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I nlvell de la mar: 761'i
millimetres. Temperatura acote: 151
gratis. tramite relativa: 62 per rent. N'el/tetar del
vent:
gollbmetres peh hura, de l'ore nOrd•08111. TIhorllzontal, en promedie ta (M ilörn,f r e s. &wat
ael re! s,e. En les darréres 24 /lores: Temperatura
tIca gnus. Temperatura minina: t l'6 irraus.
Recoregot ser vent: 125 golibmetres Precipiten
nana. Insolada en el fila l'Arar . 13 u6rez. t y minuta.

Els conflictes entre el Go- Avui, a l'Esta& L'assemblea La guerra per
Una amenaça
I 'hegemonia
central la Generalitat "Madrid" i "Valén- criteció
vern
a rautonomia Avui, festa deis El & íen' de la Re- El Cap del Govern cia" es disputen Catalana a 1 Aràbia
E! mal pas de la litiga

Al Palau de la Música
Catalana

i

&len eue el govern i la Lliga
espantar de la fera obra en
-e al Parlament de la Reinasaa !leí vetada pel Parlament de
-.ya: l'eapant els va ins pirar re x
-:d'intersacuvdl
-31 de Garantice Constitucirmals.
trames el document. El detcr- .2 . :1:rnent greu i tiernas i no
• l'esperit deis autors de la
, tranauillitat que enyoraven.
del cap del govern de la
uore el lector trobara. a la
de Madrid. demestren que el
Sa n-4,er mira d'atenuar tat el cede
:ecte detestable que ha prodult a
:aya ractitud del govern ene Pte
Lliga. oer la sera banda.d'excusar-se invocant la euPrema
aa del Tribunal de Garanties, i
oa a dissimular la confusió que
; acció funesta li ha produit ferie
- al Parlament de Catalunya. Po:cr-ho tot. menys aixa. iQue
retreure a un Parlament noqual ha desertas inaignamenti
defecció a
sataiä no l'acusará.
, aniat, si fitig de casa per anar
.anar auxili als de iora? Cal que
.-rit que. segons ho proclamara a
sres, ha naseut i ha viscut només
.2tonomia. hagi perdut el sen y i ei
',mental control, perque sigui eli
girar-se contra l'autanomia
despres que el cataianisme
aa conquistada am.b tants da7

1

Jets Florais

Aval, a les quatse de la tarda, linrlrà lloe al Palau de la Música Catalana, tan adient per a aquest arte, la
icsta anual de's Jces Fiarais de Barcelona tany 76 de Ilur restauració)
El norn de Francesc Iteren, venerable, va tan lligat a armero. gala
festa que he escalo d'anunelar-ne 12
publicació aeompanyada del scu retrat
Sembla que la Flor Natural 1-i1.3
obtinguda el senyar Josep janes
Oliver. En l'ordre deis altres prenti:r

p

pública s'oposa a què confirma la tramesa
prenguin possessió del recurs contra la

dels seus cürrecs, els Ilei de contractes de
fiscals municipals conreu al Tribunal de
nomenats per la
Caranties
Generalitat

Les noticies que ens arriben de MaTal cam es recordara, darreranient el drid confirmen les impres5ions que el
/lastre corresponsal ens comunisava
aair, Les paraules del senyor Samper.
de Justicia Municipal. Fa set o tuit respectuoses amb l'autonnmia i el Pardits el Butlleti Oficial va publicar e/ ,arnent Caralä, demostren que reconex
corresponent decret nomenant eis nona que ia sera complaenca anin la Miga
jutges titulare i suplems i els iissals ha estat excessica, La seca espontinia
municipals de Barcelona.
declaraciú de coniormitat absoluta anib
Sembla que la designaci6 per part de la Ilei sormesa al Tribunal de Garanties
la Generalitat del ministeri mildic no no vejeta la miestia. pera) segurafou molt ben vista per pan del Go- ment re;redara una niica rentueiasme
vern de la República, car aquest entels- dels incondicional; de la Lliga, que, per
ene que, d'acord amb l'Estatut, la Ge- ia cera part, no es mostea gaire orgunera:ira no te competencia per norne- Losa de la sera triara supeditació a uns
nar els fiscals. encara que es tracti de quanta electora que qui cap si quan els
fiscals municipals.
haurä de menester li fallaran.
La resolució (raquees problema 5eMEl rectora ha cstat trames. S'obre,
bla que Ice una de les causes que 313dotas, una espera obligada que segurativaren el riatge del senyor Llubi a raen no será gaire Ilarga ni artunca cap
Madrid. Amb tot, tal cani hem cons:g- resultar temible per la chamizar del Pares ganes de reduir-se,
nat al principi. el Garern cle la Gene- iament Català ni la integritat de l'Autodemostració més easqüent
ralitat
va publicar el dimana fassat el narnia.
. del pas en fals, sane ha dodeceet a qui abans lien fet referencia.
siet moment no ens interessa
efertuant els nomenarnents dc:s nous
.f forte; cona a catala na , Pela.).
municipais.
presenciar arllb transuillita:
Relacionat arria aquesta nueatia i
.a.ya hi hagi qui eecarneixi e:
Madrid, 5. — El cap del Govern 'ha
eheint ordres telegráfinues de Madrid, romas al seu despatx oficial de la Prel'autoritat del Parlament que
donat. Entre
el fiscal d'aquesta Audiensia senyor Bo- sidencia durant tota la tarda. laa rebut
de Catalunya
nilla ha trames unes comunicacions als nombroses visites, entre elles la ael Prese poden existir Iluites. topadeí
brancesz Maten
jutges d'Instrucció i al degariat dels sident del Tribunal de Garanties Cons. ssos, tot el que rulgueut perra zis un dels adversa7is recorrí a l'aJutjats. a fi que s'abatinunin de donar mucionals, eenyor Alvaro de Albornoz;
rae
no
hl
ha
gaires
navetats:
sembla
eszern. politicament es desqualiiica
pc,sseasió dels SeUS arrees als fiecals una comissió d'accionistes i obligacionisaa manera definitiva. eerqué con:caer alguna dele nxns habitual; dels es- municipals romenate per la Gcneralitat IC5 de frerocarrils, i una de familiar s de
criators
anales
de
la
insta
tradicional
a té cap fe en el nostde poNo cal dir que per la índole espeeial
Presidiré l'ame Mestre Pornpeu del problema la qiiestió estat molt presumptes presoners al Sahara. El se- aquest és el pecat capital
nyor Samper ha rebut els periodistes a
Lliga; merare en r.om d'un Fabra cona ja hern antandat aquests carnentada i que la seca re galicia és dos quarts de nou de la nit, i ha copogut parlar com a cata- elles. autoritats hi concorreran te- esperada amb gran interés.
at
mengat dient-los que no tenia noticies
.. ha rolgut donar entenent que tes seguint el cerimonal establert
d'interes a comunicar-los.
• -,,:trnya tot el noble Pe nsara ron, d'anys ha grades al qual la Fes:2
6:
Un periodista li preguntar si podía
päglna
•.•
quan el noble realment ha dele ;Ices F:oraas és un dels artes mas A la
donar alguna referi a :ia sobre l'entrevis"ELS NOSTRES PAPERS"
¡ l'ha deixada de dastineits que celebra durant rany 13
ta que laVcélebrat amb el President del
.na la sera fe i s'atolla arnb Barcelona addicta a la eaUSa de lz
par Joan Saca Tribunal de Garanties, i el senyor Sweanostra renaixenca literaria.
s del catalanisme.
ter ha manifestat que baria cartviat imstalunya eón milers els qui, nc
uessions sof:re el Reglament de regim
propietaris ni arrenda• sstat
interior del dit Tribunal. Durant l'epo. terres, han estzt sernare catalaCe retorn de Madrid...
ca en que fou Presiden: del Consell el
na els callen estimule mateMartínez Barrio es confeccioné
senyniar a sentir-se'n; a tots aqueste
un Reglament, i ara el Tribunal nla
;le formen una masea molt més
confeccionat ua altre que considera que
oable que els litigante del Plet
s'apropa unes als fins del dit Tribunal,
racció de la Lli g a els ha deia nefactes i indignats. t Era alx6
per al sets millor rendiment i eficacia.
catalanisme de la Lliga? 2L'aMlaera que ens trObein darme la
. satiefer uns passibles electors
coexistencia de dos Reglamente. El seHaar-se a cara o cree la seva
nyor Albornoz mels ha deixat per al
de catalanitat? Estem segure
sea eatudi, i després que ho fari els
-algués demostrar arrib arte
sotmetré a la delitieracia del Censen de
en
aprovades
isser
oue
ha
causat
la
inino
van
poder
^' disrust
ministres. També he rebut una Comissió
Ahir al mati. de tornada del seu
- .3- • .ests patitiesa serien dotzenee riatge a Madrid, on va anar per tal aquell termini, no diré que los pee de !amillara de presumptes presoners al
nui s'hi sumarien. Quan
de realitzar algunes gestions relado- cauea dele funcionaria que l'Estar té Sahara, ¡ veurem quin caria s'emprin
-enitat fins a aquests ex- nades amb les valoraclons comple- a la Comissia. però si pel retan! serque aix quedi aclarit i tranquillnzats
.' anlada és pro pera. La Lli- mentaaies. va reintegrar-se al seu des- obserrat per les oficines de rlastat els familiars.
• cat asseavrar-se uns ouante patx el conseller de l'alances, senyos en el lEurament de documenta.
Un informador li ha preguntat si ja
sasts entre tnt Catalunra. Martí Estere, el qua!. al /Media, fea
1 aixi fou —continua— que quan
cnviat Govern al Tribunal
, sabut veure els molla mis les següents manifeetaciorts ale pe- Govern presidit pel senyor Lerroux havia
de Garantice Constitucionals el rerer una altra banda.
eslava a punt d'aprovar decret re- curs sobre la Ilei de contractes
riodistes:
rasareballat antb totes
—En eiecte—comend dient—. Han latiu a l'anual:adía del termini de quin- conreu a Catalusiya.
, sier reixaranlamert del front
ze dies, primerament asscnyalat, va
encara
que
alesnas
d'ells
El senvor Saniper ha contestat que
&remé, en e f ecte, ha ad- estar resoltS,
produir-se la crisi,
ja s'havia enviar.
isplited cae no baria tingul no del tot. e:s afees que em van pores produis
Segurament, aquesta prórroAlguna consellers de la C,eneralitat
• a paesibles moltes Coses elle tar a Madrid ahans que
la cris:, Aquesta va pertorbar eta ga no seré necessäria, car el nou Go- —han observat els periodistes—han
semblaven un somna
que
encara
avui
verte
es
fa
solidar')
dele
compromisos
i
fet
plana,
fet unes declaracinns dient que aisi,
- sa mnits hornea que aham meus
reze! amb desdenyt la no estigui totalment resolt el pro- contrets pel Govern anterior atub la es un atac a l'autonornia.
- . ^ s que neix de la consejera. Mema que va motivar el rrieu viatge Genera litat.
El senyor Samper ha respost que
empres ara fa dues setmanes i reptes
AiSi, en el Consell d'ahir, van apeo- de cap manera, puix que no existia
impasa reepecte alS
var-se
les
raloracions
deleservels
el
dilluns
Passat.
aquí fora d'aquí. dinni ha existit tal proptiait en el Gode la República. tothorn
Ja saben —prosseguí— que quan Beneficencia, Justicia i Administrada, vern. El que ocorre és que ens hem
en temps del Govern presidit pel se- local. Manquen encara aprovar les trobat amb una qüestió de confianca
'77 el exem7le. ;Seran els Crd
catalani stee darant trena anva nyor Lerroux va publicar-se el de- valoradons complementarles de Po- que el Govern havia de dilucidar.
e r. vitalitzar tot el Patal ea l'eso cret de cessió de la contribució ter- licia, Guardia civil i Aviació.
A mi, i consti que ho dic personalEl ministre de Finances, senyor ment, cense que sigui critcri de Go- 1 ra s, esta donat; el Tribunal ritorial, va establir-se en aquest dedira Mi el la condició que dintre dels tiuM- Marraco, em deia aliir que si no es cen], la dita llei tan sellaba franca• a té la paraula; nui
a i tim tertne, secó el noble ze dies següents havien d'eetas apro- van aprovar en el Consell celebrat ment he en alguns
seas aspectes.
Han nassat els terna, de vadee les valoracions complementa- ahir mateix. fou perque les propostes
crec que el fet d'haver enviat el
fet majen rles. Per part del Govern de la Ge- de la Comiseió Mixta encara no ha- recurs al Tribunal de Garanties sigui
f4lciaric;
vol j son va. Els qui nr neralitat es va complir tot el que ca- vien estat trasIladades al alinisteri de motin perque els consellers de la Geel vulsmin convertir er lia, permté per la nostra banda aixe, Finances. Pena el ministre, que les ncralitat dignin que aixt'N representa
-• l ar rrinteressos materials piareis fer-se. 1 aixi. a requeriment coneixia d'una manera oficiosa, a-a un ame a l'autonornia. No és aixa.
:ate. Catalunva neceesita ca- del President de la representada ca- assegurar-rne que per a la sera aproEl Govern cs trohava davant del ditrehallin per la seva die- talana a /a Cornisió Mixta, senyor vació no hi hauria dificultats.
lema que si no enriara el recurs les
catalanistee Nicolau d'Olwer, va fer-se constar en
' --it prestiri;
En la valoració complementaria de Corta podien reclamar aquesta comlatin no n'hi calen; ia en te l'acta d'una reunió celebrada per l'es- la Guardia Civil hi liarla una dife- petencia, i per altea handa la Geneemes enemics. que tots 55- mentat organisme.
rencia xiires que permetra d'aug- ralitat, d'haver-se adoptat una ultra
.•'. en-ara que la Lliga trobl
Si les valoracions camplementar¡es mentar la valoració en Atocino pes- resolució, rodia haver-ho ronsiderat
seres a favor de la Generalitat.
com un greuge. Tant ho 1:aguas
Com que jo raig fer al g una ob- estat de l'exclusiva competencia de
el GOVerll
les
Corta, puix
servada sobre aquesta diferencia
trohat amb aquest greu pro.
— prossegui — , no n ' estranya nj
dol que no fos aprovada en el Coneell hlema. perC, no is alai. Es el GOVer11
car alai hi haurà lloc a ier el que havia tractar sobre la competencia del remire, que, per ultra
la correccia anotada.
banda. esté redactat en els termes
Espero, doncs, que les valoracions
complementaties scran aprovades en més runderats. Ara és el Tribunal
el Consell de dimarts o a tot estirar el que ha de dir si la competencia
en el del divendres vinent. Si és aixi, és de la Generalitat o del Parlantent
i si no sorgeix cap nava dificultat. eapanyol. Si el Tribunal de fiaranm'estalviaré un non viatge a aladritl, tics clima la mi; a la Generalitat,
quedaren] romplerament encanrar tinc ací molta fcina en quantitat altres
tar, ¡ sntisfets. R epetcixn fIlle el reimportancia.
curs trivial a I Trib mal de Garanties
Per cert, que he d'observar que esta reslactat en temiese de gran moaquest retard en les valoracions com. derada.
plementäries no afecta poc ni molt
la marxa financera de la Generalitat.
EL SENYOR BARCIA CREU
De tal manera, que la contribuci,i terQUE LA LLEI ESTA
ritOrial que s'está recaptam en aquests
FONAMENTADA
moments, per haver entrat en el seEl secretari de la minoria d'esquergon mes del present trimestre, es fa
per pastar a engrossir els fans de la ra republicana, senyor Barcia, deia
aquesta tarda al Congrés que la CeGentralitat.
neralitat és competent per a dictar
A aisai, el sen; or Marrar° ia va re s Oillei n • 11. ell
tlIle ea reiCreIX
donar-hi la seva expressa conforma als conrens a Catalunya.
El que pot haver-hi—ha afegit-tat Es natural—araba el senyor Mar,An defectes processals, pera, en el
tí Estere—. L'impon de les nOmines forte, la Ilei esté plenantent fona.
I, si no pett...?
de policía ¡ guardia civil ja bou a fi ment arfa.
-Na hi fa res: sala de prereat tot.
Govern de la Generalitat Isa convoca: un
concurs per a la provisin deis cirrecs

Martf Esteve creu que en el
Consell de dimarts quedaran aprovades les vaioracions complementäries
El Sr,

la final de la Copa
d'Espanya

Es aquesta tarda a 1 laitaai de Mí sujifia que se celebrará la final de la Copa d'Espanya Euthal. Una ultra segada atines:a comperició arrenglerarä a
l'hora de comenear la Iluita do; equipe
no catalans. Ht, diem amb rezanea, perit no amb enreja. car ja hl estem avesats. D'engä que l'Estadi va esser Mal>
aurat, l'any
anta amb la d'avui,
tres fiaals les que
han estar dispunades sense que un equip catalä hi hagi
participat.
Caldrá dir que solament
una cegada un equip catalä ala arrenglerat fora Catalunya durant el pericde de 1929 a 1934 per a disputar una
final de tutbol? Crelem que no, parqué
tots 'no satem.
I ja que hem cranençat fent histnNria,
caldea rescrdar tambe que en les tres

iinals esmentades mes amena samme
in ha participat com a finalista ei Madrid F. C. Mai no ha guanyat fin:. ara.
Guanyarä avni? Aquesta es, almenys.
l'opinid general. Evidentment el Madrid. que cal recnniixer que es troha en
plenitud de forma. is dele des equipa
el que posseeix MéS experiencia per a
sortir airós en un encontre diquesta
enveraidura.

Ahir va relehrar-se
la primera sessió
Mi l' a la tarda. a les quatre, iniciava
a la sala d'artes del Fotnent Autonomista
CatiVé les scves tasques l'Assemblea Gsneral ordin4ria d'Acció Catalana Republicana. Hi havia presents els representains de les organitzacioes del Partit de
tot Cataluns-a. Tumbe hi acudiren, per
tal de participar en les deliberacions d'aquest organisme superior del Partit, ultra els membres del Consell EXeC3till.
els del Comite Consultiu i afiliara de
rot Catalunya que osten:en cauces de
representaciO popular. De d i verso s i n drets de la nn stra terca es reunien ahir
en l'Aasemblea d'Arrió Catalana consehiere electes de gran nombre de municipis catalans, els guata anib la seva assistència volien patentitzar la sera
adhesi,3 al Partir. En la propera editó
donaren, junt amb el report detallat de
eam s'hauran decabdellat les tusques de

Una regada mis l'Arabia reclama
ratenció de la premsa internacional. Estranya história la d'aquella típica regió
asiatica, que en esperat balite sembla que
no ha g i d'enrejar res als habitants de
l'altre extrein de Continent.
Fins a la regiö eslava nominalment sota el control de Turquia, peró
en realitat no posseia amó Hedaqaesta
•
jaz
amb La Meca ¡ Dijeden i
seu
Sleaina amb el e e nt de Vainho.

l'Assernblea, la Vista de It.s delegacions

preseats a l'arte.
S'obri l'acre sota la presidencia del
senyor Nicolau d'Olwer. al qual acompanyaren els senyors Claudi Atnetlla.
David Ferrer, Duran-Reynals Peypoch.
A seguir d'ur.s mota d'obertura del senyor Nicolau, el secretari Consell
Executiu, senyor Peypoch, Ilegi la Insta
de les entitats delegacions que havien
trames delegues degudarnent acreditats a
l'Assemblea, Tot segult el senyor Nicoaau digné que haria de procedir-se 3
l'elecció de la Ilesa de l'Assemblea,
mula motiu d'aixä el senyor Eduard Ragasol,

airaa,a par eoirsidcrar-se aa:tdidu cts
delegar d'A. C. R. de Barcelona, les segfients pore:ous;
Hect»: i Nejd,
o sigui regne =habita, qxe ocupa tot

proposä la segúent candidatura, que ton
aprovada per aelainació: president, Pere
Domingo; N-ice-presidenta, Miguel Abat,
de Terrassa, ¡ Josep Comes i Sorribes,
de ',leida; secretario. Josepa Servirge, de
l'Atentu Catalä Republicä del Dte. VI,
¡ Arn:and Obiols, d'Acció Catalana de

Sabadell, El Dr Pere Domingo, junt
amb els seis companys eiegits, passä, a
ocupar la Presidencia, i pronunciä un
curt parlament per regraciar la (lis:india de qué sels harta fet objecte. Demana
la collaboració - de tots per dur a &la
serme la sera comesa i els excita a
aportar a les ideliberacions de l'Assemblea la máxima equanimitat i entusiasme.
Dona per constituida l'Assemblea, e:
secretara senyor Armand Obiols, ilegi
l'acta de l'Assemblea anterior, que fou
aprovada.
A continuada) el sen s or R. PeYPoeh
Ilegi la Men1Oria presentada pel Consell
Executiu del Partit, de la qual avengas-cm ja un resum en la nostra edició
d'ahir. El doctor Domingo digue que
d'acord amb rordre del dia en la sessió
d'aquest fruti s'haura de d i scu ti r aptovar la Mentaría del Consell i demana
que aquest temps l'empressin els delegats
a pensar no en rapreciació d'una amovació formularia, sinó en els suggeriments que la lectura de la Ilemória els
fea veure intetessants per tal de recolzar
Zamoza i Sarnitier, els dos jugadora d'una manera eficient la tasca del Consell
catalans que participen a la final, Executiu.
Va concedir tot seguit la paraula al
en reguip del "Madrid"
senvor E. Duran-Reynals, el qual ton
>aludat arnb aplaudiments, i seguidament
El Valencia, contrincant del Madrid
en la circumstäncia, no és pas un ad- pasea a descabdellar el seu report sobre
l'actuació d'A. C. a l'Ajuntament de
versar¡ negligible. Hom l'ha vist aran- Barcelona,
car amb pasea segura rers la final d'aEl senyor Duran-Reynals cornensa
vui, en trts els partits eliminatoria de
/a Copa, afenys conegut que el Madrid t'elan professió de la seva fe en els ideals
pele aficionats catalans, es dels dos que propugna Acá') Catalana, partit
equipa contendents el que aran ens pu- d'hornea catalanistes eternameut insatisjets, ja que troben la realitat política
dria donar una sorpresa.
De totes maneres, fa l'efecte que el mes favorable inferior en qualitat
Madrid, donades les forres de que di,- en quantitat a les seres ambiciona de
posa cada un dele contrincants, ha de vatriotes. Analitza l'obra de govern que
guanyar, En efecte, cl conjunt madeleny la minoria d'A- C. R. descabdella a
posseeix elements de tot primer ordre l'Aiuntament de Barcelona i remarca
que si individualment adquireixcn un com per part deis quatre afiliara a Acmarcat relleu, en conjunt, serme s'ha ció Catalana que l'integren posat
pogut veure en els partits jala pas a Bar- en la tasca esnicritada un gran entusiascelona, han arribat a un grau de com- me i quantitat de treball per tal que els
penetració absolutament salisfactori. resultara satisfacin els desigs dels qui
(luan rally passat el Madrid foto hatut els feren l'honor de votar-los en aquests
per l'Athletic, Zamora, capita del Ma- cárrecs palies. Din que a partir del
drid, va dir: "Asan la torea ha batut momen t en qui foren elegits sentiren
la ciencia'. Ja saben, doncs, el que diré sobre d'ells l'ennnue responsabilirat que
arui Zamora si es el Madrid qui gua- havien contret davant de l'opinió, ja que
s'adonaven de la gravetat dels problenya.
El palie eatalä, espectador imparcial mes a resnldre damunt de tots els guata
i lotee de tantee Iluites decisives en senyorejava el de la ruina del crédit
eamp salteé correspondre municipal. Per salvar aquest crelit, per
avni. n'estem segun, a la deferencia realitzar la tasca enorme que ropinia
que li han fet els dos equipe contendents eintatlana adjudici a l'Ajuntament acen haver triat Barcelana per a aquesta tual rinnies recreo un camí: que era
final. Amh ell, formulen/ la frase ri- el de ranear eh ull, a totes les aprenmal alans d'aquesta mena dactes: aiona, a tnts el temors i posar-se a treballa:- obatinadament, silenciosa/mur i
Que el millar guanyil
cense repita. Es per aixó qug al cap tle
tres means d'armarle, nr, solament es
L'ANIMACIO A LA CIUTAT
pot presentar a l'Assemblea del Partit
una llisla de possibilitats,
que pot
.allir al vespre va comenaar-se
iorasters que han oferir un halane de l'obra realitzada.
notar l'animacio
(Juan
nnsaltres
entraren,
a
l'Ajuntaringut per presenciar la final. A la
nit, apresta animacii, ion extraurdi- ment — diu — els titols municipals es
cotitzaven a 7n ¡ escaig. i
torne:1d,',
nária, sobretot a les Randtles.
De Valencia sol. en els vaixells i actual éS SO. Aixä palesa que la coatrens especial>, i autombhils, es calcu licia ha donat els resultats cine esperavénen unes deu ntil persones.-laque ren/. Mal no ha caleta rec,',erer a
la veitriciO. dinrre la Comísala de GaAhir a la nit, a l'estació de Valencia
teen. d'enea que noealtres som a l'Aiunva produir-se un formidable aldarull tament.
e. A que is degut armes canvi
per gent que roben venir a Barce- tan en,Nrrne?
L'a contaré. rientes. una
lona i que nn harina ¡robar plaea. znerdota
mariscal lnffre. Quan es
Sobre la marva llagué d'improvisar- guanyi ladel
batalla del Manto el% crse un nou tren eepecial— o sigui el tics atribuiren la rictbria
a una colla ele
que sorti cap a Barcelona fumes diversos. I montare.
tercer
seinpre. el
a les dotze ele la nit. Per altra banda, generalissim rontania callat Una veaaila
alguns antobusos gme fan el servei pera, un periedista intervitiO Joffre i
del Grao foren assaltats per la gent, pregunté:
que els obliga. tambe, a ler el viatge
—I nue en &neto, rae, que la rent
cap a Barcelona. Per aquiete procedi- atribueixi la vietaria a tal o tal anta
inent alta improvisar la ringutla tic cosa. i sentare se us deixi de banda?
i,otze autolousets.
—Jo — res eontrua Joffre — noma,
De Madrid arribaren alele inoltia- Se (pe la batalla s'ha euanrat. Ara, que
siena cotxes, i acui s'espera l'arribada 3i la • hatalla s'Imites percha, l'hauria
d'una quanta rn ..lera d'entusiastes.
perdut el mariscal Joffre.
pdgino 3, col. 6)
(ContMna d la l'apila 3, ccd.
(Cantinuct o

el centre del país, ia majar pa e t de la
costa a el centre de la costa E., cmfrenen t anasi toles les anugues possessions turones.
Una posicid N O., crab el nom
gaba-Maan, pertany o la Transjordarna.
L'Irak al N E. Yemen és independent,
ami, capital a Sanaa i port Hadeida. La
ro/ebria i prolectorat anglés d'Adata ad.
jacto a Yemen. Hadramant, o costa S.
Estat independent d'Ontan, en rStretes relacions amb Angrater ra, que ti ai
la eort del Soldó un agent

La resta del terrnoti era Onniada Per
poblacions en general nómades, conseja
mides en petites monarquies o oligarquies mis o rnenys podereses.
Al comeng de la gran guerra, Aräbia reeixi a emancipar-se de Turquia,-i
el fledjar ion la primera regló que es
va fer independent amb la dinastia deis
Chafas de La Meca—descendente de
Mahoma, es clar—, i s'aliä amb Angla.terca i Franca.
Yemen fin
Poc temps després,
igualment.
Malerat la sera independencia, el
liedjaz demostrara una gran &cadencia.
En canvi, el Nejed es desenrotilara
d'una manera extraordinär:a i s'anexi0nava acilment el Hedjaz.
Ibil sulta de Nejed, dinovi
princep de la dinasta, nascut a La
Meca en 1887, ja corn emir crAld-uz,
Radam, hacia iniciat una tasca conduent
a posar sota la sera sobirania els non
districtes de la Península, i enträ en
Iluita amb el rei Haussein, que fou derretal a La Meca. En 1926, Ibn Sand
es lela proclamar rei del Hedjaz, i dos
anos despeé; entrara en guerra amb
Irak i Transjordinia, on regnara el fill
del Hanoscin, destronar per ell. perG
intervingué Anglaterra i jiu restar les
hostilitats.
Fou aleshores que Londres elaboré el
pla d'un primer nucli de paisos arables
que serien governats per pr inee ns de la
familia de Ihn Saud. Naturalment, amb
el compromis, per part d'aquests. de set.metrès mes o menys a l'hegemonia britänica.
El projecte anglis panarabie era encaminar a una confederació coniprenent
els Petate del Hedjaz, Siria, Palestina,
Transjordänia i Nlesopotatnia.
Franca, que veia en aquest pla un
trashals de la situado només degut a
egoismes de la política colonial anglesa,
aconsegui desharatar-lo, allunyat del
tren Damasc rei Faisal. Londres
no s'in:muta per aquest tracas i dona al
rej el tren de Bagdad, confirma el seu
pare. Hussein, en el tron de La Meca, i al
seu gema. AlxIallah el coroné princep
d'Amman.
e

• •

Tot d'una. 1bn Saud salsa contra
aguest pla angles. Es, d'altra banda, cap
dele waltaletes. una mena de seda religiosa ele cismätics musulmana, entre els
quals Ihn Saud ha creat una confraternitat militar que és una mena de francmaconeria, un cos volant de propaganda
d'agricultor% i pastora en temps de pau
i de soldats en temps de guerra.
(Continua a /a pagina 7, col. A
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L'organització de l'anarquistue a Catalunya i a
Espanya
DIMARTS aquest

reportatge de JOSEP MARIA
PLANES entrarit en la
fase de la més candent actualitat.
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Diumenr. 6 de maig de 1934

LA PUILICITAT

Ahir el President de la Oeneralitat Per o abir a la tarda L'atracament al bar del correr L'Asseffiblett d'Acei6
estaba anunciada
inaugurà la fira de Figueres l'arribada de 300 de Salva, del Poble Sec
cata.lana,
que

estigué moit animada durant tot el dia

.4hir. a les &u del man, el senyot
eeanpanys sorti de. Barcelona en direc,: ä a Eigueres, per tal d'inaugurar h
¡ TI d'atine:la ciutat. .Acompanyaven
FZeent els diputats senyon, Dot Cao s ssant i el conseller regidor senyor
lss. a.
st i card-ctera, .alguns quil.:asieres
acara d'arribar a Girona, resperaven
els 5nycrs Puig-Pujades, ?rimes i
Cerezo.
S.77Hbj l'honorable President 1 el sen
a Figuercs cap a u:1 suart d'una,
sí-shacar-1ms sidreea a la Rambla,
. ...'si revista a una ccinsanyia que
hanors. Seguidament puja a dalt
. tribuna que halla estat bastida
oarnent, i des presencia la
Sa de las trepes i de multitud erA,::123 d'aeuelles comarques, corn
de nornbroses entinas politi: culturals arnb lea seves con-h•, banderes. Scguidament el senyor
..ÿs es tras:ladà al teatre
tal de celebrar l'ase anunciar.
:'e ta
?aren la presióincia, ultra el sePanYs , el comiseari de la Ge.sldraeenyor
Puig-Pujades: el d'Or:- :: .7dic. senyer Prunes: l'alcalde.
- Pujol: e President del Par. senygr Jean Caeanore s ; els di3enyors Santalis Tauler, Dot i
u-nunt.
Y-mig d'un gran entusiasme comenates. els parlamente. Primerament parsea aca1de, senyor Pujolä. Parla
ç_ 'ostent el senyor Pnig-Pujades. que
sunarcar /a gran imoortincia que té
.sr a Figueres i la 3eva comarca la FiComercial c.ue s'estä celeSrant. i diaixi mateix. que la visita de l'honorable President era molt d'agrair mis
/ e/ té en compte els graos dots clacce sernpre bu dep!egat. cosa que
'771 els treballadors que, allí presents,
reten homenatge. Digné també que el
osyer Companys h el mes digne sucesor del edorat President Macia, del
eial secuela intelligentment les petjades.
rís-le en acabar que calia que els
s de Catalunya i de la Repúbli:-Sallessin pel mateíx ideal delIcde fraternitat, serrpre ami) una
-: de mires i arnb una perfecta Ile•-• El parlament del senyor Puig ses fou molt aplaudís.
senyor Companys va comenzar
discurs agraint a :a comarca
Sanesa l'entusiasta rebuda que
..a tributar. Fett despres l'elogi
:perit cinc d'aquella turra, on
:s.stitingut la bandera del repu-3rne iedera:ista i avançat, i diara cal aprofundir el senti- :-.acionalista per tal que consuna
garantia de lores les ni•
, conquerides. Declara que ele
-s ideals nacionalistes sen gene• amplis perque ferien la rel en
de Ilibertst i de dernocra-

la bandera catalana al pit Ii ofrenaren

diversos rama de flors. Seria inacabable
la hisca dels estands que visita el senyelt
Companye, i en tots fou obsequia!. Recendern en aquests moments les cases
Soli, Moble, Vilanova, Fila. Nerli, Barabella, S. A. Cisa, Philips Radio,
FilIo Llais Comet, Layse, Joanola. Portolä, Uralita. etc..
El President. que escolta detingudament les explicaciens dels productes exposes que 11 donasen ets respectins representa:1h, tinque frases d'egi per tots
En sortir de la Fira el semor Curtípanys fnu objecte de demostracions d'apreci i estimacid Per nombrosos dutadais que slavien aplegat a la porta en
assabentar-se de la seca visita.
Des de la Fira, el senyor Companys i
els que haronspanyaven es traslladaren
cap a un canip de les aieres de la poblacie on se celebrava un Concurs HiPie
presencia alguno exercicis i seguidament
emprengué la tornada a Barcelona, on
arriba a les vuit del vespre.

De l'assassinat del
correr Nou
Ahir fou practioada l'autöpsia al cadáver de Josefa Andres
Sanehez. la qual bou assaseinada
fa dos dies pel seu pretiles, al
Carrer Non de la Rambla. Segens el dictamen del metge
forense, el cadàver presentava
vint-l-una ferides d'arma blanes
a diverses parts del ces. ¡ algunes d'elles. les del coll, mortals
de necessitat. La mort fou produida per hemorragia interna

traquee!.
El Juljat ha notifieat l'ante
de proressament i pres.() contra
Pore Ensillo Eugenio, autor de
la ssassina t.
En la sa ya - declararte). agites(
va doldre's de la dissort que el
persegueix d'ene à que va tniixer.
Digne que era fill de pare desconegut ; que la seva mare havia
mort por després de venir ell al
nido i que havia pass:// a man3
d'una altra dona, de manera que

nens fills dels va- Sembla que el que capitanejava la banda és l'atraca- Important cliscurs del Sr. Duren.Reynale
dor conegut pel luenyo"
sobre les tasques de l'Ajuntament
guistes de Saragossa
Ahir, a primera hora de la
larda. davant la lt edaeció de
-Solidaridad Obrera - . instaklada
al correr del Consell de Con'.
davant mateix de
L'Ocell
Foc", es congrega molla gent
que esporava l'arribada dols nois
fills dele vaguistes de Saragossa,
la qual eslava anunciada per a
altir, a les set sie la tarda. Les
entitats obreres d'aquella ciutat,
(-record amb les d'en s'han encarregat le trametre els fills
dels vaguistes de Saragossa a
Barcelona. on secan allotjals a
les cases dels simpatitzants, fins
i tant que la vaga es resolgui.
A mesura que anava avançant la
tarda, augrnentnva la gentada,
entre la qual predominaren les
dones.
Fett endebades. Els not S no
arriburen. Segons sembla, el ministre de la Governaci.a que es
troba a Saragossa, en s'II:1 trasl'adra des de Madrid arnb l'objecte d'intervenir en la solució
de la vaga, va posar algunes dificultats al viatge deld infant$.
Lis romissió d'obrers d'acl, nomellada per A organilzar el traslInt. espera v;uicer aquestes dificultats i ha nnunciat la seva
arribada per a densa a les sis
de la tarda. Vindran Saragossa, en nombre de tres-cents;
faran el vialge en autobús i n'ocuparan sis. En arribar a Lleida,
els sera servil un dinar,
ijunn arribin adj seran reroIliis per les persones que han
anal a inseriure's a la Redacciii
de Solida ridad Obrera -, a mb
l'objecte de tenir-los a casa sena
fins que els seus pares puguin
tenir-los al seu costal. Molts
delia es quedaran a Bareelona.
Uns seixanta seran traslladats a
Badalona ¡ cent a Sallent.

Dues detencions per

Ii havia mancat sempre l'escalf
n le l'afecte maternal. Digné que
pon després d'haver conegut Ja seta Andrés na perdre la malloeacM que tenia a conseqüenria
de la mena de vida que perlas:a
ella. 1 que per aqm; st mal cc
En
els
actuals
mogi després:
s'havia convertir en un criminal.
- no toses les coses es desenvojeia uns quants dies que la
Aixf que estiguin neabats els
.•.111 nosaltres voldriem. Tal re« antecedents, el sumari Se: ã clo.s. palicia perseguia uns iadividus
proper
a
maricarien niotius
(me s'emportaren 60.000 pesseparaules de contrarietat, persi
tes en factures d'un comerciant
ugir de tal manifestarii, que
i les cobraren. Els antors da:dicencia o rhabilitat política
rittest fel sAn (loa alts empleals
-sualificar d'imprudent.
del rotnerciant Un d'ells
¿aquesta moments d'actuali(cm detingut fa dos dies ¡ va con- ssegui—ja sabeu quin és el to
fessar el defiere. A conseqiien:neves campanyes. Crec que es
cia de les seves declarticions
í :en en l'horitzó de la vida pocspanyola dies de gran interés.
ahir va esser detingut l'altre.
lel rnifin lluiten procediments i
El conseller regidor de Pro- Cem sigui que les pessetes cou:s que han produit una pregobrades no han estat despeses.
.:noció en els esperits. Sembla vennents, senyor Hurtado, ha sinó que les tenien ainagades i a
muítituds tenen en el sub- decida acabar d'una negada ami, punt d'apoderar-se • n
sial que
sr. la sensació que cal estar el Icau i la constata adülteraci0
stades i actives, sempre ope- de que es objecte el ni que es poguessin inarsar, ¡ maní que, a
mes,
sembla
que
hi
ha
algun
eit cami.
consuno a Barcelona, que tanta
• ,dem nosaltres deixar el pas perjudicis punta per a la salut allre individu complical, la notiencunes de la dernecracia dels ciutadans, aisi c.:un a la vi- cia fa recerques per tal de dele: s m d'esperar en la forma eiinir-lo.
- derrotar-los, i hem d'ajuntar ticultura catalana, t que es la
:re esfore, enquadrar els nos- causa determinan,. que el consuno de vi sigui actualinent torea
ces i donar-los ei mandat
piina i iniondre en els seus inferior al que era fa alguns anys
sentit de la vida.
inalgrat el creixement constant
a ajad va el to deís mena di.- de la noatra ciutat, i este dis. La responsabilitat no sena posa', per lata, ueatit del dret
pecó no ens espanta. Som que confereixen
a l'Ajuntament
Inc venim del camp de basases 'lunas sempre a prora de tes dispoeiciuns legals en vigor,
..dons i de perilla portats per a aplicar les mes energiques meFa uns quants meses que a la
.sperament ple d'inquietuds i sures per tal de resoldre d'una platja de Badalona ancore un
de superació i de justicia.
manera definitiva tots els almaos
vasxll veler, del qual /oren des•Sici de la gent que está lora actuals.
carregades una grosse quantitat
..ta del coneixement de les coVetilant, ehJnes, per la d ig u iti
14 . iirines i inunicions. La pnlicia
trobar falles a la riostra con-caid
del
vi,
que
significare
enva
saber-ho i come/tea a fer reDones
aixequent la nostra
m a garantia i que callin, que tellla una indispensable millora cerques per tal de descobrir el
per
a
la
Salut
pública,
i un ailets- lloc on havien estat amagades.
que ens acompanyin. per- sen instants de retrocedir ni pamela del problema deis vinya- .11iir a la tarda, en una vinya dels
í car ni de d:sputar, car el ters del canip de Catalunya, tide Badalona foil trobat
-:.a está en vente qui hi arriba xara un termini mitxim de 15 voltants
un amagatall un dipòsit d'ardies per tal que t•ds els delallis- en
,ar primer no consistex a ar- lee o magatzeinistes de vi e, mes curtes i Hargues.
, salta, sine) que ala d'asafar posin en condicione de
La poli d a va donar compte de
pertecta
amb couaiéecfu, rodejats de
La troballa al Jutjat municipal de
regularitat
transcorregut
el
i d'un ambient favorable.
Badalona, i ara com ara contisÓr Companys. en acabar el qual es procedira amb itt !mi- nua fent recerques, ja que se
d-lament, ion ovacionas durant xta-la rigorositat eis l'aplicac:o sospita que encara In ha 11/é6
.:tona.
Je la Llei Reglaments.
armes amagades.
'ament passaren per davant
Per ara les armes trobades
dent de la Generalitat tQte,
ein
cinc rifles i un fusell 'Dan•itats locals, representacions
ser. Tarnbi han estat trobades
r 's ajuntaments d'arme:les co7 .es i nombroses representacions
municion,s.
i c stiques amh !Jura banderes.
Ja donarem compte je la treLlles del Tete municipal el sertyor
balla en una nota de Comar(5maanys i els seus acompanyants es
ques de redició
ea dirigiren al leal de la 1'raternitat
Republicana Socialista, segun:, d'una
eran multitud en la qual fiSlIsayen
`H• ' -- A lesmentat local fou oha:::1) un vermut.
La Coneelleria de Treball
altre
es dirigí cap a l'hotel
'sis ra ssard . on siegue !loe un àpat al lud tritInet, Ii següent nota:
sd ament concurregueren les autoritats.
' El eunfitete que ami ia ant2/1vial pe' Erent Litio de Treballahi hagueren parlamento.
: Cal a 1?s uatre de la tarda visita la dore alereantils anda mutis' de
Fra Comerciat L'espera ..-en a la porta no donia . -se aelicaciú al Laude
c'e ntrada els individus del Cómiti se- del Detall. ”vrtunanient dictat.
r:/ lr / Soler Bofill, Tarraga, Filia Jau- queilä Soluc p n nat aisle a les sis
Alar. a ieS Set de la leida. va
rle. Francesc Guillamet, Joaquim Val- de la tarda, al Departament
,scds . Pere Comer, Guirant, Sunyer, Vi- Treball, miljaneaut el reconeixe- morir a l'Hospital de Sant Pan.
Teresa Perea, a conseqüència
`Ev-da , Vilar Fontdecaba. Una orquestes que It ¡ havia executi a l'entrada del nsent, per part dels elenients pa_ .le les fendes rebudes el die prileona
la,
de
la
validesni
fermesa
mer Ji maig a Monlcada, ansb
P'esiden t de la Generalitat lilinine le
Riego ¡ e h:1sSega dors" que for en es* del Laude cementa! I tue v dic- 'mitin de l'ancident occitregut a
sa ltats amb gran respecte
' aplaudits /í1 lar-se uport m'antela, compro- la viu del tren. El cadáver, per
seu acaban/cm.
metent-se els elements pritronals .191re del Jutjat, va pessar al
Aeom panyat dels reembres del Comise, a pagar les diferencies (record dipbsit judicial, en s'efectum a
O P resident i el; seus acompanyaros
rcc orregueren la Fira. El senyor COM- allita l'ese:11M vigent, monroísmo l'antapsia.
el pagan"! Mili ill;ilebt t ha.1mb aquecla, sén ja cine le,
P an” s'adreeä primerament a rstarul
de la ca s a Puig Par:e, un feu obsequiat vimil d'estar salisfeles en la to- vielimes de l'areident. lIla anees
dehcadament; a continuació visità el de talitiit cl dilluns vinent al matt, t'edite centinuen en el niateis
la casa Gutarnet, ou unes seniores amb abana de reprendre el tteball."
estat.

un robatori de Ha
pessetes

Per a acabar amb
l'adulteració del vi

De la troballa d'armes
a Badalona

L'anunciat codicie
de la dependència ha
estnt soluciono

mort a conUn
scqiiència de Nerident de Monteado

En la darrera hora de l'edició
d'abir publicarem una nota donant
compte de rstra.cament realitzat hores
abans en an bar del carrer de Salva
de la barriada del Polde Sec. Els atracador*, tal cota deicm, s'apoderaren
erttnes 3.000 pessetes i després fugiren. Ningú no va perseguir-los.
EL FET
AmpItant detalla del in t hem dc
d:r que es descabdella de la manera
segUent: Devien ésser prop de les del.]
del vespre quan entraren en aquell
bar dos individuo. Un d'ella- duia
gorra i anava vestit modestament
L'altre portara barret i impermeable
Aquest darrer, per cert, presentara
una taca a rull esquerre. Entraren
al bar i es van asseure al voltant
tcrius na taula, dernanant unes copes da-

alL DEPENDENT I EL PROPIETARI DEL BAR DECLAREN
l luir a la 11/atinada Van compareixer a declarar davant del Jutjet de
guardia Lluis Jover 1 Joan Calaf.
El primer no va poder dir altra
cosa sind que en el moment d'efectuar-se ratracatnent es trobava a casa
sera. i que baria anat al carrer de
Salva perqué havia rebut un avis per
telèfon en el qual li donaren compte
del íd. No sa poder fer altra cosa
que comprovar la quantitat que li
baria estas robada, la qual puja, com
ja heni dit. unes tres mil pessetes.
El segon digne tot el que ja hect
explicat, i afegi que de moment
va creme que la quantitat robada
pels atraraclors pujava unes cinc mil
pessetes, per6 després es comprovà
Mentrestant, els dos desconeguts que vorejava les tres mil.
insistenmiraren al voltant seu arnb
cia, especialment a dins de l'establiment. El mosso del bar, que s'anomena Joan Calat, no va inaliiar-se La final d'avui a l'Estadi
gaita ni miza caixó i he atribuí a cu(Ve de la p-iinera Opina)
riosUat. Despres que els dos individus hagueren begut les copes, pagaELS VALENCIANS DAVANT
el
seu
import
i
marxaren...
LA TOMBA DE MACIA
reit
Prop de la una, guau Joan Calaf ea
Avui al cuatí la Federació 1, alendisposava a tancar la porta de l'establiment se Ii presentaren sobtadarrient cinc ciana de Futbol, amb el bell presiindividus els quals li donaren una em- dent, Antoni Cotanda, al cap, aun/a a
perna i el ieren caure a dins. Arte portar uns ranas de llora a la tomba
scguit, Ii acararen les pistoles i l'obli- de Macla. En aquesta cerimSnia, a
garen a estar-se boca terrosa i l'ame- la qual participaran, segurament, els
nasaren arub matar-lo si de cas in- jugadors del "Valencia, assistiran
tentara demanar auxili. Itlentrestant Incubé nombrnsiesims valencians que
dos dels desconeguts baixaren la veden aprofitar !hm estada a Barceparta metal4ica i es Posaren a vgilar lona per a retre un tribus a la mea lora. Els tres que es quedaren dins mirla del primer Presidcnt de Cataalcslinres, als quals camtanejava rin- lunya.
• ••
dividu que tenia la taca a Inh esqurrre, intimaren el mosso que 515
El president del Govern de la
Ihiucris les claus de les habitacions in- República, senyor Ricard Samper,
teriors i les dels mobles. Com siga: comunica ahir personalment per teleque el dependent s'hi resistis dient fon al senyor Companys que acomque no les tenia, aquell individu it va panyant l'equip de futbol valencia
posar la pistola darnunt del pit dient- arribaria a la nostra ciutat una
li que no les el berseit, car ti pocha nombrosa Comissió que dipositaria
sortir malament.
gran nombre de rama de flora daCalaf es feu cärrec que si de cas munt la tomba del president Maca.
es resistia aquell dispararía la pistola
També digné el senyor Samper que
i Ii 'Hura les claus. Els atracadors easent-li impossible venir ansh ells
escorcollar les habitacions personalment, Ii pregava que tingues
anaren
jii
la mahilitat de representar-lo en
En aquel] moment , un parroquia del aquest acte.
bar, el qual va passar per casualitat
El senyor Companys acial i acpe/ carrer adonant-se que dine eepta roferiment. i afegi que en recm:ara hi hora, llusn. hi entra
pre
s entació del Govern de la Geneamh el propósit de comprar tabac. Els dos individua que vig:laven ralitat assistiria a l'esmentat acte el
ronseller de Cultura. senyor Ventura
ii donaren tainbé una empenta i el
t'ere!' entrar ami) violencia dins, ame- Ga ese!.
nasant-lo amb les pistoles i
posar, igtra:ment que el mosso, are- LA CIRCULACIÓ PER A ANAR
A L'ESTADI
gut a tcrra i de boca terrosa.
Al cap de mutis hora, quan els atraPer tal de temí r cura que el tränsit
cadors acabaren d'escorcollar els mo- rudas diluid: el recinte ¿el Pare de
bles i les habitacions interiors de Montjuic es rcalitzi amb lea mastines
restabliment, apoderant-se de test el facilitara. i tenias en compte la gran
que trobaren, escorcollaren els calaixos atiucncla de vehicles que es preven
del taulell i s'apoderaren de la quan- per a arta a la tarda a l'Estadi, el
titat de 300 pessetes, producte de ;a
Departament de Circulació i
recaí-nació del dia.
Acte seguit els atracadors, arnb unes Icroatia ha . disposat el que segueix:
cordes une havien trobat a les bal- tota la circulasiä de vehicles anirà
en un sol sentit. Entrada per la plaça
tacions inter:ors del bar, !ligaren
amordassaren el dependent i el par- d'Espanya i pasaeig central uns
roquia, el qual s'anomena Francesc l'Estani; (0(5 els vellicles deacendiran
pel passeig de la fosa del Gat, i asirMuñoz Sant Germam de 16 anys,
es dispnsaren a itig:r, dient-los, pecó tiran pel carrer de Lleida. Els vehique si de cas demanaven socors Ir/en- cles que es dirigeixin a r Estadi en
tre fugen tornarien i aleshores els arribar al lloc conegut per ''El miramatarien. Immediatament s'eacapa- dor", simas a la part superior del
passeig central, seguna les indisa:icen.
EL PROPIETARI DEL BAR clon, deis agcnta que vigilaran el
circuís, es Mi-miran ce a I Avinguda
S'ASSABENTA PER TELÉFON
internacional en la t,rnia seguents
DE L'ATRACAMENT
Eis taxis entraran per la calcada esS'anomena Lluis Jover, i mentre guerra de la dita ..vinguda Mis arsuccela el fet que hern re/atat A bar rtbar davant rEatadi, allá viraran a
del carrer de Salva va rebre per tele- resquerra, deaencotxaran el passatfon un avis en el qual it de j en que ge, i seguidament emprendran el cahi halla estat comes un atracament. mi de baixada, ana la a trobar el pau
Liuis Jover viu a la Rambla del
de la iont del Gat i sortint-seig
Carmel, número ao, i té un altre bar pel carrer de Lleida. Els autos paratablen ala baixos de la casa on viu. ticulars prendran la calçada dreta de
Immediatament es trasllada al carrer rAvinguda Internacional, viraran a
de Salva. Quan hi arriba es troba la dreta, desencoticaran, i seguiran
and, el dependent el parroquia aja- cap als pares deatacionament, salsita
guts a terra. Iligats i amordassats. darrera la part superior de rEatadi,
maldant per desIligar-se. A copia on se situarais tormant bateria. Per
cíe molts esforcos ho aconseguiren. cap motiu no es podrá fer altra maAleshorea l'amo ida finventari dels Mobra que la indicada. La sortida
diners que guardara, i troba a man- setectuara invertint els termes, o
car la quantitat de 3 000 pessetes en sigui que els cotxcs que entria ho
metal:Se i bitllets.
:aran pel carrer de Lleida, seguiran
EL QUE DIUEN EL DEPEN- el cants de la iont del Gin i arribaran a l'Estadi. Els cotxes particulars
DENT I EL PARROQUIA
Encara no ben refets de l'ensurt i taxis, ums cop hagin pujat el pasque sofríen, el mosso i el parroquia satge, seguiran pel Passeig Central
explicaren la manera com es desea' - en direcció a la plaça d'Espanyas Unte
dellà el jet. El que digue el depen- lloc autoritsat per a la sortija de
dent coincideix en un tot amb el que vehicles en acabar-se respectacle.
ja hem explicat. El sarroquiä, per la Lestacionament de taxis es tara culis
sena banda, va aíegn que en passar segueix: a l'Avinguda Internacional,
pel davant de l'establitnent, cman se situat, en doble isleta, a la calcada
n'anava cap al seu domicili, situat al esquerra, davant l'E.stadi, al lioc que
carrer de Serrahima, número ts bis, que estará degudatnent marcas i
s'adona que encara hi havia Ilum, i usual dl Passeig de la font del liar,
hi entra arnh el prop6stt de comprar darrera el Palau Nacional. Només
vint céntima de cigarrets. Va resultar aquests tres noca ;era denles resque en cumples de cigarrets es troldá tacionament d'auto-taxis. Els autoque ramenagaren amb pistoles i que mdbils particulars comes podran esl'obligaren a ajaure's a terra i a ea' tacionar-se ais pares d'estacionament,
lar -se quiet al costat del dependent. situara, com sIua dit, al darrera de
la part superior de rEstadi. Com si¿L'INDIVIDU QUE CAPITANE- gan que si no es guardes un ordre
JAVA LA COLLA ERA EL
perfecte podrien produir-se greus taGUENYO?
ponaments que perjudicarien la bona
Les senyes del pistoler que portara marxa de /a eirculació i causarien
el cap de latracament sembla que molesties als conductors que siguin
coincideixen soub les de l'atracador respectuosos amb tot el que s'ordena,
conegut a/1lb el sobrenom del "Gue- s'adverteix que tota infraccid del que
nyn. .aquest individu es el que va disposa molesta nota sera severament
matar el dia 14 d'abril, al Parallel, castigada. E/ Departan/en( de tirenragent de policia senyor Duran, a latió i Policia Urbana ha pres les
consequencia del tiroteig que va en- mesures necessäries per a n'antenataular-se entre els noticies i e:a atra- rordre en la circulació, i a tots els
cadors. A consequencia d'aquest Set indrets hi batirá agents que ordenaes recordara que teu mort el "Cén- ran el trinsit i facilitaran les indicatint. El "Guenyo" havia format part CiO713 que els conductors necessitin.
durant molt de temps de la banda del La tarifa que aplicaran els taxis per
s Centim -. Ahir Vebtla un impermea- aliar la tarda de densa a l'Estadi és
ble ploma 1 portara barres. Els al- de quatre pessetes d'un a quatre
,tre
e
sstitsatracadors anaven també ben passatgers; per cada passatger
una pesseta de suplement. I.a mate i
-xatrifeclsod.Aqut
Ea cosa d'un mes uns agents de
vigilancia veieren el "Guenyo" a la preu Un:e inicial de quatte pessetes
plaza de Angel, i en intentar dele- s'entén dss de qualsevol indret de la
nir-lo aquell va disparar ttns quants ciutat fins a l'Estad/. Per la qüestió
treta contra ells i aconsegui fer-se de distancies no hi ha suplements, en
escapo'.
aquest Cas.

. de Barcelona

(Ve de la primera Miiiia) zat totalment ti programa, s'hauran
Jo, com Jof fre. us diré: no si a fet dignes de la confiança dipositada
que es desuda la simació del nou Ajun- en ella.
La brillant dissertació del senyor
tanteas tutalment oposada a la de l'anterior. 'mimes sé ene si en la nostra I:. Duran Rey-nals, la (mal fou subabséntia aquest canvi no slaglies pro- ratIlarla amb murmuris d'aprovació
duit. davant ropinió n'hattrient tingut / aplaudida per l'Assemblea, cebé al
la culpa nosaltres. (Llares apiaudiments.) final una ovadó entusiastica. El di,Remarca el fet que Wat:11:S a una curo del senyor Duran-Reynals, ultra
unitat d'esperit en la 'lujuria municipal La seva excellencia cona a peca orala Coalició ha donat a l'A:untan/mi töria, mereja isser subratllat czar una
fruits satisfactoris. Fa un elogi de la expatrió Cara i documentada de la
hei m u nic ira l. i ditt ime ha sostret a la situació actual de la corporació mudeliberació d'una assemblea nombrosa nicipal de Barcelona, de resperit que
una pila de chicano:1s amb la nual cosa anima la majoria coaligada i de com
slia simplificar la trarnitació i es dóna la gestió d'aquesta majoria, en la qual
unitat i coherencia a raen:asió de l'or- ocupen uns Boca destacats eis concanianie de govern. Critica l'actitud de sellers d'Acció Catalana, va per cales mineries especialment de mins capaços de salvar l'Ajuntament
LIga Catalana, que, prescindint en ab- de la seca critica situaci6 actual, coreolut dels interesses de la ciutat. i ate- responent així a l'ample crèdit de
nent únicament els del partir, realitzen confiança que l'entusiasme ciutadl
una tasca de derrotisnie i de demagògia atorgava en la diada del la de gener
que no solament tendeix a desnaturalitzar d'enguany.
El senyor M. Mallol i Bosch, de
l'eficacia de la llei sine/ que va ¿relucerament contra el credit municipal i, per Tarragona, es iét, intèrpret d'aquesta
excellent impressió mcduida en
tant, contra els interessos de Barcelona.
Pot dir-se que en els única moments en l'Assemblea pel discurs del senyor
que l'.Ajuntarnent actual s'aseembla a E. Duran-Reynals, i proposi un vot
l'anterior és quan parlen determinats de grades als representants d'Acció
Catalana a l'Ajuntament de Barceconsellers de Lliga Catalana.
Din, a continuació, oue un dels proble- lona per la intelligent i entusiastica,
gestin
que realitzen, la qua l podia iS.
mes mes pregona del municipi era el de
les finances. La tasca ímproba, enorme. ser assenyalada corn a guiatge per a
d'ordenar el problema, l'ha realitzada... tots els altres afiliats d'Acció Cata(Entra a la sala cl senyor Martí Es- lana que ocupen cantees de representarle, popular. Demani, així unateix•
teres ¡ es ovacionas Ilargament.)
...immillorablement un contener d'As- per tal que aquesta actuació sigui coneguda corn es mereix, que l'Assemcid Catalana, Ferran Bester.
Els anima dels ciutadans s'han tran- blea acordes encarregar al Cansen
quillitzat completament amb la vingu- Executiu del Partit que editi el disda del nou Ajuntament. Un deis depon- curs del senyor E. Duran-Reynals.
taments mis difícils i mea ingrats era La proposicid, del senvor Mallol fon
el de proveinients. Aquesta secci6 era acollida amb aplaudiments, i el senyor
la mis mancada de principi d'autoritat. Abat, de Terrassa, que en aquella rnoI és un company nostre — Oda Hur- ments ocupava la presidencia per hatado — que, lluny de delugir la respon- ver- . e hagut d'absentar el doctor Pesabilitat que li queia al damunt, ha fet re Domingo, aixecâ la sessió i anuocemplir totes les ordenances i ha estu- cuà als reunits que les deliberacions
diat tots el5 prohlernes restablint el res- continuarien avui, a les deu del Matí.
pecte a ratttoritat municipal.
(Entra, en aquest moment. el senyor Unió de Sindicats Ageoles
Amaden Hurtado, que es aplaudit llargament.)
de Catalunya
No pus- fer, en aquests rnoments — seAvui, día 6, primer diumenge de
cuela DuramReynals — una exposiciä
detingmla de tsta la tasca que Hurtado maig, a les nou del mati, se ceha realitzat a peoreiments. Pesó per lebrara l'assemblea general orexemple, coneiseu la trampa que s'In dinaria de la Secció de Cereals
iet sempre amb el vi, que arnb un pro- de la L'. S. A. de Catalunya al
ducte qualsevel era augmentat ilegrans. Salö-Teatre Ateneu, de Tarrega,
per tal de passar la linia fiscal pagant amb el següent ordre del dia:
després.
el tnenys possihle i
Lectura de l'acta anterior. —a
1 Odó Hurtado s'ocupa preferentment
Proclamada del Comite. — Les
d'evitar que el públic, els productors
vi a Catalunya i el mateix Consistori Joventuts Pageses. Parlament
per Antoni Cabal 1 Angles.---La
Milnicipal siguin deiraudats.
Parla, després, de l'actuació de Te- transformació de cereals en
mió, Pumarola, que sec.unda admirable- carn derivats de la ramarteria
ment l'actuació del Govern. Diu que com a mitjá de Huila en pro de
l'esmentat eenynr porta a terne una tas- l'economia cerealista. Ponent:
ca admirable, per be que menys
Josep Nitanova i Pallerola, del
dora i que interpreta justament els ideals Sindical. Agrícola d'Agramunt.—
del partit. Aleceis: que es modèlica la
forma cm regeix la delenacia d'assis- Selecció de Ilavors. Ponent: Josocial del seu districte. Els incli- sep Pana i Meree, director tecsents del districte que regeix Pumarola nin del Sindical Agrícola de
troben l'asolliment sense distinció del Guissona i sa comarca. — La
tecnica en l'agricultura. Ponent:
color pela je d'elle.
Pel que fa referencia al departament Josep Pérez j Malla, de l'Asque m'ha tocat regir — continua —,
SOCiRCió d'Antirs Alumnes de
diré que comporta dues activitats. Una, l'Escota Superior d'Agricultura.
de presidir la Comissia d'Eisampla.
—Relació entre la amportació
Quan vaig prendre'n possessió se'm
El pressupo st d'Eixampla es ar- d'ous 1 la de cereals. Ponents:
ruinat. El pressupost anteri , r s'havia Joan Roca j Soldevila t Enric
saldat amb un efieit de quatre milions Coromines i Cortes. de l'Assole pessetes. Baria de resoldre, dones. Meció d'Antics Alumnes de l'Esprincipalment. aqueas problema, apile- cola Superior d'Agricultura. —
llant el pressupost. 1 ho vaiz ler tenint Cal associar-se. Ponent:
en compte el maximtirrt de rerersions Vidal i Trull, conseller de la
que poduessin esdevenir. I ara hem sal- 1_1 . S. A., president del Comitè de
dar eJ pressupost amb ranivellament cereals.
absolut.
Presidira lacte el senyor CarEle enemics esperaren el metí Iracas. La sort misa acompanyat c aro ies Jord3 j Fages , president de
pile repetir la pregunta d'abans: Anc la U. S. A., acompanyat del Conel que he guanyat la v ictoria? No sell.
h
• o sé. Emes consta, phi), que si hagués fracassat batuda recaigut clamunt
EL. CIRC HAGEISIBECK
nuen el frarsis! (Aplatirliments.1
DE NOU A BARCELONA
Parla, a continuacin, de les Obres
Públiques. Diu que el Port Franc i el
carrer de Meridiana, en han de por1, isa 11.t11 magica pren rumb
tar-se a terme per compte de r Estat cap a Barcelona.
lea obres de stipressió dels passos a
Dad a pues dies arribara al
nivel!, donaran trina a nembrosos
obrera que ara san en atar foreOs. port de Barcelona el vapor -KarPerò en dir obrero no ern refereixo nak", tiß 10.000 tones, que porta
bord tot el que compon el Gran
ras a l : immigrats huelo be, aplaudimentsl, sinó al nostres ohrers. No Circ
cregueu, nialgrat tot, que faig sepaCARLOS HAGEMBECK
racione. Ea dir castres incloc tnts els
que, almenys, porten dos anys de re- del renomenat Parc Zoològic de
Stellingun prop de Hamburg
sidencia a Catalunya.
Cita, clespré/, una anécdota que ,Alentanya).
pinta el derrotisme de la Lliga. Ran
Arran d'una invitació del Gode la vinguda de l'Ajuntarnenr de vern del Japó, el dit eire abanSInntpeller a la nostra cimas, "La donà el port de Hamburg en la
Ven" donara compte que el, visi- primavera de 1933 amb una coltants havien dinas ami, el nostre alcalde a la Font del Lle6 sota une lecció de int, s de 450 anitnals de
grans titulars on llegia: "Xerino!a mol!. diverses especies i nomesquerrana". I es que la Lliga en te brosos exemplare rariesims, i
ganes que Isi hani xerinola esquerrara, arribe, després d'una travessia
i és natural que s'acrafi 011 pligui, en- de 48 dies. al Jama Despres dels
cara que es tracti de lacte de corte- trionifs assolits en el Iltinya
sia mis elemental del inón.
Orient, efeelmi la so ya tornada,
Parla, després. de la possible obertura d'una via transversal, que ajto via Xina, India i Egipte.
L'estada a Barcelona sera
darla a solucionar el probjema de lamor forci. Diu que actualment estu- curta. Es donaran a coneixer
dia la manera de fer-ho factible sen- Iota nimia ate detalls rdfese afeixugar massa les finances mu- renls a aquest gegantí transport
nicipals. Es probable que e , realitzi, d'anunals, CI desembareament
alniesys des del tros compres entre deis quals representará per ala
la Via Laietana i la Rambla.
Acaba dient que potser pesarla cititadans de Barcelona Un esd'immodeat, perb vol ter constar que reetaele mi no Alai
si quan a:abin eh SCU mandat eh; con- que ce sàpiga la data exacta
sellers d'Acció Catalana alta realit- d'arribada del vapor "Karnak“.

fineres de Pula Farràs
MAGATZEMS BETLEM Carme, 8; Xucli, 3 i 5
AVISA lit sena distingbin clientela que n'entre duran les
obree, a reelabliment g eecid del CARRER DEL. CARIBE, film. 8,
per a efectuar lus ser ds monpres selsoixiii utslatar l'entrada del CARRER DE XLUCLA, numero 3.
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LES ESTRENES
"Fugitivos"

Un èxit per Greta Garba i pels haspitals de Barcelana a benefici dels quals
era la sessió. 1, no cal dir, per le
M, G. M.

"Noche tras noche"
&ama produit prr ,unter Stapenna:,
dirigir per Gastar Lciky t lotearaper tras Amo a tab e-fans .itocrs,
tizne tan Aagy, Ida Würst j 2 uie,l
.nloPfer entre aarcs intilrprets.
—
Si la carena-isla:a dels taras aletnams
ll agu es a ésser la lentitud, "Fugitivos'
no semblaria pas un film alemany. 1
no obstant, es un flan eent per aent alemaay per lesperit antimanxista,
diuen, es a dir, antirus que 'tratarme
Ii dona, per la locaiitzacio mateixa
l'aula, la Xina, una paratrasi de "L ¿1pres lila/1'a Ata pera, i alai> acusa
mes, lacció no te lloc al tren, sino eue
en tot ej tilm U lluna es per ter nurazar un tren, per fugir-in. os Fochssea
duns aiemanys que, tuanius de Moscou,
Sioeria a treses, es tronen a labarbin
lany twe, quan tothorn ht j eta guerra;
Xiang-taai-Sec, els generals rebeis j, mes avall, el Inuomintang. 1
aquests alemanys, un dels quals és acusar de sabotatge industrial, no tronen
aconiment enaoc, enring de la desbaud ada g eneral , i ni a la concessió estrangera no els volen perque els traetw,
la me n que pels eiectes de la aralecna
han desser considerats coit russos (etadentrnent, en aixei hi te lama culpa Alernanya com eis altres pulsos, pero aquella Alemanya no era, evalentinent, la de
Hitler) i, duna banda a laltra, eranig
de l'anea de fuginus, a faltan, dirigits
per un alemany al servei del Kuonuntang perseguir pels del nord, que primer
els havia rrienyspreat i befar, declamen
posar en marxa un tren abandonar i
gir cap al sud. 1 aleshores venen les
Lunes per reparar la aja, per comenir e: 5 egoismes i les rebedies, i sobretot per acabar abans que eis russos, que
ho registren tot, se a adunin.
enmig d'aquestes escenes d'horror
de miseria, penad/camela veiem el confort i eis bizantinismes inacabables de
la conferencia diplomática que hauria
resoldre-ho tot 1 no resol res.
liim es, doncs, trepidant, d'un dinamisme extraordinari i en una constara
angoixa. La primera part, especialment,
uns que es dibuixa el drama particular,
és vertiginosa; després, degut segurament a defectes de muntatge, passa rit oments dan alentiment inexplicable en
tata obra d'una fuga semblant. Gustas'
Ucicky ha fet un gran film, j sobretot
un fiim interessant en el qual els Pr o
millors-tagoniseóldmys
actora san els comparses, com si els altmanYs haguessin volgut dir als russos
que ells tumbé tenen gent anónima
disciplinada, cosa de la qual ning ú 11,
havia dubtat mai.

Celiseurn

Pararac....4

Fihn tre t de r,,b,.a de L0,1S Be01111.ehi
"The Unique Night", dirigir pCr Archie Mayo i amb el següent ret artjment:
Joe Anton, George Raft; Miss
Healy, Canstanre taanmings; Iris
Dann, Palana Gittson; Maudie Tripleff, Mac Wat; Mrs. alabe! JellySkipworth: Leo, Ras,- ue
mea,
Hin; Lauts ColKarns; Blainey,

i Cifres,
A les diferents mode larais del gangstet
calia afegiraihi una: la del gangster
que, trobant-se amb fortuna, necessita
convertir el diner en aristocracia, és a
dir, que no se sent sazisfet arab la fartuna, i un cop l'ha feta de qualsevol ma
vol purificar la seva vida i
-nera
var-la : convertir-se en un gentleman.
Ata?), que, naturalment, pot xocar presentar en la trajectöria trulla sola sida,
Po en realitat el que els segl es ha n mut
amb els antics conquistadors, homes sense escrúpols i sense educació les mea de
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COLISEUM
DEMA, ESTRENA
Genial interpretació de

EDAUNKOWE'
-11GORWIAGIEll
itICHARD ARLEN
ADItifN111A/11111Ufltlejs

"El centinela del amor"
Fémina

Reichliga Filen

Comedia amb música dirigida per Georg
Jacoby s interpretada per Richard Tauber, Liess fluyen, Afire Treff i Sonde
Szakoll en els principada papera,
Una cosa que aci per ara encara no
hern sabut fer, ter cantar eis actora de
manera que ne es vegi que fan comedia,
els alemanys en san inestres. En "El centinela del amor" ens presenten el temaRichard Tauber i el fan cantar. 1 éS U:13
comedia i no una sarsuela, i una comedia
força divertida en la qual una nena deliciosa conquista tina naia parqué s'hi casi
Cl seu pare, que esteva distret al darrera d'una calla d'altres que no el vallen
més que pels diners i la fama.
Un film divertit. Llistima que la fosografia (o la capta) no sigui proa clara.

"La vida artística
de Greta Garbo"
M. G. le.

Urquinaona

L'exit del film "Cristina de Suecia'',
que assolia divendres la seva centésima
projecció, imita la M. G. M. a presentar
al Públic , en una sessió de gala, una
antologia de la gran actriu que és Greta
Garbo. En ella veieu una interessant iss i rna successió deis momeas mes interessants dels seas film des que Greta
Garbo començà a treballar a América
(recordem una fotograba de la gran actriu a la coberta del vaixell, amb un
vestidet de jaqueta a quadrets blanca :
negres i en companyia del director sisee
Victor Seastrom), Entre els films q
l'antalogia ens recorda hi havia "El torrente". "El demonio y la carne", "Tierra de todos", "La mujer divina", "Ara
Karenina", "La mujer ligera", "cava.
Peas salvajes", "La Punta misteriosa",
"Tentación" i "El beso", que tanca rema de les pellícules mudes, alones
d'elles sonoritzades ja, contintiant Mnia
"Ana Christie", la seva primera pellicala parlada; "Romance", "Inspiración".
"Susan Lenox", "Mata-liana", "Grand
Hotel" i "Como tú me deseas".
A través dels fragments que s'anaveu
suczeint hom podia adonar-se de la gran
classe de Greta Garbo. Fou un memoràndum interessantissim que acaba amb
la centésima projecció de la darrera
produceió "La reina Cristina de Suecia".

Un film &llamen

h».
(Do "Las
*loe.)
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"PAPA"
Vendar Nelson Film presenta Luden Murar en "l'ape a . Direcció de
Leo Manea Repartiment:
Fierre Saltare, Michel Simon; La
sena esposa. Vera Korene (De la Comedia Era:cesa); La filla de Saltare
aladeleine Gutty; Una amiga de lesnora, Vera Markels; Andre, Georges
Flamant: L'advocat, Alomé Clariond:
Gerar, ;can Serva:s.
Aquest film s'estrena den/a al Catalunya.

Cata exótica interpretada per nadius de les illes de Bali (India Holandeaal. Realització dramática d'Andre Roosevelt i Armand Denis. Partitura musical Medita de Th. Kross Hartmann i Maree! Devaux, Produida
per Synchra Cine, Paris ,
Edmund Lave, Victor McLaglen
Aquesta pellintila forma part de
nestrcra del Kursaal.

-erm
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Un premi de C. I. F. E. S. A.
Saltem que la important entitat
valenciana C. I. F. E. SA lliuraria
una magnifica copa al que surti vencedor en el partir final que per al
cal-apianar d'Espanya de futbol disputaran avtti a l'Estadi de Montjuic
els qualificats equips Madrid F. C.
i Valencia la C.

Dues "charlas" de Jardiel
Poncela
"De París a Hollywood en treinta
minutos - . Heus aci el titol de la
"citarla" que Enric Jardiel Poneela
ha de donar dilluns i dirnarts, a les
dcu de la nit, al Publi-Cinema.
Tot aquest raían del cinema passat
pel garbell de l'humorisme de Jardiel
Pancela, l'escriptor que ha viscut tota
aquesta meravellosa gestació de la
producció cinematograiica.
En unes sessions com les anunciades no podien faltar els "Celuloides rancios". Tots els nostres aiicionats saben que sota aquest titol
han estat presentades una serie de
pellícules de principi de segle, dramatiques i emocionants quan la seva
estrena, pera que la rapiclissima evolucir', del cinema han convertir, per
contras:, en documents d'irresistible
comicitat. La Fox confiä els comentarla d'aquests films curts a la gracia
i han humor d'Enric Jardiel Poncela, i resultaren tots els assumptes
dels quals es compon aquesta serie
altres tants exits. -Los ex-presos i
el expreso", "El calvario del hermano gemelo" i "Cuando los bomberos
aman" san els titols deis tres "celuloides' . que seran projectats. juntament amb el programa habitual del
Publi-Cinema, com a complernent
les "charlas' . de l'humorista medra
leny.

Romea: "La verdad invenvente

LA

ASSOCIACIÓ DE MCSICA
ANTIGA

La Música cortesana dels
segles XIV i XV

EDMUND LO1VE. — Aquest artista, en terminar els seus estudis, acata durant sis anys als teatres de
Broadway, i després debute al cinema nata on obtingué, despees d'haver
interpretat alguns films, una fortuna
considerable que li permeté dedicarse a l'agricultura en pla de ric
dat fins que fou requerit per a interpretar "El precio de la gloria" junt
amb Víctor )fc-Laglen.

" TODO LO CONDENA"
Film Paramount que s'estrena denle al Coliseurn. dirigir per Erle Kenamb interpreta tan coneguts con,
Edmund Lave, Victor MeLanglen
Richard Arlen, Adrianne Antes i
Ralph lace,

44+114444.114.44+44.444.1144441 tada", de Jacinto Bena-

&divos

Principals figures de
"Todo lo condeno"

LA CHIENNE (La Gossa)
Segans l'obra de G. de La Fouchardiere Direcció i realització de Jean
Renair. Procluida als establiments
Brouragerger-Richebé. Repartiment:
Legrand, Michel Simon; Latía Ja'
nieMarese; Adela, Magdeleine Be raunt; Dede, Georges Flainam; El
manid d'Adela, Gaillard.
S'estrena en el programa de dema
al Kursaal.
"KRISS"

>4444+644+04+1144.44114444441,

444.11.11464.44
•mollu, duo nula.s.
tions l'espectador.
Es d'un mnaltiu %e-

LES ESTRENES
DE DILLUNS

Ei Teatre

:e, negarles que, !ir, ubSlaill, 11311 dona(
origen a Iota Una anstacracia. (le la
san g , de la que vessaren segaran/cm.
En el film de qué parlem el gangster
procura, en, portar-se com utt malle
a a me s , es fa donar Ilieans d'educa:ti,
i de diverses altres materies—subjectcs
de conversa—per una professora Nana
ralrnent, troba l'amor, el pur, desatas
d'haver testas tots els altres, i la can
com un collegial. I al final, no palia
esser altra cosa, es redinteix i deixa que
Ii destrueixin el cabaret per casar-5e amb
la naia que estima. Es un film malt interessant, en el qual ah costat de la bel l asa Constanze Cummings cal admirar
la finor extraordinaria d'una caracte r tsrica com Alisan Skipwortla i veiem alee
West en el set t paper caracteristic, CUITI
també en el palier que Ii escau George Raft, el pratagnnista.

ra-e'ast,,—asarruia_a_a_a

Diumenge, 6 de rnaig de 193
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U PEC EJJIii

Admirable direcci5 de l'animador ERLE KENTON
Trama intrigant, emotiva,
humana i divertida com cap
altra
Es un film Paramount
LES ESTRENES
que recordareu amb plaer
04444444444444444444444444
+.4444+044+4444.4.)4.4+444.4

sta

VICTOR afCL.AGLEN. — Artista originan d'Anglaterra. Després
d'una existencia plena d'aventures
aria a parar als estudia de Hollywood,
on debute Vara. 192o. El seu triomi
mas gran fou, en el cinema mut. en
"El precio de la gloria", erra) el ja
citar Erial/1nd Latee, i en el sonor, en
"Fatalidad'", atta> Marlene Dietrich.
En "Todo lo condena" els seus camies desespers per les seres coastants equivocacions garantiran als
espectador, no poques riallades.
. „.. .
-

RICHARD ARLEN. — D'ença
que ascendí a la categoria d'estrella
en "Alas", aquest actor s'ala dislingit
sempre per la sobrietat dels seus personatges.

L'anunci de la darrera sessió donada per l'Associació de Música Antiga desvetlle un gran interés entre
els nostres músics i els amateurs mas
selectes. Mossen Higini Angles, el
nostre eminent musicòleg, hi dona
una conferencia sobre el tema que
encapçala aquestes miles i illustra
el seu parlament amb abundor dexemples que foren executats per la
cantatriu senyoreta Pilar Rufa el
flautista Narcis Carbonell, els violistes Joan Ribes i Josep Julibert i el
violoncellista Gabriel Rodó,
Mn. Anglas començà per fer un
just elogi de l'Associació de Música
.Antiga, novena entitat barcelonina,
que oportunament ha empres una tasca de gran eficacia, cota la que es
fa a les mis mates ciutats europees.
Observa després el conferenciant com
fa 25 anys hont tenia pocs coneixements sobre la nuisica medieval i
com aquests estudia han pres gran
volada en el nostre temas i han in
-tersagnombdepcialst.
Parl i de lisa-acta de la música a
partir del segle XII, del carácter que
tingué aquest art mentre fou patrocinada pela magnats; evoca les corta
brillants i les cases senyorials on eren
acollits els artistes de l'època i aporte nombroses dades de gran jinetes
sobre la música instrumental i la música vocal que hom corlear d'aquell
termas.
Els exemples musirals, minuciosamear comentats i analitzats pel con-

Pronto
SIN
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ferenciant. constituiren un substancias programa, una interessantíssima
sintesi histórica, que l'auditori seguí
amb la mes viva atenció. L'execució
d'aquests exemples oferí sovint als
concertistes esmentats, sobretot a la
cantatria senyoreta Rufa dificultats
ben serioses, pera tots excelliren en
la tasca i feren viure a l'auditori mowats del més gran encía.
atoasen Higini Anglas i tots els
SeU; coHaboradors {oren ovacionats
amb entu s iasme pel distingit públic
que ompli la magnífica sala de la
Cambra Oficial de Comete i Naveguió, Llotja de Mar, on aquesta vegada se celebra la aessia, grades a
l'amabilitat del seu president, senyor
Feliz Escales, sempre asaetear a abvori le.s mes altes manifestacions artistiques.
ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR

Conferència pel mestre Joan
Lamote de Grignon

MUSIC
NOT/CIAR/
EN Concerta de la Banda MunicipaL — Asan, diumenge, dia a, a un
quart de dotze del mati, tundra
al Palau Municipal de Belles Arta
el 68.é concert sana:tate popular de
la Banda Municipal, sise de la present tanda de primavera. El programa
d'aquesta audició és corn segueix;
Primera part
"El Barben de Sevilla", obertura
(Rossini); "Canzonetta", del quartet
núm. 1 (Mendelasohn); "Tristany i
'solda", preludi del tercer acre. Caen
anglas, senyor einç Montoliu
(Wagner); Entrada dels Déus al
Walhalla, de "L'or del Rin" (Wagner).
Segona part
"La Filosa d'Omfälia", poema sima:alíe (Sint-Saens); "Variacions simfóniques", per a piano i orquestra
Piano: senyor Gonçal Tintorer (Cesar
Frank); "L'aprenent de bruixot",
scherzo (Dukes).
CoHaborarà en aguce concert el
pianista senyor Gonçal Tintorer.
L'aliares sera lliure, com de costum.
i l'accés del públic al gran Saló de
Festes del Palau de Belles Arta, s'efectuarà per la posta principal.
Es recorda al púlale que les portes
del gran Saló de Festes restaran closes durant fexecució de les obres i
es prega a les persones que arribin
després de començada l'execució d'una
obra que, per respecte als oients i als
artistes, s'abstingarin d'intentar de penetrar en resmentat saló fins a racabament de l'obra.

ordinaria violoncellista russa, ha va t
gut aprofitar la seva vingada
Barcelona perque el seu selecte au?
Ion pogues tornar a gaudir de
gran festa d'art que suposa un ce cert d'aquesta artista profunda
brillant.
El recital Garbusova, amb Alexat
dre Viialta al piano, tindrà lloc e
me, dilluns, al Casal del Melg,
Caldri 'Murar les invitacions cursa
des per al concert Piatigorsky.
Sala Mozart.— Aval, diumenge,
les onze del metí, els dos costera
artistes Nadal Puig. pianista, i Ge
Sabes, violinista, donaran a la S
Mozaat l'anunciada sessió de Son
tes. Figuren al programa dues Son
tes per a piano i viola de Franck
de Schumann, i una Sonata Per
piano sol, de Beethoven.

Els Concerta de l'Associaci6
sical del Districte aové. — L'Amor'
ció Musical del Districte nove, ce'
brete les audicions XXV i XXVI d
curs actual arnb dos recítala- que ti
dran lloc les n'as de diumenge 1 d
marta de la semana entrant al T
de l'Orfeó 1" Ecode Catalunya".
El diumenge, dia 6, les a z
Carate Gambeta cantatriu, 1 Isa
Marti- Colin, pianista, donaran srn r
cital de "heder" interpretara un i
portant programa integrat per ob
de Schubert, Schumann. DlaparFauré, Grieg, Falla, Granados, Te
rina, Toldrà, Sarape-, laznacois, P
hissa, Pich Santasusanna. J. Lam
de Grignon i Borras de Palau.
•••
Per al proper dimarts, aguaste As
sociació ha diaposat la presentada, I
Al Foment de l'Art Lisie se segueiBarcelona d'una pianista madrilenyt
xen rebent adhesions importantissique en les seves tournées arreo d'
mes, estimulant a la Junta directiva
panya ha conquerit gloria i
que persisteixi en la campanya em- Elena Romero. Aquesta excellent cota
presa per tal de fomentar l'art
rentista, a la qual, la premsa de la
nacional i podet, donar actuació als Península dedica elogia entusiastics
artistes lirics dedicats al concert das. actuaria únicament a Barcelona es
sic i al folk-lore musical.
aq uest cancera
Fans a la data s'Iba rebut les seLes inscripcions de nous socis
gitents adhesions:
Unió Espanyola de Mestres Direc- den fer-se de nota a dues , tests es
vespres
al lacea social. Reinan BatIle.
tors i Concertadora Conectas Paulet
i 21, Teatre de l'Orfeó l'Eco de
Anton alarguez, Ricatd. Fuster, Lluisa Casagemes, Joan Borres de Palea, Catalunya, cm tindran lloc les aada
Melquiades Lucarelli, Enric Morera cions estnentades.
Pau Casals, Pepita Paules, Georgette
Castegnier de Menéndez, Orfeó de 1111111111111111111 le11111
Santa, alerce Plantada, Tomás Baleó,
Tomes Caballé i Clos, Concepció
Callao de Sánchez Parra, Artur Menéndez, Associació d'Artistes LiriCS
Una pellícula que compendia rota 'a
i Dramätics.
gracia i picardia panserma
Per tal que la Junta directiva pugui comptar amb totes les adhesions
WID REI
cansan
ner a la reunió que se celebrará praxis/tanteas al local de l'Associació de
la Premsa Diaria de Barcelona, es
p rega a totes les entitats musical,
arfeons, acadamies, autors, mestres
directors de nasses carals i artistes
que enviin Hura adhesions el Mea aviat
p ossible al dornicili social, Beatas
(Exclusiva Huet)
1, bis, primer. per tal de poder-los
:n y:tar a nesmentada reunió en la
qual es donare a coneixer l'abast del 11111111111111111111i1(1111111111111111 n111INIIMitiliffigl
projecte i ultimar les conchisions que
s'elevaran desorés als poders públics
El Concurs I de Música de
nebra. — Pel rninisteri d'Estat han
Institut Orquestral de l'Associació estat tramesos a l'Alcaldía de Barres
Obrera de Concerts. — Aval.
lona, per tal que puguin arribar a codia 6 del correrla a dos quarts neixernent de les entitats musicals a
de sis de la tarda, al Palau de Pro- les quals pugui interessar, el progra
jeccions. del Parc de afantjuje, se
Reglament sobre beneficis en el-ma,
celebrara la primera audició de l'Ins- transport ferroviari i projecte de retitut Orquestral de l'Associació Obre- glament, dels prernis del Comas Inra de Concerts.
ternacional de Música, que tindria lloe
Aquesta entusiasta i simpatice or
a Ginebra del 12 al 15 del propvinent
"amateur'', integrada exclu--questra agost. Els esmentats Reglaments
sivament per socis de l'entitat
programa es [robaran Iota els dies
esmentada, sota la direcció del mestre feiners a la disposicia de tares aqueJoan Pich i Santasusana, interpre- lles entitats musicals que santereasia
tara el seglient programa:
pel concurs de referencia i desitgin,
Primera part: Haendei: Minuet;
consultar-los a Lro Oficines de Culta.
J. S. Bach: Suite en re (quatre
ea de l'Aiuntament de Barcelona,
teraps).
scgon pis de la Casa de la Ciutat.
Segona part: Grieg: Peer Gynt. suite (quatre patas); Borodin: A les
estepes de l'Asia Central; Morera:
Davant la Verge, sardana; Beethoven: Obertura de "Les ruines d'AteneS".

mune

FANTASIO

La segona conferencia, donada pel
mestre Joan Lamote de Grignon, sobre "La música simianica a Barcelona - , reuni un nombras auditori a
la sala de l'Ateneu Enciclopedic Popular. L'illustre artista repreng,ué el
tema en el pum que l'havia deixat
el dia de la primera conferencia, i
parla extensament de la tasca realitnada per FOrquestra Simfani ca de
Barcelona amb les Matinées Liriques
Populars, que tingueren !loe fina 3
l'any 1024 al teatre Eldorado i al
trance Tívoli. Aquest primer intent
realitzat aquí de socialitzacia de la
masica tingué l'èxit mes brillant guant
a eficacia artística i cultural, pern
calgué, malauradament, interrompre
la tasca quan, després de sastenir-la
amb molts sacrificis, fou ne g ada 3
l'Orquestra Simfamica la subvencia
Raya Garbusova a "Audicions inindispensable. Resta, ami, tot, el re- times". — "Audicions I atimes a. descord de la tasca feta, que dona una pees del memorable èxit assolit l'any
personalitat artística a la nostra ciu- passat per Raya Garbusova, l'extra11111111111111P11111111111111111IIIIIIIIMIME11111111111111111ill
tat. i reste també l'eficacia de l'obra
cultural i educativa; els cancurrents
a aatielles aeasions, pels programes
de les quals passe tot eh repertari
simfanic, aprengueren d'estintar la
al fisica.
Ea-aca t e tem a é el conferenciant
"T.17"M-`C
l'esforç fet per tal de celebrar l'aran
tnat la primera manifestada sima._
niea d'autors ibérica esfore ene ha
restar sense continuada, malarat has
ver alter brillantment el caní i bares
dernostrat que els compositors de la
podien prender un llar
damnar arrea an fossin presentats.
Parle després de la "Societat Catalana de ('oncerts" O goz) i de l'acMeció del mestre Antoni Nicolau,
descriví tota l'artivitat desplegada per
aquesta entitat fins a la seva CliS50lueiC, De la canstitacia de la Societat Filharmanica l'any 1897 i d a
tasca que durant sis ata s hi fea el
rnestre belga Mateu CrilCboom; de la
vinguda de Weingartner i altres mes.
tres famosos; de la nova Orquestra
Filharmònica que dirigí el mestre
Una pàgina arrencada de la
I.assalle, i ressenyä els principals esmateixa vida
deveniments musicals amb una rica
En el mateix programa
aportada de dades que constituir-en
una hiataria completa del moviment
Una obra que seguireu amb in
musical d'aquells anys.
tere3 i que acabara
El nombras auditori que acudi
apassionant-vos
l'Ateneu seguí amb gran 'Meres el
Exclusivos Febrer i Blai
parlament del mestre Lammtote de
Grignon , que bou molt aplaudit en
donar per acabada la segona conferencia.
X.

abans

ADRIENNE AMES. — lleus aci
una nau vinguda al cinema. L'hem
vista en "Soltero inocente".
tan acilment renunciables. Altrarnent
si el marques, amb la invenció de la
seva veritat, apareix com un Mane
sensible i idealista, es en el fon,
cruel. Potser, coascientment o no.
Benavente ha fet aristócrata aquest
persanatge, a fi de justificar la seca
:maletas entera la gent que, per la
seca posició social, pot creme inferi''Pnera si de la comedia n'apartein
el que n'Imana d'ésser lessincia malcasa i que és, en realitat, la tunaraza relance, és a dir, tot el que
fa referencia a la creada d'aquesta
veritat fingida, hi resten enca.a esea'a escenas j situacions mo/t
lli ha el drama Ce la noia adoptada
en la seva nova situada; hi ha el
Oeste: i les enveges que de; .ctl a,
:es maniobres dels parents del ma.-ques per a el minar-la o pe.- a conare ciar-s'hi. Altrament Itereuents es
f,sat sartas en la pintura d alguas
a'a . inests personages.

Sota aquest titol Benavente defensa
els drets del cor a inventar una veritat que satisfaci els nostres anhels,
elS nostres sentiments mes puta; una
veritat més dacord aria) la veritat de
les nostres prapies vides que la mateixa realitat externa de les coses.
Per tal de demostrar la seva tesi,
Benavente ens presenta un marques,
el qual es crea la iHusió que la filas
duna doaa que ell ha estimar amb
tata la iana dels sentits i la qual
La situada es presta beta /latinasha casar amb un protegit seu,
meta a qua un ato:alista Cuan llenafillu d'ell. Tant l'estimará, tantea co- vente exposi les seves consideracions
ses ¡are per ella, que la mateixa 110i3 sobre els nous rumbs de la societat,
acabare per adinetre aquesta veritat; sobre la sort que espera a l'aristoacceptarà de deixar el setz pare vera creCia.. Benavente hi adopta una positable i de fer de filla del marques. ció objeetiva. Deixa que cada persoTot aixa permet a Benavente, gai- natge expressi la prapia opinió serebe ni cal d'exposar u113 gens llar peculiar tararira', 1 cal
dir
pila de moralitats brillants, de fer uns que a estones la discussió pren una
dialegs intelligents i sobretot subtils. noble elevada, moral.
A. FERRAN Perti té niolt d'arbitrari, de capciós,
En la interpretació el senyor Barde fals. Hi ha a la comedia una reaengega laillantment, amb una
41444+1141411+1144 litat palpitant, un drama que si l'au- dem
dicció molt segura, les millors rodes
tor juga a ratones per tal d'emocionar de foc de la comedia. La senyora
L'espectador sant
en tota la •sva au- el radie, oblida quan Ii conté per Herrero hi fa lambe, amb una gran
tenticitat la brutal tal de fer acceptable el seu judici:
comprensia i molt senyorivolamen 1.
rIblada revolucione- el drama del pare veritable que veu
el pape l-. (l'aquella dama que amb
rla amb toles lea
perdre's l'amor de la seva Fila; ádlme
balsas paeslone...
un desmenjament aparent , molt arisconvertir-se en aversió. La veritat aacrata,
va fent la seva i traposa a
(De . La V ainventada de Benavente destrueix aixi
tothom la seva voluntat.
guardia".)
una ultra veritat que per ésser real
Domenec GUANSE
0.4~4.....a té mes drets i que no semblen pus

ml!!!itontzmonsminilininik.

Llegiu cada dijous
MIRADOR

DEMA, DILLUNS, ESTRENA

CATALU il Il

DiuMenge, 8 de maig de 1934
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El Cap del Govern parla de la
situació política

PA N YA

Martínez Anido S'anuncien opera- S'afirma que aylat IL agita/ció social
ha estat am- cions encaminades estancaran les Corts A Madrid és esperat el senyor Salazar
de Saragossa on el
nistiat... a dominar el ter- ...per assegurar un temps la tranquillitat política Alonso procedent
eonfliete seüueix iüual

Madrid, 5. — El preaident del Consell, senyor S'amper, ha mantingut
una conversa amb un periodista.
Madrid s. — En tancar la setman a aliaras de la dissolució declinesain
L'informador li ha preguntar ma- ...junt amb altres persas'accentucn els Tumors d'un próxim tan - adhut eis alta poder5 de la Repu- LA VAGA DELS METAL.LÚR- LA SITUACIO A SARAGOSSA
GICS MADRILENYS SEGUEIX
nes consegilèneies creía que per a l'esCament del Parlament. Per una Pa rt 11 o blica.
Saragoata. 5 — A la matmaaa ;ida
natges de la dictadura
IGUAL
deverador podrien derivar-ae de l'aalubrifica que no hi h agi tals oara ur
La recent crisi ha produit parlaesclatat dues grano bombee al cartaació de la fiszalia i de rapendis potaontinua
en
igual
estar
la
vaga
de
¡lean a la Cambra, i per ¡altra, mante - mentariament un Gravera que ha vinece de Riciero sobre una ¡atesta de
Madrid. 5. — Per haver-se
t a la llei d'amnistía.
Madrid. s. — Asan salita anuncias les mir la calma pelitica que ha estimen a gut, segons l'autèntica declarada,. a metallúrgica de Madrid desaíres de casa dels Escolapio. Una parella de
—Conseqiiénaies benefici -!es per a posat a disposició de la Sala se- operacions per a portar a efecte els pra- 'agitada dels última dies.
l'acre
celebras
alar
al
teatre
Papi/irr
la
politica
que
n
permetin
les
forguardia civil ha persegua un indi'a Repbbliza i per a Eepanya. Les garla del Tribunal Suprein, han Pana s desere i r un dornini efectiu al nasAra es parla de la necessitat de coas - ce; no reptad:canes de la Cambra. a-as. De marnent no Sha ret cap ati- vidit sobre el qual ha disparat senae
csguerres han d aprendre que nontes estat amnistials, a exeepeia del tre territari del Sahara.
nó
per
a
declarar
la
vaga
general
a
truir un Gavera majoritaris Potser aixa Aix6, que no posa ea perill de resispoder-la atrapar.
ana politica de suavitat en da proce- o on)t e de Guadalhorce t del emuPrevia els informes que el comanda- no és convenient has a l'estira o quelcom tencia politica del regini, almenys Madrid. Denta a le, vuit riel vi.'.-pee El ministre de Governació ha estat
diments pot eixampiar en les actuals le de los Andes, lots els altres
mas endavant. Aleshores seria arribat e I afeixuga mesh la seva vida. Els repu- rancia el ternuni conceda pelo sindi- al Casino Mercantil. Ha passat a peu
n:era
ha
considerar
necessario,
ha/1
sortit
circumstancies la base de la Repúbli- que col-laboraren arnb el general
memela d'eixamplar la base del rniniste - blicans han de fer la politica enca- callares, pena es pot assegurar que pcl carrer de la In'ependencia, acomCa, incorporant-ni els elements de Primo de Rivera, i que Són els de Cap Juba- les ¡orces de "rnias" munalgun 'siembre de la minada a la dissolució de Corts per- dilluns no seré el dia mear per a la panyat de l'alcalde i alguns amics. El
ri
dreta, que permetin el lliure joc de aenaents: alartfnea Anido. Lluis tades en camelas que es dirigeixen
CEDA.
l'Oasi
del
Darra
an
se
celebra
un
de's
que el régim tingui un Parlament declarada de la vaga general, )a que senyor Salllaar Alonso, parlant amb
eooperaciii de les formes politiquee i Aizmunt. Dictar 'Muñoz Cobos.
l'aeord fou que un cop riniet el tempa els periodistes, ha dit:
Tumbé té importancia í crida Ilanea republica.
mercase de camella mas importaras d'adel regim. Les dretea al seu torn,
Aquesta dissolucia hauria de com- els sindicalistes quedaran en 'libertar
—Jo no he vingut a Saragossa
ii an d'advertir els perills per a tot5 Frederic Berenguer. Josep Ca- quella eamarca. Aquest és el primer pa 4 da pels radicals socialistes per a risa
acció
conjunta de tots els repulí:jeans • putar-ae com la primera escomesa en per a rascar la data de la vaga gene- realitzar gestiono direcpes, sind a esespecialment per a elles. que es de- valcanti, Eduard Caliejc, Edita/A per installar alguna llocs que cas assseral
acordada.
Si
trota
eco
aquesta
crida.
s'unirien
les
gurin
:a
vigilancia
en
aquell
territori.
excede;
de
les
litairailes
facultats
tudiar
e: problema a fons, el qua: tés
rivarien d'una tendencia a abusar del Auneis, Galo Ponte, lionori CorEl Comité de vaga ha manitestat una viva expressió a Saragossa. El
A Porra, la nastra 'mm" comprara guerra republicana, conservadora, grup presidencials. (sanea eleccions naves
ael sen poder i que pretengstés des- nejo, Juli Ardanaz, alares] de Ices
aaturalitzar el senta genuinament re- Heyes, Sebaatin Gastado, Leopold alens camells, i és possible que en de Sánchez Roman. esquerra radical so- donarien un resultar netament repu- Tue els vaguistes continuaran soste- problema social de Saragossa ja ei
cialistes, federals ¡ altres ¿meras tam- blieft. Seria un taren error obrir ara nint-se i que els patrons madrilenys ven, és un veritable problema nacioaublica que conve a Espanya.
Sato, Antoni Magaz, Adolf Va- contacte amb els indígenes es Pugui
un periode revi;ionista. Ara els repu- no han de contiar que seis tacas tre- nal , i tot Espanya está interessada
— Quina politica es proposa des- liespinosa. Eilelmir Rodríguez, her de cert i sense tentar a posaibles Si importants.
La d'incidencia en les darreres con - blicans han de rescalar-ae per tal de halla a pro-. ilIC:e5. car el Camita de en la solucia cont si (os problema
enrotilar el Govern que presidiu, tant Barros Muslera. Antoni alayen- errare l'actitud dels grupa de l'interior.
en l'ordre social com en recoma:ate? día. Franoese Huía del Portal. Un cap la mia estigui periectament saltes davant del cap de l'Estat és sima- fer despees la seva pròpia palítira Madrid ti la prometença de tots eis propi. El Govern, mantenint la plena
—Politiaa de pau i ordenació ajusdotada de mamares que permetin major tomar:ea. Tot ra y a fa que el Govern i dur solucions republicanes als pro- obrera espanyols de no treballar per confiança en el governador civil i en
als patrona madrilenys. A mis en els antes agente cridats a actuar, sana
tada a la declaració ministerial que Lluís Hermosa i Francesc Gómez rapidesa en els seas moviments. i si els Samper pugui viure una era de tran - blemes nacionals.
cas de realitzar-se alguna obra lora decidir a intervenir-hi , i imprimad
•eu el senyor Alexandre Lerroux en Jordana, La Sala segona amnis- informes complementaras dels que tenen quillitat aparear i prolongui el Sell usan
EL
SENYOR
AZANA
de Madrid els obrers encarregats de una acció de conjunt tan amplia i
'a sesea:, parlamentaria de 19 de de- tía ands anterioritat Josep Calvo les autoritats san favorables, és possi- dat uns quanta ilesas. La durada de la
Creo
que
un
Govern
de
concentravida
del
Govern
depen
solament
da.
la
Sotelo
i
Josep
rangnas
alesia.
muntar-la
serien els de la capital, i energica com calgui, i no abandonara
,embre darrer.
ble qu e es prolongar rema/raja, i no se--sQuina signiiicacia té la declaraAMI' arriba a Madrid l'ex- ria estrany que dintre de pac tenme fortuna en enfocar resoldre els confita- das republicana ha de dissoldre les aqueists no n'efectuaran cap.
Saragossa fins a restituir-li la comCorta actuals. No cal reformar la
Madrid, a. — A les nou del vespre pleta i duradora normalitat a qual te
C:i1 de republicanisme teta per la
miniatre de la Dictadura i a hni- s'arribes a la misteriosa ciutat de Suera, res socials pendents actualment.
Conatirució.
El
Parlament
pot
reforInterrogar
el
aenyor
Samper
sobre
ha rebut novament els periodistes el dret. He conegut tan ardua mamaria'
Jeda?
rall de l'Armada, Maten Barcia
Aquests infames A'han abtingut per
—La República es va eixamplant de los Reyes, que estava confinar conduele particular, pera segurament na acuesta questia ha manifestar v e ne, mar-se acose tocar la Constitucid. president del Consell, el qual estava sobre el terreny, i comunicaré al GoLa República ha de continuar la seva amb els ministres de Treball i In- vern els meus informes. Prometo que
mostea
cap
afany
d'apressar
la
clausuamb anea en la seva zona d'influéna Bilbao. Acudiren a rebrea l els tersa desmentir; en els eircols oficials.
ra de l'actual etaaa parlamentaria. De a bra insistint en la Reforma Agraria dústria, senyors Estadella i Iranzo.
•ia i en l'escrit de nsolts ciutadans,
na es fati esperar la nostra actuada,.
fatniliara
i
nombresos
Al territ a ri d'HM, totalment ocuaal. ose. maneres, na crea que s'allargui mea i les obres dels grano serveis de EEsia qual cosa contribueix a la censo- seus
El senyor Samper ha dit el seHe de proposar al Consell de mia mies.
iti ha tranquillirat.
tat, com justicia, rértim local. trans- gada:
enllä del au de juma
:dacha del regata
nistres les mesures convenients, l les
porta, ensenyanea. etc. E/1 fi: una
— Quines mesures prendra el Ga—El ministre de Treball mala ea- que s'adoptin s'aplicaran rapia.ament;
AMB MOTIU DE LES VACAN- política de ferina defensa republicana. municat que ha redactar un laude per
seen Ter tal de fer front a lea fresi cal anal, l'ajut del Parlament, i soCES PARLAMENTARIES SON
euents vagues que ea produeixen amb
a resoldre Cl conflicte obrer de Puer- breto(am& la eoPaboració ciutadana,
EL SR. BESTEIRO
INTERROGADES DIVERSES
• aracter politica
tollano. Al Ministeri ja actua la Co- que no ha d'afectar solament SaraPERSONALITATS
El senyor Julian Beateiro:
—Les vagues amb finalitats
missió de conitictes soeials, que, com
—El nota Govern recabará totes les se saja, té representacions obteres, goasi. aína, que el Govern creu que
i politiquea aternpren la reAprobtant les vacances parlamentaaquesta conaboraci6 ha d'ésser nadificultats
de:a
Governs
minoritaria
i-azació de /a vida i de E.E.atat, i
alaarid. — 1:1 nunialre ries els periadics es dediquen a publicar en l'actual campos:e:6 de la Cambra per a donar-li també una solucia al
Madrid. 5.—Al ministeri d'Hiea aten l'exereiei d'uns majaría de
intenius
arnb
diverges
conflicte
de
metaHúrgics
de
:Madrid.
persoaalitats.
Respecte al conflicto actual—ha
Les actuals Corts han d'ésser dissal• iscia contraris a les condicions res/celó Pública han favila:ut la •aAgrieultura va rebre ahir els
El senyor alartinez Barrio: —He Ile- tes tan aviat cona es consolidi el cor- S'han estudiat algunes fan/mies, una afegit —5embla que está cireumstrit
pera-alistes al ministeri ¡ els Vn
. el regint democrati:, que té sern- següent nota:
git
un
eotnentari
sobre
la
nieva
converde
les
quala
consisteix
en
que
trea
un
pchs cercle, i cree que ha de
s'imane que desmentissin rotunrent favorable a les esquerres. ¡la
-re °berra els camina del dret per a
sa aniti el senyor Barcia. Surto al pas
ballin les quaranta-vuit hores per set"Ha llegado a noticias de este
les idees i totes les tendencies.
da nihil una noticia que publi- de tata natalicia dient que tot pot asser d'abordar-se arnli rapa:leal el proble- mana al ram metallúrgie i eursg per- resoldre's: pera, encara que es resolgui el Gavera creu que la seva labor
ma de l'atur que a Espanya té més
Conseguentment, hem de preazupar- Ministerio que de a/gún tiempo cava un peribilic del watt res- colegio públicament.
Barcia em parla de faca: solució que en altres paisos. Ca; judici que despees, si la jornada es sobre Saragossa no ha de terminar
• a s de regular l'execici del dret de ia asta parle un vulgar titilador pecte a l'abast de Famnistia en restablir l'harmonia deis
grups
repabliredueix
a
quaranta-quatre,
seas
aboaquí.
5M6 que seguirá laborant per
se
presenta en los domicilios relsseió airib la reforma agraria. Cal:5 ¡
abordar-lo seriosatnent, no nrenent-lo
com s'ha fer a gairebé tots els
jo vaig aaaentir-hi plenament.
una falsa batidera per a cacJr ni aqUe5t caces de guatee hoces a la tal de desposeeir la eiutat i Espanya
, 's civilitzats. a fi que no es con- titulándose inspeutor de zona,
Manca
en
absolut ate veraeitat Segueixo creient un sureidi que do re- corn
semana
con/
a
horca
extraordinaries.
d'aquest estat de Coses que des de
incauts, silva elaborant un pla de
el seu ús en abús de poder.
llevando impresos del censo esAeceptareu en un moment la colar y diversas instancias y — tia afirinnt — la noticia de la publicana es girin d'esquena, tactica po- reconstrucció, i encara seria millar L'altea fórmula consiseaix en que una fa molt de termas i en ferma larvada
I/0 s'inspira en la cordialitat dir de construccin de l'economía na- setinana es treballin quaranta-quarre
lirica
que
devolució
als
ex-grans
d'Espanya
i
latera ea pateix.
orada d'Aceita Popular per fer pretendiendo sorprender la butaala conflictes o ho intentaren tia le de los visitados al hacerles de les finques compreses en la dels distints partits republicana. Estan cional. Jo cree que el Govern va dret hores i una ultra quaranta-vuit,
L'ATUR CONTINUA
condemnats
al
iracas
els
que
conspiren
a
dir,
que
s'estableixi
un
torn
d'aqueshei de Reforma agrària, pttix que
al tancament del Parlament per a
mateix?
.7
en un sorteo kifittginariu les finques que ea reintegren són conscientment o incanscientment contra traure's maldecaps. No veig cap pe- ta manera.
Continua l'ame sense que s'hagi re—De cap manera pot acceptar un ver que
Jo Inc presas — ha dit Ilavore el mi- gistrar fins ara cap incidem. El ministre
ría en una nava consulta al Cos elec, roy era republica la creació de mi. de heces-celebrado . en . el Minis- les expropiades en virlut de In els mandato de !a República.
En la nostra con,ersa recordo samba toral g i republicana i socialistes van nistre de Treball — que aaui se cele- de Governació, senyor Solazar Alonso
i:eies deis partits. L'E s tat es l'ara terio la correspondido. ulia a Ilei del 14 d'agost de 1035, ala
un
fet
reiteradament
oblidat.
i
és
que
bres una reuniU del Comise de vaga ha estar al Govern Civil conierenciant
d'acata( per barre l'enemic comía
a qui incumbeix l'orgänitzaei6 dels favor de alguno de sus hijos, y encartats en els fets del 10 daressorts de Tautoritat per al mame- que debiendo para aceptarlo pre- post, .floh que le , la res a veure les mateixea eleeciona del ro de deseen- EL SR. MARTÍNEZ DE VELASCO amb els patrona; pece. el Comité de anib el governador. sensor Ordiales. Ha s
tire no acusen una desfila de l'espera
vaga no eslava en disposició dc cele- retira comissions de patrona i vazinatin.
:amen de Tordre.
sentar un escrito antes de les ninh la de Reforma agraria.
E: seay ar alartinez de Velasco:
republica del Pan en ordre als s ufra
brar-la. per no estar complet. A pesar i ha estudiar la solució del conilicte 'El
— Podran aquestes Corts mantenir doce del dia siguiente, se brinda
—Cree que el Gavera na tindri que a la Comissita social te represen- ministre ha da q ue considera el
Lee finques que es reintegren
g
i
s
e
n
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r
d
e
l
s
conflicte
e:aersns Governs?
a redactarlo y entregarlo en en virtut de l'amnistia s,u,
cap classe de dificultara, com no les tanta ceus, jo he volgut que els va- plantejat a Saragosaa tom molt
ludes
p
olitics
de
la
democracia
republinra i
aquella
tin
Evidentment, mentre
los reintegroa neeeaa- pnra importancia, car m'upen cana. No hi hague res mis. El senyor va tenir el senyor Lerraux. si S.aillSta guiare, s'entrevistessin directament
informará
del cap de l'Estat-aconfie union sie
caso de ob- 21.211 hertarees entro unes 883 Barcia pertany a una agrupaci6 política a la reaiitat que representa la Cambios amb els patrona. Els obrero volien sqleue
rioa,
invitando
en
el
tres
al G°
sobre
acuesta
ta.:iteulacC
e'
igio.nspee'l
aajoria parlamentaria.
dadeologia diferent a a q uella en q ue io El Govern ha distar a la derogacio que se celebre; aquesta reunió denla, tal d'adoptar les =armes oportunes Per
ir'er a la política que ha de pre servar vacilación en ht familia finques. Unicament n'In ha ilues milito.
de la llei de Termes municipals que
a
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resolució
del
en
el
Ministerio.
conflicte
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senyor
a
informarse
n
tres
d'importants.
A11
aiumettge,
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dilluns,
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ì
desquals
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a República,serà
Preferible
Aa els republicana han de procurar ha pertorbat l'economia i ha amainen.
Salazar Alomo ha esmorzat amb els ,iaests Governs siguin minoríNo existiendo tal sorteo, ni. s'han portat a termo assenta- dues Coses: primera. reconatterie l'afec- tat l'ante; tot aixa, sense perjudic• pees d'un forcejament sha aconse- diputara
de
la
provincia
que
es
troben
a
que la reuma se celebri dimarts
a. majoritaris?
tales becas, tratándose tan sólo ment s. els quals continuaran. te i
deis noble. i segona. ate de legalitzar la situació económica gun
lacatct aao
ouatre de la tarda ha
Keti
l. a
ialaes rid
Governs que compren arnb de un timo con el que, explotan- amb Eúnien diferimcia que es
-riunasolcódeCt a Per exatgencies de: precepte constitu- a la tarda. Per tant tot depèn del
Madrid
asajoria compacta i decidida te- do el entusiasmo propio de las pa rara a llurs propietaris un ca- l'Estar. La bandera repualicana ha d'as- cional. No crec que el Govern vagi resultat d'aguara reunió.
S'espera ama, ansietat la resolució eme
Respecte a Saragossa ha dit el pre' saantatge d'actuar amb més ceser la cordialitat entre ells amh un a la disseaucia perquè seria un ac:non per ocupaciO.
tasnapz
ad taarreelneraolve
G g rje re
laminas,
visitadas
y
a
cambio
de
esejaa,Ttee"saila.dre
. aconseguir un rendiment leprnerama coincident sise tiran una sorucia noe poliric. Les Corta actual; san sident del Consell que no ha rebut aquesta
servicios que simula faeililar,
- més eficaç i fecund: però
noticies directes d*filtima hora perMatrurnent
de
Govern;
tema
gran
de
z o vern al Cal, ele l'Estar.
LES CONSEQÜÈNCIES
ii Einconvenient de castre amb canseguir unas pesetas o duros.
Les relacions del partit radica) amb sensíbilitat politica. La prova eraixia qué capera que arribi aquesta nit a
aat en Eabús del poder i en el según la posición ec o nómica del
D'UNES DETENCIONS
els dos nous partas reaublicans han d é s- esta en la facilitat com ha pogut go- Madrid el ministre de Governacia, el
-•isme. Els Governs minoritaria supuesto agraciado, se hace ptiqual podrà donar-vos informes— ha
e vernar Lernaux.
r crarectee i tordials.
Grades
a la detencia dels extremistes
que
han
de
sor•- l'inconvenient
blieo para general conocimiento
la sida d'aquestes Coets esta &terAvui una noca consulta electoral dit als periodiste; — mis Amenes, can Josep Fernández, Jeans Sala i Erran de
- a:fin:nata conciliar tendencies y detención inmediata del autor,
minada per la seva capacitar legiSlativa representaría el geritten de profundes ha estudiar el confutare sobre el ter- Gracia, tors tres de tI anys, que poralsidetil.
5.
—
¡la eelat dentin- i per la seea contribució a l'afermament pertorbacians. Aquestes Corts han reny.
vegada que nocien una labor le- que debe ser puesto a dispositaren una bomba i un petard, i per conriat el pernAie. "Informaciones", sie la República. Si s'a
. asso-a, peras en canal tenen l'avaras
greuta el atril' rEesgotar la seva vida i el sseu show
Ción de las autoridades."
r
un
p
e
UNA NOTA DE LA CASA
article
titulat
"Armas en de la tebior republicana caldea dissol- acte d'ésser el de dissoldre's per
que
han
d'ajustar
la
seca
norma
' ge
g uitretrri
af enneseies
n rialxaer dixelligciratir salha
baer' uPe
aCataluña".
s e conducta a terminis de cooperació
DEL POBLE
dre-les per tal de formar un Govern anar a la reforma canatitueional. (le
mumista en el grial figuren principalt.empta de sectarisme que tal vega"Infarinavionea" din que au ir de concentrada republicana que iaci inca parizant el president de la RepúLa Junta administrativa de la Ca- ment elements joves, alguna d'ella estu•
z*,2i el que mas enervé en aquests
va esser denunitial el seui un- efectiva la reconstrucció nacional. Caldea blica arme nugui merca el dret re sa del Palde ha publicar una nota
•:os per a la República.
diaaoldreas unes altres de finares que dient que ha donas caches als afniat% Manta. Sha pogut comprovar tambi que
UNA ESGLES1A CREMADA hiero per tilnlat "Armas anar a la reforma d'alguna' articies
cerro clemente terroristes es vahea cIa-:
Creieu que les dretes podran
en Cataluñrt". en el qual asse- la &instar:ció. especialnaint aquells que neeessariament. en aque5tes condi• a l'esmentada Junta per tal que no quests nois per a la cacicada, d'expioreglamentant
rigidarnent
l'exercici
de
la
• -sar aviar?
Mona.
haurien
de
convertir-se
en
una
secundin
altres
intruccions
i
ordres
Badajoz, s.—Comuniquen de Lle• nyalava el peral que sepresenta
sius
quantitats modestes.
•:s se si avías o tard, perra resta que aquest matí un grua d'elefsmcin leeialativa presidencial i efectiva. &inventa'. pertarbadora.
ene lea que pra:etleixen del sea brean
•- • st: mse podran governar, sempre que ments pertanyents a la Casa del Pe- la complicitat d'individus que poguessin originar conflictes vom ci disdirectiu.
AUTOBUSOS DE BARCELOmanen
a
la
Generalitat
anal)
lis assisteixi la voluntat del poble.
ble ha incendiar l'església parroquia! Azafata. Casares Quiroga ¡ Largo cuta aquests dies. peras la reforma de In
NA PER A RECOLLIR INFANTS
A FAVOR DELS FILLS
Conatitudó o:harma d'abordar anal re—Creieu, com diu l'ex-conste de Els revoltosos han tret les irnarges
DELS VAGUISTES
Caballero, quan es fa una gran farda maxima, perrilla una eamaa nya re- EL MINISTRE D INDUSTRIA
ata
sut
P.omanones, que el regim no
DELS VAGUISTES
han fet tan munt arnb elles, reaant-lee iniportarid inirnies
a Espanya visianista tindria ara majors Per i l ls que I COMERÇ PARLA DE DII.::entment tensolidat?
Han arribar procedents de Barcelol'Agrupada de aladrid d'esquerrea
asub benz:na 1 calant-hi foc. a.falgaati por la
—Cree tot al tonteara o sigui, que tots e15 esforeas realitaars per a sufofrontera catalana. Espera avantatges.
republicanes ha obert una eubacripeid na cbsset autobusos per a reconm dosPer ara el que s'imr.sfa 4 restaurar VERSES QUESTIONS DEL a favor dele fills dels vaguistes que cent- camama nena, tuls de aagaisassegurada l'existencia i cada re- car el foe , el temple ha quedan coto- que el zet que es desulega
gada més ferina ;a seca consolidació. netament deatruit. Aqueas ates-mata. irapnsar ailenci ea Idrin (quemar- la nostra ecanarnia i enfortir la notara COMER.? EXTERIOR I DEL ea traben en dificil aituacia, amb mopersonalitat en el visan.
—aQuins projectes de Ilei creieu ha provoca! :a indignatió general.
lo PI1 la defensa d'Espanya.
tiu d'algrins contlieree planteiata fa
ne san més urgente?
PREU DELS DIARIS
temps a diierents pobladoras d'EspaEL SR. BARCIA
—Pressupost, tarifes ferrortiriea,
nya.
aladrid, 5. — Fi ministre d'Indastermes mun:cipals, arrendaments, orEl acosar August Barcia:
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InriS
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En allä que es refereix al conilic"Ruego transmita S. af.. librados
te de Saragossa, el senyor Estadella
regresar patria envianle respectsioso
ha dit que quan arribi el sen y or Sades de 215
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set t informe, i espera que el proper
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tes que es troben en situació econamica apurada.
¿ES PREPARA UNA ALTRA
VAGA GENERAL A VALENCIA
Valencia, 5. — Circulen rumore que
els obrers del ram de la construcció
han acordat &minar la jornada de
quaranta-quatre hores, i en cas que
seis negui declararan la vaga, la qual
creuen que arribará a Esser general
per solidaritat

Els munielpis äe
Ceuta i Meiiiia al
patrimoni territorial

Je l'Estat
Madrid, 5.— El president de la Repúbliea ha firmar el decret que denla
apareixerà a la Gaceta establint
reglamentaciä eu servirá de norma
per aplicar la hei de cessió als muna
cipis de Ceuta i Melilla del patrimoni
territorial de l'Estat.
Aquesta disposició dota ambdues
ciutats espanyoles d'un patrimoni comunal. anäleg al que serveix als Dobles de la Península de base principal
de la seva hisenda.

La intebligincia
entre eis parlas
republicans
Madrid, 5.—El president del Comité Execaniu nac:onal del partir radical-socialista ha fet publica la següent nota:
'Fa ternas que l'opinió pública reclama una intelligencia activa i estreta entre eis elements i part:ts republicans a fi de restablir l'espera
arui desvirtuar, de la República espanyola.
Es evident que per darnunt delr
criteris partidistes existeix per a tots
els republicans un punt de coincidencia general en el tea« de la Constitució, que tots, en votar-la, van adqn:nr el • solemne compromis d'acatar i
defensar.
La Constitució de la República, ne
és tan sola el conjunt de preceptes
pela guara es regeixen les institucions
politiques, sinó, de mes a Inés, el
compromís d'una obra renovadora que
transformant les sea-es institucions
seculars i adaptant-les als avanços dr
tot el neón, realitzi de manera progressiva i pacifica una major equitat
i justicia económica en els rnecEs
social; del país.
Aquest compromís és cormi a tots
els republicans, cont voluntat dels
enemics del règim és la reforma de
la nostra llei fonamenta].
Les discussions entre republicana
en conjunció amb una serie de eircurnstancres que ara no interessa recordar han paralitzat per un temps
la vida de la República. Creiem que
ha arribat el moment que desperta
l'opMió en el seu ocasional desviamena signin recollits i encarninats els
seus entus¡asmes cap a l'obra eficaz
i creadora del nou régim.
Convençuts que n¡ngú, davant l'hora solemne que viu Espanya no s'haurS d'oposar a aquest 'loable propòsit,
el partit radical-socialista acorda dele gar en el seu president. senyor Félix
Gordon Ordas, perquè immediatament ¡niel' les converses preliminars
a fi de portar a cap la realització d'aquest propbsit que l'crainia espera
recaarna de totes les forces republicanes."
S'ANUNCIA UNA ASSEMBLEA
DE JOVENTUTS REPUBLICANES D'ESQUERRA
Aviar se celebrará a Madrid una
Assemblea per a la lució de les joventuts republicanes d'esquerra.
Els temes essencials de l'Assemblea
seran:

Declaració política.
Posició de les Joventuts davant la
guerra i el feix i sme i davant eis problemes econòmics i l'universitari.
Organització i administració del
/105tre partit.
Propaganda.

ELS NOSTRES PAPERS
No es tracta pas deis i nostres papers histórica, dels documenta de la
nostra história que es conserven en
els arxius i biblioteques, sind de- la
materialitat del paper que es fabrica
a casa nostra o que en altre ternos
s'hi fabrica, tema que amb molt
d'exit tractà temps encera en aguastes mateixes columnes el senyor Pau
Vila, tema que nosaltres mateixos
també tractarern a les planes del ilustre diari. Perquè la paperera Es una
de les mes helles indústries catalanes i d'història afanosa, perque la
voldriem puixant i gloriosa cont en
alire temps, creiem oportú de re-parlar-ne no solament per a estímul de
tota persona estimulable, sinó també
perquè no veiem ras que la materia
es trobi del tot esgotada.
Deia Pau Vila que en cert moment
del segle XVIII existien a Catalunya
més de dos-cents molins paperers,
quantitat verament important, reveladora d'un esplendor mai més superar, tal vegada quantiós també en
comparar-lo al nombre de fabriques
papereres de qualsevulga altre país
estranger del set-cents, sobretot si es
tenia en compre l'arca dels pobles a
comparar. Dos-cents molins paperers
havien de produir quantitats de paper
proa grans per a permetre l'exportada. Avui esdevé a l'inrevés: la nostra terra ja gairebé no exporta paper,
Sine, escassament a les terres penalsulars, i en canvi importa enormerient de les papereries estrangeres
fin; de les peninsulars.
Ja em faig carrec que si avui dia
produit un tal desnivel' en la
liostra indústria paperera sera per
raons que no són pas per escatir-les
un proiâ en la mat&ia: els fahrtcanta de papen catalans deuen ten:r
les seves raons per a deixar-se desbordar per les fabricacions de fora,
i no som pas nosaltres que podria
solucionar aquest greu problema.
Peda entretant es troba aquesta solució, gosarern aventurar una suggestió dictada per la millor bona yoluntat, suggestió que, d'ésser encerrada, podría tal vegada mitigar la
nostra derrota paperera i iniciar l'esperanea d'un renaixernent. Dels doscents molins paperers que en el segle XVIII treballaven meravellosamena potser no en resten més cuna
de dos o tres en activitat, en la millor acceptació del mot, en el sentit
de perduració d'una important activitat setcentista. Vull dir que els
pocs molins paperers que han sobreviscut a la nostra crisi paperera salan
industrialitzat, slian mecanitzat per
tal de fabricar a Pengrós i en les condicions de máxima baratura les classes corrents avui dia, les classes ordinäries. Al costat d'aquesta fabricada, industrialitzada segons els avenços de la mecanica moderna, la qual,
pel que es veu, encara no s'ha rnodernitzat prou si es vol contrarestar
la importació, existeix arrea del luan
civilitzat una fabricació de papera de
luxe, elaborats a la faisó auriga, papers que són recercats per tots els
editors de llibres de btbltótil, els
quals es paguen a preus ekvats, no
solament per raid de la majo, lentitud en aquestes fabricacions arcaiques, sind principalment per raid d'haver de crear de nou, a les palpentes,
aquestes manufacteres molts anys
oblidades en les terres de major activitat editorial. Amb l'agravant que,
barrejant-s'hi sovint l'snobisine, el
sobre-preu d'aquests papera especials
augmenta pel reclarn mes o menys
literari que aquesta passioneta
posa. Amb una altra agravant: que
alguna vcgada, coro en el cas de la
pape-cena a lita que un dia imagina
l'eacultor rossellones Aristides Ma1101, cal pagar també la inexperiencia del paperer improvisat.
Nosaltres tenia/ la casa Guarro que
ens fabrica admirables papers de
luxe, elaborats a lila. Perú no n'hi ha
prou. Sigui per ignorancia, sigui per
mala voluntat, molts són els nostres
editors i impressors que en haver
d'imprimir un llibre de luxe en paper
de fil recorren a les fabricacions estrangeres i obliden aquesta fabricació nacional que proveeix editora
estrangers ben exigents. Potser es
podria, doncs, aprofitar la nostra tradició de papereria a mi; és més: potser seria encara temps d'aprofitar les
poques fabriques que conserven no
sols la tradició Inés o menys esborradissa en la mentiria dels vells paperers, sind aquest rnateix personal
paperer en activitat ininterrompuda,
i tot el material i aparells antics, per
tal de reinstaurar aquella gloriosa indústria del pape, de fil, i ami acon-

seguir, tal vegada en condicions de
major baratura que les aetuals fabricacions de paper de luxe estrangeres,
l'exportacid. Potser podriem refer les
variades fabricacions de paper de fil
que eren corrents en la Catalunya del
Regle XVIII i del començament del
XIX, papera exquisits coro no se'n
traben enlloc mes en aquell temps
ni en els posteriors. Obriu un llibre
català qualsevulga impres en aquel]
tenlos de la fabricada a una, per
burnil que sigui redició, i veureu una
esplendor de blanca ivorins impecables, nets de tota floridura, *suculents
corn mel i mató, flexibles. de gruixos variats, encolats meravellosament
pe? a imprimir-hi tot el que convingui i ami" maquinaria que avei ens
sembla inütilitzable, amh aparells de
fusta comparables als dels primers
temps de la impremta. ¡Que no es
podria fer, dones, avui dia amb els
aparells de precisió que són les premses modernes? I I pensar que aquesta
maquinaria moderna, prodigiosament
perfecta, imprimeix sovint pitjor que
les maquines de fusta d'aquell nostre
exquisit segle XVIII, i que el paper
modern, el que compta non/es una
trentena d'anys. ja es troba maculat
de tota mena de laques fungoses o
enfosquit fins al to atabacat, i trencadía corn una pròpia fulla de tabac
sec! Un sol d'aquests encisadors molins paperers del temps dels nostres
avis, un bol d'aquests molins que sera
ornament del paisatge català, un sol
molí privat de tancar les portes, emparar per la Generalitat a manera dellevat de la gran tradició, podria tal
',cauta ressuscitar la ufana de la nostra papereria. Un cop posada en marxa aquesta fabriqueta, qué no fära
d'esperar-nea que no en sortiria?.
que no fóra d'esperar que en derives?
Enduta per ranhel la ;rastra fastasia, ens deixa veure les diversificacions del paper de luxe que de mica
en mica eixiden de la revifada t'abra
cació, Fabaratiment llar. la invasió
dels mercats estrangers. Després vindria la temptativa de fabricació dels
papers de fantasia, dels xarolats, deis
daurats, dels jaspiats i de tota mena
de papers de guardes, tan estimats
ami dia, tan ben pagats, i en la fabricació dels quals també excelliren
elS nostres segles XVIII i XIX,
I, ara que som a parlar de papera
em sembla avinent de retreure els
papers pintat s , aixa it, els papers
d'empaperar habitacions. z Existí o
existeix per ventura a casa nostra
la fabricació d'aquesta especie de papers? De totes maneres és cvident
que son/ enormement tributaris, en
tal anide, de la indústria estrangera.
No es podria, dones, trabar ha manera de començar a reaccionar Contra l'entrada constant deis papers
pintats a casa nostra? ¿No es podria
trobar la manera d'iniciar o d'impulsar aquesta fabricació a Catalunsia,
on teman tradició paperera i tradicia
d'estampada. on tot sernhla a propósit per a triomfar en tal empresa?
Per si la idea los viable, ¡ fins en el
cas contrari— aleshores sols en tant
que recull artistic de mes o menys
Ilunyana eficacia — es podrien pren
dre les disposicions adients per tal
dame-plegar de cada casa enderrocada
urna o diverses mostres de cada un
deis papers que tapissessin les habitacions destinades a desapareixer:
papers de totes apoques, alguna regada incunables papers l'inici de
la fabricació, obres d'art decoratiu
d'incalculable valor arqueològic, les
quals sempre deixern perdre miserablement, com de- sierres repugnants.
Així, sense cap dispentii, podríem fer
per als nostres mnsetis d'arts decorati ve s una ao llec ci ó d' alta valor ar
-tísica¡ndurl.qmesggeriments tIc tota mena, particularment pel que fa a la continuació de
la própia indústria a Catalunya.

LES

TARRAGONA
El festival organitzat per l'Aiesociaci6
de la Premia Detenció :: Cap a
l'Assemblea d'Acció Catalana :: Väria
Tarragona, 5. — Ahir al vespre se
celebra al teatre Tarragona, amb molt
d'exit, el festival organitzat per l'Asa).
ciació de la Premsa a P rofit de les colla
nies escolars. Hi assistiren les autoritats. A la primera part de la testa entraren al teatre les "Miss" catalanes, les
quals foren rebudes als acords dels "Segadors" i de l'"Himne de Riego",
reni objecte de càlides demostracions d'afecte i de simpatia per part del públic,
el qual les ovaciona llargament i amb
entusiasme. Aquest migdia, als jardins
la Comissaria d'Ordre públic, el colitissari sensor Pujol i Font les ha obsta
quiades amb un cock-tail. Des d'allí lian
anat al quiosc Monumental del passeig de Pi ¡ alargan, on han estat obsequiades també pel propietari d'aquell
establitnent. Aquesta tarda han turnst
a Ilurs pobles respectius.
— Durant tot el dia ha passat un
seguit d'autos de la matricula de Nialinda en direcció a Barcelona, on van
arub l'objecte de presenciar el partir 1'mal de campionat d'Espanya de futbol.
Molts dels ocupants dels cotxes fan nit
a Tarragona.
— La policia ha detingut Josep
súbdit portugués, el qual está reclamar
pel Jutjat del Districte de la Llatina,
de Madrid.
— Aquest rnigdia han marxat a Barcelona els delegats d'Acció Catalana
d'ací per tal de prende part a l'Asscinblea del partit.
— Avui han estat a Tarragona els
alts funcionaris de la Generalitat senyors
Cortita Audet, Oñate i Duran, convidats pel cap de la recaptació de tributs
de la coniarca. senyor Guillem Palma.
Han estat atesos Pel comissari senyor
Cavaller i pel senyor Terrades.
— Densa l'Orfeó Canongi, formant
grup de 20o expedicionaris, farà una excursió a Tarragona, Altafulla, Tatuara
i Clot de alado!. En aquest darrer lloc
donara un concert en obsequi als %ces
socis i acompanyants.
— El President de la República inaugurara personalment r Ex Posici ó de Turisme de Tarragona que se celebrará a
Madrid—C.

GIRONA

Debut de Rosa Moré amb "Rigoletto" :: El Dispensari Municipal
Expedient :: Atropellament
Varia
Girona, 5. — Aliar a la nit l'Associació de Música celebra el sisé Cometa
d'enguany, a cärrec de la violonceHista
russa Raya Garbusova, la qual interemú arm electe programa. Ra.ya Garbusova es ja coneguila i apreciada del
marre públic.
— Aquest vespre shia i naugurar a
"GAREll" una exposició d'escultures de
Cesar Carbonen. Tambe "Ars Selecta'
hi té tapabais diversos objectes i reproduccions interessants.
— Causes alienes a la nostra rolan'
lar ens impediren crinforinar el debut
de la riostra conciutadana Rosa Moré
al teatre Municipal amb l'obra "Rigoletra". Obtingué un èxit remarcable. i
a les moltes felicitacions rebudes adjuntem la !lastra, i ii desitgem tata :nena de prosperitats en la ruta iniciada.
— Detnä, diumenge, s'obrita rallendada exposició de ilors a l'Ateneu. El
Jurat ernetra veredicte el dimarts vinent.
dio 8. importants premis a adjudicar.
— 12.1juntament ha obert un expedient degut a la denúncia que formulave-rin en aquest llor amb motiu d'aviar un
ferit a curar-se al Dispensad Municipal i no trobar qui l'arengues. Fas
han cridat a declarar, la qual cosa hem
Joan SACS fet amb molt de misa i ens hem rati-

fíat en la riostra denúncia, negant-nos
a delatar els culpables, ja que creiem
que Es la Corporació qui ha de fer kes
gestions pertinents per tal d'esbrinar qui
manca abs seus de res. Posteriorment a
la nostra denúncia s'ha repetir el cas,
ço que amigué pee-qué un regidor en
dones compte a la sessiti de l'Ajuntament i s'obris un altre expedient Venreta en qué s'acabara tot això.
— Per a de-mi, diumenge, hi ha
anunciar el celebre Onofroff al teatre
Municipal, i el dimarts vinent la conipanyia de Lluis Calvo, amb Marc Redondo, al teatre Albéniz. — C.
— Alije a la tarda, a la carretera de
Madrid a França, terme de Figueres,
u/1 automòbil atropella el nen Joan Josep Cortes, quatre anys. natural de
Puerto Lumbre- ras (Almeria)i i ti causa
la more L'autornóbil continua la maraca
a tota velocitat, ¡ no es pagué esbrinar
de qui era ni qui l'ocupava. El nen
atropellat és fill de Maria del Pilar
Hernández, vídua. la qual, amb la seva
familia, acampas-a al-1lb una caravana de
gitanos pels voltants del lloc on Ya ocinrer la desgricia.
— A la "Gaceta" s'ha publicar un
decret concedint la quantitat de 20.000
pessetes. les quals seran destinades a
la construcció d'escoles.
— Al mercat d'aquí hi han entrat
168 caps de bestiar bovi, i s'ha recaptat,
en concepte d'arbitris municipals, la
quantitat de 284 pessetes.
- Ens diuen que ha estat aterrada
la Creu del terme de Sant Jordi Desvalls. Esperem de les autoritats que taran les indagacions peniques del cas per
tal de descobrir i castigar els autors
d'aquests fets vandàlics. i, alhora, que
vetllarà pel patrimoni arqueològic del
¡sala.
— Dema al mati els Atletes Units
celebraran un festival de la Dansa.—C.

TORTOSA
Inauguració d'una pina :: Un individu
mor al mig del carrer :: La vetllada
Vària
de l'Ateneu
Tortosa, 5. — El dia 20 d'aquest
nies se celebrará la inauguració de la
placa que ha de donar el nom de Erancese Maca a l'antic carrer de la Rosa.
A l'acre del descobriment Ii assistira
donant una audició de sardanes, la cobla oficial de la Generalitat.
- En passar pel correr de Reus,
davant rnateix del mercar, al vei de Camada anoraenat Joaquim Fabra i Piquer, de .34 anys, li ha sobrevingut un
atac cardiac, i ha quedat mort instantäniament. Ha estar tradladat en una camilla de la "reir Roja al Dipòsit Municipal, on es tara l'autapsia del cadáver.
— Per tal de realitzar estudia de
Toponimia Ibèrica a la regió d'IlercaMmia, ha estar a la nostra ciutat el
professor alemany doctor Arumi Olzhener. Ha fet molts elogis del nostre
ansia municipal.
— La vetllada celebrada ahir al vespre a l'Ateneu resulta un exit brillant.
Es recaptä una quantitat important, la
qual será repartida entre els pobres.
— Derna pastaran per aci uns excursionistes del Centre de Lectura de
Reus, de pas cap a Penyiscola.
— Denla. es jugara al camp del Raval un partit amistós de futbol entre e!
Mora d'Ebre F. C. i el Dertusa.
— ha estar a l'Ajuntament per tal
de Visitar l'alcalde, el diputar senyor
Conillera.
— En la sessió de la Comissió
Govern s'acerdà assabentar-se amb satisfaccia de l'ofici trames pels Amics
l'Art Vell. de Barcelona, felicitant l'Ajuntament per l'encer t que ha tingut arnb
edificar la llotja al Pare ll,funicipal.—C.

El mercat del dijous :: Diverses
Granollers, 5. — En el niercat que se
celebri, com de costurn, dijous d'aquesta setmana es feren les següents transaccions:

En el mercar d'aviram es cotitzaren
els pollastres de lo a ao pessetes el parell ; les gallines, de 12 a 20; els conills,
de 4 a 5'5o un, i els ous, de 2 . 25 a 2'5o
la dotzena.
En el mercar de gra es feren les mongetes a 52 pessetes; els cigrons, a 52;
larda a 17; la civada, a i4; el ~ese,
a 35; les laves, a 12, i les veces, a 20.
tots aquests preus s'entenen en pessetes
setanta litres. Les patates foren venudes a 33 pessetes eis cent quilos.
recaptació de l'Ajuntament per
ocupació de noca de venda puja. t.to6'to
PertSe eLmbla que será un Set l'estrena en
aquesta ciutat de l'Opera bufa "Hagase
el milagro", els autors de la qual són
el mestre alarti Llobet i Palaus, fill
d'aquesta ciutat, i l'escriptor també local
Francesc Basses i Palaus, L'Opera sera
representada per cantants del Teatre
Liceu de Barcelona. prendrä part el
cos de ball del mateix teatre, que dirigeix Paule-la Pannes. S'assegura qre
la sera n e- presentació sera al teatre de
la Unid Liberal el dia 31 del corren:.
— El dia primer de maig fou celebrada en aquesa ciutat la Cesta Treball, la m'al. terina en compre que no
funcionava cap espectacle, tots els cita
tadans es Ilangaren a passar el dia a
la muntanya. Al capvespre &nava bo de
veure la corrua de g ent que Per tele,
les carreteres entrara a la ciutat.—C.

L'HOSPITALET
Cursa ciclista :-: Hospitalenc guanyador d'una flor natural :-: Teatre
amateur :-: Basquetbol
L'Hointalet. 5. — El Club Ciclista
l'Iloirítalet celebrará demä una gran
cursa ciclista. en la qual es disputara
el Gran Premi JiuliS Espantad reservada a corredors principiants. La sortida
es donará a les vuit del mati i es iarà
el següent recorregur:
L'Hospitalet, Camella, Cava, Begues.
Ordal, Valltrana, Cervelló, Sant Vicenç
dels Horts. Sale Boi i meta d'arribada a
lospitalet
El poeta giranyador de la Flor Natural en els Jocs Florals de Barcelon a .
d'enguany, és el reí i fill de la nostra
ciutat Josep Junis i Olivés. La nostra fe-

SANT ADRIA DE BESOS
Una sessi6
Decomis d'una vaca
sense interés :-: Cessid de terreny al
Municipi :-: Un rumor :-: Altres
noves

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

importäncia.

Pues algo vele la satisfacción que se experimenta cuan-

Llegiu cada dijous

do se sabe que se ha contribuido a animar la •conomis naciona l , Ciar trabajo a muchas indu s tebss y iern„,.
les a mi l lares de obreros.

MIRADOR

GRANOLLERS

— Alón va debutar una companyia d'aficionats al realce. la qual es presenta
amb el nom de "Jorentuts Catalanes
de Teatre Amateur". Repte-sentaren la
comedia en tres actes L Mmliiii
R. Quadreny, "El comedian Sullivan"
La representació tingué lloc a restatee
del Casal dels Esports.
— De-nia, al cama de joc del Juniors
Se celebrará rinteressant encontre de
basquetbol final del carnpionat de CataInnya de s e- canta categnria. entre els propietaris del terrenv i l'Intendencia.
Aquest partir fou suspès el passat
rnenge, a causa del mal temps. — C.

Madrid, 5. — A la Farultat
N'e i de la Universitat s'In celebrat avui una reunid d'estudiants, hita nomenat una Mesa
de discussi6, i per unanimitat
s'ha acordat sol-licitar que el

se que el fet revestís més gran

OLOT
Diverses noves

ment d'aquesta ciutat. Per a rarificar els
acords adoptats en sessió extraordinäria
del dia no d'abril Passat. i adopció de
nous acords relatius a l'aplicació de la
Llei del o de marc passat i Reatar/lene el dipositari senyor Esteve

dels estudiants
feixistes

senyor Yanguas Messia sigui
reposat, a la catedra de Dret Internacional que havia exercit.
En acabar la reunió, i 00
abandonar la Fueullal, els estudiante hall dental, visqUes a Vanguas, deinanant la reposició dei
dit senyor a la seva catedra.
Ha coincid il amb els estudiants el senyor Jiménez de
Asna que sOrlia de donar elasse,
i eontra el qua l els estudiante
han proferit alguns eras. Mires,
afiliats ä la F. U. E. han intentat oposar-se a la manifestació
drds elements dretistes, i
registra( u n a petita seta-

MANRESA
Tómbola :: Les entitats econòmiques
protesten dels fets sagnants ocurreguta.a Manresa ..::.Campionat de mecanografia :: Varia
Mantesa, 5. — A la placa de Sant
Donienec ha estat inau gurada una tómbola per l'Ajuntament. Els bene ficis ene
s'obtinguin seran destinats a la fundada d'un grup d'Assistincia Social.
— Les entitats eccnómiques de Mantesa han trames un escrit a l'alcalde protestant dels fets sagnants ocorreguts
anuests darrers dies.
— L'Associació de Dependents del Comerç i de la Indústria organitza un campionat local i comarcal de mecanografia
També fa gestions per tal de celebrar
mtl campionat mecanografia de Catalunya, en cátala..
— Aquest mati el s guardies rurals
Sau perseguit un individu q ue oortava
un sac al con. el qual els ha inspirar
sospitea. En veure's perseguir, ha abandonat el sac. Dintre hi havia Uns nuants
ca ps da virant procede:21s, segurament.
d'un rebatan.
— Dema., a les vuit del matí, la tudie-tat oceilera "Primavera" celebrará un
concurs d'ocells i un esmorzar de gel'.
mauer al Parc de la Piscina Municipal. — C.

licitació.
Ai-ui lía celcbrat sessió extraordinària de primera convocataria l'Ajunta-

L'homenatge a Galán
Petita manifestació
i García Hernández
Madrid , 5 .— Ha tornat a Madrid
la Comissió de l'Esquerra Republicana que va anar a Osca per a dipo
sitar a les tombes de Galán i García
Hernández les flora dipositades a Madrid el diumenge darrer, amb mota]
de l'homenatge q ue es va tributar als
don herois.
Els comissionats han manifestar
aire a toi s els nobles del recorre- g:e
nasa estar acollits amb extraordinad
entusiasme, i els han lliurat flors que
han augmentat les recollides a Madr:d.
Ha estat fet el recompte de les firmes de les persones que han desfilat
per les oficines de l'Esquerra Republicana davant els bustos de Galän
i García Hernández el diumenge i e'
dilluns passat. Es de mis de An.000
això serme comptar les targes, tele-grames i telefonemes rebuts que sumen 2.743. No slan comprar les adhesions rebudes.
Un dels detatts més emocionants
en aquest homenat g e hs estat la conperacid del tos d'Artillería. Nombrosos caps i oficials van trametre targes
i una fulla de llorer. El primer homenatge ha estat el d'un cornandant
d'artilleria 48 llores abans de Pacte
La Comissió organitzadora de l'homenatge realitzarà treballa perquè e'
monument que s' h a d'alçar a Galän
García Hernandez a l'Avinguda de la
Llibertat de Madrid tingui per base It n
tomba dels hernia.

CATAtANES

.0IWAR

Sant Addi. 5. — El veterinari munIcipal sensor Gratacós dies carera procedí a decomisar una vaca tuberculosa,
propietat del senyor Pece Aragall.
— El senyor Antoni Soler, propician de redifici que ion testruit la alguns menos per un incendi, i gire ara
pensa reconstruir, ha cedit la p.irt
terreny que densa a la via pública al
afunicipi, per a ampliament d'aquella.
— Un periòdic de la ioraiitat
el rumor que els representants de la
Pretnsa no yerman Inés la tarda que lant
de servei els leía al saló consistorial.
— Degut ala torta pluja del diuinenge passat, 'el se-gen de la Penya
Blaus no celebra l'encontre amb l'Orient, al camp de l'Europa, i s'acara -

en

— Per malaltia, el conseller-regidor
de la minoría senyor Boix no pogués assistir a la (Jarreta sessid de l'Ajuntament — C.

Olot, 5. — El pintor olotí Pese Gua..
sinyer ira traslladat a la Sala Barcino,
de Barcelona, l'exposició de pintores que
tenla a la Sala Vayreda, de la nostra
ciutat, an ha assolit un laca. remarcable.
A la mateixa Sala sita inaugural una
exposició d'escultura dels alumnes
l'Escala de Belles Arts, la qual restará,
oberta fins al dia 15 de inais.
— L'Ajuntament ha acordat convocar un concurs per a la designació d'una persona que haura de tenir cura de
la catalogació de rarxiu muniçipal.
— El Patronas d'Estudis Histories
Olotins ha . convocat un concurs per a
premiar i publicar un treball Medir
d'história local sobre el tema "La personalitat de Joan Pere Fontanella". El
treball que resultará escollit atril premiat amb 75 0 pessetes, i sera impres a
compre del Patronat. El termini d'admissió :Mira el dia 15 cragost proper.
El Jurar qualificador estará fcrmat pels
senyors Ramon Moret, Joaquim Danès,
Joan de Garganta, Josep Munteis i Ramon Pujolar.
— El senyor Joan Iglésies i Albert
ira estar designar cap del Sometent dcl
districte d'Olot
— Enguany s'ha celebrar la tradicionai fira del Primer de Maig arnb una
cencurrencia extraordinaria.
— Acollint-se als beneficis de l'am.
nistia, ha estat alhberat el militant de
la Concentració d'Esquerra Pere Anglada, el qual sofria conde-ema amb motiu
deis disturbis ocorreguts en les Passades
eleccions. El seu retorn ha estat molt
celebras.
— A la Biblioteca Popular dona una
conferencia el notable escriptor i publicista senyor Caries Rahola.
— El Centre Obra- ha cercene-al la
celebració d'un cicle de conferencies
públiques, la primera de les quals ha
anat a arree de l'arquitecte senyor
Bartomeu Agusti. Sembla que tambe
n'hi donaran eis senyars Carmel Sanz,
secretad de l'Ajuntament, i Joan de
Garganta.

IGUALADA
CodeAgressió
Municipals
refleja ajornada :-: Un Banc nou
Agitació social :-: Noves diverses
Activitats de Palestra
Igualada, 5. — Ha entrat en vigor
:a reglantentació provisional dels mercara, icta pel conseller-regido r de Governació del nostre Ajuntarnent. L'esmentar regidor es propasa estudiar
uns projecte per a erigir una: plaçamercat adequada a les necessttats
de la nostra ciutat.
— La piscina municipal es troba
prou avançada per a creare que la
se-va inaugurada, projectada per a
aquest estiu, no s'haurà pas d'ajennar.
— D'aci a pocs dies l'agent executiu de l'Ajuntament procedirà contra alguns contribuents que es neguen
a satisfer determinats arbitris munícipais endarrerits.
— Ahir hacia de donar una conferència al Centre Republica, organitzada per la Delegaciä de Palestra,
el conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Ventura i Gassol. Ha
estas ajornada per al vinent dia
Els igualadins estern, tanmateix, dissortats amb el senyor Ventura Gassol, pule que hem vist el sen nora
de conierenciant anunciat diverses
vegades i per diverses entitats, i mai
no beta tingut el goig d'escoltar-lo.
— El passat dia 2 es va inaugurar
la sucursal del "Banco de :Vizcaya"
a la nostra ciutat.
— Horn ha fixat uns cartells a
l'entrada i surtida de la ciutat prevenint els automobilistes que la velocitar máxima per dintre la cintas ea
la de 25 quildmetres. L'Ajuntament
aplicara multes als qui contravinguin
l'esmentada disposició.
— La nit de dimecres ion agredit
a trets, prop del seu domicili, el parró curtidor senyor Carles Casanoves.
ts segur que es tracta d'un memorar
social, puix que l'esmentat parró sembla que havia estat amenaçat de rnort
amb motiu d'un recent conflicte originat a la seva fabrica. La guardia
civil liavia detingut Josep Rius
López, (a) "El Corneta", com a
presumpte autor de ragressid, peró
el jutge ha ordenar el seu alliberament, per manca de proves. El se-nyor Casanoves va resultar
— Hom relaciona l'anterior fet
amb restar ile subversió ea que s'han
collocat recentment els poquissirns
elements afectes a la C. N. T., tal
vegada rnalhumorats perquè els
obrers auténtica han marxat de la
se-va organització i han creat Sindicara autänolitS. Darrerament, contravenint les ordres de l'autoritat obriren el seu local social, que havia
estat clausurat. Per ordre governa.
tira ha estar clausurat novament i
el senyor Selves ha enviar un "rondi de la Brigada Social per tal
de posar a rotlle aquests "divinos
impacientes".
— La Delegació d'Acció Catalana a la nostra ciutat estará representada pel seu president, senvor
Ratel, i pel conseller-regidor del nostre Ajuntament senyor Torner. a
l'assemblea que el Partir celebra aya:,
dissabte, i denla, diumenge, a Barce-boa.
— El diuruenge passat no pogueren celebrar-se els JOC3 Atletics de
Palestra, a rausa de la pluja. Se celebraran avui, i hi prendran part els
atletes Jcsep 'fugues, ',luís AltaMita i el campió de salt niob Persa.
guanyador a Bolonya del mata universitari Bolonya-Barcelona, J. Consegal.
-- A les once del matí Palestra
celebra un "Concurs de correcció de
retols“. Abans es Ilegira el fall del
"Concites de recerca de rètols escrits
incorrectament", per al qual ha donar
diversos premis en metellic la Dele¡sació de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. — C.

LA PUII.ICITAT.

inumenge, 6 tl e illdl

EIARCELON
Pels Centres Oficials
elENERALITAT
Consellerla do CovernacIO. —

Ahir el senyor Selves, en l'are
mis periodistes al niigdia, els rnanifeste la seva opinió sobre el
plet de la Ilei de contracte e de
conreu.
—Com a membre del Governdigue—subscrle tot el que han
dit els meus companys. Cont a
catale,iem sap molt de greu la
disposició dictada pel Consell
ministres pel mal que fa a l'autonomia de Catalunya, i, sobretot.
perquè pot servir com a prineipi de desavinença.
* Al vespre digué que slavia
reunit el Patronal de Proteecue
a la Dona, el servee del qual
estat traelladat a la Generalitat,
corresponent al departament de
Governació. Ha estat notnenada
una Ponencia perquè s'encarregui de la reorganització del dit
Patronal.
El Illutlleti Oficial de la Ceneralltat. — En el seu numero

d'ahir publica el segilent suMari:
Justicia i Dret. Decret disposant que els conreadors i propietaris poden presentar demandes de revisi0 de preu de llurs
contractes, davant de les Comissions arbitreis corresponents,
d • aco.rd amb la Llee de 111 d'abril darrer.
Governació. — Decret donant
de baixa del Cos de Seguretat de
Catalunya, a petició própia, els
comandants e enyors Eduard de
Luis Pérez i Albert Moreno Gar-

els senyors Soler ele Cartizares,
Piele el secretari particular del
minielre de Marina, senyor Paye,
i el conseller de Finances de la
Generalitat, senyor Madi Esteve.
* Pel fiscal de guerdia fou
denunciat aler el selmanari -La
Batalla", per injertes a l'autoci litt.
L'edicid fati recollida per la
policia.

* Al carien de l'Are del Teatre es produi ahir una barrilla
entre diversos et i liellrt Cilla a un
bar, i fou delinean un delle, anomenat Enrie Jornet i Martí, al
qual se li ocupa una pistola esDespres de declarar va
esser posta en Ilibertat.

* El rondt de pulida que es
traslladà a Igualada bu l procedí(
a la delencló Tuns sis individua
qualificats d'extreinistes que estan arueats d'esser els que porlaven el malestar entre els
obrera.
* .4 la Comisearia General
d'Ordre Públic facilitaren ahir a
la nit la següent nota:
La "Gaceta" del dia 10 d'abril
prerroga per dos meeos el terlelilí assenyalat per l'Ordre mimaterial de 13 de lebrel' darrer
per a poder revalidar totes les
autorilzacions per a Ús d'armes
que posseeixin llurs tenidore,
aixi cona per a renovar les d'aquells que les posseeixin gratinlamen!, el qual requisit ha de
verificar-se precisament a la In-

Vendeell a l'homenatge a Pau
Casals.
Concedir una subvenció de
5.000 pessetes a la Casa de Cataluaya, de Madrid.
Concedir-tie una aura
10.000 al Conlite Oltinpio Espanyol.
/ una de 7.500 a la Unió Esport na de Sans per a la XVI Volla Ciclista a Catalunya.
Visites d'agraimont. — L'alealde. senyon Calles Pi i Sunyer,
va rebre aliir al migdia la visita
de la vidua del dissortat sereno
lzaguirre, la qual ii ha agrait la
pensió que li ha estat atorgada
per l'Ajuntanient.
Arompanyaven la dila senyora
e I president • del Cos de serenos
i el conseller delegat del mateix
Laos, senyor Oliva.
Tambe va rebre la visita del
eenyor Josep Janes i Oliver,
guanyador de la Flor Natural en
els Jocs Florete d'enguany, que.
se celebraran aquesta tarda, a
les quatre, al Palau de la Música
Ca la lana.

PINTOR
mor( eelselanament a Nova York
el dla 21 d'abril de 1934

(E. P. D.)
La leva afligida esposa Jeanne Keime (absenti,
germana, germana, germana i germanes política, ancles, nebots, cosins í parents tata, agrairan als sena
amies i coneguts que se serveixin assitir a l'once
i misses que, per l'elern deecans de la seva ànima,
se celebraran a la Basilica de Nostra Senyora de la
Mera demà, dilluns, dia 7 del corrent, a dos quarls
d'onze del mate
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Barcelona, 6 de mala de 1934.

de Catalunya
St7UACIO la***** A711103PE5ICI
D'EUROPA A LEE 7 MORES DEL DIA
▪ DE SIAIG DI 1334
Ose dol nerd d'Espanys tina • Ist
Illes •rItinlguee
Escandinevie fa
mal toma, amb sei caen, ven, del
sud -oat 1 alguno. ;aludo., degut •
una Important airease Laromatri-

ea que pasa per 'sacia, de pares
II
.
Aguaste tanta al lud-oest corresponen al sector calent de la deprespié abans ••mentad• 1 per tent
protuenten un lieuga augment de
la temperatura als partos occidental..
Pel aesent mentaran) do la Ponmaula latas i nord d'Atrio& el
tema de bo, amb cal seré I venta
t'unos de g irare/6 variable.
ESTAY Di:.
A

CATALUNYA, A LIT VUIT

Domine bon tema, reglatrant-se
algunos boina matinal» a la Plana
de 111c I col oompletament seré • la
reata de Catalunya.
Ele anta an (lun.», del nord,
lea temperatura esas, amb tendencia • l'augment.
En tes d rrrrr u 24 llorad s'han
rejletrat rolan de °erector temastas • le van de g iba • la Plana de Vio • les Qu'Inri« I a Girona, I la inialma quantitat de pluia
h• estas &VI ara per metro quadrat • Sent Julia de Vila.
tarta.

Els Salons de Pintura. — Una
Conassiú d'artestes representant
(Les observactons del lempo a
ei Saló de Barcelona i el Saló de
Barcelona, o les set, san a 14 cagMontjuic, va visitar l'alcalde per
alera de la primera pit-inai
tal de donar-li les grecies per
haver cedit l'Ajuntament a la
Jinda Municipal d'Exposicians
14.90314 pessetes, i són exposals
d'Art, organitzadora de l'Exposi- ai susdit Negociat els artececió de Pranavera, una part del ciento del concurs.
Palau de la Metallargia, on es
Lliurament d'un premi als mepodre celebrar ja aquest any
l'Exposició de Primavera que canògrafs. — Alar al inigdia va
organitza aquella Junta Muni- I enir lloe al Saló de Cent de la
cipal a base de les aportacions Cara de la Ciulat lacte de lliurar
la Capa Hispana - Olivetti, guadels Salons esmentats.
La susdita Comissid eslava nyarlii en el Concurs de Mecenoempasta dels senyors Frederie. gratia per l'equip de l'AjuntaMares, president del Salte de :nene
La representad(*) d'aquella caBarcelona; Manuel Imbert, president del Saló de Monljuir: Jo- sa expressa la satisfacció que
sep Me Prim, secretar del bitIO
de Noutitric, i deis membres
les Juntes directives de tots dos
Salons, senyors Frances Laberta, Enríe Casanoves, Campe i Ribera, Antnnt Vila i Arrufat, Rafel
Havent estat acabat el desestora-

tervenció d'armes de Barcelona
(Consell de Cent, 425, caserna
de la Guàrdia Civil).
cia.
A l'objecte de facilitar al púOrare eernenant l'omissió del hile el complinient d'aquest renora del senyor Lluís Esterriola quisit indispensable, les diles
Suberós, que fou aprovat en oficinee, ultra les hores de desele exercicis teòric I practic per pata normal (de 9 a 13) ha haa Fingres a la segona categoría bilitat, fins que s'extingeix( el
del Cos de secretaria d'Ajunta- termine dues bares (rEl 1 a 13
ment i no fou inclbs en la relaciei els diumenges i dies festius.
publicada el dia 24 de mare prop• Ahir a la nit sortf cap a SOlilltirh i Apenes Penosa, acompasas t.
Madrid lea-ministre senyor Mar- panya ts del secretari de la Junta
Economia j Agricultura. -- reflf Domingo.
Municipal d'Exp e sioions d'Art.
Decret transferint a la Junta de
senyer Joan Melle
Ciencies Naturals de Catalunya
Avis als firalres de Bellcaire.
l'Institut Mediterrani dels Sets. DELEGACIO ESPECIAL DEL
El coneeller regidor de ProveiSanitat 1 Assistència Social.—
mente, senyor Hurtado, recorda
Ordre disposant la instrucció GOVERN DE LA REPUBLICA als
v e nedors dP la Fira de Drild'un expedient al metge de la
A CATALUNYA
caire d'aquesta ciutat que el
Llueta Antiveneria a Reus, senyor
dia 8 acabare ei terPer indesitjables, han eseat propvinent
Agustí Escoda 1 Arbole pels mollilliz
teas que s'esmenten.
expulsats els eúbdits estrangers drets fixat per al pagament del n
acuse recerrec, per tal de
Departement d'Economia i llaman Iserberg, de nacionalitat
la situad() de les pa'Agricultura. — Comissió arbitral alemanva. i el patones Auguet legalitzar
neles de resmentala tara, passat
per a la solució dels conflictee Katukarnines.
el qual i fins a vuit dies deepres
derivats dels contractes de colahauran de pagar-los amb un
ren del districte d'Olot: Laude.
50 per 11/0 de recàrrec.
AJUNTAMENT
Recaptacite sie Contribucions
La revista militar.—La Seccia
de Tarragona. — Itinerari per al
Els acorde de Cultura de la
cobrarnent dels rebuts tie la con- Comissió de govern. — Acord de Reclutainent del districte vuite, Plaça de Ritis Tautet,
tribució corresponents al segon referent a la subvenció a la
nena mero 2, principal (Grecia),nútrimestre de 1934 als pobles de Lerda Sopena.
ee
complau a recordar a tots els
les zanca que s'esmenten.
Subvenció de 4.625 pessetes a cintadans
reeidents
Delegació d'Hisenda de Barce- l'Ateneu Obren .
de Sant Andreu. (hale i cbliguls a en el dit dislona. — Anunci.
pasear la reAcord relata' al pagament
Administració Principal de les memines del personal subal- aleta militar anual que aquesta
es
pot cumplimentar duran tot
Correus de Tarragona.—Anunci tern.
de subhasta.
en dies feiners, de les 11 a
Nomenament del senyor Odó rally
les
13 urea, 1 els necozilaila que
Registre de la Propietat de la Hurtado per a
I orinar parí, del
Seu criergell. — Edictes.
de les Beques Casee tio eeperin per a cumplir aquest
Districte Forestal de Barcelo- Jurel
deure els darrere meeos de Eany,
Guarro.
na, Girona i Baleare. — Anunci
per tal d'evitar les consegüents
Nomenainent deis senyors Oc- aglomeracions
de subhasta.
j molèsties per
tavi
Saltor
i
Cristtä
Cortes
per
a
als intereesats.
Administració Municipal. —
part del concurs relatiu
Edictes, subhastes i concursos aformar
la provisió de la playa d'encarProposicions per a concursos.
d'Ajuntansents de Catalunya.
regat de la revisió urlogrefica de Havent-se publicat en el Butlleti
Adminietració de Justicia. — textos de l'Ajuntament
i retols Oficial de la Genera litat de CaSentencies i edictes.
dele carrers.
talunya del dia 3 del corrent
Noinenar Pis senyors Carbonell ranunci corresponent , es fa púl
a rigola menibres del Tribunal blic que s'aduietran fina a les
COMISSARIA GENERAL
per a una playa de vipli.
10 llores del die 21 tel corrent
D'ORDRE PUBLIC
Nomenar els senyors Mori i propusicions per als das concurSaltar per a intervenir en els ans relatius als submiitistraLa niatinada passada t'oree concursos per tal de proveir
mente que s'expressen: 6 mototraslladats a la Presó Cellular places de niestres auxiliare detres
la cicletes de 500 c. c. de cilindrada,
el ß individus que encara estaven
Colònia de Martorelles, una d'en- amb obligarle', per part de la
detinguts al vaieell "Uruguay". carregat del material j una de casa
subministradora, d'enseEl nombre de presos trasIladate conservador del Palau de Pedral- nyar llur
funcionament als
es de 148. La mejoría d'ells es- bes.
agente, (Yerbales als quals van
tan detinguts perquè seis seNornenar els senyors Rossen destinades. — 4 bàscules de cagueix sumari a conseqüenria
i Cortes per a intervenir en al- pacitat de pes 20.000 quilos, imla Llei de vagabunds.
tres concursos.
presora , pla la furnia de ferro
* Ahir arribaren de Madrid
Convidar l'Ajuntarnent del imlat i llistons de fusta . i de
dimensions de 6 metres per 250
Inetres a establir en material,
eeeent lotes les despeses fins a
l a tota l i completa insta•lació
per cumple de Eadjudicatari.
Les ofertes portaran la signatura i l'ailreça del proposalit i
a lora u neo ni panyades del resEL. SENYOR
guard

11111C PASC011, iin11101,

Servei Meteorològic

lar-hi els magalzerns i tallers
de la Brigada de Fontaneria

ikL

sentia, i felicite els guanyadors.
El senyor alcalde lj respongué
agraint l'ofrena de la Copa a

l'Ajuntament eu nora de l'equip
guanyador, i lliurà despres un
rani le flore a la mecanbgrafa
del etuniciln que reste classificaaa en primer Hoe en el Campionat de Mecanografia organitzat per aquella casa.
El conseller senyor 011va, delegat de serenos. — L'alcalde,
eenyor Caries Pi i Sunyer, veliluctct perque quedin ben atesoe
tots els ßerveis i funcione que
pertanyen a la Corparache Municipal, ha deleget les atribilcions que el vigent Reglainent
del Coa de serenos municipale
norlurno de Barcelona assenyala
a l'Alcaldiet en el conseller senyor Antoni Oliva i Oliva, el
qual iminedialausent sisa pos-

sessionat del susdit càrrec, des
del qual es propasa ernprendre
una intensa actuació per tal
d'obtenir la meximis efieiencia
en la prestarla dele serveis que
et Cos de serenos d'aquesta ciutat té eneornanal s.
Donatiu ala bombera. — L'afc.alde, senyor Carles Pi i Sunyer,
Ica rebut del director gereist de
la Societat Catalana d'Assegurances contra Meendis a prima
fixa la quantitat de 1.000 pesset es a favor de la Germandat del
Ces de bombers, com a recompensa als serveis prestats per
Feementat Cos, al qual han estat
trameses pel senyor alcalde.
Un pla del port. — El bibliafil

senyor Joan Terrades ha fel
rement al eenvor alcalde, amb
destinarte) a l'Arxiu Histbrie
la e:altea d'un phi del port de
Barcel o na projoclat rana. !SI 1.

Tribunals Jutjats
meta de les dependencies de l'Audiencia, altir tornaren a funcionar les secretaries, i se celebra el despatx ordinari. A les diverses sales de la Secno Criminal, solament es van volre incidents d'apellació a porta tancada. A les sales de les Secciono
es van reune plets i divorcis
inticament. No va reunir-se la Sala de
Govern, com té per costurn de ice-ho
tots els dissabtes.

VARIA

El Jutjat de guardia es va presentar
ah:r al carrer d'Entenea, cantonada
al de Provenca, per tal d'ordenar
l'aixecantent del cadáver de la nein
de 3 anys. anomenada Roser Moralvalejo. la qual va ésser atropellarla i
morta per un camió. L'autor de rhomicidi va fugir. Ha estat ordenat a
la noticia que faci els possibles per
trabar-lo.
La policia va posar ahir a disposició del Jutjat, el %oler Ramon
Abós, que guíala el canzió. El detingut va ingressar als calabossos del
Palau de Justicia i ha erial decreta(
el seu processament.
*
Abir va ésser detingut Josep
Rosès i Massana, el qual va agredir
arnb un ganivet el mosso de fienals Josep Oliver. Al a ingressar al,
calabossos del Palau de Justicia.
* Han estat denunciats al Jutjat
de guardia dos robatori.. L'un comés
1.1 domicili d'Amàlia Viece, situat al
carrer de Bailén, núm. 71, d'on c's
lladres s'emportaren peces de seda
valurades en cinc mil pessetes. I l'altre, al despatx de la. Hispano American Films, del carrer de Balines, d'on
van ésser robades màquines erescriure i de calcular, valorades en 2 . 00C
pessetes.
* Davant del Jutjat número quatre van declarar ahir el gerent del
cinema Coliseum i alguns deis empleats, arnb rnotiu del succés ocorregut la nit del 28 d'abril en aquell
cinema.
Un dels assistents al local, afamenat Tontas Balsaioba, va esperar, a
la sortida del water un altre assistent, anomenat Salvador Viladevesa
i ti va empaitar ami.) un ganivet
Ii va produir ferides que van ésser
qualiiicades de proniastic reservat. Els
testimonis van coincidir en les seves
declaracions amb el que s'havia dit
el mateix dia oue va ocórrer el fet
i van afegir que els emplean del cinema no van poder evitar ragressió
donada la rapidesa amb que co Vi
produir.
El Jutjat, segurament, efectuara
acreditatiu erhaver estat
constiluit el dipbsit provisional una inspecció ocular al cinema Coliseum
per tal de fer-se catre,: de la
de 1.00 4) i 2.000 pessetes, respectivament ;haunan d'ésser pre- manera com va descabdellar-se l'asentades separatiarnant per a ca- gressiO.
da concurs dintre de plec clos al

Negociat d'Ingressos, Casa de la
Ciulat, primer pis, an estarà exposat el plec de condicions, ei be
al Registre General de Secretaria, i podran lambe ésser creentade si despatx de qualsevol
nelan d'aqueeta ciutat.
Conoura privat. — Fins al diu
ttl del corrent, a les dotze, s'admetran al Negociat d'Obres PúMigues de la Secció de Foment
d'aquesta Secretaria Municipal
plecs de proposició per a optar
al roncurs privat per a la realilzació d'obres de reforma al
local de res:hirió elevatória
del Pare, per tal d'instal

z4t

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORI

Secció Primera. -- Tres orals per
tinença d'es:ploidus i lesions contra

Josep Pérez i Flores i a l tres i Co n-

rad Abollen), respectivament. Un diPressupost de les obres es le vorci:
D. Martínez contra P. Silez•

DI

La Vida Corporativ
El Consell directiu del "Casal de
la Plana de Vic" ha acordat ajornar
l'excursió collectiva que havia organitzat per a aviti, diumenge, per tal
de visitar la ciulat de Vic, en atenció a les moltes peticions rehudes en
aquest sentit. Oportunament sen i
anunciarla la data en què tindrá !loe
l'excursió esmentada, a la qual el
Consell es proposa afegir-hi nous
d'acord amb el desig manifestat per diversos socis, que avalaran i augmentaran l'interès cultural i turistic de rexeursiö. Els que
havent adquirit tiquets no estiguin
conformes amb rajornanient, poden
pasear per la secretaria del Casal,
plaça del Teatre. 3, pral., qualsevol
da, de set a nou del vespre, que els
será. tornat rimport satisfet.
A instarle:es de molts metges i families que no pogueren aesistir a la
irritada organitzada per rAgrupacie
Artística del Casal riel Metge, del mes
de febrer, per haver-se esgotat les invitacions el dia 13 del mes que som,
a les cinc de la tarda. es reprisará
l'obra teatral del Dr. J. Roig i Rabentós "La sala és plena", interpretada sota la direccie del doctor Mer
i Güell. amb el mateix repartiment
que el de la sera estrena i arte!)
assistencia del 5eu autor.
W.Associaci6 Barcelonesa de Cecs
Inválids celebrara reunió general ordinaria dejad. dilluns, a dos quarts
de deu, de primera convocatória, i
mitja hora després, de segona, al seu
estatge social (Merce, 46).
En la darrera sessió tinguda per
:a Junta directiva de la Societat d'Atracció de Forasters. d'aquesta ciutat,
sota la presidencia del senyor Mariä
Rubbi i Bellvé, foren presos eis acords
següents: Concórrer amb el material
de propaganda de la Societat al Saló
de Turisme i de rEsport, que se celebrará amb motiu de la VII Fira
de Barcelona, aixi com a l'Assemblea
dels Sindicats d'Iniciativa i Societats
d'Acaeció de Forasters de Catalunya,
que tindra llocs els dies 15, t6 i 17
de juny vinent: prendre part en la
iniormació pública de carácter turistic oberta pel senyor conseller d'Eco-

Secció Segona, — Tres erais per estafa contra Jaume Colet, Antoni Vives i Richard Tur. Un oral per d
contra Joan Cases i alunes.
Secció Tercera. — Tres orals pmr
flirt contra Enric Abeleda, Alions Suolines i Donat Martin. Un divorzi•
Entili Portells contra Joana Pellón.
Secció Quarta. — Dos orals per tal- Comissió Pro-Monument Moragues
sificació i estafa contra A:free Her
Per al dia 8, a les deu de la nit
nandez i Francesc Ventura.
són convocats al Casal del Part:
Nacionalista Catalá, Pi, 7, principal
TRIBUNAL INDUSTRIAL.
tot scls membres que componen la
Antejudicis a les deu.— Reclarnació susdita Comissió, a robjecte de pode salaris: Alired Canela contra Va- sar-se (rucia per a l'arte de divulgalenti Gabarró. Reclamació de salari,
ció de la personalitat del benemerit
Rafe! Martin contra Valentí Gabarra patrici en Josep Moragues,
occit per
Reelarnació de salaris: Laure Pau
imperialisme espanyol rally 1713.
contra ‘l alenti Gabarró.
L'acre,
aproiitant
roferiment
desinteJudicis a dos quarts d'onze.—Accident del treball: Antorti Mota con- ressat pel Centre Autonomista de
Dependents del Comete i de la Intra Joan Pallares.
dústria, tindrá lloc a la seva sala
A tres quarts d'onze.— Accident d'actes en la data que deiinitivament
del treball: Enric Bussot contra Vi - s'acorcli en aquesta reunió, si be en
cene Ribes.
principi s'havia locat per al Ma 12 del
A les onze.—Reclamaciä de sala- mes que som, a les deu de la nit.
ris: Teófila Arrosola contra Felip
Dissidencies radicals
Colli.
A un quart de detze.—Accident
Anda la signatura del senyor Radel treball: Diego Elles contra Vi- mon Rossell, secretari del "Club Recene Riera.
publicano Radical" del districte III,
se'ns carnet la ciapia d'un manifest
que el Comite Executiu provisional
del
Partit Republici Radical a Catacentra
arnesles lumia adreça als seus correligionaris
i simpatitiants.
En el dit manifent s'afirma que
"Nadie puede ignorar el disgusto
manifiesto que exi,, te entre los afiliados al partido y los hasta hace
poco dirigentes, lo que suponia haAUDICIONS PER A AQUESTA llarse completamente divorciados los
unos de los otros". Afegeix que els
TARDA
nl o tlus d'aquest divorci "no han sido
A les cinc: Plaeu deis Brolla- otros que el de haber ingresado a
nuestro
partido una serie de señores
dore. le elonljuic. Audiria organitzada per "Sempre Avant", a esencialmente inonärquicos, quienes
cerrer de "La Principal de Bar- con el apoyo del que se creyó podría
c o ntinuar con sus procedimientos ancelona".
tidem o cráticos y poco decorosos co— A les cinc, a càrrec de la mo hasta hoy, no titubeó en ofrecer
robla "Empbritint", aneada or- altos cargos representativos y bien
ganitzada per la Secció Perfila- retribuidos a esos señores, vulneran11TM de. Propaganda del Centre do la ideología y disciplina de nuestro
Aulonomieta de Dependents del partido".
SCI5té a seguir que rassemblea daeCornea; i de la Incluistria.
rerament celebrada ha estat una burla feta als co rreligionaris de bona fe,
VI .Ze APLEC SARDANISTIC
AL "loso DE CAN PANTIQUET i acaba fixant els segiier.ts punts:
"I.° — Recordar a todos los afiliaEl nament de la Sardana (le dos al partido, y al pueblo de CataMollet treballa molt adivantent luña. el programa republicano radiper portar a terme el seu sete cal, que ninguna variación autorizada
Aplee Sardantstie al base de Can ha sufrido hasta hoy.
2.°— Señalar cos toda brevedad fePantiquet, que. ron) (aula any, ha
estat redil galantmen! pel seu cha para la celebración de un gran
mitin en el que se acordará la fecha
prnpielari. Hi prendran part tres de
la asamblea del partido.
nenninnnado g nobles. Oportuna3.°— Refo rmar el proyecto de rement donarem mes detalls d'a- organizaci .'ot del partido, de común
queelit
acuerdo con los de la ponencia organizadora.
4.° — Que queden instaladas las ofiVII APLEC A SANTA PER- cinas del partido en Cataluña en una
secretaria aparte. pero en nuestro
PETUA DE LA MOGUDA
local social (La Glera, o i 111, inte-

nomia i Agricultura de la Gener
i contestar el qüestionari rebut

l'honorable cónsol general de 31
referent a l'organitzacie i funde
ment dels serveis de turisine al n
Ire pais; servir al Publi Club el
¡erial grille itlustrat que demana
motiu del Congrés Internacional
la Publicitat, que tindrä lloc engua
a la nostra ciutat; felicitar la Suc
tat d'Atracció de Foruters de T
ragona per l'èxit assolit amb len
sició celebrada en aquesta capi
renovar el fit y er de socis protectt
i numeraris qualificats per pro
sions; servir al delegat de l'Atrae
a la ciutat de Tijuana (Miele),
nyor Silvestre, un a-sortiment de
tells espanyols per al seu repartim
i tI "Bureau International" de
pansión del Comercio y de la In
tria" els gravats que interessa
tal d'Ofuscar la dita publicació:,r.
ver vist amb satisiacció el come
ment d'En Joan Aubeyzon pea a a
sident de la Federació de la
Continental de la Publicitat; agrair
senyor Anselos Domènech rexemp
trames de rinteressant opuscle
Llibreria Verdaguer i el Renaixem
Catete'', i autorit gar el President
T ia Rubió per tal que en nom i
presentar:e, de la Societat faci ele
tira la subvenció municipal corres;
nent a rany en cure.. Per la Serte
rin General fou donat compre del
informacions servides per rOfic
durant el mes; de la vinguda per
mes de maig de sis caravanes
cinc vaixells de turisme, aixf com
les comunicacions informatives re
des de diferents delegats a restrang

El lo d'abril, el Sindicat Gene
de Técnico de Catalunya. Secció
(Metalfúrgia .), va adreear a la Dite
ció General d'Ensenyament Teca
una instancia soHicitant la revoca
del decret que retirava als Perits
Tècnics industrials el dret d'ingr
a les Escotes d'Enginyers Industria
i ha rebut de la Direcció Genera l
referencia una lletra, que en la pa
dispositiva diu: "Esta Dirección
neral ha resuelto que se atengan
un todo los Peritos o Técnicos I:
dustriales al Decreto de 1/ de orne
de 192.6."

L'Activitat Politica

NAFTALINA

LES SARDANES

.

dia 13 de milis de 1134:
Bercelona" (oficial de le
Cienerolltat) I "amarla,"

Manando,
Cables:

Sala Primera. — Divorci: Magda•
lena Reina i Janes contra Manuel
NIroeno i Acebedo i ministeri Fiscal
Major .quantia: Ferrovia i Siderúrgia, S. A. contra Jaume Agustí i
Montseny. Interdictet Jaume Cuyis
contra Miguel López i Granell.
Sala Segona. — Major quantia: Manda Montseny i altres contra Sebastiä Gareia i Fària i altres. Incident
Garles Garriga contra Sert. S. A.
AUDIENCIA PROVINCIAL

*Je tü•

:larval es pecial d'autocar'. Per a in-

formal°.

i programes • Secretaria
del Poment de la Sardana de lar
celosa,
del PI, 1 1, pral., cada
die, do est • nou del vespa

Aiegeix que els republicans radie
"ni poden esser dretistes, ni cana
de casana, collocar-se a les re:
gleres deis arribistes i larsants, q
mames obren traicionant el pob
republfrà posant .re la careta ale
adequada al moment".
Signen el document els servo
Francesc Marti Suau, Jaume Cite
nera, Ramon Rossell, Angel Per
Bonaventura Fortuny, Conrad Reh
call, Miguel Fontdevila. Alexand
Strich, Jaume Prisa, Jaume Vitae
va. Isidre Anisa. Eudald Pla. Ram.
Soler, Josep Sarltarnaria, Gaspar
lab les.
Esquema Republicana de Cataluel
Tal cont eslava anundat, avui.
menge, tindrá lloc al poble de Tee
tellä, de la con/arca d'Olot, el gr
acte Se propaganda dels princi
que informen el partit d'Eseuer
Republicana de Catalunya i la re
posició respecte a la reforma agitar
i als problemes del canto a Ca
lunya.
Ha estat ampliada la Hista de.
oradors que prendran part a ract
per tant luan in de la parat
els senyors Rumor) Ca-n.. preside
d* Esquerra Republicana d'Olot: ra(
vocal i militant d'Esquerra Re
blicana de Barcelona senyor 3es
Serra i Perarire; Domènec Ramo
de la Comarcal de Barcelona; Dur
i Guardia. ex-tinent d'alcalde
l'Ajuntarnent de Barcelona , i el dia
tat al Parlament de Catalunya seny
Dot Axer.
Presid'rä l'acte el senyor P
Llongariu, secretari de I-Associar
Sindical i Cooperativa de Treball
(inri del Camp de la Censanc
d'Olot".
Unió Socialista de Catalunya
La Unió Socialista de Catalum
vista refectititat de la Llei de Co
trauen de Conreu, ha acordat dirigir
se a tots els Sindicats agrieoles
Catalunya i a tots els conreadors ot
eint-los la sera intervenció per a
revisió de preu dels contractes. T
els conreadors sima invitats a di
eir- s e a la Unió Socialista de Cat
liinya (carrer del Printer de Ms
número 7) dient la classe de cc:
tracte que tenen estahlert (i aro
Panyant rt segell per a la reposta
els será trames un model
demanda que han de presentar a
respectiva Comissió Arbitral.

rin no se haya reorganizado el partido."

RESTAURANT
BELL TEMPS

Llegiu LA PUBLICITAT

Quintana, 7 - Telefon 12817
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Cursos iConferèneies
A

LA FEDERACIO MERCANTIL A L'INSTITUCIO D'ESTUDIS
COMERCIALS

CATALANA

Conferencia de Pere Casals
Sobre el tema "Aapectes de l'Ecoromia: Barcelona i Valencia", el sevor Pere Casals ha donar una interessant conferencia a la Federació
Mercantil Catalana.
La Cambra Oficial de Comerç
N avegació de Valencia — comeneä.
dient — ha editat una obra, patrocinada per rAjuntament i la Diputacio amb el titol de "Esbozo de la
futura Economia valenciana", 'libre
en el qual són atacades diverses vegades la indústria i rezonomia catalanes
Tot el que sigui propugnar per la riquesa ¡ la prosperitat de Valencia ho
trobem bé ¡ fins i tot ho estimulariera. Que per fer-ho siguin emprades arenes gens nobles contra Barcelona i Catalunya. és francament lamentable. En el Ilibre que comentem
es
es reareuen una cegada mes aranzis: es qualifica els catalans cregamolts
en
som
es
parla
que
latres;
asaectes un pais deíicitari; que la
nastra econornia está en franca davarada, i en resurta que per ta':s raons
yergue no tenim des de mitjan sesocial
gle dinovè pau política ia, a la
és arribada l'hora de Valnc
e:
tractat
injustatnent
qual sempre ha
poder central.
El conferenciant diu que ja no has na de parlar-re dels aranzels, ja que
sernpre han estat iguals per a tothonv.
roe és un tòpic dir i sostenir que a
Catalunya només hi ha filats j teisits; que a Espanya, avui i sempre,
han estar protegidas moltes manufactures i productes naturals del sol i
del subsòl, tant 0 mes que els
Catalunya —Can—es tan agrícola com industrial. Per tal de dernostrar-ho esposa les següents xiloes: el valor de la producció agrícola, rany /93t, bou a Valencia i provincia de 51o.roo.000 pessetes amb
una superficie de 10.957 quilòmetres
quadrats; la de Barcelona fou de
3S5.300.000 pessetes. essent la superficie de 7.690 quilómetres: el percentatge per quilòmetre quadrat resalta 5 1.208 nessetes per a Valencia I
pessetes per a Barcelona. Segui,Hnent enumera diverses indústries
co no san de teix:ts, només anbnia
eles, que representen molts centenars
de milions invertits, entre les quals
ser compren de productes químico,
farmacéutics j perfumería; de cuiros

Conferencia pel senyor Jordi Llorenç
i Fortuny
La serie de conferencies que la Irisranció d'Estudis Comercials ha organitzat entre els alumnes que enguany
fineixen llurs estudis com una prora
de la preparació adquirida, ha estar
iniciada pel senyor Jordi Llorenç i
Fortuny. el qual ha dissertat sobre
de
el tema "Expansió i funcionament
les empreses mercantils".
(ligué
el
seLa Visió des afers —
nyor Llorenç— consisteis a saber
trobar el moment oportú de satisfer
una necessitat en el mercar; rempresari és rhome que estudia les possibilitats del negoci i el crea, és el que
preen cas desistir possibilitats CS
ocupa de planejar l'empresa: combina
els tres factor,: capital, treball ¡ materials indispensables.
Per a cercar els capitals cal que es
faci un pla del que ha crésser rempresa i de les seres possibilitats;
aquest pla ha d'abraear un llarg espai de temps, en el qual han d'ésser
compresos un periode dactivitat i un
de depressió; aquest pla sera d'un
caràcter purament informatiu i preveurà les fases per les quals 1/aura
de pastar l'empresa i estudiara com
aquesta ha de moures en els perío.
des de prosperitat i en els de cris:
poder dePer aprofitar-se dels uns 1
altres.
fensar-se dele
El pla és indispensable per tal de
poder determinar: les característiques
que ha de tenir la nora empresa, el
seu capital i la forma rom aquest ha
d'ésser cercar, el mercar en el qual
l'empresa batirá d'operar. el lloc
demplagame nt , les possibilitats de
venda i el; rendituents probables. Dc
restudi raonat del pla depèn principalment que eis capitalistes prestin el
seu ajut decidit i l'empresa es poro

1 calçats; cragües i regats: de side-

úr g i q ues; de ferrocarrils; de mine-r
ria; moltes més dagricoles que Valencia. Finalment, la producció agrícola total. valenciana, fou en 1931
de 863.900.006 pessetes; la de tot Catalenya de 938.500.000 pessetes. Certaraent que som deficitar:s i que imne-tem per article aslimentaris

endavant.
L'eatudi del mercar te con/ a primer aspecte restudi de l'empresa des
codel punt de vista de venda; ha de
men ç ar per ranálisi de la competenque
fabrica,
deis
cia, dels productes
mitjans econòmics o financers amb qué
compra. de racceptació que els seus
productes cenen en el palie, factors
estacionals que influeixen en la capacitar de producció, mercats que
assorteixen, les seres condicions de
venda, les responsabilitats de proveir-se de les materies indispensables,
característi ques , la seva influencia
sobre el producte, mercats marginals
de producció, el mercar del treball,
els fenómeno que poden ésser causa
de fluctuació.
El segon aspecte de restudi del
mercar és la situach; del possible

carbons. metalls i altres productes uns 2.000.000.000 de pessetes a
laus. ,1, Pot fer-se d'aix6, perra, un retret? Yo és la contrapartida la comrensaci6 de les nostres exportacions
:ref. riors? Es innegable. Amb tot,
easaitres, els catalans ególatres, no
1h-o sois exportem mercaderles, sind
tumbé capitals: mes de 3.000.000.000
Ce pessetes interessa Catalunya
empreses. ports ¡ corporacions que
no radiquen a les terres catalanes.
La crisi comparada de reconornia
Ce Valencia i la de Barcelona ens
ofereix aria xifra eloqüent: el citat
any /931 , Valencia nagué de pignorar vi, Mar i altres productes
de la terra per valor de 1.242.000.000
Ce pessetes: Barcelona ni una Pe s
injustícies del poder cen--seta.L
tral es demostren abrí: segons l'autor
Cel !libre editar per la C. O. de C.
i N. de Valencia, els ferrocarrils
1 ,aa ranger poden arribar uns a la
r'ena. de Catalunya, perquè tenim inste:ats 183 quilòmetres d'un tercer
,77. q ue l'Estat, ner amanyagar-nos
c a en sempre, ens ha pagar. Com és
eossible estampar tals falsedats i ferre arma? Es possible això i altres
que ea dinen en la repetida
o'n ra. S'estén en altres aspectes de la
cliestió que afecten a la Banca, al
r cot, a la marina civil i a la Zona
Pranca, per concloure que Catalut” a,
agricolament, té importancia de priner ordre; que la nostra agricultura
eStä mole per damunt de la daltres
pables d'Espanya; que, ultra les indústries testas, panyeres i de generes de punt, en tenim de molt dicesres i ¡rnportants; que la Banca ¡ la
Borsa de Barcelona ocupen lloc preferent; que el port té, també, categoria destacada, si be es ressent de la
Cr1Si mundial, com la sent el port de
Bilbao, que té 58 vaixella amarrats
i només 9 el de Barcelona; que els
catalans hera sembrar el nostre estalvi arreo d'Eapanya, fins i tot en
emprestits a la ciutat de Valencia.
Barcelona i Catalunya, per tal de
reune prosperar les seres indústries
1 la seca econornia, per sostenir-la a
travers de totes les calamitats, fa
onys que ja no coneix els jornals de
l am que encara dominen en algunes
cnntradee crEspanya.
La documentadissima dissertacai
del senvor Casals fou sovint anrorada Pe ls concurrents a l'acre.
••••••••••••••n•••••mte.sese'eerer.e.ere

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

C. A. D. C. L — A les onze, orgatudi, fou molt aplaudit i objecte de
nitrada pel Comité Pro-Supressió de
nombrosissimes felicitacions.
l'Impost d'Utilitats, conferencia pública pel senyor Daniel Magraner sobre "L'impost dutilitats i l'estat acPER A AVUI
tual de la nostra economía".
Centre Català Democritic (Diputacid, 293). — A les onze, el senyor
Feliu Duran i Canyameres dissertarà
sobre "Calendari de testes d'Unió
Democrática de Catalunya".

Ateneu Obrer (Montcada, 12). —

A les onze, primera de les conferencies públiques del cicle organitzat per
l'Institut del Motor sobre "Motors
d'explosiä" i "Metallografia". En

PER A DEMA
Collegi Oficial de Llevadores de
Catalunya. — A les 18, el doctor
V. Marqués dissertarà sobre "Ruptures uterines".
Acadèmia de Jurisprudencia i Legislaci ó de Catalunya. — A les 19,
a la sala darles del Collegi de Notaris de Catalunya (Notariat, 4), el
notari senyor Josep Faus i Condonnnes donará una conferencia sobre el
tema: "Dret especial de la Segarra".
Aquesta conferencia forma part del
cicle organitzat sobre les "Varietats
comarcals del Dret civil catará".
Institut Medico Farmaceutic. —
A les 22, el doctor Joan Santinyä i
Bragulat descabdellara "Un cas de
parálisis de les cordes vocals (parali d dels dilatadors) en una malalta
tuberculosa tractada per la Sanocry-

aquesta conferencia, el director d'Ensenyaments Técnico de l'Institut, senyor Josep Maria Estere i Botei, disserrará sobre el reglatge de la distribució als motors d'explosió d'acord
amb el següent tema: El motor.—
Estudi dels òrgans de la distribució.
Caracteristiques j cotes d'una distribució. El problema del reglatge. Estudi i influencia de les variacions d'un
reglatge en el rendiment del motor.
Tolerar/des de reglatges i muntatges
de la distribució. Reglatge de motors
sine.
en linia rotatius i estrelles.

Melee Gaubet, que descabdellai el
tema següent: "La retribució del beban. El seu regira de salad i
histeiriques. Estudi deis substitutius
del salarial."

La Provista de la beca "Eügeni
Mata". — La Junta de Beques de la
Universitat, d'eco/el amb rAjuelament de Reus, anuncia la erov.s16
de la beca "Eugeni Mata i .Miaroos"
a
dotada amb L000 pessetes anuals,
de
favor d'alumnes batxillers, naturals
umcursar
carrera
Reus, que desitgin
verntaria.
acomLes instàncies sollicitant-h o,
panyades de raltra documentac ió , pude
ent
l'Ajuntam
dran presentar-se a
Reus, durant les hoces d'oficina, Mis
al dia 3t del mes que som.
UniA la secretaria general de la
versitat i a la de l'Ajuntam ent esmentat, es troben exposats els requia
sits i • condicions per a espirar lo

llar demanda per no existir precepte
legal que l'autoritzi; i com sigui que
la Secció desconeix les firmes i els
domicilis respectius, ho fa present,
com sita dit, a la Junta Local, per
si té mitj à de transmetre l'acord ne-

gatiu als interessats.
— SInteressa de la Secció de Lleida els antecedents passius del senyor
Josep Miserachs i Reig.
— Es cursa a la Direcció del
Deute expedient de pensió de la senyora Herré Estruch i Mas, vidua
del mestre senyor Ramon Baffle i

dita beca.

NOTICIES SOLTES
Ha quedat constituida la Junta
Directiva de la "Penya Shimmy's
Club", en la forma següent: President, Gabriel Franci; ricepresident, Josep Costa; secretari,
Ferran Prades; vire-secretari,
Joan Pérez; comptador, Antoni
Balaguer; tresorer, Josep Guardia; vocals: Vicenç Pérez, Josep
Ferrer i Manuel Ferrer,

Elles.
— Es reben i contesten consultes
girats
telegräfiques sobre diversos assurnpi
queden
tes, i se certifiquen els fulls de sermestres,
veis interessats per diversos
nous -:- LA REFORMADORA
i es reben tumbé expedients d'alguns Trafalgar, 9,
- Tel. 15809
que són alta en aquesta provincia.
— Els mestres alludits a l'Ordre
Un grup de sord-muts perlade Direció de 26 d'abril darrer, "Ganyents a la Societat de Socor3
ceta" del 28, página 647, relacionada
Mutus
entre e I s sord-tnuts
amb l'Ordre ministerial de 25 del mateix mes que figura a la mateixa "Ga- ,l'ambdós sexes de Catalunya,
ceta", página 634, poden dirigir-se a estatjada a l'Institut Catalä de
la Secció si aixi els convingués i sen- Sord-mufs, carrer de Montserrat,
se perjudici dels elements reglamen- inimero 20, principal, degudataris als fins de les esmentades dis- ment autoritzats per l'esmentada

Abrics vestits

nota de Batailler.—P el Rectorat
de Batxthan estat signats els títols
Iler con-espone nts a les següents persones: De l'Institut de Lleida: Pau
Corbella i Piquer, Joan Blavia i EsJosep
ouirol, Pilar Sánchez i Martín,Albert posicions.
Pereisa i Moros, Joan Serra,

Germandat, presenten a llurs
amics, protectors ¡ persones que

Pla i Naudi, Francesc Borclalba i
arras ells simpatitzen, un taloELS MESTRES
Montardit i Josep Costa i Rodee.
nari amb la corresponent cèdula
de
Palma
de
Mallorca.
l'Institut
De
PRO ESTATUT DEL MESTRES de subscripció. L'objecte es ree
Josep Ferrer i Florez, Bartolome
captar cabals que seran destiMarch i Servera, Werner Albea
Hein rebut la següent nota supli- nats als fins mutualistes que
Schulz Dietrich. De l'Institut Man- cada:
persegueix i a l'erecció a Catagan, de Barcelona: Jesús López Ber"Es prega a tots els mestres i mesclusivament a la familia, i si aquesta
i Daniel Iones.
tresses municipals, d'ensenyament lunya d'un monument que per-,
no proporciona un organisme sa, res- múdez
primari, que avui, 6 dels corrents, a petui la memòria dels dos grans
ecla no podrá bastir-hi una ánima
les deu del matí, assisteixin a la re- homes que han contribuit a la
sana.
PRIMAR!
T
ENSENYAMEN
unió que tindrà lloc al local de l'Es- regeneració dels mancats de
Caldria que els coneixements de
cola Municipal de Sords-Muts, carrer l'audició i. per tant, de la paFisiologia i Higiene ocupessin el priSecció Administrativa de Barcelo- del Marques de Santa Anna, 4 (J c renta, això es: Fra Pere Ponca
mer lloc en tot centre de cultura, i
Direcció
la
per tal de discutir i aprovar-sept), de León, inventor de rensenyaque abans de contreure tnatrimoni na.— Ha estat cursada a
fossin requerits els futuro esposos a general. instancia del senyor Tomás el "Projecte d'Estatut'', que ha re- ment oral dels sord-muts, i Joan
dactat la Comissió nomenada en data
demostrar uns coneixements de Pue- Vicenç Rigemds, presentant renúncia
agri- oportuna. Tot seguit de raprovació Martín Pablo Bonet, escriptor de
ricultura que, si més no, els guar- del càrrec de director del canto
la primera obra de sordomudisde l'esmentat Estatut es procedirà a
dessin de posar traces al Ilitire des- cola de Peralada.
Deu- nomenar el Consell directiu que re- tica.
— A la Direcció general del
envolupament de la naturalesa, que
classiíica- girá l'Associació de Mestres i Mestan gran cura posa en que els seus te es cursa l'expedient de
tresses Municipals de l'Ajuntarnent BEVEU AIGUA IMPERIAL
éssers puguin reexir en els embats cid del senyor Llorenç Cabree
pade Barcelona.
Serrat.
de la vida. Aquests coneixements
el retard a estendre
que
Aclant
—
la
gran
importancia
que
teLa Delegació d'Hisenda ha
lesarien
cessarnent per edat
les
la
diligencia
de
qualitats
dels
progenitors,
nen les
senyora Peremateu, va ASSOCIACIO PROTECTORA assenyalat per a demà els sevacunes, l'asepsia, el regim alunen- de la mestra
güents
pagarnents: Josep de
involuntàries que contan. les Beis de l'exercici i el remas, obeir a causes
Azcarraga, 540 ples.; Viceng
DE L'ENSENYANÇA
del Consell local de
desig
el
trariaven
etcétera.
Hernández, 55.58580; JoseP
es complau a dedoCATALANA
La collaboració de la familia no Ga y a, la Secció
Marquès, 1.16583; Manuel Marel zel que en
hauria de limitar-se a raspecte lisie; rar-ho aixi, i reconeix el Consell
tínez, 2.07174; Carles Mas,
PER A AVUI, DIUMENGE
podria easer tumbé mole eficaç en la els assumptes desplega
Gavä i el seu president.
12.67443; Plàcid Rei, 29.470'14;
formada, de l'espera. A tal fi, cal- local de
nAvui,
di
de
Montbui.
—
mestre
Caldea
de
A
títol
el
Joaquim
— S'ha registrat
(Iría que els pares coneguessin els
repar- Emili Garcia, 5.69916;
celebrara
lacte
del
de
se
menge,
Ensens-anea,
procedent
de
Primera
Biosca. 8.91720; Tomäs Escudiferents estimuls que obren damunt
timent de premis als infants que han
Manuel Mateu
senyor
del
Girona,
les
reacciono
que
provoder, 2.550; Daniel Lluch, pessel'infant i
qual pot presentar-se a re- pres part al Concurs de Lectura i tes 3.39779; Pau Salvador, pesquen; els interessos que mouen Yac- Calco. el
de dot- Escriptura que organitzä rAjuntativ:tat infantil; les passions i l'epoca collir-lo qualsecol dia ieiner,
setes
11.05245; Administració
Coment amb la collaboració de la
de la vida en que apareixen per tal ze a una.
de Loteries número 6, 5.500 pese
Es cursa a informe de l'Escola missió delegada de la Protectora.
—
les
unes,
encarrilar
les
ald'estimuiar
En representació del Consell direc- set es.
Normal del Magisteri Priman, l'extres i procedir sempre amb aquell
físic del senyor tiu de l'Associació Protectora de l'Ensagrat respecte que imposa la delica- p edient de detecte
senyanea Catalana ni assistirà el conPer haver acabat la sera ac-,
i Font.
desa d'una ánima que es desclou a la Joan Llach
tuació la companyia López-He-.
— Es transita instancia de la se- seller doctor Rammt Cirera.
vida.
de
Miguel
Reyna,
pronyora
Matilde
de
redia, la fundó que a benefici
A Vic. — Sota el patronatge
Coneguda la força deis instints
especial de francés de les Esd'imitació en els petits, hom procu- fessorad'Adults d'aquesta ciutat, en la "Protectora", avui, diumenge, a la de l'Empar Maternal havia de
colee
es
comenen
que
model
societat
"Catalunya
Vella,
un
celebrar-se el dia 26 del passat
esdevenir
rarla
per quinaquells poguessin emmirallar-se. Sa- sollicitud del quart ascens
cara un curset d'Història de Catalu- abril al Teatre Barcelona queda
quenni.
Esprofessor
dels
nya a càrrec del
tisiaria les ansies de saber qu e reve
substituida per un te a l'Hotel
— Amb les formalitats reglarnen- tudis Universitario Catalans senyor
arnb preguntes continuades quan-len
Rits, el qual tindrà 'loe el disfet lliurament al senyor Francesc Martorell.
estan al bo de la passió socrática; taries sha
sable vinent, 12 del corrent, a
Raguer del seu titol
vetllaria raparició de la passió se- Josep Estela i
La
A Esplugues de Llobregat. —
les sis de la tarda. Les invitade doctor en Medicina i Cirurgia, i
xual, i amb la prudencia i discreció
als
de
premia
repartiment
del
Amorós
festa
cions poden demanar-se a les,
al senyor Corderch i
que dóna un amor pur i desinteresal
Conprengueren
part
que
alumnes
d'Odontòleg.
senyoretes d'assistència volunseu
sat, resoldria els conflictes que com- del
— S'anoten els titols professionals curs Escotar de Lectura ¡ Escriptura taria (telefon 53217) o a l'Hotel
porta. Estimulara els sentiments de
Comissió
la
organitza
de la senyora Miracles Selles Garri- Catalanes que
bondat, veritat i bellesa, posaría els do, senyora Maria dels Dolors Mo? delegada de l'Associació Protectora Ritz, on també es canviaran eta
fonaments mes sòlids a l'obra de lina ¡ senyor Carme Laja Ramir, i es de l'Ensenyanea Catalana däquesta tiquets als que en posseeixin.
l'educació estética i moral. Uns co- tornen a les interessades.
localitat, la qual bague de suspenneixements empines de Pedagogia
— Sha fet Iliurament previ el dre's el diumenge passat, se celebrará
aquesta
formosa
real:czar
permetrien
reintegrament legal de les diligencies avui, dia 6.
tasca de collaboració, i l'estola da- de nomenarnent de mestres en proEn representació del Consell direcmunt de tals ionaments, podria bas- pietat, als procedents dels cursets de tiu de la "Protectora" hi assistiran
tir la seca obra amb una major efi- 1928,
els senyors Antoni Jaume i Josep
ELS OBRERS
cacia, que co traduiria en flors de ci— Es comunica a la Junta Local, Roe.
vilització ¡ fruits assaonats de pro- escrit posas al marge d'inst à ncia firDesprés del repartiment de premis,
Social-al
d'Obrera de la Fusta
gres.
mada per catorze interessats que sol- a la placa de Santa Magdalena hi (U. G. T.) — La Junta recorda
J. BENET I PETIT
liciten continuació de la mestressa haurà sardanes a càrrec de la Cobla
als seus companys de la secció
nacional número 23 d'aquesta ciutat, Empórium i ballets per l'Esbart de
de maquinistes l'obligació que
els quals no poden ésser atesos en Dansaires "La Falç'.

Butlieti Peciaüòtie
COMENTARIS
-----

Collaboració de la familia
a l'obra de l'escola
Entre els diferents elements que
intervenen en la complicada tasca de
les'
la formació integral de rhome,
cola primaria ocupa un lloc preerninent; pecó erraria qui cregués que la
realització d'aquest noble intent és
cosa exclusiva de l'escola. .Altres factors collaboren a la magna empresa,
als quals. per tal de poder-la realitzar a plena consciencia, interessa conèixer la part que els escau.

La familia no queda eximida de
preocupar-se deis problemes educatius pel fet d'enviar els seus fills a
les
un centre docent; la societat i
autoritats de tota hei -no farien proa

pagant els tributs organitzant escoesco:ars; en
les i bastint hells edificio
l'obra formativa dels futurs ciutadans
els correspon, també, una acció diarnb
recta. En trobar-se en contacte
tot lloc,
un infant sigui qui sigui i en
ha
de
sentir-se
educador
en
tothorn
el rnateix gran de la fundó social que
realitza.
La influencia que exerceix la familia, i especialment la mare, damunt
el carácter i en resdevenido r de IMdividia és imponderab le i en molts
casos decisiva.

Tothom sap com les rondalles explicades a Massen Cinto per la sera
diem des del pum de vista de venda;
bona mare ¡ les tonades de les can en aquest sentir cal considerar: res- eons de la terra despertaren en ell
,
el
nonol
de
la
clientela
en
genera
tudi
anhels de bellesa. El gran artista
bre de persones consumidores, la seca Benjamí \Vest no es cansava de dir
divisió geográfica, el seu emplaça. que un bes de la seva mare
ment ¡ el de la competencia, els fac- fet pintor, i podriern retreure, encar a .
tors estacionals que poden influenciar rnolts altres exernples d'honscs que
la demanda, les qualitats del producte, deuen la seca immortalitat a la inla seva utilització; és important tain- fluencia educadora de la llar.
bé restudi dels mercats marginals de
Malauradament, en rnolts casos
consuno, que podran ésser atesos arnb nornés l'instint guia la mare en l'exerla collocació del producte estudiat, cici de la seca santa missiä, ¡ encara
a:sí com lambe restudi del mercat que l'amor i l'esperit de sacrifici no
de cabals i el diner.
nianquin, no li és possible elaborar
De restudi detingut craquests fac- amb el preat material del cos 1 ánitoro es podrá deduir sobre bases so- ma del fill el fruir preciós de rhonie
lides quins són els "punto de venda", perfecte que hom podria esperar
eis quals tanta importancia tenen per d'unes mans expertes. El cor neceoa restabliment de les solucions als sita rana del cercen en tota empreproblemes abano assenyalats d'estu- sa, i, en aquesta, que es proposa la
dis de faaricació, publicitat i propa- formació física intellectual i moral
ganda i vendes.
de l'home, rinstint, en les actnals cirEls problemes industrials de l'un- chnstäncies de la humanitat, no propresari un cop estudiar el "punt de porciona prou elements.
Si els pares arribessin a sentir la
renda - , es redueixen als estudio dels
cides de producció, els quals obeei- fretura d'una norma, d'una técnica
xen a un determinisme previament que els anides a portar a hon serme
establert i que ha d'acordar la pro- la tasca d'educar els fills, s'hauria
guanyat molt, perquè un problema
ducció amb el consum.
Els aspectes administratius de Fem. plantejat és. tard o d'hora, un proen
forma
resolts
d'ésser
blema resolt.
presari han
El pitjor és que tothom es cregui
que tinguin una rigidesa i una promPtaud alhora absolutes. El cosieren- capacitar per realitzar la sagrada cocomomanda de la paternitat.
ciant estudia els procedirnents
La major mortalitat infantil en els
tables que han d'adoptar-se en el seu
cas, per tal que compleixin les tres medio incults que acusen les estadiocom
finalitats següents: ranotació de
tiques ens din com influeix la cultura
reducació
les operacions han estat fetes i els en aquest aspecte físic de
seus resultats, robtenció de les infor- integral.
macions estadistiques, i la informaLa formació de les noies, sota el
mares, no
ció i orientacie als elements direc- punt de vista de futures
tius de com l'empresa segueix la cree que pugui oferir una gran garantía, ara con/ ara ni en els
manea del pla inicial.
els ciutadans; aquells
Es evident que l'espera d'empresa rurals ni en
accentuadament reés el que mes ha ajudat al progrés instints que tan no són proa aptoels jocs
de la humanitat; en aquest sentit e; velen en
en general, que
conieren c ian t glossa la transcenden- fitats. Escara es creu,
maternitat és ofencia que per als paisos té el fomentar parlar-los de la
als
l'espera d'iniciativa, i enalteix les dre la seca innocencia. Quant
trobaqualitats deis catalans com a possei- homes, qualaecol coneixement
estrafolari
per
dors de diles característiques racials cien mes justificar,
importantissimes en aquest sentir: q ue fos, que aquel 1 que pogués oriende
la MiS5iÓ de
l'exercici
previsió.
tar-los
en
l'espera emprenedor i el de
Les dues característiques esmenta- pare.
encara,
veure,
pena
Fa veritable
des són les que han fet sorgir les
¡ la
nostres indústries i les nostres em- com la rutina, les supersticionsmón
senyoregen en el
preses, i han estar alhora tumbé la ignorancia
rirtstant
mateix
des de
causa de la seca marcadissima divi- dels infants
i es estralls que
sid. En aquest pun t cal que els nos- de Ilur naixernent
seu cos i en la seva
en
el
eausen
de
la
convencin
tres empresaris es
importancia d'anar a la formació anima.
Ja seria hora d'ernprendre una
dempreses de mes gran envergadura,
als quatre vents
especialment ara que tenen al seu croada que escampes
les Beis que regulen la
abast els progressos de la técnica co- els principis irhome complet i sa, fimercial que són objecte d'estudi i formació de

L'ACTUACIO SOCIAL

UNIVEFISITAT AUTO NOMA

Del Rectorat.— Ahir al matí es
reuní al despatx rectoral i sota la
Presidencia del doctor Bosch-Gimpcra el Comité Executiu del Consell
Regional de Primer Ensenyament
Uobjecte de la reunió bu la resolu.
ció de diversos assumptes de trama
quals havien quedat pendents en
la darrera reunió de resmentat Cost seil.
Els aspirante a auxiliare de la Facultat de Dret.— La Ponencia designada per a informar sobre els exercicis
a que han de sotrnetre% els aspirante
a auxiliars de Ciències Económiquee
i Socials convoca els dits aspirante
per a dilluns, dia 14, a dos guares
d'una, per tal de comencar els dios
exercicis, i donar-los coneixement de!,
temes del qüestionari. Queden també
convocats a fi de comenear l'exercici escrit, el dimarts, dia 15.
El curset sobre Terapèutica de les
neurosis.— El proper dimarts corneoearà a la Facultat de Medicina el
curset dr deu Ilieons sobre "Tera
peutica de les psico i les organoneio
rosis", a carrec del professor Enid;
Mira. Els metges i estudiants que
desitgin assistir-lli, poden inscriures
a la Secretaria de la Facultat.
llieons es donaran a les dotze, els diinarts, dijous i dissalates, oso festius
Estudie Universitaris per a obten
La di/quena Ilieó del curset de "Lca
idees econòmiques i el dret obrer que es cenen celebrant a la Facuelt
de Filosofía i I.letres, anex als Ettudis Universitaris per a Obrers, tin-tra
sicament i espiritualment.
densem anea.
hora :le
La formació física, durant els pri- lloc demä, dilluns. a l'aula i
El conferencian t , senyor Llorenç
de la vida, correipon ex- costum, i unirá a arree del doctor
després d'acabar el seu notable es- mers anys
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La Mar
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l'Aire

maig ha d'ésser festiu i retria
buit.
Assemblea del ram de l'aigua.
vaixell alernany "Lipari", dels

senyor Baquera, Kusche i MarObservacions meteorolbglques: tín.
A sol ixent real al N. E. 1.1'eSé,
Vela.—E1 "Comercio", de Sant
cel clar i horitzons boirosos; al Feliu,
amb càrrega general.
inigdia S. S. 0. també fresc, cel
cirro-ciimulus
i
horitzons
amb
clars, 1 a sol ponent S. O. amb
MOVIMENT D'AVIONS
la mateixa força, mar marejada
del S. 0. i el cerdo queda amb
AHIR

cúmulus.
Aeròdrom de l'Air Franca. —
Barnmetre, 755. — TermòmeProcedent de Tolosa, a les Ó'a 5
tre, 175.
arribà l'avió amb corren, merMovIment de vaixells a posta caderies i 1 passatger.
de sol. — Demoren a l'E. un
Procedent de Marsella, a les

bergantf goleta i dos pailebots
que van en popa, una goleta que
va de bolina i dos pailebots
motor que passen de l'O. a FE.
Pel S. un pailebot que passa a
llevant i una balandra que passa
a ponent, i al S. O. una goleta,
1111 bergantí goleta i una balandra que vais de bolina, i un bergantí goleta que va en popa i

tenen de fer respectar la base 19
acordada pel Jurat Mixt del ram,
la qual din que el dia primer de

848 arriba l'avió amb corren,
mercaderies i sense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
1303 arrib i lavió amb correu,
mercaderies i 2 passatgers.
A les 1308 sortl l'avió cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 1 passat gen.
A les 1306 sortl l'avió cap a

Marsella amb correu, mercadedos pailebots a motor que van ries i 1 passalger.
vers la mateixa direcció; de vela
A les 657 surtí l'avió cap a
l'atina quatre falutxos cap a di- Casablanca amb corren, mercaverses direccions i tres cap a deries i 2 passalgers.
aquest port.
Aeròdrom de l'Aeronáutica Naval. — Pr'ocedent d'Estutgard,
PORT
DEL
MOVIMENT
amb escales a Ginebra i Marsella. a les 1730 arriba l'avió
Vaixella entrate. — De Ho hl - "ROHRBACH D-1 .727" amb corson, amb gasolina, el vaixell pe- reu, mercaderies i i passatgers.
troler noruec "Drafts", del seProcedent de Madrid, a les
nyor Scor de H. Enberg; de
12'10 arriba l'avió "FOKKEFl 11
amb corren, mercaderies i EC-PPA" ami) corren, mercade104 passatgers, la motonau pos- ries i 9 passatgers.
tal "Ciudad de Barcelona", de la
Base Aeronaval. — Procedent
Cia. Transmediterränia; de Hamburg, Mitlaga, Cartagena i Va- de Roma i Marsella, a les 13'17
lencia, amb 2 passatgers per a arriba l'hidroavió italiä "I-TUaquest port j 4 de trànsit, i amb TO" amb correu, mercaderies i
cärrega general de transit, el 3 paasatgers.

de Treballadors de la
Indústria Fabril i Textil de Barcelona i el set/ radi celebrarä
assemblea aquest medí, a dos'
quarts de deu, al local del Centre Tarragoni (Ronda de Sant
Pau. 44, pral.) per tal de trae"
lar, després d'assumptes
tramit, del nomenament d'una
ponencia definitiva per a redactar les bases de la secció de
Filats ¡ Teixits i del nornenament d'una ponencia per a estructurar la borsa de treball.
Per a entrar a la reunió caldrii
presentar el carnet d'afiliat al
Sindirat.

El Sindical

ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 ('tz a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, ag, segon.
(Oberta al públic tots els les feiners,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del matí)
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. — Car
re e del Bisbe Caçador.
D'Art. Decoratiu. — Palau de

Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arta Gràfiques del Parc de
Montjuic en (mis d'installaci().
D'Histaria Natural.— Rambla
dels Estudis, 3 (Acadernja det
Ciancies).
Ictolhgen, Cascada del Parc de
la Ciulaclella.
Social i Industrial. — Urgen,
niiinero 187.
Pedagògic Experimental.—Xra
vessera de Dalt, 74. •
1
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O'Programeiid'avui

TEATRES
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h; ha necessitat d'actuar per indu-

Un receptor de galena per

a

escoltar l'estranger

No fa gaires dies va anar a la Riete, Associació un consoci amb un
aparen de galena perquè ios provat
a:s laboratoris de l'esmentada enterar. per tal com, segons deia l'inte:casas. havia pogut captar amb ell
a:gunes emiesions estrangeres, tot i
: tencionant les locals. La cosa, per alga part, és periectament lògica, per-

cundan i acordat a l'ona que es vol
captar. El primari té dos entotllainents: un forme per 20 espires, que
rep l'aceió del filtre, i un altre, con,tituit per 05 espires, destinat a induir
sobre el secundari, que porta el detector, un cop el filtre hagi barrat
e: pas d'aquelles estacions que, per
estar massa properes a la que es vol
que les emissores estrangeres, al con- sentir, poguessin produir »aterierentra r i del que passa anal:, les nostres. cies.
hart augmentat ilur potencia d'una
El filtre esta disposat sota el priremera formidable, ja que són mol- mer enrotilament de 20 espires i, coas
res les estacions que cometen amL es veu en l'esquema, conté 66 espii res de 5 0 quilowats-antena, mentre res. shuntades per un condensador de
que la mis potent d'Espanya no arri- mitja miNesima de microfarad. Sepaba. ni mis meres, als so guilowats. rades per la distancia de 18
Quan no h: havia encara radiotele- tres del filtre es troben les altres esicnia, sinó que els aficionats s'havien pires del circuit primari aperiòdic
limitar a escoltar el 3 senyals hora- d'antena, que, a través d ' un espai de

cid; peda el condensador variable que
porta el filtre servira per a eliminar
les emissores locals que de vegades
surten repetides en aquesta gamma
d'ones. Per a tota altra cosa, el munta tg e també is diferent, coas es pot
veure en l'esquema, car l'antena va
acoblada directament al circuit de recep c ió. is a dir, que no es treballa
pe, inducein, com en et cas anterior.
Fäcil és, per tant, disposar un commutado!: de manera que es pagel
pasrar ficilment de les ones curtes
a les !largues, tense cap dificultat.
Cada un dels esquemes ja ti indicades les espires, així cera les destilarles que han de guardar les bobines
entre elles; l'aparell que resulta Ea de

molt petites dimensions.

A l'Associació &han fet peores del
receptor d'ona normal, i lo, P articu
he comprovat el dispositiu-larment,
d'ona !larga, que també m'ha proporcionas bons resultats. En les ones
llargues es convenient desposar d'una
bona antena, com mis llarga millar,
i, encara que sigui superior a do o 50
metres, ha de suprimir-se el petit condensador en serie que te colloca per
a les ones normals.
Amb els dos aparella combinats, es
té un receptor complet de galena, agafant les ones des de 20o als 600 me. metres, que
tres i des de 1.000 a 2000
és el que conve a Europa, on les
emissores d'ona I larga són cada regada més importants i més potents.
Esperem que els radio-oients tindran ara ocasió de construir aquest
nou receptor de galena, que els pro -

- Tarda: "Geles!" t "La glorio.
se"; NI: "La gloriosa".
m1110000".
- Tarda: "El terror del bardo"
I "Las pasional"; »us "Las pepona! .
Mepeopoi. - -El rol fu treballa becadaMovetate.
Tarda 1 nit: "La cholapene".
perno,.
smerieg in Clrqua.
elliorome. - Tarda, 3 . 10, "De escaleras
abate"; a lee 8 1 fin: « Trastos viejos".
Romea. - Tarda, 330: "Lea flores":

•srupeas. - Tarta 1 1111: "LOS trailke

les 6 1 a les 1015: "La verdad inventada".

Vlolbfla. - biumenge, 6 lama: "El bar.
Seno cle Eevilla", "La cuela sombra",
"Le del dos de mayo" I "te reina
mora"; nit: "La reina mora". -La lenena sombra" 1 "Ei barbero de seviiia"

CINEMES
álottlanteee..- neporiatges d'antialltat.
- "La mundana", "Se necesita
un rlval" 1 "Catalina de Rusas".
Amarle. - "Duro de Pelar", "A toda
velocidad" 1 "La mundana" (en espa•
nym).
Arenes. - "El rey de lea gitanos". "La
hile del regimiento" I "El hombre In'
visible".
A/Inculta. - "Un tallo en America", "Rel ,
na el amor", "viole de ida" (tInica•
~U tarda).
Allanes. - -Ese g inverytienza de Moran"
1 el .11Cauellado"
Baro idona, • Et testamento del doctor
alabuse", "Hoy o nunca', revista t 11.1•
/suizos.
emata - uarl" "Paprika".
Pose',

"La Hermana Planea"; "Hoy
o nunca" I "E/ Jinete aunaren".
- "El capital] de corbeta",
"Amor, honor y camandulee", Slim
Sunduerville. "El hombre invisible".
Broadway. - "Juventud moderna". "lis
entrado un toldara/o" 1 "Vampiresas
e sa.
Catalunya. - ''El Implarable acusador".

funcionament.

ris de la Torre Eiffel i de Nauen, que
tren senyals ritmics telegrafies, es
Cisposava Ilavors únicament d'aparells de galena i els senyals esinentats se sentien perfectament amb els
auriculars, malgrat que la potencia
daquelles dues emissores no era, ni
ce ben tros. la de les emissores radio/O:ligues actuals.

Cal dir també que en aquells temps
ro hi hacia la interferència actual,
produida per tanteo emissores que treallen juntes, amb poca diferencia de
longitud d'ona. i no cal dir que ni
tan sols es podia imaginar que algun
da he llagues emissores locals.
característica d'un aparell de galena
reastruit tenint en compte les cit..
cemstáncies actuals, ha disser la
`selectivitat - , és a dir, que elimini
fizilment :es dues emissores que trehallen a Barcelona: tenint en compte
f-,uesta circumstencia, i una regada
azonseguida aquella qualitat, es poCan escotar amb galena unes guantes ernissores estrangeres d'ona normal. sobretot les més properes, com
Tolosa, Mili i fino el Poste Parisien
i Estutgard. Disposant l'aparen de
manera que tingui a més un bobinat
cAlculat per a les enes llargues, ha
desser possible rehre algunes de les

45-0 E

tole retocIded" / "Madame Butter•
fly"

Enric CALVET Fama.. - "Madres del mundo".
Fantgalo. - "No Seas celosa".

8 millímetres, indueixen sobre el secundari de l'aparen. Armen darrer
circuit reta formas per 5 0 espires.
shuntades per un condensador varia-

g rieten. - "Barrlo M.o". "Lieheler
shrifer ron feldas" (en espansolt .

Noticies radiofòniques

ble igual que el del filtre , o sigui de LA PROPAGANDA RADIOFOmitja millesima de microfarad; en deNICA A SUISSA
rivació arnb el condensador es troha
La propaganda per a la radiofonia
el detector de galena i el telèfon o
a Suissa ha estat posada a mans d'una
auriculars.
Tots els circuits. primari. filtre i nora societat "Pro Radio'', a Berna.
secundari, poden disposar-se perfecta- Els seus ingressos provenen d'un imment sobre d'una rnateixa bobina, el post anomenat "de control", peteebut per cada aparell de T. S. F. vediàmetre de la qua l sera de ao
metres , feta de cortos aillant, q ue la nut, i que es de 5 franca per aparell;
es troba en el comerç. El hl del bo- a mee, rep del Tresor una subvenció
binat será esmaltat o recobert de anual de 30.000 franca Sui3503.
dues capes de cotó i de mig millímetre de guix.
Per antena s'utilitzará un fil de 30
europeus
o 40 metres, si es tracta de soler captar diverses estaciona estrangeres; en
selectes
passant d'aguesta llargària, la qual
cosa encara és millor quan es disDlumenge, 6 de malg
posa d'eflni suficient. hauri de po18 , 30. - Londres regional,
sar-se a la base de l'antena i a la
mateixa entrada de l'aparen un petit 3 4 2 ro. Orquestra Simfònica.
condensador fix dones deu millesi1955. - Buissa alemanya, 539
mes de microfarad. Per rebre les
emissores locals Es suficient urea an- metres. "Oberon", Ópera de Wetena tnés curta, i en molts llocs, in- ber.
terior.
neo. - Suïssa italiana. 257
El funcionament de l'aparell es limet res. Composilors francesos
múdenla.

Programes

hoya. - "El poner I la gloria" "Cierto.
moe cerveza" 1 "S. A. la vendertora".
'
Irle Park. - "La locura del dolar", "31a.
trimonlo. F. L."

Ideal, - "Verontka", "Barrio 'hielo' en
espenyors.

seaunie juventud",
"Atrapändolos como pneden" I "EllvIr
Leletene. - "Catalina de huele". "Tres
vidas de mujer", "Tierras de diseor•
Maleetle. - Tarde 1 nit: "Vis hombre de
corazón" t -Su intima pees", en espafenal.
Marine. - "El cata Me la marina", en
eaille. "Los trae remes del esrua.
dran" "V theiesnr
D. S. teeben". "Marra.
Mundial. do nr eseandalos" "Canelan de cuela".
Kumal. - "1.4

de amar".

Monumental. - -Compeneros (le fatigas",
"La vide empieza" I “ila sido espia".
1/114111. - 11 Anny ntoier", t• ron m'alca Y
(Muela" / "Perece que TusS ayer".
Metrepol. ... "Una vida P o r ntra".
-El rancho dinamita", "Una
Nou.
5- luida minan/lea" en evanyei: a Inc,
A la n11: -El vPngador".
Aúna. - "Rarterne usted" I "Crepüsrulo rolo".
Parle. - " V zarevlICIV I "Felipe Der•

"bofia Francispulte".
PISOS Peleas. - "A Inda Pelee". "La
proMelirla ml marido" 1 -Meter
dotoreva".
Capttlin de corbeta'. "Amor,
honor y camandulas" 1 "El hombre invisible".
Principal. - "Mata•Hart" I "Paprika".
n
n
Cubil Cinema. - Herbar !ato e ! d'ao:Io,
tiembles. - "Entre la espada y la 111,411"
I "Dona Franc(soulta".
Novel. - "La vida empleza". "CompaCerca de (eliges" I "He sido espia".
Recreo. - "La feltrided n o es el dl ne •
ro" I "Senta", en espanyol.
Cinema. - "La fo g ata del atablo",
20'00. - Rädlo-Parle, 1.650 m. solea
"El etraranor de Febles" 1 « A casarse.
"Les. ROManesques", un arte,
muchachas".
Comtal.
- "Gallipoli" "JitrimY Y
5116
d'EdInond Rostend.
Satis- I "MI debilidad".
amar y la suerte"
ISIctörte, 2010. - Viena, 507 m. "Mon- Sale.Quick.
011 clown".
sieur le Professeur - , opereta de Aman Cinema.-"Relna el amor", 'Mer.
cado
de
eseändalOs"
1 "Canción (le
Beta vote Uji.
runa".

66E

- "El res, de/ Jazz" I "A la luz

2020. - Parle P. T. T., 432 in.
del canaelabr0".
"Barrlo chino", "Llebelei"
-Si jis fis rei...", (apera cómica Telamón.
1 "Chofer con faldas".
d'Alar».
'Telera?. - "El can de la marina". "LOS

neo. -

&asea Italiana, 257

tres guapos del escuadr611" I "Cl profeeor

Hroulnaotta. - "Le reina CrletIna de 5114.
metres. "La filia del tambor ende
- "Y. A. la ventletlora", "bona
Franrlequita". A rnes, a la tarda:
major". Opera d'Offenbach.
.: 11ombres sin nombre".
Xlle.
"roe el mar viene la iiiislen"
2050. - Hilversum, 30f me"Reina el arnor", en espanyol.

Jr

tres. Festival Beethoven,

2055. - Tolosa, 335 m. "Ma-

Apolo. - Verletate I Mereedm PUL
CA- ya-Clan. - Varletall. RosIta Vallas I
EmIlla Domingo".
- Inau g uracld de la temporada
20'55. - Roma, 421 metres. Pompeya.
de primavera. Grans atracclons.
Música de cambra.
Edén Cenan.
V8/141813 1 Angeltta
!garba.
Liceleior. - Varletals 1 Celeste Grito,
Moulln Co gido. - 50 enlates, 50. Ronden i Angelita Mertin.
Iltombul. - Etbel mareen.
,
mar.
DIVERSOS
,oe. varios In
Maleen Dore,. - Orqueste, excAntrIca
The flappi len.
54110 Doré/ (Granja Rosal). - 10 CraSY
(tova.
Tetan.. - Tepic cate flameoe, alrielt per
oteakten.
Pepe Hurtado,
Auto eliCaltepDAD 1
Coso Labres - Anal 1 cada dha. TI» dansent
hotel IlltZ. - AVII1 I Cada CHA rae densan

nen", Opera de Massenet.

Chv,
mis importants, com la Torre Eiffel,
Daventry i Radio Luxemburg, arnb
els Seno 200 quilowats-antena.
Artera primer a donar les dades per
a construir el receptor dora normal.
Com es pot vetare pel gravat, es tracta d'un receptor d'inducció, que porta
un primari aperiòdic, sotmés a racci 6 depuradora d'un filtre, i un se-

mita a sintonitzar l'estació volguda
amb el condesador variable del circuit del detector, o sigui del circuit
secundana que porta la galena, i eliminar amb el condensador del filtre
gualserulla pertorhacid d'una altra
emissora que pogues destorbar l'audició.
Per escoltar les ones !largues no
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MERCAT DE LLOTJA Dia 5 de maig de 1934
CEREALS, MUNES

lachbmi. -

"Dos mujeres 1 un don Juan".
Cultos'. - "Fi/altivo!".
Conmuto. - "Noche tras noche" I - galgo de juerga".
Oran Tmitee Comtal. - "Hermanos".
- Con mnsiea y amuela" 1 "Parece que
fue ayer".
Comadla. - « El demoledor", "De bote
en bote" I "La venus rubia".
porcionara resultats molt satisfacto- Dellcleo
- "Catalina de Rusla" 1 "Ola
r:s. A la regada, com que no gasta
ultima pelea".
construeix
amb
poques
desres, i es
Diorama. - "El marido de la amszona" .
en e spanyni f
Madame Bu/ tt:1 Gay",
peses, és ideal per escoltar freqüenten espanyol.
ment les diverses emissions. Una ob- Dista,La amargura del general Yen",
"Delirios
del
lerdeo"
"Les que tan •
servació final: utilitzeu exclusivatan" en espanyol.
ment ebonita o bakelita per al panel Encender.
- "El delirio de los trOpleos•'
del davant i solden totes les conne"La prometida de mi marido" "Meter dolorosa".
xions si no voleu tenir deficiencies de Intensa.
- "La venganza de Tom". "A
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Sal.

VII SALO DE FOTOGRAFIA.-

Segueix essent mis visitas el VII Saló
Fotografie, de Muntanya,
ganitzat Per la Secció d'Emanes de 5luntanya del C. E de Catalunya al seu
laca! social (Paradis, lo, pral.). Les llores de visita per al 'dalle non de les 1 9
a les 21 de la vetlla els dies feiners,
d'II a 13 del mati els diumenges.
UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.-Dilluns tindrä bloc a l'esta ig e d'aquesta entitat ( S arna A nna, 10,
Primer ) la inauguració del Concurs Social de Fotografía de Muntanya organitzat per la Seccii, de Muntanya, eue
quedara oferta tots els dies feiners, de
set a nou del vespre, fins al dia
EXCURSIO A ANDORRA.- El G.
E. Catalunya (Lledó, 7, pral) {ara una
sortida amb autocar a Andorra i Costa Brava els dies 19, 20 i 21 de l c or
-rent.
Com sigui que encara q u eden Places
disponibles, les persones que els interessi podran efectuar la inscripció elS
dimarts i dive ndres , de deu a &are de la
nit.
Catará de

sions d'alta
vinent, dia 9, a les onze de la vetlla,
fineix el termini per inscriure's a l'excursió amb autocar a la Vall de Sant
Maurici i Encantats els dies 19, a la
tarda, 20 i 21 del corrent.
Un auto, a la plaga de Catalunya, va
UN FILM.-La Secció d'Esports de
atropellar Cristi:ajo': Manuel Navarro, de
75 anys. Li causa ferides contuses i ca- Muntanya del Centre Excursionista de
conjuntament amb la Secció
Catalunya,
Dispenauxilias
al
polament general. Fou
de Cinema de la mateixa entitat ha
sari de la Universitat.
- Al dispensari de Sarria fou auxi- patrocinat el fi lm d'alpinisme "Die
liada una nota d'uns vint anys, els non,, Gipfelstuerfner", que es presentarà
dilluns. al Cinema Avenida amb el
cognoins i dom ic i l i de la <anal s'ignoren.
Va ésser recollida per l'ambulancia al tito! "Escaladores de las cumbres". DePasseig de la Reina Elisenda. de -1.eint- gut a ésser tot el film molt interessant,
cada, Patia eilt atac d'histerisme. Des- especialment per als alpinistes i amants
de la natura, hom preveu que la Secprés fou concluida a l'Asil del Parc.
- Al dispensari de Sant Gervasi fou ció d'Esports del C. E de Catalunya
auxilat Ramon Tejeda Martinez, de 17 s'apuntara un nou èxit en aquesta preanys, el qual presentava ferides contuses sentació.
la fractura del peu dret, que soiri a la
plaga de Molina, en ensulciar-se un tros
de paret El pacient, després
EXCURSIONS AUTOCAR PER PASQUA
teil traslladat a l'Hospital Clinic.
- Antoni Herrero Fernández, de 37 Demaneu programes a Viatges Canudes Gravina, 12
anys, oue viu matitalment amb Manuela
López Gallardo, de 3 0 anys, al carrer
de Trinxant, es disputa amb la seva
amant, a la qual causà una ferida punxant al costat esquerre.
- Ahir al mate. Josep Oliver i Vilardell, de 36 anys, domicilias al carrer de
Pogent, número 293 al niercat de Sant
Antoni, va anar Der separar Josep RasRUMIA In /Ate PEAL 3
SéS i Massana. de 23 anys, domiciliat al
carrer de Villarroel. número 29, primer,
primera, que es barallava amb la seva
prome sa. Va ésser agredit per Josep, el
gual Ii fractura el peroné esquerre . Al
dispensari de la Uniiersitat, q ue f oil ea
l'auxiliaren, ran ¡publicar el seu estar
de pronóstic reservas.
L'agressor va ésser detingut b din a
Amb motiu del desè aniversari de la
la Comissaria de Policia del districte- Ea e l PreeiS moment q ue anava
fundació de la LLIBRERIA CATAper estafar 100 pessetes a una dona, pel
procediment de les "mistes". va ésser
LONJA,
oferim a tots els nostres
Josep
detingen en un mercat de Gràcia
Mur. Va ingressar a la mesó,
clients obres dels millors autora cata- Candelaria López, gire viu al passeig de la República va anunciar en
de
Mamantons
venia
tres
un diari que
lans d'un valor igual a la meitat de
nila. Ahir se li presentaren dos deseonecuts anal) l'objecte de veure els atanllur compra al comptat.
tons, i aprnfitant una distracció de la
mestressa se n'endugueren un set/se comprarme can. La deniencia es va tramitar
sense resultas, ja que els autors no han
estas haeuts.

FETS COSOS
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Patiu de l'Orirka.
Ale

shor e e Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
" les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la manera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'U de
JUGO DE PLANTAS BOSTON

no vacileleu:

COMP A N YIA TRANSATLÁNTICA
Serveis del mes de maig de 1934

LISIA DE LA CANTABRICA A CUBA-IIIEXIC
Et vapor
!cintra, st no SI tus variad& de Blibmo 1 Santander

25 ne nialy,
GIJOn el 26 I de 1.5 Cortina el 27, rap a L'Ilasana I
Verarrut. tela Patata a Nasa %orla, de tornada.
Propera surtida. SI no ni ha ,31 lució el 55 de Jura'.

el

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,

VENEZUELA - COLOMBIA
Et vapor MARQUIM De COMILLAS so•tire. el DO hl ha variaeló, de
Barcelona el 20 de fui'. tl0 alensia itva 1 el 21. de Mala ge ifs.1.1 el U,
de Ladll el 24, cap a L43 PlId113. San Juan de Puerto aleo. Santo Domingo irva.1. La Gua y e*. Puerto Cabello Uva 1, Curaca() (fra./ . Fuello
colo:anta 1 fotl. 5 I CrialObal.
Propera LamIda, 41 no Si ha vallan). el 20 de Juny.

Aquest opusele es ddria o remet gratis

‘
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je:12.ke.

n'une de ports a qui ho solliciti

LAEORATORI FARMACEUTIO DEL Dr, VILADOT
Barrer del Donsell de Cent, 363. - Barcelona
Comptant-se ja per milers ele malalla testimonials que han obtingut Ilur guariment guau oua traelat da combalre
catarros aguts i cremita de la veixiga, arenes, mal de pedra i orino terbols, inflamacions anudes i crOniques i estretors
de la uretra: Menorragia aguda o crónica; gota militar; inflainacid de la próstata: retenció ele l'orina i necessilat freqüent
anormal d'orinar; dolor de rotiyons i bitio ventre, ele.. no vacalem a recomanar
recoma
amb el mim
nx inleriS el JUGO DE PLANTAS
BOSTON. Els resnlItits que s'sronseguelzen aura el seu
sön bilis tan feleguers, pee
doblaren, ni per un tedl
a qualificar-lo de reinei. insubstituible.
Rar es el cae que esnob un sol fflasrá no es nota una extraordineria millora que manid la tilda progressiva que ha
de portar-lo ben avint al Buhrinlettl, complet. El Dipositari per a Repensa s la Casa Segalb, Rambla Flore, 14.. Baroelona.
De venda a lAris 1Ps bettieS lumbres d'Espanya i ei la Central d'EspeeffieS, Pelayo, 7,6; Velar, Via Lnietnna, 5
Pelni
Rilhid, PIRO Macla, 13. - A Madrid: (inynso, Arenal, 2; D'arel). Puerta del Sed .-A Ya
Farmhein Gamir; Farmkria
Plaça Mercal; Goroslegul, Piare Merent.-A Snrogossa; Rived i Choliz, Drogueria.-A Bilbao; Barandini • an Gin,, Drogueria.-A Sevilla: Francisco Oil, Farrnticln Uf! Olohm-A Melilla: Formada Moderna.

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINUI DE LA
CANTABRICA A CUBA-11111EXIC
El varo, ClellITOOAL COLON erotire, el oua hi he serlerló, el 16 de
Juny cap a Ternetrona ((va e, Valencia, Alarint (fea t. Melaza, f1diz
t Bilbao dote !omite el 50 nel matriz roes cap a L'Ilavane, Ver:no:u I
e• r ales In1frrnedles

LINIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA
El vapor M AAAAAA NI* a (rlIrla si en hl ha variad& de Barcelona 1
Tarra gona s rs 4 el 15 de mete, de l'alma de Mallorca Uva.) el 17. de
Vale/lela I Alacant (tse.) rl ts, dc Malaga el 19, dc (75(111 el 20, de
Lishor
aor(efrvria.1 el el, de Vigo Uva ) el 22, r ala a Neva York , Lituana.
r
n hartan
PSierr a
Puerto Limón ((va 1 1 Cristóbal.
emúlela si no bl 1, 4 varlarló, el le de JIllel.

Servel tipsit Oran tinte) • T. y e • Cinema sonor . orquesira. ele.
I.e4 mimabais I tracte que tendel: al paseata* es nannlenan a l'altura
tradicional de la Companyia.
Trinaba (A eelabterta 'quema Companyla una zarza de eervela comblnall
Per el!, prinripals porta del m'In, servil; per llnirs regtgari
Per • Informes , II s oy oonellnatart, A. Atc01., VI. Lalestom. 5

Diumenge, 6 'de maig de 1931
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ESPECTA CLES

ulikuinnong

Ab ,

Te atres

YM

OL

a4f°'3454CP 1

Darreres

GRAN TEATREDELLICEU

A

I

1 de aire
AVUI DARRER DIA
COMIAT DE LA COMPARTIR
A Les 4 , 30 TARDA I 10 NIT

senlaclons

fundó colossal

IPKNIMMIe.

Telefon 19E81
Companyia Herrere-Bardem
QuinA les 330: LAS FLORCS,
tero: la balaca mes cala. 3 11üSS ., 1, • A
0 i a lee 1015: LA 1,,CRDAD INVENTADA, erandi6s exll de Jacinto Benavente. Cenia d'Han. a les 515. di butaca mes cara a 3 pesseles: Lo OUE HABLAN LAS MUJERES: nli; LA VERDAD
INVENTAD A . /amarlo. larda sensaftiend
Tepe/sir/6, LA MALQUERIDA, per Antonia
Herrero.

sessions, 275

Dimecres, 9 de maig 1934

PUBLI CINEMA

amb
PENLLuERNADoR ESPECTACLE

TEATRE ROMEA

LIMPIA

per Mary CarlIsle 1 Blister Grabbe
Pecas: sesald numerada, 440; apees

de

1111CAIN CINE

a lee

Matinal, a les 11, 1 pta. Tarda, a t an. 1
O numerada. ose ane Impía s ,. CURIOSITATE{ MUNDIALS. 0058013 DE RIOSTRA
darmnental. NOTICIAR! FOX SONOR, no:
fieles d'Espanyz I iniernarlonals. PARO-

1

L'ORQUESTRA DE SIMIS
CAVALLETS NANS
SISTERS RUBIO

CALVO

Cornoanyis lírica

Tarda, a les 4 1 ro:, a :es
MagnIfic rarteIC NO FALTA NAIPE

15 cavails en ilibertat

1i

l'ev1;i,, clarn0:•.'s

LA

CIIUUPONLt

I

No

lea

a 3 pessetes
General: 1 p2sseta
COMIC

REVISTES

Aval. Mumenge, darrer dia erictuaeló de
la grandiosa companyia de revistes. Direceló: Amar Lleild. Tarda a les 413:
el sainet hile en un acte

LAS

PEPONAS

APOL•LO
TEATRE CATALA

IDEAL

Continua 330 larda: "Veronika". "Barrio chino", en espanyol. Dibulmos

NO SEAS CELOSA

CIRCO CARL

Goya, lo

—

Tel3fon 72482

Cuando el mundo te arrincone Tango
Perledn
Maje.

PRESENTACIO
del millor espectacle

Entre la espada y la pared

SASTRE

MARICEL -- PARK
Anal. diumenge, larda, dos ele dos quarts
de quatre de la larda, funcionaran totes
/es atra e elons. Entrada, 50 cenilms. Funicular 1 entrada, una pessela

Es despalma a la lanilla per a la sessid,
numerada d'aVla, tarda a tes o. N.a,
dillune. el millor programa de Barrelona:
Marta Eggerth en EL ZAREVITCH

BIBM111111•1n11nIMBSEIB

SPLENDID CINEMA

Te dansant familiar

qual ¡arenen part

ordre, 110

A, uf, farda

eorilunt artistic mes selecte
I nombres de Iota els que ha pogut presenciar Das aval el melle bareeloni, 1
que l'empresa de POlympla ha acenseguit contractar despees de llargs esforeos

que formen el

Coneell de Cent. 217 • Toleren 535 11
Aval, larda, sessló continua de 310 a 8
el [farree dia deis grana Palto

que

part d'Espanya

Interessa mostrar/ reduit.

Escila. J. R. V., Varean, 11

graneads

I FITXES-FITXERS

amenitzera Rabercs Orchestrt
I eis ea. Boye

AGUSTI BO

Icoarta CATAL.ES, sa•71,10265 ßenCIDO.

CATALINA DE RUSIA
per

Girar resina o abrice, passar-los Ile gran 1
a mitas, de 15 a IS pessetes. Es fan re.
formes. Rad: Sant Anloni, 81, Inoorlor
(locant a la pina de la Innersnat)

Per tot o
SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

FELIPE DERBLAY

110 artistes de primeríssim

RESTAURANT DEL PARC

Douglas Fairbanks 1 Ellsatet Beegner

NOCHES EN VENTA

Aval ,

ClItimenge , de cinc a ',l'U tarda;

TE SELECTE

per H. Marshall 1 Cata Marina

DIBUIXOS 1101101113

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

51aly Kld
Dilluns:

per

2 orquestres espanyoles, 2
per

Andre, Reune

"Ortopbdia Moderna"

QUEREMOS CERVEZA

Buster levaron Pamplinas)
CABALGATA

en

espanyol, per Cave Brook

NI de B.

Continua 330 tarda: "GallIpoli". "JImmy
Y SallY". "511 debilidad" Lilian Barvey
RECREU
Continua 330 larda: "La felicidad no
es el (nena". "Santa", en espanyol.
Cianea 1 Nonelarl

r

"star'' nord-americana

la celebre

Mary Wards

QUICK MI CLOWN
comedia musical. versé', francesa, magna

crencha de Lilian Harvey 1 Jules perry.
Piteas: sessld unica numerada. 5 [Mes.;
alt especial, O'so, 1 preferencia, 1 pta.
Deina, dilluns. grandios esdevenlment:

L' ll star" cent per mil
La revelad!, I l 'Salt del die

M.

Cvenov

(Jinetear

metteur en sceue
d'art

presentara el celebre Test re

rus

Bailete-m.1

estrena a Barcelona de la grandiosa
pellica/la

LA MARAVILLOSA TRAGEDIA
DE LOURDES

••n•

CINEMA

ESPLAI

COR NEE/A. entre Illuntaner 1 Atiese
REVISTA PARAMOUNT, EL VIO-

companyia moscovita, composta ge trenta enlates famoso a . en una
barmonia de frases muslcaLs, danses,
coloro, cançons populars, escenes Endes.
elles, Interpretades amb una Incomparable Justesa per notabilissims ballarins,
bellissnes actrius d'opereta 1 celebres
cantants d'Opera. Els decorals son de
"Batan", del Teatre Nacional de Praga.
El vestuarl los une exacta reproduce16
del. originals que se conserven al Tretiakovskaja, de la. Galeria de Moscú. La
música Inspirada en el folklore popular
rus, es dels mes célebres composIters

Prou de sofrir Inatilment d'a q uestes malst.
descobriment dele
Alee, precise al

per Lilian ilarney. La superproduceld
deis /alistes associats

CATALINA DE RUSIA

RIMO Il/1

Elizabeth Bergner t boughs Falrbanks, Junior

la celebre

CINE RAMBLAS

Rambla dei Centre, 1118 Telf. 155 78
Asa), Revista Paramount I Cbmica,
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
per

Orquestra del Sindical Musical
de Catalunya

AglIeSta

Gary Cooper I Charles Laughton,
co espanyol

Doña Francisquita

grandiosa supeeprodueció nacional,
amb Raquel Rodri go 1 idatEde

Varquer

(Sessin continua)
nn••nn••n•n•••n•••n••n•n•••nn••n•••n••n••n

Co n certs

mmelsa nit coneixer& el rallallc TEATRE BARCELONA
orquestra que Els Mes 7, a la nit, 1 9, a la tarda, d'aquest mes, doa extraordinaria recitals
elfrigels l'emln artista
de denla per l'excepciOnal I meravellosa

de Barcelona la famosa

TER ABRAMOFF
(Els distes de l'enteran' I

la

111.10

Aquesta original Orq uestra muan . compon.
la de vint virtuosos música 1 cantante
de fama mundial, donaran a conelmer les
mes celebres melodleS del sea etteris 1
selecta repertorl. Tarnbe debutara aquesta ntt l'Incomparable "Ballet" ungida

ANTONIA MERCÉ
ARGENTINA
aeompanyada per

LUIS GALVEZ
pianista,

1

SALVADOR BALLESTEROS

renets
— que signan, es guarelmen avlat I radlealment amb els Camote del doctor Soler& Ele 18 ‚13115 es guarelxen per ello sois. neme 1:alecciono,
Oh rentats, nt aplicacions de sondes I bugles, etc., tan perIlles sempre 1 que
nereSsllen la preaencli del Ira tge 1 Ingil no s'assabenta Ce la voslra
Venda: 660 ramones
(avariosis), enemas, herpes, elceres verle
Impureses la san,Sifilie
sang 5° (llagues
de les comes). srapclecs excreto.
loses, imitemos, acné, urticeria, etc., inalalties que lEsen per causa Mimar,,
virus o InfecelOns de ta sang, per eroniques I rebele que siga% es guareilen
avlat arnb les Pindoles ~nativas del Dr. Solare, que són la medicace aepurauve, Ideal 1 perfecta, percibe aetuen regenerant la s-tg, la reunen, :mgmenten unes les energles de l'ormanimme 1 fomenten la salid, resolent en
de les
poc Una Mea les ülceres, lla g ues, grans, forünClfla, sUpurz[10
etc. , q uedant la Pell
mucoses, cargada del cabida Intlamacions en general,
neta I regeberada. el cabe!! PrI g ant 1 espes. I no del. en Porgasieme senyals del passat. Vendar 660 pedid. Clueco.
manea de Vigor ileXUall, Polluckels,
Debilitat nerviosa Inzotencia
maarveirtige(P.:,-idue'llItaTnrninutel'u):
e ldree
u ra:Aa,rnee
Cansament mental, ¡Ardua de mom
lar, fatiga oorporel, tremolo'', palpitado.. Ir:latee. nervio.. de la dore
totes les manes/ulula de la Neurastènia o esgotameat nerviós, per cren'es 1 rebele que sigan es guaretten acial I radlcalnient arnb els PapeWat, potencial' est Dr. Soivré. Ves que un medlcarnett 5 1 1 un :Lineas
menda l di • cervell. Inedulia I mi el alstema nervles, Indicats espeelalMent
ais esgo ats de la lenentut per tole Mena d'encesos (veliz IleaSe soy!)
fina a l'estrenas
jer recueerar Integrament totes les funciona I conserverde
reciaL Venda:
vellesa sense violentar l'organisme, el vi g or sexual prOpl
660 poma. flameó.
rORTuCtAL
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPANYa.
AMERICA
Tole ele paciente de les eles m'Inertes o debIlltat nersloss, adreAsI•.
Per al franquel g . a
Gdit-no 1 trametent 050 pease/es en aeffellatetaron
50791, retiran
Laborstart Sor-1.m carrer Tse, 18,
gratis un 'Ubre explIcatiu sobre l'origen, desenrotllament. traciamant 1 guarimeni d'aquestes

guitarrista

El que diuen els guarits
LO tatue
per les

Plantea

lee tan discutidas

por primera vez o E/pa

seu sertincat de curacló en el qual diu que sofrla des de
teta tres anys de dolors articulara que es passaven despres als

el

port d'apesta Muta! en
"yatch" de la seva propletat, (limarla,
ella 3 del correal. Aquestes destres bailarIneS han actual (M'e/tenis vegades danach

que arrearan al

was. muna fent-II nposalble el poder treta/lar I amb una soba
4'5.. capea de la CURA Num. 3 del ABATE HAN1ON se 11 calmaren
de ta/ manera que por fer /a seta Oda normal.

el

deis

Después de un viole triunfal por
el Japón, China, las Indias y Egipto,
Bogará próximamente o Barcelona
el famoso Circo Cari Hagenbock, a
bordo de un vapor de 10.000 ton*.
lados Besado exclusivamente poro
este fin.
Los mejores artistas, más de 430
animales raros, entre otros, morsas, pingüinos, tigres, leones y $1111.
pienses componen este gigantesco
transporte.
RECUERDE BIEN t

CARL HAGEN

BECK

del famoso parque zoológico de

STELLINGEN - HAMBURGO

El programa de apertura se dará
e motor ea breve.

No podía
freballar
a causa del reuma En Vicenç Hernández Rielves, de Alcalá d'Henares (Madrid) carrer
de les Flors, 6, qui ha tingut a hi enviar-nos

giris milionàries
Z/Z.4

seves marittestaclons: uretritle, prestad.;
oread., ciatItls, gota mint-r, etc., de ittorne.
I vulentle, vaginills, monis, uretritis, ele..
11111,, eanatis, Nula**, etc.. de la dona, Per

zreniques

TUS505, 1 sera Interpretada per una no dilas

sobirans anglesos, ainb el general

aplaucliment de Rita l'aristocr à cia
londinenca

1E5 20 CU RES
DE L'ABAT HAMON

11•10.0. caimws.

fie

doljo weef45,7

Mary Wards

asio
(14
) Ç"."
Canea Eme..

Campe

meravell6a métode de curarle per Mitja de PLANTES, san la
medicada natural, sana, 1/inca 3 1 'segura que restablenc la

ealut, sense produir en l'orgarisme els'estralls /Ique poden caules drogues. Apuestes benefactores plantes retornaran la
salut 1 amb ella la íntima satislacen5 de /a ruda.
tia intereses& lltbre. Envieu
aqttest anunel com a Impresos.

sar

Lm ater" cent per mil, la maltea atrecole
del dla • tote ele grane confirmo d'Europa,
el durar kalt de l'Alhambra de Londret.
trArneees de»

..ed.

Aquest es el maxlm espectacle que venta
tot Barcelona, del qual donarem alee
&tau, (mutis

ilr.

V i es urinàries ritr ta`lren;

DORIS 1210118

HAGENBECK LLEGA

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

LINISTA GITANO (Manimos).

QUICK MI CLOWN

ARLEKIN

Continua 330 larda: "Ese sinverernenra
de Moran". -El resucitado", Boris Earloff.

SALO COMTAL

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs 1 ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviaciorts
de Pesquena
Mis de 50 a nys de pràctica simia ntIllor garantia
Cesa fundada tio Tes

LA CIUDAD DE MARAVILLA, documental

I

earcassona

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916

24 vedettes
EL AMOR Y LA SUERTE
internacionals, 24 P er 5lat(( enDaelIWYÍ T.Jellrne(ni'
IttneCisa)ubert, 1

ALIANZA

Aval . matinal, a /es 11; larda, de 330
545: a les 6 numerada; nit, a les 10:
Gran esa de Garifos Bunt en la divertida
comedia

NTECIMIENTO
DEL A00
EL

PARRA

ESTRENES

alalinal. 10 . 36: larda, 1. • SP5SI n3 de :l'i
545: numerada, a les 0: ni/. a
Jark g oarkie en MADHISON BOYARE
CARDEN , Gary Coeur 1 Charles Laughton

1

ami)

Venus Sport Palace Ball

iiraca numerada I Mi, a dos miaus de 10:

Cinema:

de Miguel Poet -Aregall
Nlt. I velo MI:
LA GLORIOSA

Lloguers, abonaments 1 reparacions
de mäquines d'escriure

Rda. Sant Antonl, 62 I 64 - Tigre, 27
Anal. alumenge, ball de societat, tarda
nit.

TIVOLI

1045 mati dUes sessions 330 I 0 tarda, t
10 MI: "El rey del jazz", John Bol",
"A la luZ del candelabro", Alisan Landi
CAPITOL
11 mall, dues seSSlOn5 330 I 6 tarda.
10 nit: "Fugitivos" Katbe de Nagy. DIActualltats 1 Atrae:cha

HINEE

LA GLORIOSA

ti H ECONSTA OLIIIII PER

Diversos

at mie
2 ballets de grandiós hit, 2
-~IgefflorSALÓ VICTORIA
11115-1111 - Toleran 72111111
SALONS CINAES LES 9 GIRLS MILIONARIES Valencia.
Aval, enumerarme, tarda a les 4'15, sessló

companyia. Nit, a /es 1015:
LAS PEPONAS
CATALUNYA
Demä
dIlluns.
connet de la companyia.
Anal diumenge, tarda. a un quart
ti malt, dues scaslons 330 1 6 tarda 1
Tardi, a les 5: LAS PEPONAS. Nit,
de sis; Dr. a UN ruar/ d'onze:
les 11115 funcid 3 beneficl
les senyo- 10 nit: "El Implacalfle acusador". "Dos
formidable a.it de ritmo
retes del conjunt:
mujeres y un don Juan", en espanyol.
de Pere Mudas Saca
Consuelo Cuevas. Dona: -Papa"
LAS PEPONAS
1 sorprenent fi de festa a eärrec de vaL IJ ASAAL
MosissMis
molotes
liries
1
coreografirs.
MILLONES! D1marts, no Irr ha (unció. DiMeereS, nit, Sessió iinles. 4 larda 1 930 MI: "AbraLOS
pändolos romo pueden" finirament tarda:
debut de la grandiosa companyia de re- "Elixir de amor", Jaequelin Jarquet.
Cierna. diTuns larda: LOS QUINCE
vistes titular del Teatre Romea de Ma. "Segunda juventud", l'orla inicie. Demä.
MILLONES; nil, a dos guamo, donar,
Mara Direcció art1511Ca: Joeep Cama..
"La chlenne"
primor reeita/ de rianses per
Estrena a Barcelona de la revista labre
AAAAA PALACE
rieb senyOrs Paradas I 1 ira0nez, música
Antònia Mercè
de/ mesfre Rosilio.
11 mal( 1 continua 330 tarda: "La prometida de ml marido", "A toda hélice".
ARGENTINA de graniliós
/AL PUEBLO:, ¡AL PUEBLO:
evit a Madrid. Es despalma Nil: ".Maler dolorosa". nema: "Mumereo
de postín"
als retir: es de localitals
EXCELSIOR
1045 ma/I 1 rmillmla 330 tarda: "La
prommida de Mi marido". -Delirio de /os
SU: "Nlaler dolorosa". Denla:
TEATRE POLIORAMA TEATRE STUDIUM trópicos"."Mujeres
de pe 511 0"
TelUon 52343
Gran Companyia ti. Comed. Cdmiguee Bailén, 72.
LUPE RIVAS CACHO
COMPANYIA GALLIGÓ Continua 330 MIRIA
tarda: "Con nnisira alAval. diumenze. 11 mall. grandiós Aval, dia e. de mate, a Ans gneis de 5 filerara', "Parece que fué ayer"; n11: "Anny
leiht al Mapy Cardes, Fernando Cortés,
chofer". Denla: "Loa ocho golondrinas"
de la larda:
Detrae Vila I Jayra. Desfilada de manlERAN TEATRE COMTAL
Funelei organnzada per
quIns de -Le Printemps", i regal d'un
1 t tttvtl I continua 3 . 30 tarda: "Con milnade! entre el piefle , a elegir. Tarda,
slca y astucia". "Parece que fue ayer"
L'INSTITUT DE CULTURA
330: DE ESCALERAS ADAJO: a leS 6 e aNoticiar).
NII: "Pérez contra Pérez".
I
perla/ I ni!, a les Soli',: TRASTOS VIEI BIBLIOTECA POPULAR
Denla: -La felicidad no es e/ Muera"
JOS. FI de lenta en les funrions de les
MONUMENTAL
1 le' 1015. Dillans. tarda I n11: TRASDE LA DONA
TOS VIEJOS. La funeld de la nit a hOnor
II matt 1 continua 330 larda: "I.a vida
de Tina Gasc6 Corleo, "Miss Pollorarna". Per 1m:harina: a 111,titut cle Cultura empieza". "He 5ido espía". No: "Compaderos de fatigas", nema: "811 único pecado", en espanyol
ROTAL
11 matf 1 continua 0'30 tarda: "La vida
GRANTEATREESPANYOL
empieza". -I/e sido espía". N'U: "Com.
unleo
paneros de fatigas". 'tema:
Companyla de JOSEP SANTPERE
pecado". en e8liallY01
AMI', dirime:lime. tarda, a les cutre, 1
B OHEMIA
d[ti:
Sil, a les
II mill I continua 330 tarda: "Amor,
honor y camanduleo", Yllm Summerville
EL REI FA TREBALLS
"El hombre Invisible" en espanyol. NI!:
"CapItan de corbeta". Denia: "Melodía
en ara!"
FORÇATS
PEDRO
Anal, tarda, Mies sessions. a 'el 315
1 a Iras 0; nit a les lo: darrcres
d'Atina Malee 1 mdslca del mestre Sunyer.
Continua 330 tarda: "Capiten de rorprojecefons (Irr ueSt pro g rama. RE150 %Tonta noria de la ean Cara! ami
beta", "El hombre invisible' en esp.,
VISTA PARAMOUNT. BABADO DE
11817, lt deconcions nones de Batge.
ayo!. NU: "Amor, barloe y eamandulas".
JUERGA, per Nancy Carro!' I Cary
LlUts 1 Buye. Bolle:es de Roberto. Glria,
Sido Summernille. flema: "Alelodia en
tiran!.
NOCHE TRAS NOCHE per
tarz. planea
azul"
Goa ge llar i, Cnnstanre CurrimMes
Es deopatma a Das els centres de 1.3111tats
DIANA
1 51ae \Ves!. Sdu fitus Paramount
Continua 345 tarda: "La amargura del
em••nn••
•n••n••••••n•nnn•n•n•nn•••n••nn•n•nn•n••MrtnINIMMenb
general Yen". "Delirios del trópico".
'Los que danzan", en espanyol
per Iota la

de Madrid

Companyla catalana
Primera antelo: ASSUMPCIO CASALS
Primer actor I director: JOSEP CLAPERA
Aval diumenge. larda a les naire:
GALOS:
1 representació extranrdlnalla de

PeUienie
na Batee
es "r
eaAquenta
cap mes
ealg de
ona
duran! la present temporada

1 cèlebre orquestra russa, 1

EL TERROR DEL BARRIO
1 la grandlOsa revista

Companyia del Tantee Marta Isabel -

BON NEGOCI
fabelcaci6 en taller selle/es de novel ad si
aen per rettrar•se. Esc. 7952, Vengara, tj

¡Vil, a mes: ROBA CORAZONES

Butaques

LA ROSA

TEATRE BARCELONA

delaeu de vetare apuesta deliciosa
earnedia musical

saladíssima clowns

I
pel celebran tetara Mayra'
TEATRE
Dimarts, debut de la g ran l i M c Cae - DCL AZAFRAN
Deepats a comptalorla

clIvo de la ven d'or
Rlcbard Tauber

Germans Díaz

CHULAPONA !

mina Alonso me l'obra

Paleele de Areola. 2 3 Teil. IRME
Aval, tarda, a les 330 , sessal famlllar, a prens populare: a les sis,
sessió Penuria u nt, a les deu:
Estupend programa:
interpretada pel

mei meravelids

Palau de la alesira Catalana
Detalls: ChIris, 43 , primer. segona

N."
taré

d'Europa i Amèrica

.•nn•n••n•n•n••••n•••nn•nn••n•

Principals interpretadors: MatIlde
Verguer, Tereslia Planas. Emlli Vendrell, Carme Llanos, Valeria Rifle
Parts, Anlonl Palacios, Nliquel Tejada
1 Jean Baraja. Demä, tarda. PUM/mes des de 2 Mes.: LA MARCHA
DE CADIZ i LI.1!.81 FERNANDA per
Emil) Vendrall. Nit, 1 cada nit. rema
LA

el

pe'Llzr:ascccei
Producc16 Metro Goldwyn Mayer
g espatten toealltats amb volt elles
d'antlelpactd

RENAULT
Sedan 17 M11, luso, venc
cundo Molo abOnant-me diferencia. Ud;
Passelg de ColOM. 5, tenda

Es

en

El centinela del amor

AYERES

Al plane Alexandre VIlalts

10 en punt d• la nit

SO el

2 HENSEN

MAURICE MARECHAL

a

pta.

Els 5 FIOCHI

r7171771777i177571
Lluis
1

DIrestor: SINOS JAROFF
Dill 22, a les deu de la nit, l'eminent
vlolonrellista

11 Mil CON D CII

Grandiosa solemnitat
artística

RABIES LONDINENCS catira aläglea. I LA
LLAMADA SECRETA. MI, de 830 a
lost loada. continua,

Cor de Cossacs del Don

Aval, matinal a les 11, al proa
Unte de 2 pessetes
calquen. semana

La novia universitaria

Llärla. 111 - Tel•fon 1111211

Aval, diumenge, mahnst, a les II; larda,
Mies svsslons. a /es dos quarts de guatee
I numerada a les sis; nit a les deu:
La preciosa producen',

funcione

Puenr, ntt, Inauguració de la temporada
oficial de primavera, smh la celebre romín:iota d0 BALLETS RUSSOS DE MONTECARLO. I.ES SILFIDES. t.sliana de CHOREARTIUM. EL PRMICEP ICOR. Conirillia
Obert Cahonarnelll I es tieso.] l'ha a romptadorla per a les tres primeres repre-

ItilEirr201POL

Dos lmportantIssims concerts exclusivamena per als socia
d'ASSOCIACIO DE CULTURA MUSICAL
Lila 19, a les deu de /a nit, el rarnosloslm

Plega.

13.30

••••n•

la capee
per a un
mes de
tracia-

ment

GRATUIT
Director

de Laboratorla Botánica 1 hienas. Randa
Senyor
de la Univeraltat. número 6. Barcelona.
Bernias-vos enviarme GRATUITAMENT 1 SE!~ COMPROMIS
el butlled mensual "Lo que dicen los curados" 1 el /libre "La
Medicina Vegetal".

Nom
Carrer
Clutat
Provincla

de

