar al concurs
celan)/ al subministrainelit. le
materiale. eines ì iitillatge. amb
ripsfinati n ale tallers munidpals, sala el pressupost de 4.571
pesaelve. EIS antecedente celan
ile manifeat al suacht Negoriat.

Tribunals 1 jutjats

Servei Meteorològic
de Catalunya
S ITUACtO OENERAL AT11011IIIRICA
D'EUROPA A LEE 7 BOBEE OIL DIA
3 DE PAAIG DE 1934
II sentir . prinelpal de pertorliatle
&Ud/Marica de l'occlaent d'Europa
s'acrece a la Illa de Gansea. la
•ere zona de mal tempe, amb tel
nUvolds i pluses, compren Ch nord
d'Eapanya, gran pan de Frenos I
nord d'Afrle•.
Cap ale Paleo. Baleo, I Alemanya
dornIna au regim de boira*,
Entre lea Illes BrItenloues I le
PanIneula lbeelca ¡'ha revateat un
notable disuene da la tempeestura,
que correapon al e•otor fred de la
..eort4,o uarernetrIca de la Meditemida.

DEL TENIDA

A CATALUDYA. A LES
El temps ee 'non variable, 1 domina oel .8ra a les comarquen) de
Liado, nurolez a Barcelona I a Tarragona,
piujos cap a Girona.
s'aun establert •enst del nord o
m istral • tot ei pele, perd la miInc al tamo de
sima v101dnela t6 I
Tarregoaa I a les rlberes de l'asee.
Neva al Port Lb la Ionalgua,
hl ha un grelo de nau d• TO centlmetro, 1 una temperatura minina
de 2 reos esta zero.
(Lee

olozereselone eel temes a
la cap•

.

Barcelona, a les set, van
e na :12 p r zn e r a

VIDA COMMATIVA
El Gremi de ‘"iatjants i Corredora del Centre Autonomista
de Dependents del Comen; i de
la Indústria convida tots els socia del Centre a la visita collectiva a rEscola del Treball.
earrer d'Urgen, el diumenge
nPnt. dia 6. El lloa de reuno;
será a la porta de la Universitat
Industrial, a les deu en punt det
loa I i. Del Centre se sorlirà milja
hora abans.
La Unió de Socielats Corals
Orferins de Claven ( entilal fcAc
totes les fe--rativ;fne
derades que el diumenge rindo,
die 6, tindra lloc l'estrena del
itou estendard de la veterana S.,rielat coral fundada rally 1861.
La Unja) allanovesa, de Vilanova
i La Geltrú, amb un programa )-1‘.
feeles que promet assolir un
formidable axil.
Al (lit acte són Comidita, 111fa les autoritals locals la representad() del Govern sie la Generalitat, aixi coro lambe podran assistir-hi toles aquelles
entila I a situpatitzunt a que per
descuit involuntari 110 hagin Jalma avis. L'hora de sortiia
a les vuit del metí, pel baialidor
del Passeig de Gracia.

Cursos iConferén.eies
A LA FUNDACIÓ CAMBO
DE PARIS
Conferencia sobre "La casa d'habitació i la citaras", per J. Puig
Cadafalrh

L'estudi de la rasa — ‚Du — te dintre la Hietäria de l'Art un caracter
especial. La aeva disposici6 és deguda a ben diversea circumstancies de
clima, de terreny, de tradicions i de
costuras locals, i els coerents artístics, per altea roa, la influeixen sois
parcialment ljna part de l'habitacia
constitueix un fda. de folk-lore i
geografia humana. La casa rústica
que aixi s'elabora loa, a l'epoca gótica, aquella on visqué la majoria de
la gent. La Cfla arquitectónica resta
reservada únicament a un nombre de
fandlies entre les privilegiarles.
Com ocorre avui, la casa gótica era
cn repoea l'excepció. i cal eonsiclerar-la projectada sobre ein fons de
cases rnstiques populars. I.a disposació d'aquestes influeix considerablement damunt aquella, en la qual
el jet artistic es barreja antb el jet
geog,rafic.
La casa gótica del camp és mott
mes complexa a Catalusiya que en
alares terres. Ni:isaltres no coneixem
la casa d'una sola habitació, tan abundant al nord d'Europa. La casa (malperrita del periode gatic a Catalunya
és formada per tres CO3SOS. Al baix,
al centre hi ha l'entrada amh reecala;
als cordeta, la mina, que serveix de
menjador, el rebost, les quadres dels
cavalls i dels carros, i al fans, el
edler per al vi i ron. Damunt e!
pis hom troba: al centre, la sala, i als
c a stats, les cambres de dormir. Dalt
de tot hi ha el granen i les golfes.
Ar! uesta dispasició esta coberta per
lamtala teulada a daca aigiies, que
d'Anima sobre la faeana una terminació d'angle ohert i Ii diana cariaren
La teulada té qualque regada eis pendents cap a les façanes, i aquestes
sit terminant en líela horitzontal.
En altres la teulada és en pira/ande.
.Aqueste tres tipus sin els aMcs que
existiren uns ah eegle \\'l Es d'ells
aue :es múltiples formes actuals derivares: a ( -a talunya.
I.a casa isolada eN molt sovint fortificada alai: una torre ii, aixecada
en un deis costats, les garites s'avancen en les cantonades. els marlets
coronen les seres faeanes. Es que
a ulla defensar-se dels ?ladres i des
bandolera. L'autoritat mil/laca limitara el poder de iortiticació, per tal
de mantenir sempre la superioritat
de la seva força.
Deixant la Casa del camp i fent via
cap A la durar, abans della hom troha la crea de pedra. de regarles roberra, i ha ele travesear el pont que
hi cenaueix. La cimas, eriçada de
campanars, ea voltada per muralles,
amb Hure valle, llurs torres i alzara
portals. 1:n retaule de la Catedral
presenta raspeare del de la muralla
de Barcelona, inservible ja. pollee la
del sector de l'actual Rambla, que
el pintor pren gué cm a fons
l'escena evangélica de la Samaritana.
El pla de la ciutat té formes diversea: ja és centrat per un gran edifici.
ja es va allargant seguint la línia
camins. Fiximenis, a la fi del
segle N11'. descriu el pla m'adra: i
quadriculat de ciutat amb tres portals
a cada costal de muralles, uniforme,
ei qual fea, executat a les Mutar:
del Migdia de França, pern
que no existeix a Cataitanya mes (pie
en el papen
Passat el portal fresa/aren/ els carrers estrets amó la pudor tipica, ernpedrats a Barcelona, ofegats per les
teulades s o rtints i les construccions
volade.s, interromputs de regarles per
les gra in piares de mercat, pele edifide públic, o per les tants monumentale.
Podem entrar en una ca s a. N'hi ha
d'un sol cos, de dos i de tres cossos.
Heus aci la de-scrpciO d'un d'aquests,
amb el $211 pati i la ses a escala.
.A bala hi ha les quadres per al$

TRIBUNAL INDUSTRIAL
A :es sales de l'Audiencia continua
* A la Barreloneta. el TotPr el desestorament. Per aquest motiu
Antejudicis a les deu. — ReclamaPere Serra va ineolentar-se con- no sali celebren vistes.
ció de salaras: Francesc Garcia iontra uns guàrdies urbana, els
tra Faust Ruiz. Accident del trehall:
quals es van veure precisats a
Pau Clos contra Juma de Ciancies
VARIA
reclamar rauxili dels agents
Xacionals de Catalunya. Accident del
policía, que el detingueren.
Pe l fiscal de guardia ha estat de- treball: Enric Soler contra Josep
nuncias el setmanari "F. A. I.", el Soler.
Judicis a dos quarts d'onze. — Rewat publica articles que contraen
AJUNTAMENT
injúries per a l'autoritat. L'edició del ciar/sació de salaris: Josep Pen)alva
dit setinanari ha estat recollida per contra Josep M. Trilles.
Visitas a l'alcalde. —
A tres qu'iris d'onze. — Accident
la policía obeint ordres del Jutjat.
senyor Carlea Pi i Sunyer.
Darein el Jutjat /Minero qua- del treball: Jósep Berrueno contra
va cebra ahir. entre Mirec. les tre va declarar el guardia de segu- Vicenç Piera.
A les onze. — Reciamacia de aavisites següents: el senyor Sal- retat que va intervenir en el sagnant
vador Cruixent, alcalde de Mata- succés ocorregut fa uns quants dies !aras: Pura Castillo contra Eduard
De pas cap a Roma, on venRubiers.
la
Rambla
a
conde
r& acompanyat del senyor Albert al carrer Nou
A un quart de dotze. — Accident dran pnra en les lasques, del
Puig, conseller de Cultura d'a- sequencia del qual Gabriel Baena va del trehall: Dilac
Sariego contra X Cosieras Int o rmi e innal ilakequell Ajuntament; el novellista disparar uns trets contra Antainia Transports Moderns.
Instaut
iliaris, ha s a rtst de la nosara
feri greument; despres,
senyor Sebaetiä Juan i Adió, se- Gaiceran i ladisparar
A
dos
quarts
de
dotze.
— Recla- cauta!. la represen ta ei O O fir ia
contra
els
guita-e:1 fugar. va
cretari del Comité del Teatre
Mes. Aquests, cont es recordara, con- marla te salaris: Dedors Forrucll del ininisteri de Treball rolo la Generalitat de Catalunya, i testaren l'agressió i Cesaren Gabriel contra Sever Cigorola.
p o sta dels senyors Chica!, Fspiradvocat senyor Josep Ruiz i Ca- Baena.
nota,
earaijsina.
La declarad, del guardia va servir
ANUNCIS JUDICIALS l i II r a els esmeril al s senyors lai
uubhasta de llocs als mercats. P e r a confirmar la forma con/ va
assistiria un bon nombre «ticEDICTE
Ahir al matí, al deepatx del Con- oe.r..rrer el fet. Tant l'agressor com
a u aria de les prinripals Compala sera rica:alta continuen en estat
Davant el Jutjat de primera ins nyies d'Aseeguranees del nostre
sellar regidor de Proveiments, satisfactori.
tanda número 1 u .aquesta ciutat ha
teman:. Burlado, i presidint Vade
puls. entre ele que s'anomenen
Han estat alliberats nou dele
el regidor senyor Hilara Salva- detinguts com a presumptes autors estat promogut pel senyor Antoni senyor JeAs IN roa Peña . diaivet Armengol expeditan per a la
!doro , per delegad() ) tel primer. de l'atemptat frustrat comes ia aldeclaració dlereus ab-intestat del seu rector general rrEspanya, S. A.
va celebrar-se la subhasta de les guns dice contra el gerent de la fágermi consanguini o d'un sol vincie (a.rsipatiyia 7saicnal d'Assegiaparadas vacante existente als brica textil de l'Hospitalet, senyor Josep Calvo Mar& natura; de Pa- rnisees, i el aenyor Tejero, del
Mereats. havent obtingin la lid- Ricard Cavalleria.
%aló", i rei d'aquesta ciutat, on Morí Buhta! Vitalini d'Espanyti.
El Jutjat namero orne ha de- el
tacid de la parada destinada A. la
dia set de Fehrer d'aqueat any
N.. out dir 111:1' ami, Fan/orara
venda de peix al Mercal. de Santa clarat conchas el sumari que instrui amise barer deixat testa n'en:, la qual de tan acunado representaaia
Caterina la quantitat de 16.000 sobre la mort d'un nen nat feia poc herencia reclama per a ell el promo- s'assoliran els exits que piereix
despulles mortals del qual foren ment de l'expedient; i pel pre,ent
pessetes fel tipus de subhasta les
la 1198 1.ra pal
trotades en una casa del passarge del hom
cita i crida els que es creguin
era de 600 pessetes. Slìa obtin- Beat Oriol.
amb igual dret per tal que
gut, per tant, un excés en la
Segons els forenses, es tracta frun compareguin a decluir-lo dintre
el
subtutata. a favor de l'Ajunta- infanticida.
ELS PREUS MES 1NTERESSANTS
tertnini de trenta die:, roto minat s
plan,. de 15.400 peseetes.
.0, A conseqüència de les qües- que de no fer-lto els
parara el perLes obree del Crup Escolar tions sorgides entre Frontons i Le- judic. a qur lii hagi
en tota mena d'articles
Collaso I Oil. — II Conseller penados, S. A., propietaria del FronBarcelona, trenta d'abril de ntil
té)
Novetats,
del
carrer
de
les
Corts
nou-cents trenta-quatre.
regidor de Cultura. doctor Jaume
k
Catalane, i l'Associació
El Secretara
Ferra- Hunter visita les obrea ije E-panyola de Pelotaris, ielGertnandat
Jutjat ni.
Benvingut Pascb
renstruceid del Grup Escolar fleco nou ha dictat aute de procesCollas° i Gil. aeompanvat
santent costara el pre:ident de !a dita
els trobared
Conseller delegat del districte Germandat.

ni A PRIMA COMUNIÓ
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ELS OBRERS

LLEGIU

MIRADOR
Setmanari de Literatura, Art i

Política

II
HA SORTIT AVUI

Preu: 30 cèntims

Ele obrera de l'Esooreador.
dlii reo:latitud la la ederrielei d'En11 t
Obreres il'Indaustrlea
l'Escorando' . de Barcelona, integrada per los segilents: Sovietat
Anit-muln dels Dependents
Menudees i entinara de Barceir,
Societat i Ajul-mutu de Depondent e Can Sala derS de Barcelona i el neu radt, taorietat
Dependents de les diverses
düstries ile l'Escoritador de Bari govietat do Pastnrs i
Dependenta del ß prdveirlors de
bestiar Ilanor de Bareelaina; les
gamas. han nomenat el segilent
Lonsell Federal: President, Joan
Bwiavia i pele 'Menudees;
tice-preaident, leidre Tutet i
Deliran, pele Canaalaciers; sacretari, flanion Vallve i Bnrgueree,
per Judbslnies diverses; viresec,retari, Salvador Chale I Rit fel, pele Pa1,er:: freeore m, Jcaill
Ismitel libra farirzano, pela Metontera; complador, Gertnii Lohe
joels ha lisa ladera ; VOralS: Alil (Mi Mora j Miliä, per
lialUstries diverses; Joan Garcia
I Cavaller, pele Pastors,
Pere
Mar1.1 i Ferrer, pels Nlenudere.

EL BARATO
VESTITS DE NEN, forma marinera, des de
VIESTITS DE NENA, nous modela, des de ...
VELS TUL bruta:sis, forma capa. des

1750 idea.
24'- 650 Oct..

CORONES floretes organdí funtasia, des de

175 idea.

BOSSES NOVETAT 11/10// blane o l'OPA. des
SANDALIES pell cromada blanca, blava o rosa, 24 al 26
111ABATES l'en, a:andina superior, 30 al 33; el parell

275 pies,
825 idea.

12'75 pites.

cavalls, el celler, i de vegade:
per als esclaus; al primer pisa
reatada el menjador, lea Cambres de
lea noies de servei i de la "profernAra'', la carnbra d'aparat i la sala.
Cada peca ens es coneguda per mitii
u
deIõ inventaris del temps per les
s epresentacions en els retaules.
El menjador és representas en l'escena de la mort de Sant Joan, en la
de les notes Canaa, o en la del
Sant Sopar de Crist i els Apòstols.
l.a taula eempre és improvisada. Les
tovallea cohreixen unen posas damunt
uns capitells: la vaixella. escassa, Si
o bé de fusta o de terra cuita. En
retaule hi es representarla de
,eramica da/arada de Manisses. 1•:Ira mis plats, qualque ganivet, com
es: un bermar rd5tic.
L'estudi e5 veu representat en les
tatdes de Sant Jeroni i de Sant Agusti. El Sant escriu: te damunt la tau.
la un raspador, una Iliumaa i un tot
anib clavells que perfumen l'ambient.
mur hi ha uns prestatges que contenen qualques Ilibres.
El dormitori es veu en e:5 retaules
de les representacions de l'Anuneiacid o del naixement cl algun sant. Allí
hi ha el Ilit encortinat, el cofre de
insta fölrat de pell i qualque escambell.
Lea pintares 1 els inventaris, i les
restes conservaN donen idea de !a
decoració interior. Eta eostres aan
policromats brillantment; els mutas,
blancs o pintats, representen estofes
o entrellagats morescos, o he empalliats de riques teles i de tapisseries
d'Arras. El 561 és de rajoles de Va!encía barrejades amb rajoles de gerrer vermelles.
La casa del periode gòtic és una
supervivencia ron/bita. L'art g nStie
determina anicament la forma deis
iinestrals i dels detalls de 1 : ornamentada.
Els catalans restaren fidels a rara
dels moments de la naixença de la
Pätria.
ATENEU POLYTECHNICUM
Cinc converses sobre temes
d'Història Natural i un curset
a arree d'Andreu Nin
Denla, dissabte, a les vuit del vespre, tindra aloe la primera de les
cinc converses públiques sobre temes
d'Histimia Natural, organitzades per
l'Atener Polytechnicum, amb la 1laberacia del professar senyor Rafel
('andel i Vda. El tema d'aquesta
cnnversa eera "Biologie marina". i
anira scauicla d'una vielta a l'Aguarium del Pare l'el/denla mateix. a
les deu del inatí.
Els ten/es de les altres quatre converses seran de Botánica i Geologia.
i tindran llar dintre aquest mateix
mes.
— E l dilluns rinent, dia 7, a les
vuit del vespre. tindra lloc la darrera Inca del carnet, • oberer d'Andreu Nin, sobre el tenia "Origen
desenvedupament de l'ha-aloe:da capitaliata".
••
I.a tercera audició musical, que havia de celebrar-se aquesta settnana,
ha que ,'.at ajornada fins al dimecres
vinent. cha 9, a les deu de la nit. Hi
conaboraran el mestre Enric Rolar,
com a coMetesviant i executant, i la
senyora Anna March d'Estelrich, pianista. El programa es donara a COnrixer d'ad a pocs dies.
— Continuen rebent-se inseripciaste per al curset de Psicologia aplicada a 1 : Educad:a, a eara t e del pro_
fessor doctor Emita Mira. Començani el dia 8 dc maig, a les mis del
ac e re , i constará de sis lliçons, que
es donaran en dimarts successius a
mateixa hora.
— El professor senyor Rafel Candel i Vda donara cinc converses púa-diques sobre temes d'Història Natural, en el transcurs de les quals
s'edad:aran especies de la Geologia.
Betanica i Zoologia. La primera tindra lloc flema, dissabte, a lee aun
del vespre, i versan a sobre "Biologia
marina". Com a complement, el diumenge vinent, dia 6, es t'ara una visita a l'Aquàrium de la riostra ciases.
CONFERENCIA CLUB
-Raymond Recouly
1.a formaciO d'aquest historiador,
riatger, critic paIhic, és una successia
d'experiencies iniciades tot just sorra de la l:niversitat on aaabava de
llicenciar-se en aleares. Una borsa de
viatge de la rnateixa Sorbona si permeté de donar la volia al món. Durant la guerra russo-japonesa el trobeni de corresponsal de "Le Temps a alanxaria. Després. al Marroc. Mis
hart, als 'Calcarle.
En la gran guerra li migué canviar
la Inca actitua d'informador per la
d'home d'armes. De primer com a
tinent: deeprea, amb el grau ute capita, va combatre al iríais occidental, fina que en 19:o el van enviar al
front rus, on va romancire fino a la
revoluciö bolaevista. En tatz, per iniciativa de l'ambaixadar dels Estats
Unas a Paria, isu una serie de conferenciee a l'Inatitio Paiitic de WiIliams College.
Per tal de completar els seus periples, fa tres anya reabra/a un Ilarg
riatge per l 'Extren-Orient, Indo.
Xilla, Xina, Filipines, Siam. Una serie d'anides publicada a "Gringoire - en recolli les observacions. L'eny
passat va i en un altre viatge d'estudi
a través de Cuba i dele 1-7stats Units.
Ei nalment, a planes de "ParisSoir" hem po g ut geguir una llarga
eerie d'anide sobre Espanix: "Onitires et mied d'Eepagne", fiad de les
sevcs p rolongades visites a la Península, que coneix molt bé i on ti torees anlics.
Una vida talment dinarnica, quan
és presidida per una intelligincia robusta i per una facultar d'observaci,i
extraordinaria, dóna obres d'una den-

iver

sitas remarcable. En la produeció
RaymOnd Recouly abunden els tac
esdevinguts chbujicó o a punt d'
devenir-ho, com el "Memorial
Foch", tiras a zsoneo exemplartradurt a quasi totes les llengu
cultes; la "Histoire de la Treisi
cc
Reputaique", "Louis Philipe, roi d
Français - : -Joffre - ; "De Bismar len
a Poincare", etc.
AT
Actualment Raymond Recouty
candiaat a la próxima elecció
l'Academia Francesa.
La conferencia de Pl. Raimond R
couly, dedicada als associats de Co
se
ferencia Club. se celebrara ami,
ral
endres, a l'Hotel Rita.
po
s_
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PER A AVUI
atr
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Institut Francas (Provenga, 321
A les na, M. Jean Canes donara
seva darrera conferencia per a 1 en
escolar, tema: " Fuste', le Cou:a7
ges, historien des origines de
France...
Club Fement i d'Esports. — A 1
1935, continuacia de les correr
sobre "História anecdótica del mea'
a càrrec del sector Josep M. Fra.
ces. Tema: "Edit alitjana". (Exch
siu per a les assaciades.)
Ateneu Encirlopeclic Popular. A les 22, conferencia pública deI
cicle - Davant la aituacia pontiea a:
tual. qué cal ter?", la qual anima a
carden d'Andreu Nin, de l'Esquerrs
Comunieta.
Societat Catalana d'Urole.gia. A les 22, sessi6 científica. Ordre
Doctor Robreilo: Un cas de direo
tícut vesical. Doctor Furgues: Cal
d'anoinalia renal,

ro
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Butlieti Pedagògic
UNIVERSITAT AUTONOMA

C

Del Rectorat.—Procedent de Rana
'na tornar a la ¡lastra castas el pro
ressor aenyor Diez Plaje, el qual
participar al Congrés de Cinema ele
Educatm de la Societat de Nacions a
ir
celebrar a l'esmentada ciutat, com
delegar dei (Severa de la Generalitat a.
Exposició d'art.—Ahir al migda
s'inaugura al Bar de la Universas*
una expos:ció de quadres de diversas
artistes catalans, els quas. atenent
requeriment jet pel Samlnari d'Art, de
la Facultat de Fticooiia i Lleues han
contriburt andi llurs obres.
ai
Entre eis quadres expasacs n'h: figarert d'Amat, Carbonen, Opissa, Prim,
Renom, Puigdengoles i d'altres.
A Yace de la lnaugiaració hl assisti el rector doator Bosch 1 Umpe,..:
i els doctor Aprajx. de la Faculta:
patronitzadara de l'Exposacló.
Crida a uns alumnes. —La Facultar
de -Dret atesta als senyors Retajad
Janer, Salvador Pechagoru i Luis Ccrol que se serveixin acudir A les ;tes
oficines cona mes acial millor.
re

ENSENYAMENT SECUNDAR)
Titols de batxiller. —Pel Recorat
s'han expes eis titals de batxiller ate

e

guents:

Institut de Tornas& per al senVx
Artur Prades i Soler.
de Figuere, per als senyors
Joan Puig i Guri, Joan Salaria i Aanie i Alexandre Bonaterre i Mates.
Construcció d'escotes.— Pel min:p
teri d'Instruccio Pública e'aprovel
els respectius pmójecte du ecsnstrucció d'escotes i es concedexen al 4.1
efeete les subvencione segnents:
Barcelona: Ajuatament de Sant
Pene de Tortita, tio.ono pessetes, per
a la construcció de duce escales graduades amb tres seccions cada una
ver a nene i alees tres per a nenes.
Aitintarnent de Monistrol, zRo.one
pessetes, per a la construcció d'un
Crup Escolar en deu aecciens: guatee
per a nena. quatre per a nenes i das
aar a parvuls amb locals per a tal cedir cuata, dutxes, sala de recorHxement medie, amb dispenaarla.
citueu i habltació del conearge.
Tarragona: Ajuniamcm de V.' il^aga, _lomo° pessetes, per a :a u:truc-ció d'un «filial amb destinac.a
quatre escales unitarios, dues per a
nens i dues per
nenes.

ELS MESTRES
Federació de Treballadors de l'Ensenyanaa U. G. T.— Secció de Bar.
celona.— Es coNv oca a tot s eIS ine.s•
tre,, a;,:ats a la reanió extraordiniris
q ue el proper dipmenge. dia 6 de mal,:
a les deu del mati, tindra alce 4 ;2
Casa del Poble, Primer de Maig, 7.
ami, cl segrient ordre del ella:
Gestia dele delegats al Congr,:s
regional de la U. G. T. b) Poxicio
(rae en canseqüencia a l'eamentat Con.
g res ha de seguir aquest cl
Federació Catalana. dl Precs i proposiciOns. — President, Farment: secretara fermis.

I

Els que aneu a París
P10 0131-tDC1.1
QUO

trcoareu

LA PLIBLICITA1
a tots els quioscos deis
Grans Boulevards, de la

Place de la %publique a
la ladelalne
A la Place de la Rastl/la
A la Plact de Salni-Michel
(costal ibletropolitio
i Al Boulevard Saint-791101101

1

AM.

Al Bouievard Sebastopoi
I e tole els grana qutoseos
de Parla

r

e

Divendres, 4 de maig de

1934
,

LA PUBLIOITAT

BARCELONA AL DIA
arribä latió amb corren, mercaderies 1 2 pasolgert.
Procedent de Marsella, a les
624 arriba l'avió amb corren.
nomenat el delegat a l'Assemblea del mercaderies 1 senas- paesalgers.
Partit, discussio de les proposicions
Procedent de Casablanca, R les
a presentar.
1247 arribti l'avió amb carreu,
• ••
mercaderies I 5 passatgere.
En el sorteig celebrat el die 27 del
A les 1251 sorti l'avió cap a
rasant abril, per a amortitracin de
Tolosa
amb corren, mercaderies
tres cédules de ernissad efectuada
per aquesta entitat, han sortit eta i 2 passatgers.
A les 1252 50111 l'avió cap a
números 1, 33 i 88.
Marsella amb correo, mereadeATENEU NACIONALISTA
rice i 5 passatgers.
LLIBERTAT
A les 8'31 sorti l'avió cap a

L'Activitat Política
ACCió Catalana

Republicana'

00e,lelellelellIlleli0111121114d110/1111421E4W922112111121/211/1

ATENEU CATALA REPUBL1CA DEL DTE. VI

C. Anbau, 98, baixos
Avui, a les set de la tarda,
reunió general extraordinaria, prevista
s., celebrara l.

I

i er U:tilinte 19, cap. IV de
,Estalut del Partit. d'acord
anib el següent orare del cha:

.,

Districte II

Avni. a lee den de :a nit, tindra
'loe, a l'estatge del nostre Atenta
(Creta dele Molers, 30), V.Aesemblea
General Extraordinaria, per tal d'elegir els delegan que han d'assietir a
i'Assemblea General del Partit.

Estudi i aprovació de pro_
a presentar a l'As-

_Mea general del Partit.
Nomenament deis delega Is

rel'Aheneu a l'esmentada
1.• ACCIÓ CATALANA REPUBLIAssembiee.
CANA DEL CLOT
Davant /a importància dels
:-Is a prendre es prega 3; En reunió general de socia de l'Ate,..spera l'assisténcia de 3.. neu Catalanista Republici de Sant
els socis.
pr

AVUI, DIVENDRES
a lee deu del vespre, a
l

Acció Catalana Republi-

Partit Naciona li sta Republici
d'Esquerra
CONFERENCIA
En l'Ultima reuniö de delegats de
dietricte secretaria de secciona conaE-- tituides del Partit Nacionalista Repuhlieä d'Esquerra s'acordi, a proD'OLWER
posta de: Consell General d'ActuaciO
sobre el tema

1L
1

L'actual moment polític
.....411~1~.~0~Minnwrnálnedfmit

SCCIÓ CATALANA DE SARRIA
I BONANOVA
Consell de la Vila, 3 , Pral.
Arar. dveridres. aquesta ertitat
ttlebrari Junta general eacu-aordin.i:a a :es deu de la rnt. per tal delezu els delegats que han d'assistir a
:r?lea genera; del

Politice, celebrar el Primer Compres
Nacional durant el mes de julio'.
S'acorda tambe que abans del dia
15 del corrent mes to ts els secretaria
de les ponincies lliurin els seas trehalle al Secretariat. per tal que es
puguin fer coneixer a teta els mililente abans del Congres.
Es dona compte de lOrganitzaziö
del Partit a Barcelona, on hi ha coastituides totes les delegacions a excepci.i de la del districte sisé. i per tant
es nomenâ una comiesiO per tal que

l'oreanitzés rapidament.
Degut a qué cada dia augmenta
tant el nombre de militants coro el
delegacions es nomena una altra
comisen', per tal que faci totes les
divendres. a les dea de la gestiona que calguin per a obtenir
ru estatge, Sent Andreu. 32. un nou local on el Partit pugui desna:"elebrarà aquesta entitat Jun- enrotllar-se d'acord arnb la seva im•
extra,rdinaria per tal de portanc1a.

ACCIO CATALANA REPUBLICANA DE SANT ANDREU
(Districte LX)

La Mar i l'Aire
SEMAFOR CE MONTJUIC
Otaervactona meteoroltieglques:
A sc.1 cela vent el Y. N. o. ileon
:resc, cercle sernjeobert fina a
deu que ha rulat el vent al
N. N. E. al migdia S. S. 0. fresc,
ei arnb celatgea i horitzons bol1 a j 'A pollead N. U. a mh
mateixa força, amb Ilampecs.
rons, pluja i pedra, mar marejada del S. 0, i el cercle queda
ami) nimbus.
Baiemetre,
— Terrnbmcre, 16.
Moviment de vaixells a posta
tla sal. — Demoren a l'E. da
ergantins goleta i un nailtebot
%.,11 en popa; imagoletts que
ve de la volts de fora i una polaCra goleta italiana de tres palo
a rni,h• .T que ve al port. Pel
una balandra j una goleta un
lailebot a motor que van vers la
mateixa direcció, a una corbeta
que passa a ponent, i al S. cs. dos
bergantins goleta, una gollete i
tfl pailebot que s'Aneo en pella;
ta bergantf goleta, una balandra

pailebots (pie van de, bolina, I dos pailebote a motor que

verien al port., i qualre que van
v ers la mateixa direecin; de vela

llatina tres falulxos cap a diverles direccions i dos cap aiaquest

fert.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells antrata. — De Pelarnos, amb carrega general, el
%laxe!! espanynl "Aineurdan". t Je
la .s e nyora l'Idua de C. Martoreil:
cl e Génova i Marsella, amb ciar -

rega general j 12 passalgars
a aquest pon i 191 de trhusil,
c orreu Italia : "Virgilio', de la
5.;

A. E. M. A. R.; de

Trieste

1 es e alea. aMb 3 passalerm 1
e arregn general,
de tia u -11, el
/11 M o r italià
4r1

leer E. Carandini; de Palma.
ente ... Tren, mercaderies i 173
Paaaalsters, La moloonii postal
'C elda(' de 13aiceluna - ; de Las
P almas i eseatee , amb 1 passntg er i reerega general, el vaivén
'Itla de Gran C,anaria", de N'alear ia, ami) corres:, mercaeleriea

1 120 pa,asalgers, la Miedollau
Ptal "Ciudad de Valencia", tole
I " , de la Cia. Tea n s m rdi nerrailra ; de
j escalas, ara
c arrega general 1 de translt, el
v aixell italiä -Capo Faro". de;
tienyor J'aj a salvador; de Ha burg, Santander Alateant. el
Sa lte!! anglés "Carpio", dele 9 eflVfli Mar Andrews i
Bilbao i eerales, wat) rärrega

Pn e ral, el vaixell - Cabo ¿reue",
senvor Fill de nbmin Bosch;
d'A lgeeiras i escales. am'a e-arenga g eneral i 33 paehatgers, el

va ix e ll 'Murta R.", del senyor
P M Remon A. Ramos; de Viga
I trp cales, amb cerusa (general.

pensament. Profeesors i elimines
hi venfern obligats, i l'expreseió
(taquees intereanvi espiritual !savia d'Asser el CangrAs. Ilem manen' als neslres deurea enfront
del problernatie govern que llagues de tertir la Universitat no
eelehrant en la primavera de
l'any passat el III Congrés 17111versilari
Al segon nUmere de la revista
-Unia• ersilat Catalana" vaig llegir que el senyor Rubíes havia
expesal la idea del Congrés en

una assemblea de la seva AseoMerid. Se'm ()emana un arlirle
per a aquella revista i el vaig fer
deries i 2 passalgers.
Basa Aeronaval. — Proceden( sobre aquest partieular. ConstiAeròdrom de l'Averonautloa Na- de Roma, Genova i Marsella, a luirein tina contissió composta
italiä
val. — Procedent d'Estutgard, les 1305 arrihä
per eatucliants de Dret ! un proamh escales a Ginebra i Marse- "I-ZITO" ainb corren, merrale- fessor de Medicina, i en diveraea
Ha, a lea 1740 arrihn
ries j 8 passatgers.
reunions que tingueren 1100 a
t' Ateneu Barcelones, traçàrem un
pla a seguir. La F. N. E. C. varn
'retire que se'n podria ocupar
malor i, a requeriments d'ella, li
traspassätem la //ostra tasca.
Pensara que no passaria el que
Casablanea amb cnrreu, merca-

(El III Conrea Universitari

Conferència del Dr. J. M. Bellido

Mari toa apróvat per unanimitat el
carvi de neun de l'Atenta pel d'Acciö
Catalana Republicana del Ciot. També foren aprovades diverses proposiDijous al vespre tingué
cions per a presentar a l'Assemblea al sal d d'artes d'AMA Catalana
del Fartit, i taren elegits delegats els Republicana, una conferencia a
senyors Joan Marc i Naves. Antoni
oarree del professor de la UniSalta i Rius i .1aurne Bonet i Farrús.
versitat dorfor JPAIIA M. Bellido,

cana de Sabadell

"ROHIIBACH D-1297" amb correa, Mercaderies u 4 passatgers.
Procedent de Madrid, a les 12
arriba, l'avió "FOKKER 11 ECPPA" amb corren, mercaderies
3 passatgers,
A les 710 sort1 latió 11011RHACE D-1311" cap Estufgard.
amb °Reales a Marbella i Ginebra, amb corren, mercaderies i
9 passatgera.
A les 930 sorti l'avió "F01:KER 10 EC-AMA" cap a Madrid
amb corres], mercaderies 6 passatgers.

sobre el tema que encapçala
aquestes rallles, forment pa rt
Isst dele organitzet per la Seccid
Universithria de la Joventut
d'A. C. R.
Feti la presentada del ronferenciant el senyor Joan Duran,
president de la Secció Universi-

taria, el qual
Vela(' ia del Dr.

remarca la inlerBellido en la campa nya pro CangrAs Universitari
i féu vota per la seta repicla

celebrar iti.

Comença el doctor Bellido e x

-plicantsfcinquelproduia el fet de tenir ocalsi6
parlar sobre unza qiiestió tan
transcendental.
El I CongrAs tisrgria loc rally
1993. i el segan es reuní en 1012.
Utt Congres Universitari es un
Contares com qualsevol
Potser As. (bis a cert pon), un
esplai d'esludiants 1 professors.
Es natural la part externa, solemne, i algunes escenes plenes
de lirisme que acompanyen
aquells Congressos. Peris el veritable Congres, rintercanvi d'opinions, les cliscussions, eón necessaris. ', p eque de la diedissid
surt la llum. i valors que no es
discuteixen eón valora morts, i

Aquell Congres, que crista•litza
en un Estatut d'Unversilat ratalana, rateras anys després, en
nomenar-se la comissió que havia de regir la Universitat tia
tingueren nitre directriu que
assertyalar ale comissaris l'apli-

cació dels acords d'aquell Congr,; s. Quan una Asserahlea !Hure
arriba a imposar el .el/ criteri
quinze auys després, en «asió
Irle un Gotero revolucionzsri es
frs Arbitre del poder. alguna vil.tualitat deu tenir, per nacer reflex dc les apinions — de vegades pintnresques — que hi siguin debatudes. Ne per un plir
nlesig de celebrar un CongrAs
rada quinze anys. ni perquè la
jnventut universitaria frueixi
(raques' espectaculari:rne. va
haver-hi sin jove, Ferran 'tibies,
que m'escolta, que en una
Assemblea d'Altimnes de la Farolla! de Dret expnsä a principia
Id passat curs academie que era
el /nomen' adequat per tal d'anar a la celebració del III congres Universitari Català.
S . arahava de velar l'Estatut
de Catalunya. Els poders público
harten de triar entre fer una
Universitat nova, o adaptar la
existen( a un regim mixt. En un
o altre cas sorgiria una comissid
nomenada per la Generalitat
rtti Patrenat Mixt. Això cake que
es discutís. No ern prudent esperar que el mateix Claustre de
la Universitat resolgues sobre
lOta els prohlenies que la creacid de l'antonimia universitäria
p la ntejava.
Al Patronal. d'aquesta Universita' mixta havien de donar-seh. no les l'Oses fetes, per's sí
pensades. En un rt. girn n lernorrillir, la primera obligació dels
eintadans és exposar el seu pensament, assessorar, encara que
l'assessorament ir els sigui demana/, fer que unes idees que
poden seinhlar inop'rltntres caí.
xequin per 1-a seva premia for.:a
Per aixa el Patronat, ahans
nAixer, tenia un dret amb nosaltres. Que expresséssim cadasmi
dele qui ene infereseavem per les

vmxell -filo Tajo" , de la Com.
als Congressos cli VA a pari ns r.
parivia Transraediterränia;
tenen cap valor executin PIS
Ceuta i escales, ami+ passatge i
acordes d'un Gengrés d'aquests.
e . lirrega general. vl vaixell "C.
Ti Congrés Universitari CaEn
el
Segarra", de la mateixit Compa- tete el S professors només
tal tode
amb
càrrega
`nCla.
ll
Va
nyia :
nteo veti. Hi tenien vot els regenera I, cl va ¡vol! nentec "Alas- presentants dels estudiante i tinka", del senyor Fill de Remul ques rosea, han tingut en l'ordre
Bosch; de Yokohama 1 escales. pràctic tanta eficaria corn el
arnh crrega general, el vaixell :en Congres. Del primer en sém
noruer "Touraine", del senyor fills els Estudis Universitaris,
A. Ripol.
foc sagrat que durant frente anys
Vela. — El "Pedro Freixas Ira mantingut l'entrada de la
Pnns". d'Aguiias i Vinarbs, amb llengua i humanitats catalanes
carrega general, i el "María Ta- al clos de la Universitat. AixO
sol demostra la sera efichcia.
berner". de Pinater, amb
Mes important ha estat, des
Vaixella sortits. — Distancia
navegada dels vaixells que han d'aquest punt de vista. el II Consortit: fora d'horitzó es troben gres, mie ha estat qualificat
ele espanyols "Cabo Espartel", -ocaeió memorable de col-laboració entre pl.-,fessors i alumnes". coses unisersithries
amb•cirrega general, i'ap a
i escales, del senyor lili de

el nestre

en el segon C.ongri , s, que un ser-

MOVIMENT D'AVIONS

AIIIR
Asredrom de l'Alp Fra nce —
Prorederil ¿le Tel e aa, a les 8'18

gur:si curs ha anal bd. Pern hi

ha encara resolucions a prendre,
i per a elles encara As oportú
Congres. La coneulta no ha
d'daser sollIcitada. La resposta
litt d'avançar-se a In pregunta.
Per aixO encara és oportti. Els
perilla de Uany passet han desaparegut. La pugna de la represonlació escolar estä resella. La
qiiestió d'unitat o pluralitat
d'Universitals, fambe. Si fem el
Congres, no ha de parlar-s'hi
d'aquestes qüestions. Poden presentar-se'n d'altres, algunes de

iar cropinid lloca ofirlals
catalans estaven obligals a prendre-hi par,. Allí havia d'ésser-hi
iothorn. El mili govern de la
Universitet es trobaria amb unes
directrius, i els problemes plantejats arnh Hurs solineions.
De l'actuarid dr la E. N. E. C. leS quals no sabein, perque hi
no n'he de parlar, com tampoe ha d'é sser tnthom. Ni ha d'Asser
de les rellevants personalitats una cosa closa, perquè seria
que la integraven, pecó cal dir inuidemnat a la ineficacia.
Qui no hi prengui part, qnui nn
que per problemes provincians
plantejats a la Facultat de Far- thigni res per a dir-hi, no s'inmacia, potser per la por pro- teressa per l'avenir de la Uni¿luida pel plantejament d'algun versitat. El Congres no ha d'Asser un Parlament amh acords
problema esludiantesc — com
qtiestid de la representaciti esco- execntius. No cal que sigui un
Tribunal
que processa I falla :sis
lar a les Juntes de Facultal i
Claustres Universitaris—, no de que han tingut o tenen el govern
I a nta imporl ?inda c, im el de la dr la Universitat. Ha d'esser una
pluralitat o unitat d'Universitats, exposició d'ideari, de somnis, de
drixii de celebrar-se. Aquest dar- fantasies, si voten, perle que porer problema s'havia discutit den convertir-se en realitat.
uttraapassionadament
s'havien L'exemple dels anteriors Condona! snlurions ;Metes dins gressos ens ho den-lastra,
de la realitat — com ts propugnades pel professor Eabra en
una conferencia que donà a Palestra.
Quantes altres qüestions s'han
aplicat sense discutir-se mes que
No ho deixeu per a demà: Subaen el Patronal? Per exemple, la erinia-VMS com més aviat millor a "El
qUestiú dels estudiant, que tre- Seguro Médico". P. de Gracia, 117.
hallen lia litina eatat III dels pro- Telefon 74495.
blemes a parlar en el III Congres,
S'avisa als qui tinguin robes emun deis mes greus ainb que el
penyorades u la Calan d'Estalvis i
Patronat ha topat, havent-la
Mont
de Pietat (Central) les dates
hagut de ',solare indivIdu per de prorrogacie
o empenyorament
mdividu, fórmula la pitjor.
les quals siguin anteriors al 31 de
Altres qüestions que ha- julio; darrer inclusivament, que en la
gueren discutit: Conexiia entre subhasta pública que tindrà lloc en
Vaoultats, les carreres auxiliare , aquest 31nnt de Pietat el dia 8 de
resperialització deis professio- maig es proredira a la venda de les
;tal> universitaris, el pressupost penyores deis préstecs núm. 13.277
universitari, la deducció dele al 32.304 que no hagin estat prorprufessols, la conexió de la Uni- rogats, desempenyerats o venuts anversitat i els nitres Centres teriorment.
culturals, els cursos de cultura
L'Esclat ".Adadcas'', de l'Associauniversitäria sense Afecte pels
ció d'Empleats d'Agents de Duanes,
estudie universitaris, etc., etc.
Consignataris, Armadors i Similars,
Els Governs de la República i organitza un featival artistic, que
de la Generalitat nomenaren un tindri lloc el vinent die 12, a les deu
Patronal que ha actuat Se 11Se de a nit, a la Sala Capsir. Es posará
que la nostra veu fus escoltada. en escena la comedia en tres actes
Uns volien que els patrons fossin d'Albert Llenes "Don Gonzalo" o
del Free - , interpretada totaln rñfessor a; podien ésser, també, l'orgull
Cloupolitics, financers, persones allu- ment per socis de l'Associació.
ti la testa un ball a carrec de
nyades de l'ensenyament. No es rorquestra
"Nlichigan Orchestra".
fki aixf, coto tampoc s'enrarregh

Ithrnut Bosch; "Sil, ainb
paasatger• d'aquest port. 1 de

transit I amb rärrega general
de D'ilusa, rap a Las Palmas i
Casablanca; daleinany "Bestia",
ainh carrega general, cap a Brema j Anvers, tets dos de la Comercial Combaba Severa; els
espanyols "V. Ruiz Senén", en
llast, cap a Melilla, del senyer
a 31umbrú: "Río amb
carrega general, cap a Bilbao i
escales; -S'asunto", amb passatge i earrega general, cap a Cartagena; els correus "Cuidad de
Barcelona", amb passatge t chrrega general, Cal) a Patina, i
"Ciudad de Valencia", amb pessetge i carrega general, cap a
Valencja, tota guarra de la Cojopanyie Transmecillerrania; eis
italiana "Eudora", altib carrega
general i de tränsit, cap a Lisboa, del senyor Joan Salvader;
amb 45 pesel corren
satgers d'aquest port 191 de
trànsit i amb cärrega de trànsit,
cap a Valp araí s o , de la 8. A. E.
31. A. R. ; el "Ginetto", ainb eärregia general, Gap a Castelló, j el
!tornee "Bruse Jarl". amb carrega geiteral, cap a Londres, tots
d o s dels senyors M. Condernines; el 'ionice "Tuntir", en
Ilast, cap a Pinatar, de pAgencii
Marttima Willy; l'aolandea "Bereniee", A mb carcrga general,
C r is a Tarragona, deis senyors
Ta t M'era 1 Fine; el nur sec, "Cypria - , a rob alvina do trànsit,
eap a Nora York, de l'Agenda
Marítima Delgado.
Vela. — El "Pons Maili", anin
carrega general, cap a Maó; el
"Mascota", amb càrrega general,
i • ap a `Mama; el herganu goleta
Palie "Vinicio", en Ilast, cap a
proposno.

Clauatre Universitari el nombre de patrona que havien d'integrar-lo. Aquest Patrona t ha
actuat amb valentia. Per exempie, ami-) la supressió de l'ensenyament lliure, el nomenament
de nous professors i el nonasnament (le professors 11km:s.
Aquesles tres resolucions conalitueixen altres tants hita per
la valentia amb qué hall estat
preces. Les protestes contra elles
han estat febles. La dels 11 professors numeraria bou per quedar br) i sotmetre's als altres.
Però, ligureu-vos la celebrad() del III Congrés en la primavera passada. Nr) haguera ¡dinnyat aquesta ombra? El Patronat no ho ha fe!. lot. L'any d'aal

esrau, requerint l'atenció del
poble de Catalunye.
En acabar tan brillant i documentada perorad& el docto con.
ferenciant bou llargament aplaudit per la selecta concurrencia
—integrada per elements universitaris en la seva maje pasa—.
que havia acudit a escoltar-lo,
que (amplia de gom a gom el saló
d'actes d'A. C. Ft.

7.60 293; Francesc Gómez, 2.781'17;
Casimir Manzanares, 201504; Josep
af arfa, 40208; Ramon Marque s,
26.070'71 pessetes; Daniel Morlanes,
521)14 pessetes; Joan Rubio, 0463'59;
Constanti Sánchez, 951'04, i F rancesc Terrades, 29.09478.

FETS DIVERSOS

Durant la matinada d'ahir va
ésser comes un robatori a la
torre propietat del senyor Erancese Calvo, situada al Passeig de
Sant Gervasi. Els lladres se
n'emportaren joies, el valor exaate de les quals no se sal).
— A Joan Sabater i Habascall li robareis l'automòbil mentre feia una diligencia. L'havia
deixat parat davant la casa número 86 de la Rambla de Catalunya. El cotxe robat porta el
número 58558 de la matricula
de Barcelona.
— El no¡ sie tretze anys Joan
Demä, dissabte, a les deu de la nit, López Hernändez que s'agafi
se celebrará a l'Arcacil de Sant Gerdarrera
d'un cernió tingué la
casi un festival benefic, organitzat
pel iemeni pro Hospital dissort de caure i es produi una

Genoveva Puig, que interpretara al-

gunes de les seves composicions per
a cant i piano, i rescriptora senyoreta Llorenea Garcia de Riu, que dissertarà sobre el tema "La caritat".
Després del concert hi haurit ball
amb obsequis de perfumeria de la
casa lcart, i sorteig d'un regal per
a senyora.
Organitzat també pel mídela Comité, denl â passat, diumenge, se celebrará un te benéhe al "Centro
Cultural del Ejército y la Armada de
Barcelona". La senyoreta Llorenea
Carda de Riu, del Conservatori del
Liceu; Marta Grau i la compositora
Genoveva Puig, mostraran Ilur art
amh un recital de canoas i poesies.
A centinuació ballables per 1 - 0r-

chestrine Lliri".
El Comité Pro-Supressió Impost
Utilitats, aprofitant la prórroga dels
pressupostos, la qual cosa li permet
d'aprofitar aquests mesos per fer un
eaiore per tal d'aconseguir la sus
pressió de l'impost als sous de cincrentes pessetes mensuals i desgravas
cid fins a set-centes cinquanta, ha
organitzat per a diuntenge, dia o,
a les onze del luan, una conferencia
pública a la sala del Centre Autonomista de Dependents del Comerç
de la Indústria, a cirrec del diputat
a Corte i memhte de la Cemissió
parlamentaria de Finances senyor
Daniel Al agranen

Pues algo vale le satisfacciOn que se experimenta cuando so sabe que Se ha contribuido a animar la •conomies nacional. dar trabajo a muchas industrias y jornales a millares de obreros.

pública amb nosaltres i la Universitat ocuparä el (loe que /11

Noticies Soltes

Clima", en el qual prendran part les
artistes Flora Soler i Papiol (rapsoda), Joan Josep leurrigarta (rapso
Joan B e na ge s (guitarrista),-da),
arnb la cooperació de la compositora

Jugando a la Lotería de la Ciudad Universitaria gana hasta el que pierde.

11:i ha una rato suprema per a
la celebrad() del Congrés. La
necessitat de que en les coses de
cultura en general han d'evitarse curosarnent les improvlaacions. Perque els governs de la
Universitat no hagin d'improvisar teuim l'obligad() de plantejar-nos els problemes idealment,
perque no sorprenguin al plantejar-se a la realitat.
La joventut universitäria he
tara. La riostra veu han de sentir-la tots els universitaris catalans. Cal que el Congres es
(ad no sols per la seva efieäcia,
sind per una ra6 de dignitat. Les
generacions universitàries futures e 115 cuipalien de no ter alió
que en benefici de les generacions actuals feren els del 1918.
Si ells ho feren en benefici seu
i nostre, nosaltres hem de ferho en benefici nostre j dels futurs. El govern de la Universitat
no ha de reeoldre les qüestions
amb urgenria: ha de provocarles. En aixO difereixen els sistemes de governs dele Centres
culturals deis de la societat política.
Cal ',lentejar els prnbletnes
que no lin són. Per alzó m'he
associat amb entusiasme a la
iniciativa de la Secció Universitaria de la Joventut d'A. C. R.,
perquè portin on calgui els seus
melares aquesta ven. La tardar,
vinent ens reunirem un gran
nombre de gent, vibrara l'opin10

La Delegacin d'Hisenda Ita assenyala per a avui els seguents paga. pessetes;
ments: Joan Calicó, 2000
Vicene Hernindez, 4.79401 Ildefons
Lago, acal; Antoni Perera, 1.000; administrader Principal de Correus,
12.948; cap del Centre de Telègrafs,
1 349 00 3; admini s trador de la Pfe5ö
(' ellnlar, 83.000; cap de N Seceid
d'Estadistica. 578'46; Ramon Biaba,
2.67 6 47: Joaquini Carreres, 987; Benrt Cbicete, 29471; Ildetons Garcia, 1.8000; Cristòfol Gaceta, 2.844
pessetes 54 céntima; Pece Garcia,

ferida de pronòstic reservat a la

regló frontal. Fou curat al Dispensar, de la Unlversitat, i despees passà al seu domicili.
— Jaurne aloratome 1 Castany, de quinze anys, mentre

treballava en una fusteria situada al carece de Còrsega, 881 es
produf lesions a la ma dreta. Fan
auxiliat al Dispensari de la Universitat.
— Quan es dirigia muntat en
bicicleta, per la carretera de

l'Hospitalet, el jove „loan Hartra
Lleonard litigue la dissort de
cauro i es produi ferides greus
en diverses parte del cos. Eral
traslladat a l'Hospital del Sagrat
Cor, on morí al cap de pors moments d'haver-hj ingreasat.
— A l'estació del Nord
detingut per la policia Ignasi
Lara, al qual se li ocuparen participaciens, segons sembla falsee, de la Dila, j 300 pessetes en
billlets del Banc.
— El cap de l'estació del Nord
va denunciar al Jutjat de guardia qun altir al metí, en arribar

de les entxeres a la Plaea
Catalunya el tren 7208. es va
adonar que havia ealat rehat tot
el material del botiqui.
Josep moya ¡ CnisliS. de cincuenta anys, derniciliat al carrer
rrAribati, mimen, 179, es 'va
suicidar ahir, disperanl-se un
Ire! sl pols dret. Era propinan
Tuna fabrica de capees de cantó
instaHada al maleta starrer.
Segens sembla, les causes del
stucidi silo desudes a la eircums!inicia de travessar actualment
una dificil situada económica.
El Jutjat de giardia, nixf que
va tenir noticies del suicidi acudí
al II« del surces, 1 ordena l'aixement del cadáver i cl seti Iras!tal a l'Hospital Unir_ Tambb
va incautar-se del revólver, que
només tenia una cápsula dispal
rada.

V

LA PIJOLIOITAT.

ESPECTACLES
etres

Te

OLYMPIA

GRAN TEATRE DEL LICEU

PUSE! CINEMA
Actualltate mundial.

Deoumantalt
Valga. - Eta. - gemid continua
Butaca UNA MUTA

Teliton 34E40

DI,lotis, ni:, Inainuracie de la temporada
oficial de primavera, atun la celebre eompanyla 11,' BALLETS RUSSOS DIE MONTECARLO. LES SILFIOES. Estrena de CHORIEMMUM. EI. PRINCEP IGOR. Conllnua
ebert l'abonament I e , despose a comp.
tado7/1 per a les tres primores relee-

DARRERA
SETMANA
DE CIRC

tentar ions

SALÓ VICTORIA

Fink

EL AMOR Y Lit SUERTE
per MaZenDaerÍlIY/AJeigielbliVa)ttbert,

QUICK MI CLOWN

Programes d'ayui

111111

asome. - Tarda: "La bona gent"; Oil:
"La gloriosa".
Barcelona. - Tarda 1 nil: "Los quince
millones".
COinle. - Tarda: "El terror del barrio"
1 •• /.a carmsa de la POMpadOur"; all
"La g pepones".
Eepanyot. - - El rel fa treballa ferears"
Novetats. - Tartla I n11: "La chulapona"

INVENTADA.

Barristes tossuts
SISTERS RUBIO
Eis 5 F/OCHI

TEATRE NOVETATS
Companyia Itrio* LLUIS CALCO

"
.

.iii Id. /arda. r01.15:: 1 !vermut popolar. 1117'aques des d e O pee•etee:

,

, ii CIIIII,poNA'

genial miele
Matilde Vazquez. Te:cena Pialla5. •
Carme Llanos. Valeria Ruiz Parle.
Anton i Palacios. Miguel Tejada I
Joan Baraja. Superb comuna. Trama
i Memores- d'autor, 1 interprets. DI5.
1 sabte, larda. un enre pearvenimen1
luir: BOHEMIOS 1

Dente 1 diumengs, fumemos a les 433
tarda 1 10 nit

TEATRE BARCELONA
Companyla del Teatre Maria leabel

LA GLORIOSA

de Madrid

GRAN TEATRE ESPANYOL

1LOS UNE MILLO S

tic

Cornpanyls de JOSEP SANTPERE
A' O:, dIleadr e s, ni!, prendió. festival
.unla 114011U de les 50 representacions

NE

i

EL REI FA TREBALLS

Pece Aluñez ceca

FORÇATS

rema. 31.‘eal-ce, tarda !

I LOS QUINCE MILLONES

TEATRE COMIC
REVISTES

Avut. tarda. a 10 445. Butaques a O !lee-seta: gene val. 060 pies. El s'ame! 'irle en
21.1 ame EL TERROR DEL BARRIO 1 /-1
grawbosa la- 1131a del 4,0e41r, 40•41/0r0
LA CAMISA DE LA POMPANOUR
gründola e 11 /1 de
N . 1, a lve

Pro.lamaclia rie Miss Teatro Espanyol,
vil 13 crApera c i0 lIla enorent,
Magarlta CarbaJal, Carlee Garrida. Marina
Palmero, Catdomerito, Bery-Frey
nestre Sunyer

Cieemes

axcaLsiee

1 larda 1 9'31 nit: "E/ delirio de los
trópleos" (Unid-amena tarda.. "La prometida de n'II Marlt10". "Maier dolorosa",
en
espanyol
m lRiA

Entre la espada y la pared
12110110: Cl nullor progronia d e flan-P/011a:
Marta Eg g erM en EL VIRERITCH
I FELIPE DERBLAT

CINEMA

ESPLAI
CORSEGIA. ontre Rumano. I Arduo
// REVISTA PARAMOUNT. EL VIOLINISTA GITANO .M19111 ,051. LA VIDA EMPIEZA, f.. , r• LOrc/11 YOW.
lo 0, ,,
ha
Lt, ds I. QUICK, MI
I
CLOWN, per Lilian l'al,. y

1

CATALINA DE RUSIA

per kaleabron Perenel 1 Donglis I
rilib.inE ,. . Jr .

i

Merla. 111 - Teieron 11221

Couicwo

divendres, tarda, seand continua de
qualre a ven; nIt, a leo deu: /a preciosa
opereta

CUPIDO DE UNIFORME

1

Osco Ihr.

per Greta Garbo, John Gllbert
I Levo'. Stone
PrOdurrld Metro Goldwyn Mayer
i ES aespalsen loe Incoe runb val u dICS
d'annemacM
Nota: Aquesta pellico% ne es molerlas% a cap mee sale dv Barre'ona
durant la present temporada

irli ifF2OROIL

rompanyia. Denla ,tabin: LAS
5::;.. • -11•1:. 4 1 . -5 a; rdt, a
¿FONOS. Nit. tetiefIci de la priniele
REVISTA PARAMOUNT. BASADO
connea Alatia Laealle: LA CAMISA
DE JUERGA, per Nancy Cano!! 1
CE LA POMPADOUR 1 superb Ti de 11.613,
Cuy Grrid la l ei 1'25 larda 1 1910
eä, ree deis eminente artleIes Chabce
niIi. NOCHE TRAS NOCHE, per
erov.-s, Fernando Corlee, Vicente Bebe,
•• ••orlre 15,11. Constance Cumminge 1
Juanita !bucea. Vicenla Rimaelre 1 LUcy
Alae WeOl (a les 4 I 645 larda 1
ene Fieber.
1 1125 nin. Seo filme I aramount
Deepal g als cefalea de local/tato

Gran Companyl• do Carne:11es CornIque•
LUPE RIVAS CACHO
.11,J1, Taide, a I, e 0 10, ibilera
EL EX... u f/ de testa. NO, a lee 1015,
Agruparle Marquina. MurnonirP. 11
graminae festival: Mapy Cortés, Fernando Cortit a , Dote.% Vila, 3ayra 1 lettii:iti
de Maniquins de 'Le Pr.ntemps", anib
ropa: d'un model
el publle,

LA REINA CRISTINA DE SUECIA

g

LAS PEPONAS

TEATRE POLIORAM A

Juventud, alerta Thiele
PATEE •ALACE
continua 4 larda: "A toda hell ee", "La
premetnla de ml marido". "Moler amorosa", en espanyol. Dlbulxes

de

Companyla catalana
Primera aetrlu: ASSUMPCIO CASALS
Primer acede I director: JOSEN CLAPERA
1,11. Manare , . larda. a le- O. Botarla . e
a I pta.- gence al,
edillunt A prtuld
del puIalle.
'
darrera repre s entad() de
1 21 la. a le . . * :$0: 1111_a n'e 915: ftevlsco,
LA BONA GENT
DIbulaos ceder. laeis Oarkle en MADISSON
SQUARE CARDEN, aerele anglesa. amb
Ni, 1 cada nit:
Manen Nixon. Cary CoOper I Charles
Laugtoon en
de Miguel Poal-Arep•Il

.aa tal, divendres, larda, a un quart
1 Ce sla. I nil, a un quart d'onze:
l'exil de la l emparada

de

4 larda 1 10 nit: "El Impaciente acusa"Des mujeres y un don luan",
en eepanyM, Consuelo Cuevas
AU AAAAA
4 tarda 1 d'In rut: "Atrapendolos ceno,
pueden" itimeament tardaa. .(0x1r
de
amor'', larquellne leerme?. -Segunda

APOIL•LO
TEATRE CATALA

I

.:. ca1. ch1lrAnard d:'
N
LA CHULAPONA
Damita a ccmpladoria

Filosa Lanal
CA •ITOL
I /arda 1 10 nit: "1- 102111505", g allee de
Nagl. Dibulaos, Nene-len 1 Atraerle

cr aniterndta 11„9:13, 0, InIC:on"

.
I

i HIPOLIT LAZAR() I
1
/
;

IflflQfl..

1 larde 1 lo n11: "El rey del jazz",
Jonn Boles. -1 /a luz del candelabro".

dor".

5,01, e ve.S10 Matinal. a 1°S 1. al
leen ame de 2 pies. Tarda, deSeld
continua. de 305 a Km,: no, a
les- den: quarta selmana de proJecc10
,

Butaques a 3 pessetes
General: 1 pesseta

de

i

LJflQ

Cavallets, gossos i gatets

1

CAVALLERIA RUSTICANA
per l'enuncniissdn di•O n ••:•.4r

interpreiada pal dIro Richard Tauber

arnb una nova humorada
I els

Nit:

TIVOLI

. .nnn•nn••n••nn•••n•••n•n•nnnnn•nn••n••n

Germana Díaz

LA FIESTA DE SAN ANTON, LA
REVOLTOSA I LA CANCiON DEL
/ OLVIDO. ' 0 pa:1101001 5 sea•arcuale. o

SALONS CINAES

Denté, estrena de
EL CENTINELA DEL AMOR

ube saladissims clowns

_

r -,.. ,.--r-- `.. . 9
.

per !huy Liedtke

1 Erls Ros

"Parece que fue aaer"
OSAN TEATRE COMTAL
Continua 345 tarda: "Herminoe". -Con
melca
aoturta". '• Farece que fue
ayer" I Nollefart

ENTRE LA ESPADA Y LA PAREO

Aval, leida, de ll e , 1 hl, a 1,5 nleu,
Gran Mol sIe Carme Ron/ en la invertida

cumeilla

NO SEAS CELOSA
arnb Anara imenne. Es ile •ri luna per
sessió Dinlietela de diurnenge,

a

Gary Conprr i Charles Laughlun,
en espanyed

Doña Francisquita

erandln ,, flperproduccIA naelnnaI,
amb Raquel fledrlao I 3101:de
N'arqueo
(Sessle conviven)

Verdad Inventarla".

CINEMES
Actualltets. - Reportatges d'arlualltat
mundana", -se nece en-1
un rival" hl
" -".atalina de Rusia".
América. - "Duro de Pelar". "A toda
teloriclad" I 'La mundana" (en copag ranee. - El rey de los gitanos". .1,0
011a del regliniento" 1 "Cl hombre Invisible".
Avingude. - "1.1171 hijo en América", "Ref.
ni el amor", .Viale de Ida" tenle,
inent lerdea.
Barcelona. - "El testamento &N doctor
1,311 3,11/510/05 e. " , "Iloy o nunca", revlsta diloech. - "Mata-Hari" u "Paprika".
Boheme. - "La Hermana D'anea"; "Hoy
u nunca" 1 "El Jlnele laurean'.
Capullo le carbeta".
"Alnnr. hnnor y eamandulas". Salan
,Ittimertalle. "El hombre invisible".
Broadway. - u JIIVV10101 MOdertla",
v011:010 Ull fotógrafo" I "Vamplreeas
1033".
Catalunya. - "El Implacable aensador",
1»41.1 e r, I no don luan".
Capu
f ltol.-•,•ze:/gInves".
in,
Conaeum. - "Noche tras noche" 1 "Salde
aran 'nutre Comtal. - "Herrninns".
- ron noisica y astucia" t -Parece que
oye n'.
ConI
N:
"E! demoledor". "De bere
Oil hole" I . La venus ruina".
Delleles. - "La mundana". -Vuelan mis
cano/enes" 1 "lia entrado un roló.

Concerts

SALVADOR BALL ESTEROS
guitarrista

11414n01. fiel Centro 1111 • Tolf. /8571
Aullu: Revista Paramount I Cemlea,

J

TEATRES

DI 47arn
a r°..
•.. - "«alome Butterfly" ten esp000011. "El mullo de la amazona"
AAAAAAAAAA
1 "Cl hombre de Arlenna".
Exeelsior. - ''El delirio de los trópicos"
Conlinua 345 larda: -Compafteres
•• La prometida de n.1 marido" I -Mefatigas". -La vIda empieza". "He sudo
ter dolerme".
capta"
Fémina. - •• Madree del inundo".
Fantesio. - "No seas celosa".
Continua 345 larda: -La Vida empieza". Fregall. - "Baffle chino", "Laebelel" I
- 120011pitnel'OS de fangas". "He sildo C5pla"
"choter ron faldas" (en esparnoll.
Goya.
- "El poder 1 la gloria", "QUere•
BOHEMIA I PEDAS
rnOs ren g a" 1 "S. A. la vendedora".
continua 3 1 5 larda: "El cenan de roc- Iris
Park. -e."La
i
de/ dolar". "Ma.
hela".
Amor. helor y caneando las",
olini Summertille. -El hombre Invisible", Kursaal. - "La se g unda Juventud".
en espanyol
" airiptindolos como pueden" I "Elixir
de amor".
Laletana. - "Catalina de Rusia", "Tres
aulas de mujer", •• Tierras de discordia".
SPLENDID CINEMA MaJeatle.
- "Su Ultima pelea" en cepa
nao:. "L'n homtre de corazón I 'NoConwil do Cont, 017 - Tehlfon 0104 111
ene le Satt Juan".
A, II, 50 andlAs proa- rama:
Marina. - -El rafe de la marina", en
ROBA CORAZONES
catete. .Los tres guapos del escuaper Mars' Kul 1 Armando Faiconl
dri'di" I -El prolgeor
Estrena de la pu educe10
Mundial. - "S. 0. 0. Iceberg", "Mercado de es elindalos" 1 . Canclen de cuna".
NOCHES EN VENTA Monumantal.
- .Compaderos de fatigas",
"La alela ernpleea" I -He sido copia".
per Ii. 51.1rAall I Sala AlarlIza
SUERTE DE UN CHINO u-himnos sonors) Mirla. - -Anos chofer". -Con nnistea y
astucia" I -Parece que fue ayer".
La guandlo g Trodureló
.Una sida por otra'.
- "Ilepteme usted" 1 "Crepüseu•
CATALINA DE RUSIA
lo rolo".
per Douglas Eairbanks I Ellsabet Bergner Parle. zarevitch" I "Felipe Derblay".
-Pea Franelsqulta".
Pateé Palee.. - ".0 Toda hellee". -La
promenda de mi mando" 1 "Mater
Peuf17,111:b.1:1. repitan de corbeta", "Amor,
honor
camandulee" I -El hombre In.
TEATRE BARCELONA Prinolpal. - "Mata-Hari" I "Paprika".
Ele dies 7, a la no, 1 9, a la tarda, d'a- Publi C•nema. - lleouriatzes
gotea mes, dos extraordinaria reciteis Rambleo - "Entre la e opada Y la pared"
do densa per l'excepcional I mera/el/Osa
"llena Francisqulta".
Royal. - 'La vida empieza", "Compa•
fieros de falla-as." I . 1Ie sido espla".
ANTONIA 3IERCÉ
Sale« Cinema. - "La loteria del diablo",
"El ntracailer de Felona" I . 23 casarse.
ARGENTINA
ntuchactiaa".
arocupanyada per
Salé Victòria. - "El amor y la suerte"
"Onlek, tel clown".
LUIS GALVEZ
Smart eineme.-"Relna fd amor", "Merpianista. 1
011e de cseandalos" 1 "Canción de

CINE RAMBLAS

4 .12•• 7:57 ' •

MERCAT LLIURE
En les reunions de la borsa d'ahir
les accions tractades a fi de mes ass0;tren una puja de iorca consideracim ría
remarcivern en la nota d'ahir que es
notara fermesa en els rediles a termini.
Les accions ferroviàries, que tren les
mis reacies a minorar, en la sessió del
borsi del matí ja d'obertura van millorar prop d'un enter, canvi que consolidaren i refermaren en la sessiä de la
tarda.
En el rotlie d'accions industrials la
puja fs,u de forca importancia amb Explosius, Rif, Aignes: les Hubieres es
mostraren quelcom fluixes, mis tenint
present que les esmentades accions assoliren una puja d'import ància en la sesiiii anterior.
Tanca finada pel Mercat Lijare de
‘'alors en la reunió d'ahir.

Olympia, - 44111041C1111 Clrque.
Poliorama. - Tarda:
El ev...";
agruparle Artiellea Atarquina.
Romea. - Tarda: - Las flores"; n11: "La

Einocionant aleló del que eeran
rotures 440r4res, 41001Is els avaneue
do la desnalcom

JARK1 MARROQUIN

Moviment borsari

cerls comentada ALFRED CORTOT. Ala
' 1.11e1ana, 15, Teltfon 17798

remedia musical, emule francesa. magna
•rearlia de Lilian Harvey u /hiles Berry.
hlllbuon virwril, 7 de malg, grandlós esdeveniment: estrena de
LA MARAVILLOSA TRAGEDIA
DE LOURDES

MADRES DEL MUNDO

Ayeres

Borsa Finanee

Raya Garbusova

Pmo., d• aréola, 213
Telf. 13!
Avui. d
la de la sensacional
produceI0 Metro Goidwyn Mayar

E l e meravelloso•

A les 5'15, la eernSala dele gormans
Ouintero LAS FLORES 01 bufara mes
cara a 3 pies'. A los 1015, sogana repr.• seitatin de % ,'nminti 1, J ,cinto lae•
navente LA VERD A D INVENTADA. p eina. larda I nit: LA VERDAD INVENTADA. Dium enge, a 101 :105. LAS FLORES.
a je ii i a leS 1013: LA VERDAD

AUDICIONS INTIMES

Valanols, elte41111
Tolérele IMS
(CASAL DEL SUIT011)
Aval, divendres, lardg, a les 445, 1 alt. MIMA. dia 7: 14 • gran eloloneeHlita
a doi gilarts de deu:
LA CIUDAD Di 11111111AV1LLA, documenta/

AVUI, NIT, A LES 10:

TEATRE ROMEA ELS CAVALLS de CARRE
Tullan 19€91
L'ORQUESTRA DE SIMIS
Companyla Herrero-Bar/1.m

Associació Música Camera
loesabie, ma 3: la g r a n Tloletnellisia

Ra
yGarbusova
a
Alee. VI alta, plano. Seniron
Ira Ins 110'

rinns Piallgorsky. DIO 15: KREISLER.
11111e coneerl a Barcelona. Exeln0rarnent
'Oda Ola Laietana, 46, Telefon 17790

.f .alors

DIO

Nord
Alacant
Andalús

3 Tanco Alça o
anterior

Omisa

5I',20

+105

32'25

+085
45.9n
45 . 05
Lfon
t3'75
62'oo
6185
+015
141.00
139'25
-1-t'75
5/'65
5 1 35
+0.30
6'95
675
+620
11335
112.50
1 74 2 5 1 735 0+575
56.00
58 110
-2'00
24 9 0
2:5' 50
+150
37'75
3715
+0'6o

Rif
Explosins
Colonial
Petrolets
Gas E
%Iteres
Transversal
Tramvies O.

BORSA AL COMPTAT
Un altre cos en la ansió clihir van
tornar a emprendre la tendencia de puja
amb una gran fúria els deutes de l'Estat, i guanyaren fort terreny totes les

emiesions ¡ siries.
Segueixen molt sostingudes les obligacions de Tresoreria de la Generalitat
Catalunya, i cada cha mis soHicita-

oir

des; les Diputacions i Provincial!, sos• :it g iuirs i sense gran negoci; les obliga-

per loo passa a 5765 per feo (-1-ci'6:
Valencia nes de 77 per /00 palmen a"
per ano 5+2'00); Alacant H. de 72
ion a 7450 per 100 ( -I- 2.50)•
Les indústries diverses, amb pc6
goci mis, força sostingudes, les
.gactens del sector d'Aigua, Gas i
tricilat han seguit cotitzant sense
variació important.

Mercal de Llalla
De regular concurrencia fou
sessió d'ahir en aquest mercal,
les vendes de poca importan
per la manca de decisió q
existeix.
Blats: Novament hem de
pel(r que els preus segueä
11 1 011 ternas, per?) els comprado
sola van adquirint allb Inés p
els i per a refer existències.
poc que es porta a terme ho
.t. sser procedent de Pehafiel.
54'50 pessetes; Alrnazán, a 535
Alba de Tormes, a 53, posat
idamunt vagó origen.
Ordl I oleada: Els preus,
.com tema avinent, es tro
.quelcom febles, perh al nost
entendre, creiem que no pot 1
dar gaire sense 'que rearcios
una mica davant el que passa
adtres pinsns, en particular
inoresc, del qua) no val la pe
ja de fer-ne referencia per
incoinprensiö que hi ha.
La cotitzaciö per a l'ordi
aslella era de 3250 pesset
d'Extremadura, a 30'50, i de
_Mansa, a 30, posat en vagó se
lada.
La civada ho ds ja a 2750 p
set,tes, posat en vagó Extremad
amb tot que aquests pro
se' foro temptadors, per ara
fa dificil encarrilar negoci.
D'altres generes en farem

ferencia.

cions nmnicipals tornen a emprendre la
muna lenta, perä segura de puja, i milloren quelcom.
Les obligariona ferroviaries lambehan guanyat niel:0m de terreny, i en
general s'han mostrat molt mes fermes:
el Nord segona serie de 5 1 75 P 553 o
Nm-cl 6 per ton de 57
2'so (40 75):

La T. S. F

'

e

Programes europeus
se/ectes

MUSIC-HALLS

DIMENDRES, 4 MAIG
213'00.-Suisaa Italiana, 237

Apolo. - Varlets/s 1 Mercedes FM.
Ba-Ta-Clan. - Varietals. Roana Valits
Enitila Domingo".
Pompeya. - niau guracld de la temporada
de primavera. Grano alrarelons.
Edén Corleen. - Varletala I mismita
Martin.
Eactisior. - 5 arletate 1 Celeste OH».
Moalla Rouge. - so enlates. 50. FIOn0e•
fla 1 Angellin Marine
Starnbul. - Enea Aiderson.

Goncert de música espane.ola.

2010.-Poste Pansien, 313
Concert de música moder
Chausson, Ravel,
2015.-Munic, 405 no. Fesm
?fi! ner.
20'15. - Nacional angle
na. Primer concert del t
Uva l de música de Londres.
2030.-Estocolm. 426 m. Co:
6011 europetr. música sueca.
20'45.-Londres regional, 31
metres. Concert d'estudiants.
2045. - Milà, 369 m, Müsk
de cambra.
20'45. - Roma, 421 m.
Pola dels Deus - , Ópera de V:
gneT.
20'45. -Ràdio Paris, 1.648
Cançons galanes.

DIVERSOS
Mallen Doré'. - Orquestri excentrIca
Tse Happi Jazz.
Sale Dore (Granja Royal). - 10 Crazy
Pena.
Triana. - Tipm café tlamene. dirI gir per
Pepe Hurtado.
Casa Lilbre. - A gul 1 cada dla, Trae dan•
sant.
Hotel Ritz, - Aval I cada die. Tbe den.

sant.

T' yo I. - "El rey del Jazz" I "A la luz
' Yandelabro".
d
'C

115. - Brussel. lea flamen

2

Trlanon. - "Baffle, chino", "Liebelel"
.Chofer ron faldas".
Trlomf. - "El car0 de /a marina". "tos
Ires guapos del eseutirlrAn" 1 "El pro.
te tOr Ideal".
UrquInaona. - "La reina Cristina de Flle•
Voluta. - "S. A. la vendedora", "Dona
Francisqulta". A mee, a la fat -da:
"Hombree sin nombre".
XIII. - "For el mar Viene la Ilusión" I
"Reina el amor", en espanyol.

322 no. Concert del Cercle Co:
Kurst, a Vermask.
2/ 0 30.- Luxemburg, 1.3 05 Recital de piano.
21'30.-1olosa P. T. T., ,V
metres. Festival de música itz
liana.

_

MERCAT DE COTONS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 3 de maig de 1934
VALORS

ocr,., e,...c...

•

VALORS

tt,u,.. r,“.4.n

VALORS

oc,... • r..a.eil
I
i

VALORS

I Deua. irn.m.mi
I

VALORS
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