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L'anlvermarl El rei Boris, de Bulgària, amb
de l'Exponlehl
la collaboració del partit militar,
del 814

implanta la dictadura

Confessem que l'encert d les nones si, mott observadora fins dels
previsions en el que fa referencia a Ifni, mis pede detalla, han pogut veure
que en altre cas podria omplir-nos de sa- que en finar lea sabidos» deli m ita do.
tisfacen), ara ens causa veritable contra- readel nutre territori, alunes s'han
rietat, perquè les presumpcions es van hagan d'abandonari que ara es ven la
bandera francesa allá on s'hi va posar
convertint en Sets, augmenten els
atunes flores l'espanyola. Aix6 amb
i aquests s'agreugen per moments.
Es poden buscar i fins obtenit títe- gent tan simplismicom aquella, seasres político en costa d'ordrt interior pel pre recelase i que dóna molla imporprocediment conegut amb el nom de co- tancia al 4s5 -ions, interpretant-ho a
razonada, encara que això no sigui re- la seva manera; Es d'un efeete descomanable com a sistema; però de cap ase?».
Van acollir atnigablement els esmanera no ha dutilitaar-se en afers Colonials i de protectorat, que en tot mo- panyols i denenant protecció i defensa
contra posaboleV agressions, i ara
mee, des de la sera iniciaci6, teten un
caire internacional, amb possibles deri- ens veten insegura i vaci g ant a la
vacions i repercussions, sempre delica- primera' dii iculttt, i sabran, perqui
ells s'embuten de tot,- que el cap
da i plenes de perilla.
El senyor Le.rroux, en aquella rao- del Germen encara 'ha d'estudiar • el
mente President del Gorreen, va orde- que caigo; fer, ¡ q ue si es faca farà'
nar l'ocupació d'Ifni, i era de penear a pee a poc; i que, per a desemban.
que, en fer - ho, obrara conscientment car lames, material i queviures es
despees d'estudiar amb gran cura, ell penes fer un moll allä on la barra
platja seti els seus collaboradors, els antecedents no permet acostar-se a laesti
agitada
de la qüestió en tots tis ordres, i des- se gran :senil, on la mar
el cora
aapee...
Sabran
que
aireled
prés de formar la concó que l'obra le
acije,
començada podria legue sense mis di- nel Capas, Tboune que ti tina
ells, es queda a
ficultats que les naturals d'una enigma moral decisiva sobre
ordres,
perb
¿ciprés
Tetan,
esperant
de tal mena.
Val a dir que per la nutra banda, i d'haver dit que no ti ganes' de tornar-hi, potser espantat de la falta
en els moments de mis «aria governa- d'assistincia
efectiva a les altes estemental, sentirem que s'obrava amb certa
res..
Es el pitjor que podia pesar.
lleugeresa, perquè els passos inicials desMentrestant la mar fa de les sena,
cobrien imprevisions de cap manera exsense desarmar, i
plicables, i per això tiren pública els els nómades catan.

Anem passant els dies sense
cia ni glòria de la República a peu
coix. D'ençà de Ilur triomf electoral,
les dretes no han pas viscut díns una
S'I a
escaparata : per llur exercida mediatització, per llurs vots, s'han fet responsables de tot el desori, de tota la
Negocis Estrangers: se- davallada d'Espanya, avui represa,
EI coP d'Estas realifsat per rei Boris ministre de
sine, per la vella ideologia. pels vells
Pot donar Peu a dive rses intcrpretacions, nyor Glieorgier.
Interior i interinament Justicia: costums. Aquell arborat afany de
i abatir que res ha dioses- deplorar per
riure. aquell desig dexcellencia,
hatrr donar una dicladura mis a Europa. senyor
aquel1 interés popular a seguir, a
Hisenda: senyor Todorov.
Bulgaria era corre/clamen: ariloda als
encoratjar les forte; embranzides del
Guerra: senyar Zlatev.
Bakans; marrar els Marcos amistosos
poder, han fet Iloc a una depressió,
Intrucciä Pública: senyor Molov.
de lugoslavia, persistía en una politica
al retorn de l'escepticisme i el tedi.
Cornerc i interinament Agricultura: Arana. essent encara President del
que no Podio dur a cap reintrat.
No ha alai mai possible dc saber 3i senyor Beyadjiev.
Consell de ministres, es va permetre
responsabilitat de la situació recala
Obres Públiques i interinament fer- un esplai: ;la historia d'Espanya és
proel
mis
i
rocarrils: senyor Zatgatier.
tan plena de provatures d'emancipaen el rei o en Muchanoff,
Sembla que el Govern ha estat ben ció fracassada a mig casi, o pel fat
bable a que hi tingnin o vetare iota
somort de la incompleta capacitar
dos, sota alguna influència estrangera. acollit pel país.
En el programa del non Govern fi- política o pel mig ale de la voluntat
El 11014 govern dictatorial brilgor no
iota
politica
iriternacollectiva, que hont diria víctima
gura
l'organització
disciplinada
de
descabdellar
podrá
cima/ gaire dijeren de la del govern l'Estat, preveient-se la unió d'alguns d'una reeixida inaledicció de gitana!
Ministeris, el restabliment de l'equili- ¿Seré lambe, es preguntara Arana,
precedent.
A Sofía saben Prou bar que tat ade bri pressupostari i del principi d'auto- aquest nou inici generós condemnat
a la submersiä en la renascuda inditindra
baleanica
rtat.
de
la
Pau
perturbador
per conseqüencia l'aplicacid de l'amiEl nou Govern restablirà les rela- ferencia, en la miseria reconstituida?
cié L del pacte de Londres, triza és cions amb els soviets i tractarà de Potser avui, gairebé arreu dEsparecorden aquel'oteará' militar.
mantenir cordials relaciono amb tots nya, molts d'esperits
lles paraules. Pero aquest pessimisEl Poble bitgar so ti un caràcter els paisos, especialment arnb els Es- me,
si
passes
de
noble
ppeocupació
gaire dócil i no ca pot dir encara cona tats reina.
a excusa dinircia, seria d'una incom:lastra Pres el nau domen, encara que
parable gravetat. Catalunya almenys,
les noticies oficiases diguin que ha estar
no admet retorn a aquella amiga
bett rebst . Recordem que en les darresignació, no pan exempta de verreres eleccions gairebi tors els manía.gonya vil. Si el republicanisme esd'espartits
pila
pis joren conquistats
panyol desistís d'una renaixença apasq uerra.
sionada de totes les valors, del gran
Sofia, g. — Els rumoré que circulaardiment i el gran esclat de desig,
ren sobre la possibilitat d'una acné
aix,a quasi equivaldria a tenir a Caimminent de l'exércit en la vida pública
talunya per gusté de totes les seres
declaracions de lleialtat: comportaria
ja sän una realitat.
no solament el tracia de moltes d'esDesprés d'haver mantingut durant dos
perances que havien traspuntat en
dies negociacions amb diferents partits
brees doloroses o abaltides. sinó el
el sel yor Mouchanoff, ex-president del
traçar d'un ribet negre al volt de Caa
resignar
l'enConsell, es velé obligat
taiunya, duna frontera de desespearree
que
ii
havia
confiat
el
sobra.
Les coronen c-fic foren posades aliir
rança, bah:latineas hons conserves en
A la nit, les troles acuparen els prinal monument de Rius i Taulet
l'esperis tota mena de recances pacipals llocs estratégica de la capital, i
triótiques.
la mateixa maniobra s'efectué a les prinLefectiritat de la República es
L'exolis d'original d'actualitat ens cipals ciutats de provincies.
rúnica fórmula per a la unitar. No
Les habitacions dels ex-ministres estan
obliga a sajornar fina a dimarts
ens
obliguéssim pas a confinar el
la contInuació del reportatge de Vigilades.
nostre optimisme en ele nostres asTotes aquestes operacions slian desJOREP MARIA PLANES
bits peculiars. Es obligatori de forcabdellat dintre de la calma des absomular aquest franc advertiment.—Un
L'organització de l'anar- luta.
daler ascensional en tota Espanya fa
La circulació, que ha estar suspe.sa
de nosaltres uns collaboradors; Fatui_
quisme a Catalunya i a a les
tres del matí, sita retires al
ment , si abre cop vingués a planar
Espanya
amb les seres ales feixugues per damigdia, pecó les comunicacions teleEl
Bulgaria
Boris
de
rei
munt del que haurien estar propOsits
fäniques i telegräfiques l'estranger
segueixen controlades pel Goveru.
de justicia i de bellesa, iHusions i
El rci ha firmar un decret reunint
n'an ules i esgarriiances enganyoses
El rei ha. fià gss.4eerdt Ajase- de
un
mateix
Ministerí,
que
es
denoresurrecció. deixaria e] catalanisen
(mi Ies eorts. •minara de Consunicacions, els d'Obres
me tot sol en la sera irrevocable emEl
notv
:
11anceuit-Ma.
.
Governlia
presa vital. Avui con/ avui, la RepúPúbliques i Ferrocarrils, i en un altres, que es dirà d'Econornia Nacio- nifest al país eh el .qual declara que blica, en la plenitud de la sera humanal, s'agruparan els ministeris de Co- després del fracäs total deis Governs nitat i de les seres reietes solidaritats,
de partit s'imposava la constitució viu a Catalunya, exernple, lliçó, instriomial commemoratiu es de construir:- merg, Indústria, Treball i Agricultura.
tancia. Catalunya té encara la mi
E] nou Govern estä constituit per dun Govern nacional.
ció roniaita, forca mutilas. alcas dansunt
elemento
del
grup
politic
Sveno,
per
estesa, els braços oberts. Ven. per la
duna gagueases pilustres a l'un de,s
membres
de
la
Unió
Agraria
i
del
banda ponentina, unes pullulacions
Viva
~oció
a
Bofia
caps del viaducte. El peilt de Martorell Partit Demócrata, així cont pele Tanmicroscòp i q ues, i hom diria que no
formara part de la "Via Hercúlea",
El cop d'Estat ha produit viva emoció res Inés. Però encara no e3 deseoYanaki Moloff.
de
kavistas
a
de
les
de
l'Imperi,
que
entrara
a
on
No obstant, es pot considerar que a tota la ciutat.
ratja. No pot arribar a creure que
la Peninsula vora Perpinya i seguia els 'siembres del Govern, per la seva
L'anunci de la dictadura militar, els això darui sigui sinó un parentesi.
per Empúries . Barcelona i Tarragona, entrada al Gabinet, han cessat de re- representants de la nual eón almenys fet per a revisar les inexperiències i
on es bifurcara, i arribara a 1...ádia i presentar Ilurs partits, ja que el Mi- personalitats titila ha causat gran sor- redreçar les errors. Ella descompta
a Saragossa.
nisteri no podré mantenir-se més que presa,
un densa pròxim i tot eFferent. I faEls treballs de restauració realitzats en la mesura que gaudeixi de la conL'estupefacció ha estar tan gran, que ria, no cal dir-ho, tot l'esiorg que
Iran consistit en el desmunt de terres, fiança del rei i de l'exércit.
no solament els ministres del gabinet caigués per a ajudar-hi .• Perä convé
El grup polític Zveno, al qua! per- Mutxanor ignoraven que no formaren de no derxar - la tota sola.
a més de tres metres, e ma . la construcció
d'un mur de contenció, al peu dé la tany el nou President del Cansen, part del Govern. sinó q ue ärllanc els
L'ensenyanga de l'excepció catacarretera. Les baranes interiors del aixi com diversos del; seus collabo- nous membres del Govern no basiert es- lana és aquesta: un republicanismo
a
la
que no atorgui a cada contrada esparadors, ha inclös sempre en el seu tat informats de-la novetat.
pont han estat tasnhís rebo viles
programa un acostament intens de
nyola una mesura de govern, és pricticament un republicanisme hibrid,
Iugoslävia i Bulgaria.
Una
versió
de
Londres
El Gorern sita reunit a darrera
amb perill de caure en l'anodi. Calen
hora de la tarda, i ha nornenat el nou
regions ardents perqua la República
El moviment sembla oue ha estar or- sigui real. A Espanya, per greus modirector de Policia i el non alcalee
ganitzat
per
l'Associació
Nacionalista
tius psicológics. no hi ha de possible
de Sofia.
recolzada ser l'exi•rcit i la policía, i
sitió el joc de refetes personalitats
desenrotllat sense la menor efusió de collectives, o el destriament cada veEl nou Govern
sang,.
gada més menut era personaliarnes
Sofia, /9. — L'agencia telegràfica
La poblada, búlgara ha acollit gene- estérils. El primer aternptat contra
búlgara anuncia que a l'objede d'as- ralment amb calma l'establiment del l'Estatut — i contra tots els Estatuts
segurar la constitució d'un non Go- Govern dictatorial que, segons infor- possibles— ha pres forma. Les drevern d'unió nacional amb l'ajut de mes de darrera llora, sera presidit pel tes. elles. saben Ilur paper que éu ,
l'exercit, el rei ha nomenat els tIOUS senyor Gheorgiev, així ron/ la dissolució volent una Espanta sense esma ni
ministres, i ha firmar al matéis: temps de la Cambra. a pesar oue no s'hagi pre- resistencia, defensar el centralisme
un decret pel qual es destitueixen els vist la celehració de noves eleccions.
inorgänic. Però l'Espanya vital, la
membres del Govern alutxanov.
diu que aguest mati a primera ho- que s'lla redreçat en moviments de
El nou Govern quedara constituit ra, quan l'ex-primer ministre senyor suprema conservació. no ha mai obeit
de la següent manera:
Mutxanov i els sens colfe.gues han anat a una consigna central. sinó a ritt
President del Consell i interinament per utilitzar el telèfon per a iniormar- alçament coniunt de tots els indrets:
se i declinar Ilurs carrecs, mmc, ser han tots a la una coni si cadascú anés
pogut fer, car horn els ha manifestat a la sera. Qui tindré por d'aquesta
que cap conversa telefónica particular caracteristica espanyola anirä a rase,
no estora autoritzada, i que havien dej- sabent-ho o no, a la mentirla. 1 la
mentida, que pot semblar un elixir
an d'.asser ministres.
També seit ha prohibir q ue sortissin meravellós, no es sbtó aignapoll.
Josep CARNER
de llurs domicilio.

b

ans-dahir el senyor Calvo Sollo s'algara a parlar per primera
eegaia al Parlament de la República.
Gra i es a l'amnistia hein pogut veure
0111 un diputat que en el seu actiu
politic no té altre títol sinó el d'exmiir:tre de la dictadura era escoltat
per una Cambra de la República. Per
mo• s que es refiés del seu cinisme,
^e:" esmussada que tingui la sensibi',:tat, per força el record d'aquells
mys que sota la seva autoritat l'opilar era defiere, se li haurà iet present
, desagradable en aprofitar-se d'una
libertar que la dictadura no va tenir
seny ni cor per a reconèixer mai.
seguretat i les garanties que ha
trobat ara fan mes odioses les persectico n s i la tirania que ell avalara,
de les quals n'es responsable, encara
pe no sembla pas que n'estigui gaire
avergonyit. Tampoc, però, no estaré
pire orgullós de la seva primera
¡demudó, perqtre l'aura vist prou
Di que no ha produit l'efecte que
esperara.
Ni els que confiaren en ell tampoc
ro esperaren amb. L'home que baria
els sedentaris desannats, sota el perecela.
ee provocar l'incendi passional no ha nostres
El coronel Capaz, acompanyat d'al- rill d'incursions d'animas i deis seus
pogut conquistar un instant democió.
a les terres:de.coarencollaburado rs, gens abnegada, fine ramatsahuecad
Abans de parlar, quan les esperances guns
aetnal -Es aren i s'ha
La
disposada al sacrifici, va fer aceita de
encara palpitar en, aconseguia sin presencia a Ifni, i hi planté la bandera agreujat amb les declaracions del cap
aplaudiment nodrid; en acabar de espanyola. Fou rebut amicalment pe/3 del Govern, que resulta mana "minoparlar, un aire glacial paralitzava les indigenes, i procedi seguidament al des- ritari" per a una cosa tan delicada.
No per derrotisme, sitió per un deurans dels seus amics. 1 encara hí ha armament dels sedentaria Això vol dir
hagut alguna cosa pitjor per a ell que Capaz, per la sera banda, va pro- re de consciencia, donem el crit dae:s seus: la seva intervenció ha pro- cedir amb intelligéncia i seny i deslía lenta.
Iipi, tal torre Instan les coses, pot
vocas un estas de republicanisme que
de la preparació necessiria.
donar un gran disgust.
no imaginaren; ha calgut només que
desembarcarles les torees, després
Ja
el seu adversari sabes posar en les de multes angúnies i dofegar-se uns
paraules un calor, una sinceritat, una quants soldats, es va procedir a ?retare
eoronal Capaz
convicció ben distinta de la seva per- posicions i a deixar destacaments, i tot
qué a la Cambia es produís una rat- seguit va surgir un conflicte de limita
xa d'entusiasme, mentre els seus amb As francesos, i es paralitzaren les
torna a
arries callaren i els seus afino l'aban- operacions. El coronel ha anat a Madrid,
Madrid, 19. — Aquest rnatí, a dos
donaren sense esma per a atenuar ha donas explicacions a l'actual presi- quarts de vais, ha sortit de Cuatro
la seca desfeta.
dent del Govern, senyor Samper, que Vientos, cap a Ifni, el coronel Capaz,
Certarnent no era pas aixb el que aquest ha sentit posant una cara — les al qual han acomiadat el cap de rAeesaeraven els qui han maldat deseo- informacions gràfiques ho demostren — rädrom, comandant Maza, i diversos
peradament per obrir-li les portes com si es trobis escoltant una lliçó militare amics dels coronel Capaz.
del Parlament. Dos anys llargs de de sànscrit o d'àlgebra superior,
preparar-se, dinformar-se minuciosaui ha passat després?
ment;
eiscurs cocas dos anys seihee explicacions donades pel senyor
cuita a una temperatura dodi d'a- Samper als periodistes, acabat un ipat
mor propi emmetzinat realment sem- al qual van assistir, earriclats pel senyor
'p iara que havia d'ésser una altra Lerroux, el cap del Govern, el senyor
Osa. PA que ha dit i tos ho ha dit, Capaz i alguna oficials dels que van
l'hose que era l'esperança del regim prendre part l'ocupaciä, ens ho fan
caigut dirieu que ha vingut eixalat. saber.
Aquesta tarda, a les quatre. es Jara
El senyor Lerroux va voler acomia- la visita oficial a l'Are roma del Pons
No era això el Que uns i altres esperaren d'aquell qui bou un jove bri- dar-se del coronel Capaz i de les per- del Diable de Martorell, que acaba de
Nos, que el cotitzaven com un sones que han cooperat en l'ocupació per restaurar l'Institut d'Estuchs Catalans
temperament politic de primera for- a expressar-los el sets agraiment, i va per encame de la Generalitat de Cataca. Ell ha estat el pitjor adversari convidar e! senyor Samper.
lunya. Hi assistirà el conseller de Cultu
La conversa de sobretaula va esser
d'el! mateix; els qui seis refiaven re-ra,epsntciodl'IuF_scor.eixen que no donara la íeina que anecdótica i molt interessant, i es rela- dis Catalana, del Servei de Turisme, de
suposaven. Aquesta intervenció. però, taren saborosos detalla de la forma clel les nostres associacions darquitectes i
eis haurà fet servei, perque els ha desembarcament i dels incidents de l'o- d'entitats d'excursionisme. Es oportn, a
permée de veure que no tot eren cupacirl.
propòsit de la restauració, de divulgar
parlat de plano futurs?—van unes dades:
ilors i violes per a ells. El record
Samde la dictadura encara és un revulsiu preguntar els periodistes al senyor 110
A misian segle passat, per conera
—
q ue no falla; uns la Lliga sita ;ist per i contesta, aquest:
quan torni de veniéncies del tränsit, bou alçat e l erDilluns,
i
afegí:
aporté.
obligada a redreçar-shi i s'ha sumat
aquestes ren de la carretera. El nionurne nt (Peals qui aplaudien ei senyor Prieto Valencia, em propasa estudiar
veure el di en bona part soterrat, i van deixar
contra aquel' passat oprobi. A Ca- qiiestions réfatives a ¡fui per
pugui reatalunya irisara molt a cicatritzar-se que s'lla de fer i el que es
cintes opero'
aquella ferida, i la Lliga no ha perdut !rizar; no si si es !arans'ha d'estudiar
locasió d'inclinar-se davant la cata- eines, peroné aloô tambe
lanitat ultratjada, encara que per a detalladamen t , arnb molta atendí); de
afianear les posipagar aquest tribus hagi hagut d'a- moment procurares
cions obtingud es i proporcionar organitplaudir un socialista.
zació al territori: a poc a poc veurem
I en un ambient d'hostilitat tan el que es pugui fer i quines possibilitats
nunifesta, rea-ministre de la dictaté una incursi d al Sahara. Finalment ha
dura, l'home que deixá un róssec dit
que s'haura de veure de construir un
obligacions i dispendis monstruosos
ar i que el coronel
t la República, proposava una altra moll per a desembarc
va a Teman, on esperara ortcradura per a remei. Com no Capaz sen
larien d'acotar el cap esmaperduts dres.
Les manifestacions del senyor
seus afina rnonarquitzants i de
causen pregona tristesa
les dretes si l'home que proposava Samper ens
grossa preocupa ció perque sen desapesta insensatesa durant sis anys iprèn
ben clarament que el cap del
tinzué a les sesea mano la Hisenda Govern, que és qui ha de dirigir perd'Easanya, sense control ni fiscalit- sonalment la política, a hores d'ara
sació de cap mena i el déficit aug- no sap qué fer, i que comentará
menta en proporcions atuidores? a estudiar la Qüestió d'lini quan torni
¡Com devia anar la sera gestió de Valencia, i que tot el que s'hagi
.lunesta si després de tants anys avui de fer es farà molt a por a por.
aneara no té sinó dades provisionals
Aquesta "parsimänia" era justificacraquell daltabaix financer? I en da i convenient en estudiar Valer
¡Tuestes condicions, quan les xifres abano de desembarcar. Ara, la calma
definitives l'acusen d'ineptitud i de és perillosa, perillosíssim a. S'ha planpe tulancia insuportable, gota acon- tat la bandera a Ifni; allà hi tenían
aellar un altre govern dictatorial. No prop dc dos mil }tomes desembarcats,
es diputats, les pedres, s'algarien desproveits de material sanitari, Els
»rara una temptativa d'aquest ordre. indigenes, sempre atenta al que panbegürament no era aquest advertieent el que els monärquics i les
dretes afins esperaren recollir de la El manager de Sehmeling
i ntervenció del g en líder frustrat. demana una indemnització
I en aquest aspecte es concentra tot
ri nteres de• la sessidi de divendres. de 200.000 &dan; per dele>
D esprés de Fespectacle d'aquest dia
ció illegal
deis comentaris de l'opinió, els encanes del regim, la gent que ja es
En arribar a París, despre de la
treta tocar el cel amb les dents, elan- sera detenció a la frontera i•d'haverran convencut que no hi eren tan se explicat a Barcelona amb el jutge,
a l a vora com es creien. La inter- el nord-ime rica2 Joe Jaeobs,..manager
venció de l'exministrt i collaborador del buscador Schmeling, aha'afanyit
Martorell, restaurat per l'Inatitut
de Primo de Rivera mis aviat ha a fer declaracions als periodistea.
L'arc tomä 4.4 Aopt-del Diabi•
Segons Ilegim a "ParWMidi",' Phod'Estudia Catalana
obert abismes que no pas ha escueme
del
cigar
es
mostré
molt
content
tat distäncies; la victòria de novembre ja no és tan riallera; probable- perque el jutge barceloni parlava tan
viaibles el terrapli, el basament cuida justa. Ha estat construida, a més,
rnent no trigarem gaire a revire com bé l'anales com en mateix. Joe Jauna part de les pilastres. Les perfec- sana amplia escalinata per salvar el
l'impost
e
qu
cobs
Ii
hauria
manifestar
tea proporciona kren perdudes. Poste- desnirell i poder situar diverses baranes
els coaligats d'agüe!l dia es ¿emanen
«notes mútuament, i s'increpen. d'utilitats que li reclamaren havien de riortnent, el trae de la carretera va de ferro als ¡loes de perill. L'aro olepagar-lo, d'acord amb el contracte,
al costat reas, , dones, ara, una major grandesa i
Se nse pensar-s'ho, aquest serä
els promotors del mata, i el jutge, en ¿sien desviat, i fou construit
ferver que l'ex-ministre de la dictava fer innecessäria és posaible trepitjar les antigues limes.
l'hauria pose en lliber- un m'ir rima queL'Ate
vista
d'aixä,
roma de , Mar .
aquella reforma.
dura haurä fet a la República.
deis •treballs fea •acordada
tat tot seguit.
un 'dels momeen» d'efe antie a L'execució
proposta del conseller de , ',Cultura.
Jacobs, per6 no es clima per satis- ,torell'is
Sis
notable
de
Catalunya:
El.pont
,Iteuedeel
'
taricterde- l'obra a
fet, Vol que la sera detenció els surti
própiaMent dit, fou substitgit 'a
P ont i Sabelli repren- cara als que el feren detenir. A aquest
realitzades'' conjun efecte, un advocat intentaré, en nom l'Edat Mitjana per Uni ares apuqtats, inent pels Serr eta de Ments
onlun Hin.
dran el vol avui
seu, un l .rocés per tal de demanar ala iue són els que han donar origen al, rics •fj de l'Institor d'Estudi
Cata-.
organitzadors del mata Schmeling- inom popular del, moisdnent. Obra roUzeudun una indemnització de 2oo.000 mana encara egissistena són les des lana 'i . el d'Obres rühliques de la Ge Dublín, 'in — Els aviadors Pont
_ a ~Wat. Ha unelbuit ROM -ayrobse
Sabelli reprendran el vol cao a Roma, dòlars.- com a causants d'una deten- pilastres ~ira its 4inal r *M'asa
;
l'un cap i a l'extrem el pont gótie. Lore l'Ajuntament de Martorell.
eiO
deS, a is tarda.
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LA REPUBLICA
A PEU COIX

dimolt el Parlament el nou üovern
vol tenir el earketer de nacional

Avui tindrà lloc la visita oficial
al Pont del Dial:0e de Martorell
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Hoce creu que aviat

es formará un gavera
nacional

l

1 que s'anirà a u alec-

Les

dretes

ciona a 18 tardar
Madrid, 19. — Avui ha estar bastant animat el Congres, a pesar de
la vacança parlamentäria. Han coincidir asombrosos diputats republicans
que comentaven el debut crahir a la
Cambra. Els mateixos diputats radicals no b ' e›ta ve n d'elogiar el discurs pronunciat pel senyor Prieto, si
be opinaren que el senyor Lerioux,
sud/ l'amnistia, baria contribuit a ter
desaparèixer el mite de Calvo Sotelo.
Els republicana dels diversos mansos considerasen gime e] servei prestar pel senyor Prieto al régini es vena mes aviar del que pot imaginar-se.
L'acostarnent republici d'ahir deien
que. sera un seriós obstaele al Govern
majoritari, que pretén la Ceda, fins
al punt que el consideren absoluta.
suena impossible, àdhuc que a'inventi.
.En una conversa en la .qual han
pres part diversos diputats, entre alfree els senyera Barcia i Serridell, es
creia que el poder adirl molt acial
a 1111/11S dele roul)lican, entenent per
abrir un Govetra nacional, que, presidir per Sánchez Ro:hin o Maura, con_
centri tots ela republicans per tal de
ise mies noves *laicismo aliviardoi
vinent.

—Dila que ;edema la nostra hora?

—SI; tul l'hora d'estiu.

_

Diumenge, 10 de maig de 1934
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IDE Lai
"Berkeley Square", en sessió
"Mirador"
Fantäsio

Fox

Producció Fox, de lesse L. Lasky,
treta de l'obra de John L.
dirigida Per Frank Lloyd, fotografia
d'Ernest Palmer, nitisica dc LOIliS de
Francesco j interpretada per Leslie Howard (Peter Standish): Hc a th er Angel
(Helen Pettigrew); F. Gottschalk
(Me. Throskle) i Colin K ei th Johnston
(Tont Pettigrew).

habitació, on no ha entrat, al cap de
cinc minuts d'arribar a la casa. Paria
pintor Sir Josuah Reynolds d'un quadro
—"La musa trágica", el títol del qual
el pintor encara no ha revelat a ningú.
Parla, sorint, en temps passat, com si
el, seno interlocutors iossin morts. 1 aix6 produeix tot seguir en els personatges que el volten un ekzarrifament
d'horror, la sensació de trabar-se davant del dimoni en persona.
Només la filia perita de la casa, que
tambe té un cert do d'enderinadora, el
compren intuitivament, i l'estima. Stanclish tambe; però les memòries diuen
que es Zu casar amb la gran i hi
temr tres filio.

LA MARQUESONA
Vegeu-la una vegada i la recordareu sempre

caldri subjectar-se, director, actors,
electricistes, accessoristes, decoradors,etcetera, etc., etc., etc., etc., etc., coroscientrnent i fidelment al guió establert
pel subconscient de l'autor? AixO potser ens portaria a la negació del subconscient en la indústria del film surrealista, i no ens come. Suposem que el
subconscient de qui sigui ha regnat e»
rei i senyor en la construcció — diguem-ne construcció? Dones diguent-ne
construcció — de "L'Age d'Or". Ei titol ens recorda alguna cosa. Ens recorda, per exemple, aquel; temps en que
dcien que tothom era feliç, per?) ensems
ens fa pensar en la nostra época, que es,
no Vedar d'en, sine, l'edat de Ion. I in,mediatament aquesta antítesi fa néixer
im argument. Quin és aquest? El de la
IlMta sense mute. Tot seguir Seils apareix un documental (la lluita per la sída) d'insectes, i tenim les baralles dels
escorpins. Be, molt be. Peró després
hem de referir-nos als bornes, i totseguit
pensent ;¡ve l'home es molt poca cosa, un
inserte immund, peró, cont rescorpi, arm'ah 1 ens apare:x un vagabund anob una
escopeta que ami com resccrpí va per
les pedres, en anirà per les roques. Caminará i mirara. I veurà. Qué? Al i!
Com que va per les roques prop
mar ¡ cada tros de costa té una roca
que Ii diuen el Bisbe i aixe fa gracia,
veurà cinc bisles asseguts a les roques
llegint el breviari. Tot seguir aquests
bisbes es converteixen en simbol de la
i nono correrá a cercar els
seus cornpanys, altres miserables, perque
ho vegin. La religiO, pero, segons el lloc
comí), és morta. Olían els homes arribaran a l'indret, dels bisbes no en que¿aran mis que els esqueleto daniunt les
pedres. Damunt les pudres. Ah, les pedres, Si, "darnunt d'aquesta pcdra edificaré la me ya església". "Aquesta pedra", la primera pedra; simple associació d'idees. I arriben els elements Micials, en barca, per posar la primera pedra, i la posen.
Peris han quedar que tot era corrupcid i que no' hi havia mes que instints
que els surrealistes voldrien posar en
Ilibertas. Hem quedar tarnbe que Buinel
volia ofendre la moral. Dones en aquel l
moment aquella manifestació d'eleinents
oficials, agutzils. maristes, menguo i
poble, sent uns crits u darrera unes roques troben reholcant-se una parella.
Els separen i seis enchen cada mi per
un cantó. Ell esta frenètic, no veu mes
que simbols: un gos whien) que lladra
i al qual ha de mirar una puntada, un
anunci de mitges, un cerrar de dona, etcétera. Malda per deseixir-se dels poi a rialtim el deixen en Ilibertat.
perquè els ensenya un diploma d'agent
de la Beneficencia. Encara no l'han delxat anar, d'una puntada de pcu, tomba
un pobre cec. Després jara altres coses,
ja tots els instints en llibertat. Ja hem
dit que el que volia l'autor era ofendre.
Ilo aconsegueix, ocre'? No; de cap de
le; maneres, perqué quan no cansa —i
quan cansa no ojén — fa riure. Ignorem si hay a estat el subconscient que
Iban traït o be el; bons sentiments que
s'In han barrejat, peró cada cop que
va per ofendre, el virus del grotesc h
desfa l'ofensa en riallada. El públic,
dones, no protesta; tot el mis, i aix6
els menys acostumats a la indústria del
surrealisme, qualifiren de boig lauter a l'orela dels veins. Els altres, l era
la majar part de l'extraordinari nombre d'espectadors que assisti a la sessió,
es limitaren a badallar o a riure segons les escenes.
A. FERRAN

tota importancia al film per poder-lo
considerar una producció de qualitat.
"Via magna", projectada en cinquè
lloc, és un assaig de film nocturn de
la Rambla harcelonina que cal apreciar
corn estere técnic, per6 que res ve a
dir-nos en el seu conjunt, que resulta
fatigant.
UI15 rètol s pedants seguiren el tito'
de XXX, sise en el lloc del programa i
que encapha/en una sirte d'efectes de
rellenes i moviments d'aigua amb unas
dimensions tres reduides fent atrancó
d'efectes i trucs rnassa vistos i sobretot
despullat de la pretensió amb que es
bastir el film podrien quedar-ne un,
rnetres de bon reune.

antasio
Un poema d'imatges

Llegenda hongaresa
Una pellicula
L'ine,gotable amateur espanyol, que
acapara al/lb la seca erudiciO bona part
del tempG d'aquestes sessions, acinesia
regada deixa en pau els temes arqueológico i eins n'oieri un d'excursionisme,
"Excursión a la Sierra de Gredas". Mal
per mal preierim els campanars, contraforts ¡ claustres.
"
Cont es fa un pilot", projectat en
o-une lloc, pretén ésser un film cultnral d'aviació, però sens dubte una precipitació en la seca realització en fa
una cosa incompleta.
En el lloc penúltim de l'ordre del programa es passa "Magyar", reportatge
hangares subratllat amb algun comenta ; tecnicament, rexpressii,
d'aquests comentaris, deixant a part la
tendencia que els orienta, són la part
mes reeixicla del film.
I per final es projectaren uns metres

TEME GOYA
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.AUDICIONS INTIMES

Concerts comentats
per Alfred Cortot

La Secció "Audicions intimes" de
l'Associació de Música "da Lanera",
inmuta amb el boas propósit d'assegurar la continuitat d aquells concerts
fets en ocasió del III Concurs Inter- que no podrien esser oferto massa
ont al gran públic i als quals coca.,
p
nacional de París deseas valor cinematográfic, però que posen de manifest
la
selecció d'aquest públic aomés pot
unes excellents condicions cómico-foto- trobar
en una sala de dimensions reginiques del conegut amateur Prats.
duides, reix cada regada millor a donar a les sessions que sovint orgarutra
QUARTA SESSIÓ DE PEL.L/CUun te d'alta qualitat. Aquests diles Vil LES PRESENTADES AL CON- lustre artista francés Alfred Cortos duna
CURS DE L'ASSOCIACIÓ DE a la sala del Casa/ del 3fetge un substanciós curs, que, sota el lenta "Tres
CINEMA AMATEUR
panorames musicals romàntics", comSens dubte aquesta sessió fon el pro- pren restuch de a obra de tres riels mes
grama mes fluix d'aquesta serie de set- grans compositors que s'han significat
liades que ens ve oferint l'Associació particularment en la creació pianistica:
de Cinema ‚Amateur.
Chopin, Schumann i Liszt. "Els tres
"Seguint la costa'', que obrí la sessió, poetes del nostre instrurnent"— segons
són uns metres d'un escasissim interés la definició del propi Cortot. "Els tres
que ;la augmentat solament per una principals artesans d'aquesta evoluele
iotografia directa i algunes greses de vis- prodigiosa que, en l'espai d'uns vint-i
tes encentada.
cinc anys, metamorfosa les dades eXpressives del llenguatge musical i en si''Miami-Deauville-Tiana" , que es pos- tua les aspiracions al centre
mateix de
sá en segon bloc, és un quadre de re- les emocions humanes."
vista estiuenca , que si en la reabra) pot
El conferenciant es referí primeradivertir a tina "colenia" i les seves
amistats, Mrtat al llene resulta d'una ment, e:1 la sessió inicial, a la traesformació
fonamental (.1 0 les formes oilpocasolta aclaparadora.
instigues determinada per l'obra d'aSeguí "L'exode", gen film ple d'in- quells tres compostors. La retórica Contenció pene, faltat de tota técnica; en ell vencional de les escales i els arpegis, dels
;*endevinen les prim ores armes d'un au- trets de virtuosisme brillant, és substitor ben dctat per esperar-mis un g rau va- tuida per fórmules d'expressió profiro
lor
i el subjectivisme piren un lloc pre"Les meravelles del gel" substituí ponderant en la creació musical.
"Masco Ibáñez a Valencia'', que figuAnIlitza després Ii personalitat de
raya en el programa. Es un petit film Chopin, en r obra de i qual, digne, bairr a base d'efectes de gel que en motega l'anima de la sera raga i són lliuments obte bells resultats; mambo algun rato els secrets del sen cor. Estudia
'retir truc de cambra hi és emprat amb minuciosament i amb gran agudesa crijustesa, ajudant a l'arrodoniment d'aquí, tica l'evolució de la sonata i parla de
metres.
l'aportada prodigiosa del geni de Bee"Jornada al port", deguda a Joan thoven.
Roig r Antoni Sarsanedas, obria la serie
En parlar de les dues obres que anadels films premiats que es passaven en va a interpretar seguiciament—les dues
aquesta sessió. Correspongué en aques- Sonares de Chopin—debatí la posició de
ta pellicula la copa "Pathe-Baby" des- rinterpret davant les obres que es oretinada al millar film d'aquesta marca. posa executar i de la collaboració inEs tracta d'un reportatge del ilustre dispensable que l'auditori ha d'aportar
port fet a base de la jornada de treball: perque el feo de l'emoció artística es
el ritme i la intenció hi són bastant produeixi en el pla adient • amb rota
reeixits, inri) la falta del dinamisme que intensitat. El públic cal que aiini me;
el tema requerix no acaba de produir i mis cada dia la seva . sensibilitat o
l'efecte que fóra d'esperar.
perieccioni la seva cultura, per tal d'ar"Un film... sensacional", guanyador ribar a la perfecta assimilació de les
de la copa "Ei Bé Negre" a la millor gratis creacions musicals; i en hartar
parirdia d'un film professional; dés au- aquest puntt, Cortot alludí i elogia amb
tor Josep Fontanet, el qual ens presen- termes vino la gran obra educadora que
ta unes escenes de "Carmen" a la ma- ach realitza el mestre Pau Casals al
nera dels trossos de propaganda d'una cap de la seva ()muestra.
L'execució de les esmentades obres
pellicula "producción nacional". LeasCesuraa llargaria fa perdre intensitat a de Chopin fou precedida d'un magnifir
la intenció de l'autor ient esllanguir le' comentari i explicació de llur sentir i
tecle cómic. Amb tot, "Un film... sen- carácter, que ajudá eficaçment raudi•
sacional" conté per sobre tota ultra qua- ton i a compartir remeció amb que Cortar les interpreta. Dues obres que P c
litat una pensada que cal aplaudir.
-denstarkmcot'hvep
"Recordanga", guanyador de la copa
"Enmig", degut a Joaquim Cases, és escoltar. interpretades, sobretot, amb
tanta
autoritat,
puix
que
rarament
figuun reportatge forca complet de rentarrament del President liada fet ama ren als programes dels pianistes, i són
dues superbes creacions que contener.
malta sobrietat i boli re g ultat ticnic;
per a arrodonir-lo caldria tan sols que totes les característiques de l'estil de
Chopin i desfan certes injustes llegenl'autor prescindís d'uns retrato, sens club- des que hom ha acceptat massa fácilte de familiars, que en el final treuen
ment.
importancia al film.
La sessió dedicada a Schumann fou
Finalnent, es passà "T. S, F.", gualambe
d'un extraordinari interés. Cornyador de la copa "Serraima", i que I., tot definí admirablement la personalitat
una producció collectiva del Cinemitic d'aquesta gran figura romántica i en
Club Amateur. Per sobre de tot merit
féu un acabar estudi psicològic, ressedel film cal esmentar aquesta condició nyant tots els lacten, elements i cirde realització cellectiva que és el siscumstancies d'ambient que influiren e:1
tema que pot donar millors resultats,
puix que sempre hem considerar el ci- la concepció i eclosió de les seres obres.
Hom Irania inserir al programa d'anema com un art de coliaboració. Com a
d'argument "T. S. F." es mou din- questa vetllada tres obres ben representatives
i caracteristiques de Schumann:
tre d'uns medies poddem dir professionals, qualitat que igualment poden els "Estudio amb les cinc
assenyalar-la de bona que de dolenta, variacions publicades cont obra póscar si ha ocasionar en els seus autDrs tuma; les "Escenes d'infants" i el "Carla caiguda en defectes que .en una cine- naval" op. 9. La interpretació d'aquesmatografia lliure cal bandejar, els loa tes obres per Cortan, despres de les sugdut lambe a la realització amb una nor- gestives evocacions de la seva sustentama ¡ sentir imprescindible. La interpre- ció, ¡oil un pur encis per a l'auditori,
tació dels personatges que intervenen en que amb el mes calorós entusiasme ova"T. S. F." no assoleixen en molts mo- ciona reminent artista.
nients una perfecció, peró sempre es veu
en ells resperit d'una voluntat abnegada
al servei d'una !loable disciplina.
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1 ell ,sop que ha de passar el que ja
Si per a ésser interessants els films Ita passat.
L'amar per la petita podra,
han de comengar per tractar un tema
que interessi tothom, o. almenys, la ma- pero, vencer la immutabilitat dels fets
jor part, "Berkeley Square" (Placa de acomplerts? No; en aquesta pugna el
Berkeley) te un interés universal, per- termas recobrará els seus drets i de la
q ué la idea mare és el ternos, al gual Puna amb l'amor, dues forres, en surt
tothom, tot sense excepció está subjec- una resultant: Standish no es casa amb
te. El ternos, la manera de resistir-hi, la gran; Pisca, dirieu, sobre els esdela manera de subverrir-lo, heus ací pro- veniments, i torna al segle XX.
La idea mare, és a dir, la de fer
blemes que implícitament o expl'citament preocupen tant l'home que han trasposicions o intercallats en el temps,
no
és nova. Entre abres, Gauthier en
acabar per convertir-se en llocs romano
de la conversa. "Per a vós, senyora, no "La naveta d'una mirilla", Mark
Twainl
en "Un ianqui en la Cort del
passen anys"; "Veste es torna jove";
"Qui pugnes ésser als remos tebeos de Rei Artur", Wells en "Quan l'adormit
fa trenta anys!" "Usen aquest producte es despertará", iban explotada. Berketornaren a la joventut", tot són fra- ley Square té, d'aquestes, mes anuloses que exploten per galantería, per gia amb Mark Twain, potser per ésegoisme o oer interés l'anhel humà del ser americants tots dos, pas per leerneut cómic, sine, per restructuta, pedornini del temps.
I cuan im productor realitza un film rò poetitzat tot ell, d'una poesia que s aque fa plistic aquest anhel i el con- costa molt a un altre americà, Edgar
verteix en una experiencia, el primer Poe, que li clóna constantnent aquella
comentari que hi fa la neresa mental sensació d'irrealitat que, del llene, endels departaments de publicitat és que vaeix i omple la sala.
no és per al gran palie.
L'autor ens presenta l'obra en (nutre
I és que els departamento de puhli- seqüencies alternatives: primer veiem
eitat de les cases productores com
l'arde en el segle XVIII, l'arribada del
les distribuidores operen amt, un arse- primer Standish a Londres, l'espera a
nal tan migrat i d'una acci6 tan surer- casa dels Pettigrew fins al mornent que
fidal, que quan es traben que per ar- en obrir-se la porta de la sala Kale
ribar al públic han de profunditzar un la reverencia per rebre el seu promès.
centimetre deixen córrer tot espe- En aquell rnoment un llamo detura l'acrant un altre film en el qual puguin par- ció i ens porta a l'época actual, amb el
lar dels milers de parells de sabates de Peter Standish (quin gran actor Les/oc
la senyoreta X o dels cent divorcio Howardl), enamorar del passat i decidit
de la senvora Z.
a tornar-hi. 1 aquest torna en entrar
"Berkeley S p
ornte" do l'aventura de Standish a casa sera, a les cinc de la
l'heme al qual la vehemencia del set, tarda, per saludar, vestit de casaca, i
desiz de tornar enrera el porta al se- durant la tempestat, la promesa que resgle XVIII en :a persona d'un seu avant- pera. Perei no va mullat ni porta fang
passat del mateix non,.
a les sabates, i això ja comença d'In"El temps. explica ell a ramhaixa- quietar-la. Finalment, Standish torna, ja
clor americi a Londres, arnb el qual definitivarnent, al termas actual. El diparla d'aquestes coses. el ternos és cona rector ens ha sabut donar aquests canun rin tortuós. Passeu uns arbres , i els
d'una manera meravellosa i
arbres són en el passat; us trobeu da- vis d'època d'una manera que ta senvant d'uns cam ps. i aquests ramos són senzillissima; força la poesia del mistir
amb
tota
la
en el present. Pecó del tue hi ha darcera la volta que teniu al davant no teri: a través del baleó, els cotxes que
passen
per
la
plaea, per6 no, vistos;
en saben res; do el futur. Coneixem el
present i el passat, però ignorem el somplement els sons IlunYants dels cla
segle-xonsetrdl'cuióa
futur. Peris si ens aixe q uem en un avió,
aleshores tot s'aclareix; al mateix divuit. Per anar-hi, un tro ens anunciapassen.
rá,
o
bi
els
cotxes
de
cavalls
que
temps veiem el present , el rassat i el
futur. Aquesta deu ésser la posició de Frank Lloyd, amb aquests recursos i
pocs mis, senzills totsf. ens dóna una
Déu respecte del temps."
Peter Standish. amerid, ha heretat realització — direm millor una irrealituna casa a la Plaga de Berkeley, de zació, perquè es tracta d'un film irreaLondres. i aquella casa, plena de re- lista — magnifica.
cardo del passat, desperta en ell el viu
desig sie tornar-hi, perqué tot hi .sra 1•44444.144444444144444444+
mis bell. Ho sao tenme té el Mari d'un
seu parent que vingué d'Amèrica desPromo 10 11 FUGAZOT DEJARE
ores de la guerra de la Independència
per casar-se. Se sap tan de cor el diari
que, com Don Quixot, reviu l'aventura.
Peris Cervantes era un realista. mentre
que John L. Balderston és un poco, i el
seu heroi 1-.) es topa amb la realitat. siGmum <z7,77..."7>
tió que realitza el somni, és a dir. l'ir- 1.19P0 r oi p. EccioN
realitza. Peter Standish entra a les cinc
de la tarda a casa seva, ¡ es troha en 644+44444444~+~~.4.•
pie seg le XVIII. Peris, a l'inrevés de
Don Quixot en el seu món de oumie"L'Age d'Or"
res, Standish conserva la memória, i
aquesta sená. el seu handicab, ix que Film subrealista de Luis Bufluel
ultra aquesta, no ha pogut abandonar
Luis Bufmel, en una carta, deia que
els habits. L'una i eis abres — actuant havia jet aquest film per oiendre els
de Sanxo Panca. a l'inrevés — el porten
sentiments
de la moral corrent. Els
a una realitat anterior, que ja au és,
més ben dit, que no és encara, però surrealistes sembla que són així; qué
Iii farem. Peris que és possible de
sea'.
Si Standish parles de coses no com- fer un film surrealista, és a dir, un film
provables en el noto temías en qué es en el qual el subconscient mani com a
troba, podría ésser considerat com un amo absolut sense que en un rnoment
fantasista, o cono un boig. Peris ha llegit donat el subconscient director (suposem
les memòries del sett avantpassat, í. que és aquest l'únic que preval, a inenys
aleshores. les seres equis-ovaciono mis que no sigui el de rescenaristal no ho
grano són en les coses mis petites. en tiri tot a rodar? I encara, suposant que VUITENA SESSIÓ DEL CONcoses immediates: per exemple, parla aquest impuls destructor dormi tota les- CURS D ELA SECCIÓ DE CINEd'un xal que encara ningú no ha vio i soma, ¡caldea obeir les suggestions del MA DEL CENTRE EXCURSIOque es traba dintre un paquet, en una subconscient durant la filmació, o bé
NISTA DE CATALUNYA
Fou aquesta una sessió variada en la
qual podriem dir que hi bague totes les
gradacions de qualitat de lamauterisme. Contenga amb un altre film d'aquells de neu del primers temps del cinema amateur, que si bi conté algunes
bornes preses de vistes cap al final queden colgades per la repetició dels temes estereotipats d'aquests films.
El segun film ens compensa plenament, presentant-nus una veritable obra
cinematográfica. Un assumpte frívol jugat discretament per tres personatges,
entre els quals destaca la bellesa píastica del femeni, portat al llene amb un
to que representa tot una orejuda a
l'ambient quasi sempre resclosit dels
nostres amateurs, tot scrvit amb una tecnica reeixda fan d'aquests metres
de les n'Alces produccions d'aquest coneurs, que no tindria tara si l'autor Plagues fet repetir, fins a trobar el pulir
de realisme convcnient, l'escena en que
s'ofega la noia, del qual accident el Míblic no es ta canee fino que es veu el
salvament.
"Pot-pourr ifrances" pertany als films
que no donen lloc a cap comentad , a
no ésser el de no explicar-se com poden dosen enviats a un condes.
"Cock-tail amateur" és una mena de
Tot França ha rigut amb ells
Emociona inèdites
revisteis "blonteriana" en la qual l'autor
pretén copsar la manera d'alguns
Yosaltres riureu també
Intriga obsessionant
amateur, coneguts No deixa en alguna
llocs de tenir certa gräcia, per?) un tintSON DOS FILMS PARAMOUNT
ine ,"!; msbruse i casolanisme treuen

Co li seum

anaanannany

ALEGRIA * OPTIMISME * BON HUMOR

EL CINEMA
LES ESTRENES

lE

PALAU DE BELLES ARTS

Banda Municipal
Sovintegen les presentacions de sé:istes en els concerts que la Banda Municipal dóna els diumenges al Palau
Selles Arts. Això afegeix una nota
consderable d'interès a aquestes ‚es.
Omas que amis tant d'encert dirigeix
mestre J. Lamote de Grignem
En el darrer concert fOU presentada
¡a pianista senyoreta Maria Canea, a
la gua l fou confiada la part de solista
del cegon "Concerto" en sol menor , da
Saint-Saens. La senyoreta Canela es ree
ve:a concertista de belles qualitats i
eei x i completament a donar a la sera
el just raen i a interpretar-la armob
una perfecta comprensió del carácter
de rexpressicí. Posseeix aquesta ¡ose
artista un mecanisme Lrillant i ben tre,
ballat i el so que sap extreure del
no es bell i finament reatisat,
ton, com sempre nombrosissim, acolt
la seva tasca amb llargues ovacions que
palesaren a la concertista la complaxas
ea amb que la seva tasca hacia estar
seguida.
Al programa d'aquesta sessió figura.
ven tumbé l'Obertura "Corioli".
Beethoven; "Tres danses mallorquines',
de Noguera; la "Toccata" de la cirt
quena simfonia de Widor, i els frag.
cienos "Glossa dramática de la canli
>anular "El testament d'Amilia" i
dalusia", de la Suite "Hispiniques", de
j. Lamote de Grignon.
Totes aquestes obres. magistralmeat
interpretades, lucen rebudes amb fra.>
ques demostracions d'entusiasme.
B. S.
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CATALUNYA
Demà, dilluns: ESTRENA
Un doble programa colossal

Calamidad
con suerte
per George Arliss

Hay mujeres así
per Dourak i Lee Tracy
Films Warner Bros First National
La màxima garantia
de qualitat
111E11111H1111111MINIMECIlill11110111i111110

N O 1' ICIARI
La Banda d'Anneci. — A causa
d'una interrupció ferroviaria que
priva d'arribar a tenops, la Banda Municipal d'Annecy no pegué donar ahir
l'anunciat concert. El donará avui, al
mateix llar, Pare de la Ciutadella , a
le; cinc de la tarda, i amb e: mateix programa.

CAPITOL
DOBLE PROGRAMA FOX
1.'n film d'enlodó i aventura

El

miren tl e Odio

atol, HEATHER ANGEL, NORmAN
FOSTER, RALPH MORGAN
I

HERBERT MUNDIN

ui:a alog.ro

U,1/1, n113

PINTA 1 MAS H
PIMI

Dimarts, estrena

UN ACTOR FORMIDABLE EN UNA PRODUCCIO EPICA

LES ESTRENES
DE DILLUNS
"EL ASESINO DIABOLICO"
S'estrella denla al Coliseum; els inemocionant drama de la vida terprets són "La dona pantera",
Lionel Atwill, que hem vist en "Les
del cinema
figures del Museu de Cera", ¡ Charparlat en restalla, per
les Ruggles, conegut cómic, interpret secundari en diversos filmo.
En aquest programa s'estrena tamGRETA NISSEN
bé "Un par de frescos".

i ADOLPHE MENJOU

"TENOR DE CÁMARA"

A batacazo
limpio
per

LEO CARILLO, DICKIE
MORE i THELMA TODD
Dos films COLUMBIA
distribuïts per C.I.F.E.S.A.

U

alar, VICTOR MAC LAGLEN
1 LUPE VELEZ

Carl Froelich ha dirigir aquest film
interpretat per Lee Pam. S'estrella
al Kursaal.
"CALAMIDAD CON SUERTE"
S'estrena denla en el doble programa del Catalunya junt amb "i Hay
mujeres asir, amb Anos Dvorak i
Lee Tracy. •
"LA FARANDULA TRÁGICA"
Greta Nissen i Adolf Menjou
eis intérprets d'ungen film, que junt
anal) "A batacazo lim pio ". is l'estrena
PRODUCCIO INARNER UNOS - FIRST NATIONAL
denla al Teatre Goya,
1144.61S(04444,~044444

LA PU31.101161!

Les bases de treball
al camp
' Madrid, 19. — S'ha fet pública

tina ordre del ministerl de Treball sobre les bases de treball al
camp.
En aquesta ordre es dispuse
que als pobles on no hi hagi
bases signados per al treball rural hauran d'aprovar-se en el
termini de deu dies, sempre que
no s'acordi la pròrroga de les
anteriorment en vigor.
Tant si els Jurats Mixtos acerden per a la propera recolleeció
la pròrroga de les bases de l'any
anterior, eom si aquesta pròrroga es fa en virtut do Fordre del
24 de febrer darrer, pel temps
necessari pera obteuir la sanció
definitiva de les que esliguin en
discussió, els delegats provi»cials de Treball formularan al
ministeri les propostes de modificar/id de les 171äUSIlleS de les
bases que estiguin en pugna amb
els preceptes i les disposicions
en vigoro que s'encaminin a emparar sous insuficients o envilifs.
Si per no funcionar degudament els Jurats Mixtos o no existir bases de treball feo impossible raprovació de la pròrroga
normes d'aquesta naturalesa .
però existissin pactes coheches
per a tot rany agricola actual.
o interinament es posessin d'acord els representants professienals eenvocals pels delegats provacials de Treball, als efectes de
la Hei del 21 de novembre
1931, es posara lambe a coneixement del ministeri de Treball per
als efectes abans esmentats.
Els delegats provincials
Treball convocaran les reunions
que calguin entre obrers i patrons per tal d'aconseguir la
formalilzacid de pacte collectius
de treball i proposaran al ministre, perque aquest resolgui, si
consideren necessari o convenient la constitució de Jurats
Mixtos circumstancials o guateevel allre organsme eficaç de conciliació i arbitratge, perque les
localitats en no hi hagi regulad/3 de les condicions de treball
puguin quedar assimilades a
aquelles altres properes on existeixi una regulació de les condicions de treball.
Els delegats provincials i els
Jurats Mixtos de Treball realitzaran les inspeccions que calguin per tal de comprovar les
denúncies que es formulin sobre
rincompliment de les bases de
treball.
Els delegats de Treball tindran
cura que a tots els pobles funcioni degudament el servei de
col-tocad/3 d'obrers i procurarau
també que els registres i ofieines locals compleixin els fins
que els sen encomanats de coitocaen; obrera i inspeccid de les
condicions de treball.
Les autoritats locals no pa(tren establir, sota cap pretext.
el regim prohiba de repartiment
de feina entre propietaris i
arrendataria.
Si les oficines o registres de
Collocacie obrera comuniquessin
als Jurats Mixtos o a les Delegacions de Treball que s'exerceisen represitlies contra determinats obrers, no faeilitant-los
feina per motius d'ordre polític
o sindical, els delegats de Treball le3 posaran immediatament
a coneixement del ministeri, i
aquest dictara les regles, de caracter obligatori per a patrons i
obrers. referente a la col/tome:ni
d'aquests darrers j per a una
distribució equitativa i rnet/elica
del treball.

nitivament la situació dels transports
a tota la regid basco-navarresa, i despres d'un canvi d'impressions sobre
l'abast i gradació del dit projecte
nomenat una cornissió provincial formada per representants de l'Estat, de
les comissions gestores, de les companyies explotadores y de la Cambra
de Transports per carretera per a presenta, en el termini mes brcu possible un projecte de disposició amb la
proposta de constitució d'una Comissi6 definitiva, per a l'ordenació dels
trelialls d'aquest rast projecte i per
a la realització dels que necessiten
portar a cap cadascuna de les Comarnb el fi de fixar les seres
aportacions i en general el regini orgänic d'aquest consorci, que en el
sea dia será objecte de hei especial,
votada per lea Corta, a l'objecte de
quedar definitivament constituir.
Entre els reunas s'ha manifestat la
major decisió per tal de realitzar coni
mes aviat niiltor aquest projecte d'indiscutible transcendencia per a la ftitara a-ida económica de tota la regió
basco-navarresa.

Diumenge, 20 de inaig /le 1C34

LES COMARQUES- CATALANES
LLEIDA

GIRONA

TARRAGONA

El Curse d'Eco.
El conflicte dels flequers :: Un borne El senyor Pujol i Font a Barcelona e. Arribada d'un cae
Concert :: Els anemia doméstica i de cuina :-: Demere a Olot u Atropellament Noves Nou juega :: Visites
Elige
Ápice
de
la
nüncia
Ferits
Cossacs del 2:Ion
diverses
Festes a l'ermita del coll de ala
Tarragona,
19.
—
Avui
ha
marxat
a
de
la
nota
Girona, 19.—En virtut
Tortosa, t9. — Aquesta tarda ea
publicada peto flequers, cii la qual as- Barcelona el comissari d'Ordre Púseguraven que es vejen obligats a pa- blic senyor Pujol i Font. Set-tibia que arribat el cor "Claven'', de al once
la
seva
visita
esta
relacionada
amb
la
Ha
donat un concert a rAnantatneat,
gar la farina al crea superior al de
taxa. el comissari d'Ordre Públic va Pende; d'augment de força pública i on ha n 'antat diveses peces i "E:s
disposar que el secretari de la Junta amb la nova organització de les co- Segadero-.
— Arran de les visites efectuades
reguladora del preu de la ferina, fes missaries de la Generaltat.
nseu.s
— Ha estar nomenat jutge de pri- per la directora d'Economía dorneiuna visita d'inspecció a les fabriques
ee
ile farines dels senyors Encesa t Tei- mera instancia radvocat tarragoni se- tica i de cuina de la Generalitat per
430r°''''1¡res;jpeott000
tal d'organitzar un curset sobre aquesxidor. i ha resultat del dictamen elitéb nyor .Matmel Miró i Espiugues.
— Denla és esperar de Barcelona tes matèries per al proper mes de
EN *veis .34ue o
nel dit senyor que a les esmentades
;UD°
fabriques elaboren farines que °sed- el con "La Perla". Romandré dos dies juny, es preven que el dit curset será
.11
e‘ ;l':
len entre 50 i 79 pessetes els cent ad. Donará un concert a la placa de un éxit.
000,t\ "'''
CaUC'''0::::).‘"1.4.
etW' .'ee n
— Ifa estat denunciat el diari "El
q uilos i que a les diles fabriques, de l'Ajuntainent.
— Avul culo han visitat els alunines Pueblo", per la publicació d'una gaMes a mes hi ha farina a 72 Pesde l'histltut de Manresa i una cara- setilla contra l'alcalde d'Amposta,
ased°'2",n0d00
setes, que és el preu de taxa.
. \o e•07°'
— Al lloc conegut per l'ola Mui- vana francesa que procedía de Nioa. senyer Pala y , pare del diputat radi'Ate
— La Filharniónica anuncia per
ri': '.
'cilla. del terme d'Olot, va ésser tro:
›*8'‘'‘
cal. la qual ha estar considerada inn
bat el cadáver d'un limite. completa- aviat un concert a c arrec d e l Trio juriosa.
e"
Gálvez.
NsoY0006
ment despullat, que va resultar ésser
—
clements de la Lliga tener:
— Denla actuará al Teatre Tarrael de Joan Soler i Teixidor, de 35
anys, solter, comunista, un dels MeS gona el cae de COSSaCi del Don.— C. projectada la celebració d'un aplec a
l'ermita
del
Remei, on se celebrará,
destacats extremistes de la dita locaDE BARCELONA
a més, un tintinea en el qual prendra
litat, el qual presentara una ferida
MATARO
part el senyor Francesc Canile3.
al pols dret, produlda en caure d'un
UN TIROTEIG A LA PLACA DE
— Mentre llaurava a la finca de
turonet, al pea del qual ha estat Sessió de la Cornissió de govern mula Palma, del terme niunicipal crAmtrobat. S'assegura que resmentat
LES GLORIES CATALANES
nicipal
Noticiari
::
La
Fira
posta, Josep Prats, de cinquanta-quadividu tenia des de fa algun temps
Matare, 19. — En la darreta sessió tre anys, es produi una ferida contu.,a
Allir, a tres quarls de set de
quelcom pertorbades les seres faculal peu dret, de pronòstic reservat,
de
la
Comissiú
de
Goveriz
riel
Municipi
tato mentals i que darrerament, a
la tarda, s'entaula entre la pocausa d'un atac gripa!, es va veme es liegt una comen:cacle de la Junta amb una pedra. L'hi bu curada pel
licia i uns grups que In havia
obligat a (er itit, i es va escapar del d'Administració local de la Generalitet, doctor Adrià, d'aquell mateix poble.
a la Plaça de les Glandes Catala— Mentre regava en una séquia
seu domicili despullat, sense ésser desestimant el recurs presentar per la
nes un tiroteig, a conseqüencia
vist pels seas familiars i Ii va ocOr- Cambra Oficial de la l'ropielat Urbana de la partida de Camp-redó Joan
del qual resultaren tres ferits.
rer raccident que li ha costat la vida. de Mataró contra el Pressupost de l'In- Alés, de dineu anys, es produí una
Segons semblin la policia va
ierida tallant al dit índex de la mâ
— L'invälid Josep Vda., de 33 ailvs. terior aprovat per aquest Ajunrament.
tenir noticies que en aquella
S'a:u-ora una proposiciO presemada esquerra, LIti fou curada pel de:tor
natural de la Bisbal, quan anriva
pels
consellers
senyurs
Abril,
Puigrerd
Caval/er.
amb
la
sera
cadira-carret
Per l a c a rpina hi estaven reunits ele— Denlà se celebraran les testes
retera de la dita ciutat a Pala:116s i Puig merqué l'Ajuntament feliciti el
inent s extremistes. hinnediatava ésser escamé; per una vedella, i va Govern de la Getteraiitat per j'actitud de l'ermita del coll de l'Alba. S'hi
AUTO ELECTRICIDAD, R. A.
ment fou disposat ei • lii acudis
23.5
resultar amb la fractura de la tibia resolta a promulgar la Llei de Conreu. bailaran sardanes, i se cerebraran
una camioneta itutb guàrdies. En
E In. eco.e.. Apode
eme,, e. Vd...., Pol.,
— Ahir a la nit se celebró al teatre actes religiosos. — C.
i p eroné drets.
arribar-bi, els guàrdies baixaren
— Ens denuncien, pregant-nos d'in- Base el festival a benefici deis fills deis
del colxe, i foren rebuts a trels.
vaguistes
de Saragossa que es traben SANT ADRIA
tereeclir des d'aquest Iloc, que
DE BESOS
ea el Tribunal Tutelar de Me- en aquesta ciutat.
Un dels guàrdies va relliscar 1
nors, on actualment In ha set o vuit
— Berna, diurnenge, primer dia de la Adhesió a una assemblea agrícola
va catire , produint-se una ferida
infants reclosos, n'hi ha un d'atacat
tindran lloc els se-grietas festivals:
al genoll, heu. Uti altre Jesuita
de tuberculosi que conviu amb els al- .A les vult del rnati es correrá la V pro- Comunicat de la Coneelleria de Treferit, de prondstie reservat. Retres, la qual cosa representa un greu ra de regularitat i turisme, crganitzada ball o Allargament d'un carrer
Autorització
Altres noves
sulta ferida a tonseqüencia de la
perill per als seus companys, ere- CHIS pel Moto Club Mataró.
SANT CELO.NI
francefregada d'una bala. una ne la.
que no estä sotmès al tractament adeSant Adrià, :9. — En sessió cons:,
A
les
den,
partit
de
basquetbol
entre
Foren eurats al Dispensari de
Conatrucció d'un nou Grup Escolar :: quat a la malaltia que pateix. Degu- els actuals caminó i sots-campifi de Ca- tarja' l'Ajuntament acordé adherir-se
sas a Bareeiona
datilera informats. hem pogut conals acords adoptats en l'assemblea ceSant Marti.
Biblioteca :: Visita
provar que, efectivament, existeix un talunya. - Juventus", de Sabadell, i "Eu- lebrada a Vilafranca referent als trasro E. C.".
Els guàrdies terits s'anomeasilar
amb
lesions
tuberculoses,
perö
passos de serren d'Agricultura.
Sant Celoni, 19. — Sembla imminent
nen: Josep Pastor Teresa, de 32
A la tarda es jugará un partit ile tutDemà a u -tiben a la l'ostra ciu- la construcció d'unes noves aules al grup sense que aquestes tinguin actualment
— Per la conselleria de Treball 'na
anys, amb domicili al correr del
bol
entre
el
Llevant
de
Valéncia
i
el
carácter
greu
contagiós,
i
que
per
i
tal un grup de mutualistes de escolar nacional, que podria ésser molt part del metge de restabliment i de nostre primen equip local, en el qua] estat tramesa a aquesta Alcaldía un coLlobregat, 34, el qual te una
Laude, els quals romandran utts fácil, segons tnanifestacions del semen la Junta d'aquest sollicitat plaça es disputaran una copa cedida per la municar, que, segons prepia man ifes t aeuntuaiú en al genIl , i Josep
alcalde, que es transformessin en tiren
ció de l'alcalde, no era ates per alguna
dies entre nusaltres,
Generalitat de Catalunya.
a l'Hospital.
Palet i Vendrell. de 24 ativs. s iuniiils
industrials,
aquest inutiu, la Peder:Ledo (le So- termita en escotes graduades. L'e,tat
— A la carretera de França, el
— El III Concurs fotogràfic catalá,
ruines en q ue es trohen les escotes na- camió
Carne Navarro, de 20 anys, pie— El Consistorí ha ores l'acord d'adnúmero 49741 B., en intentar que ha organitzat l'Agrupació Cientíeietals de Socursos Mutus /le do:mis raer a noies és la causa q ue ha
emita una ferida al volt, per frequitir els terrenys que separen el carGatalunya, a:1lb el pat ron atge de obligat l'Ajutrament a preocupar-se a y creuar-se amb rautomurisme 2043: B., fico-Excursionista, será inaugurar
gada de bala. En el Indutent de a l'Aja:dame:a de
rer de Blasco Ibáñez, de Badalona, a ii
— C.
-tívamend'qusfr. conduit pel seu propiciar: el conegut
produir-se el tiroleig es trobava Barcelona ha ureattilza t els acpecuari Jaume Pag:s, de la nostra
i objecte de procedir-se a l'allargament
—
Decididament,
la
"Penya
Cultural
camió,
Enric
ciutat,
el
conductor
del
de l'esmentat carrer fins al terme de la
per aquells
tos detallals a continuaciú:
Germanor" ha pensat construir un local Beltran, Hin maniobra cap a l'esL'HOSPITALET
venta ciutat,
Dia 21. — A les sis de la tarda per tal d'hatilitar-hi la sera biblioteca. guerra per tal de no topar ami) l'auto
— Ila estat concedida al consener
eco- esmentat. Malgrat la maniobra li dona La Festa Majo: de la barriada de Colll'ajut
Per
a
aquest
fi.
demanen
arribada
dels
excursionistes
a
la
EL CONCURS DE CARAMELLES
municipal senyor Maó autorització
nómic de les entitats i particulars que un cop molt fort al parafang posterior, blanc-Torrassa
Plin,m
de
l'Angel,
xamfra
a
la
Via
Activitats de la tres mesos per absentar-se per MiesLa Copa Claver és adjudicada al
vidguin contribuir a la sera construc- i Ii ocasiona desperfectes, sense ferir
Laietana. — A dos quarts de deu ció.
tions particulars.
Societat Coral l'Univers e Varia
els seus ocupants. A la sortida de la
Cor La Violeta de Claver
de la nil,. visita a les lonts del
— En la darrera sessió del ConsisL'Hospitalet, 19. — .-amb mucha de la
Tile5 enS'anuncia
per
al
dio
3
del
—
topada,
resmentat
camió
es
trobá
Abir al vespre be ceelbeä al Pare de Mellt juic, degudament
tori deixaren d'assistir els consulten
trant la visita de l'Escota Orieenica
i produ1M-1: Festa Majos de la Barriada de La
ami,
un
carro,
bolcant-lo
Palau do Belles Arts el Colicurs ii lino in ades.
Marterelles. que nensa deseranar en di- desperfectes i ferint el cavall. Ato/. Torrassa - Collblanc, luan prepara grans senyors Maó i Ortiz, per malaitia aques/
eximio:atinar' de Carainelles, orfestivals, i es destaca dei prugranta un i amb autorització el primer.
Dia 2 — A les den del mati. versos recitals públics un enfilan de tunadament no es produiren
— Sollicitat per la Companyia Teteganitzat per l'Ajunt a nieta de per expres desig dels visilants, composicions escollicles. UA;ontaraent, nie personals. En rassumpte intervé torneig docell al cinema Romero, del
la
sessió
propnassada
acordé
oferircorrer
de Martí i Julia. Partas de fut- din-li el permís per travessar amh els
Barcelona per tal d'adjudicar el ;miran a depositar un ratooll de en
el Jutjat.
Preini d'Hunor creat I . any 1932, flors a la tumba du Franee.sc los una artistica llorada,
— Dijous. a la Placa de la Re P tl bol al camp de joc del Torrassenc. Par- dr-li el pernils per travessar arnb
de Ripoll, Francesc Reixac, -blica tides d'escacs entre la societat d'Essus sents cables per sota terna i aeriament
i consistent en la Copa Claver
alarift. — A les orne, visita ofidiverses %des locels.
VALLS
34 anvs, conduint l'auto 21430 B., sen- de Collblanc i la secció descaro de l'U1.11 0 0 pessetes.
eial a la üeneralitat de Catahlrmis
de conducció, atropella el nivers. Importams curses ciclistes de
— Amb 22.164'74 pessetes de despese
pe.
Yen prendre part en aquest riya. — A les dolor, visita oficial Excursions
Benefici veí de Sant _loan de les Abadesses dines a la plaça deis Martirs de Jaca. Ces 1 20.74025 d'ingresses está rOrnpOst
Esportives
Cuneurs els Cers L'Eco de Cata- cc l'Ajuntatnent de Barcelona Vi
El passat dissabte el; nens les Antoni Font Mercer, el qual anava A la Societat RecreatiVa de la Traves- el rnoviment de la Caixa municipal el
lunya i La Violeta de Clavel., el, d'Honor. — A les qualre /fe la Escotes Nacionals números 2 i 4, en en una bicicleta; li produí lesions qua- sera tindran lioc Iluidissitus balls de so- passat mes d'abril.
quals eren els tintes que estaven larda, visita a la Federació de nombre de cinquanta, acompanyats lificades de greus, per la qual coca cietat. A la Sala Chevalier, de la carExclòs el deecit que en resulta,
en contlicions de presentar-sin Soeietals de Socursos Mutes de pels proiessors scnyors Samuell i Sa- el t Reixac va ésser cletingut per la retera de Collblanc, hi batirá una im- 1.42 4 49 pessetes. de les 7-58941 existe/es
Jutjat
pirtant reuniú de boaa.
a la Caixa, dóna un ressec de 661502.
per llover obtingut tres vegades Cal tlumlya. — A les set, audien3 baten, feren tina excursió crestudi a gnardia civil r i i i ura t al .
— La Societat Coral l'Univers ha
el Primer Prenu en els Concur— El conseller cap de la Lliga, seeardanes, per la Cobla Barce- Poblet, l'Abellera. Cornudella i Reos.
cuinençat
j
les
seseo
tasques
encamina,
a
nyor Josep Royo, ha pregat a Valsos ordinaris.
—El passat diume.nge visitaren la
lona, a la Platel Maulé. — A les
des
a
recaptar
cabals
per
a
la
installació
BADALONA
de
Treball
els
alunmes
calda
eiectui gestions per tal d'acoaseLes ubres executtoles foren: deu de la nit, concert per l'Orfeó nnstra Escola
d'una biblioteca pellica a la barriada guir l'allunyament del !loe actual dels
"Goigs i Planys" 1 "Pel juny la de Satis, sola la /lit/coció del ines- de l'Escota de Comerç de Tarragona.
de
La
Torrassa.
A
aquest
efecte,
per
ai
Atracavenedors que se situen a la carretera
Acompanyats de diversos professors Concerts In Detencions
tale al puity", de Clavel/.
Ire Pérez abiya, al seu eshilge i alumnes els foren ensenyades totes
Teatre :: De proper dia 2 de juny, a les deu de la de Mataró, terne de Badalona, prop
ment :: Conferencia
El Jurig, constan -U pel con- social.
nit, lia organitzat una retliada en la d'aquesta pobiació, per creure que aixa
les dependències, i quedaren t'orca
la vaga dels contramestres del
sellen municipal senvor Antoni
qual prendran part notables artistes
perjudica la plaea-mercat local.
Dia 23. — A les nou del nialf. satisfets de l'estada.
"Rädium"
tics i draráties de Barcelona i de la
Oliva el director de. la Banda
comité
que
té
cura
d'organit— Amb motiu d'una pretesa injúria
—El
localitat.
senyor La mide de visita al Tibblabo.—.1 do; guinde zar el final d'etapa de la Volta de
- Badalona .. 19.— Denla, diumenge
adrecada al conseller en cap del ConEn la mateixa Societat continuen
Grignon, i els crities musical, de dolos, concert per la Banda Catalunya d'enguany treballa activa- Wa• 20, a les onze del luan, l'Orteó
sistori per un regidor de la minoria en
,enyors Juan Llungueres, Balta- Municipal, dirigida pel inestre ment perquè l'arribada del; corredors Badaloni, dedicará un concert as in- lliçons nocturnes de sardanes, les quals una reunió de Comissió, en la darreta
fants de les escotes públiques, que co veuen moit concorregudes.
sar S:nepe'. i Alfred Romea, namote de Grietee:, al Palau de a la nostra ciutat sigui un Cale
sessiri s'entaulá una llarga discussió.
tindrà llar al Cinema Vietória. Din— Aquesta tarda ha tingut 'doy l'uatorgit per unanintilat la Copa
—El diumenge passat se celebra al gira la massa coral el seu director te de Fenterrament del guardia urba pretés injuriador confessá parlar arEo
Arts.
A
les
(platee
de
Heiles
Ileugeresa, i al rnateix temps
Claror i 1.000 pessetes al Cor La
camp crespo:1s del cami de la Nad'aquesta ciutat )0sep Vilar i Maiol,
recomaná als consellers de no ier-se retVioleta de Claver, i un In:cesan la larda, vieila a la Villa de Sa- mora un festival a benefici deis fills senyor Jaume Costa.
des de feia uns quznits mesos paria sé aixi cem alai dei dir de la gent
qual
21, a dos quarts
Dianas,
dia
—
de 50e pessetes al Cor L'Eco de lut L'Alianra.
dels vaguistes de Saragossa.
una
cruel
i
iatal
unalaltia,
L'acte
ha
esdotze del ina:i tinclrä lloc a l'Escola
molt menvs cvntribuir a aquesta tasca
Catalunya.
alueicipal de Música el VIII Corleen tar una vernable mandestaelo de sien.
Per llover guanyat el Cor La
públic el qual anirá a cauce deis co- Iti han assistit les autoritats municipals
Violeta de Claver tres anys conneguts artistes: _loan Oriol, rioli; i judicials alai Cele lambe ha majoria
RUBI
secuutius el Prenn Extra/tialinaLluis Ferrats, violi; Eladi Cots, har- deis urbans inscrits en aquest cos. Rebi
definit
menina];
Francesc
Sula,
violoncel;
ri,
la
Copa
Clever
resta
la
seca
familia
el
nostre
Inés
sentit
coliTancernent de la fábrica de "Rubí
Madrid, :9. — Continua en el maJosep Sola, contrabaix; Evelí Burrull, rio'. — C.
tela estat la vaga dels metallúrgics. vament adjudicada a resinentaIndustrial"
piano i Jaume Costa, viola.
da
Agrupadd.
La Federació local de rEdificació
— Ahir va ésser detingut Fra.:mese
REUS
Assistí a lacte non/In/6s púDissortadament, com es pres./entra des
Madrid ha publicar un manifest diriLópez i Pasqual, de 19 anys d'edat.
de molts dies , que es tancaria la iagir als seus afiliats comunkant-los blic, el filial aplaudí. Ilargal»ent
natural d'Alhama, el qual es dedicava Teatre
Propageada brica "S. .A. Ruhl Industrial", aquesta
Natació
que accepta la proposta de la Junta els esmentals Coro.
a robar bombetes elèctriques de les
mesura va tenir Upe la setmana pasAdministrativa de la Casa del Poble,
Varia
turistica
cases. En el inotnent de la- seca decada.
consistent a cedir un dia de treball a
La
Cultura
de
la
Dona
Reusenca
tenció
li
van
ésser
ocupades
El dissabte passat aparegué un al:5
tots els obrers del ram de l'edificació EXPLOSIO DE TRES PETARDS
— Aval ha estat detingut Manuel organitza per a les dates del 26 al 29 als treballadors de la dita iábrica, oue
per ajudar els vaguistes metallúrgics.
EN UNA FABRICA
Vinueça i Jaime, de 55 anys d'edat. una excursió collectica a Montserrat, deia alai:
La companyia Sfelia-Cebrián cele—La representaciO donada el pasnatural d'Alcalá de Chisvert, que es
Allir a la nit feren explosiö
brara una fundó a la Casa del Poble
"Aquesta entitat es veu en la imeededicava a captar. Fetes les oportu- sat dijous al Teatre Fertany per la riese necessitat de procedir al tancaa benefici dels metallúrgics en vaga. lres petards dintre una de les
companyia
de
sarsuela
de
Marcos
Renes
esbrinacions
ha
resultar
que
está
el
Juan,
igualrnent
Durant
q ue en dependencies de l'Espanya Inment d'a q uesta fábrica. Molt a pesar
reclaniat per estafa pel Jutjat de dondo, amb l'estrena de l'obra "La seu. Ini obliguen les circumstancies, i
dies anteriors, alguns individus han dustrial, sense ocasionar desperEls assortiments més
cruz de hierro", constituí un exit.
Terrassa.
recorregut els carrers antb carretons fectes de cap mena.
ofereix als qui fina avei han estat
—Durant el mes d'abril la guardia els seas collaboradors — tant setmanals
— Ahir a la nie, prop de dos quarts
solliditant aliments per als vaguistes
Els arlefacles l'oren II:un/ale
bonics, amb preus sorde deu, es va presentar un individu a urbana ha smorregut 322 transetints. com jornalers — totes les dades, aixi
nieta Húrgics.
restarle propietat de Joan Girald o si- La majoria ROU gent que arriba cer- rom els llibres de la societat, perquè
La força pública els ha invitar que dintre la fabrica per un
tuat al correr de la Indústria, n. 156, cant feina.
prenents, a
es percatin de la tren situació ecotú,els dissolguessin. Com sigui que al- ohert expressament a la tentada.
—Ha produit exceHent efecte la no- mica en qué co troba, i une li priva de
cantonada del carrer de la República
guns slan insolentat, slian practicat Per a portar a cap el tel, si:Argentina, exigint la quantitat de ra que una selecció de nedadors
si detencion.
autors hagueren d'enfilar- se
poder continuar ni una setmana Inés. Es
25 0 pessetes per tal de soeiírrer
l'tintinan "Reus Plonts" dintre poco deplorar fonamentadament la inevitable
Oviedo. /9. — De rnatinada ha acabar una paret de la fährica que ildnit
ncrinä malalt. En vista q ue al carrer dies es trasIladará a Franca per tal resoluciä. ha d'agrair a icits la coliatola reunió que se celebrara a la ronca al carrer de Premie.
es p eraven dos individus mes, Cl pro- de prendre part Cts competícions nació amb qué hart contribuit. — Ruh,
de Nalón. i el governador ha manifestar
LES FONTS DE MIONTJUIC
p ietari de l'esmentat establiment
nautiques.
12 de rnaig del 1934. — S. A. Rubí Inque sha arribat a una j4rmula aprovada
Les fiords i il.luttriiriuinnuus dele
va lliurar unes seixanta pessetes que
—L'Associaci6 d'Iniciatives posará dustrial."
nimbé per l'empresa. que será sotmesa
tenla al calza.) i van desaparèixer tot en cirzulació dintre pocs dies una
atan als obrera. Slan autoritzet /es jardins de alenljule funcionaran
En anar a cobrar els ehrers. els fou
diemenge, i teens ,
seguit els atracadors. Hom suposa concede de segells pro Reus, a base oferta la setmana corrent i una altra dareunions precises per tal de tractar d'aruar aquesta mena d'actes els ve porde propaganda per a ratraccie de fo- comiadament. Aquesta darrera no feo
sie los 22 r los 2 4 lloros.
quest assumpte.
tala a cap la banda que va assassMar rasters.
Oviedo. ro — S'ha estés la vaga miL'entrada sera gratuita.
accertada.
Vegeu aquests articles deis cimas diàriament es detallen
el dissortat llegues senyor Caufalc.
nera a Carballino. El Rovernador ha dit
—El dijous passat morí, després
Durant aquests primer; dies de la semilers
de
metres
— Demä, diumenge, dia 20, a dos d'una greu malaltia, el conegut co- mana actual hi ha hagut diferents reque espera q ue en la reunió hom
quarts
de
dotze
•del
mati
el
senvOr
acordi tornar al treball.
nterciant i exportador de vins senyor unions al Sindicar, al mal pertanyen la
FANTASIA Rusticrep, colore, per a vestir. 1'40 ples.
Valéncia, 119. — A les 8.5o del mati
Etancesc Prat, donará a l'Escola Cä- Francesc Miró Sana, persona que majoria dels obren de Rubí Induspies. tn.
ROYALINA preriOSO:i dibuixos, per a vestir,
ha arribat el cap del Govern. Ha esta
talana, Sant Anastasi. 56, una inte- gaucha de generals simpaties. Lacte trial.
rebut per les autoritats civils i militars No podem publicar es notes
ressant conferencia organitzada per de renterrament es seid molt conPIQUE florejat, rentable, per a vestits, 140 pies.
Per ara no s'hi ven solució, i encara
l'Associació TAntics Alunines sobre corregut. — C.
nombrós públic, que l'ha vietore ja tinre E a'sulnPte dificil d'arranjar. Per
()TOMAN fantasia, estampan per a vestits, 15011105. in.
"Ideari i act:vitals de Palestra". L'enUna companyia d'infanteria li ha retut pregades que no vinguin estachar - se d'una cosa de tanta im portantrada serä
SEDES cstampades 11)141, per a %estile' , 1'50 pies.
honors.
era per a la vila. ham es resisteix a
— A conseqUeneia de la vaga del.
El senyor Samper sha dirigit a l'A- crites en català i amb un
creme que hagi de continuar tancada la
CRESPONS DE COTA EISTARIPATS, Inline ile dibu xos
contramestres de l'art fabril i textil.
RESTAURANT REGAS
juntament, on ala celebrat una recete
dita indústria, ja que ultra els obren
es molt possible eue dintre poes dies
cie oficial al seu honor.
sen s e feina, eme passen de 3 0 0. rePresenhl. S. A.
CENTIRIS el inetre
novelan per a vestits, a
sagas de tancar algunes fabriques de
El senyor ministre ha ofcrt el con- timbre o signatura coneguda
noria la ruina de la població eh fe/ nue
Estaol6
de
Franca
la
nostra
ciutat.
Per ara no olla recurs del Govern per a la realitzacie
la dita important indústria no reprem
Coberts - Banqueta
gistrat cap incident . desagradable.—C.
d'aquest projecte, que resoldria defigues el treball. — C.
>11444Creavissim accident d'auto :-: Autoritzacions per a obres públiques
Exposició
Altres noves
Lleida, 19. — Al voltant de les
set del mati, aun autornóbil de ,a
matrícula francesa, procedent de Saragossa i que anava a gran velocitat,
ha topat contra un arbre a la carretera de Madrid a la longuera, prop
d'aquesta ciutat.
A conseqüéncia de la topada han
resultat greument ferits els que ocupaven el corse, anomenats Jean Ferrer, de vint-i-vuit anys, metge; Jean
Delavie, de quaranta-un, enginyer
quimic i farmacétaie, i la sera esposa,
.Marcella Helarle, de trenta-un any
Tots residien a Lió. Es troben en
cstat molt greu els dos últims,
especialment Mancella, que ha quedat tnaterialment desteta, arnb commoció cerebral i les dues carnes
trencades.
De enoment foren assistits a la
Cesa de Socors, i després passaren
a una clínica particular.
L'accident ha estat degut a liarense despistar el cotxe en una corba
rnolt pronunciada i pendent; es tracia
d'un lloc on sän molt freqüents els
accidents.
SIm interessat pels ferits el cánso!
de Franca a Barcelona.
— Ha tornat de Saragossa el comissari «ordne públic, que anä acornpanyat d'un alt funcionara de la Ceneralitat a la dita ciutat per a tractar
sobre assumptes de reg.
— Denlà tindré lloc un partir de
tenis entre els equips del Balaguer
i el Lleida.
— Demä al matí sera inaugurada
al Casino Independent una exposici6
de dibujaos de lartista Ileidatä
"Shum". A l'acte inaugural dirá unes
paraules de presentad,: el senyor
A. Bcrgós. L'exposició restará oberta
has al Ea 27 del mes corrent.— C.
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ion han Alabe clausurà la 79 reunió i Colòmbia
uspA el treball
del Consell de la S. de N. arriben a un
La situació internacional

El melle de Lettcla

Perú

Unerals

per les víctimes

gens, 19. - La suspensió del
eba es complet a les mines.
senyal de dol.
Els enginyers deixen que pugi
s aua Jets pous amb el fi de
.;!oca l'incendi.
La Direcció de les mines co-

ll

La qüestiú del Chaco será examinada en sessiö extraordinària

acord definitiu

¡Ti DE CREIXER1

de Portugal. s'ha felicitat pel
Rin de Janeiro. 19. - Un coGinebra segucir les seves tasques norEl t eurer Laacz Olivan lis comunicat sentant
I el nen creixerà so i
malteo en aparença, pera hi regna el al Consell que alguns renresantants ha- triomi de Rio Janeiro, degut al geni munica!, (acial d'Afers EstranLeen alimento:1f, primen,
de Portugal.
civilitzador
nerviosism
c, n's
oto que per res, per la fa- ¡en cridat l'atenció del Comitè de minodel
Brasil
confirma
haveruers
El senyor Vasconeellos ha acabat
la soboroso xocolata
certcsa, que fa impessible qualsevulla ries sobre aquest assurn te. pelarle condet'uuuuli
u
acord
un
se
arribat
a
del
Brasil
Estats
lanits
als
omb hat d'Elgorrioga.
,h rnisid sobre esdevcrtiments annicdiats. sideraven ose el Govern polonés havia erniant
una sentida crida perque tornas a ocu- per Ud de concertar lit pau entre
Feto ornb el millor coceo
De frs declaracions de John Simon i practicat la discriminació. que és conGinebra el lloc que els cor- el Peral i Colemibia, ymb Earrana
par
aparcaren claree traria als Tractats de mineries, els quals
i lo Ilet mes puro.
nica que la doble calitstrofe Baldwiti als CO1111015
jament de la qiiestida de Leth,ia.
ferc:a del Des- garanteixen per a tots els sedits els respeta.
durs coses: que la Conh
cestat la vida de 5G persones.
Tkin aval com l'aeord hagi esA11.1 6 el .....
Berthou I la qüestió del
armament ha enrrat e» estar preagimie inateixos traetea de fet i de dret.
e mes a mes, han resultat 11 i que es f an esforces perqu almens se
tat rubricat per ambdús Governs1 [ PRIMOR, N. P. U., CUPA RR E, MANA,
Després de parlar els representants
Barre
ATAUTI
LAT, A LA PUDRA
senil'
represes
les
relacions
s
i
anales
i
intervenir
novament
una
entes°
riLS.
eur-oPea. Polon
ea/te el prineipi
pc1 00in:diques i comercials entre
el censor Lepez Olivan, el senyor BarComenta la decisió adoptada
a alludit,
Encar a hi ha al fons de la Els politics anglcsos hn
Nazions
de
p
roConsell
de
la
Societat
Uds dos pulsos, i es•procedira al
-la 32 cadavers, i no se sa p explicitament, les rregociacions en (tiro thou sha declarat conforme amh la
3 5 del mes que
-;311 podran ésser extrets. car per a la realit.zació del pla ideat al Quar posició de la deleeacia espaaaola i ha d'ajornar fins el dia
del problema del nomenament de representants
posat
de
renca
la
necessitat
de
garantir
sana
la
discussi
a
descaha
comerrçat
qual
da-say,
el
Lima i Bogolft.
tem que es produeini una alTAULITA, 175 GRAMS, PE553 13.5 1 . 23 Ame,
ro:llar-se ahora a Praga, Bucarest i la iatialtat de tracte per a tots els ciu- 'arre, el senyen Barthou ha maninova exPlosió.
taaans, signin quines siguin llurs mea. testat • als pedo:listes entre altres cop.I.S.Saelt per Mossou.
Belgrad i
idinma i
ses el següent:
arribat a Ginebra.
El Censen ha aprovat unanintennerals per les victimes
esforçat en posar dacord
Quan es tinqué I . CV:daila del rearment
la
proposició
del
senyor
López
cerament
l'actitud de França amb el L'AUTOR DE L'ATEMPTAT
Dóna energio salut
que posma e» peral
aent
cileurany,
mm
Aquest mati slan verificat els
i tot seguit ha passat a trae- text del Tractat lleial i exactament
serió: la Canferincia del Dcsarinament,
;erais de les viclimes de la s'inierä bescanvi d'idees entre ele f,C- lar de l'informe que ha presentat el interpretat, inspirantane sampre en D'UNTER DER LINDEN ES
-aiera cataslrofe minera (mor- verns dels paises aliats i amics per tal Comité financer de la Societat da desigs de pau en collaborar a la meCONDEMNAT A DEU ANYS
pareció dial plebiscit.
rada fa uns quants dies, i han de redactar un pro.rectc que pagues evi- Nacions.
secundat amb confiança cis esa la ceriniónia unes tar CataStrOte completa de les relaLa sessió d'avui
¡caeos realitzats pel Cotillee dels 'f res
COO persones.
eions internacional& Franca comprengue
Berlin , 19.- Davant cl Tribunal
zas quals el senyor Aloisy ha donar
La sessió pública del Consell
Han concorregul a la fúnebre que calia en rril:t r (lec rcforcar la Socorres onent s'ha vist la causa seuna
impulsió
altament
imparcial.
l'obrer Schulzc que el
irabnia representants de les cietat tic les Nacions j despres estendre la Societat de Nacions, que notara
He ceda - ha seguit diera - en el guida centra
fuete quasi analeg al anunciada per a les orce del mata
red Ewera
dia 21 de mate' darrer va Ilanear un
ss Cambres i el ministre de
que em semblava discutible i he man- artefacte
exnlosit,
davant el minister:
bh
alcis.
retardat
fins
a
les
cinc
de
la
sIma
.eball, el qual ha pronunciat
tingut amb energia la resta.
Reforcar la S. de les N. volia dir fer- tarda.
pru la de l'Interior.
diseurs commovedor.
tota mena d'explicaa
cl
Disposada
primer
calia
però
Rrissia,
El processat ha estat condemnat
in entrar
A la dita hora el senyoe VasconAvui ha mort un altre deis fe- reeonerxeme nt d'aquesta per la Fer:ta cellos ha declarar oberta la SeS3i,5 de cions, la delegació francesa, no tem (1:a af/Ve de trcballs irrçaIS.
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pacte dels nuatre: denn,. p
decis:ó
ulCI
Censen
ile
l'Ordre
d'Arlreunió
dr
la
Conferenla
d'.Alentanya
i
MARAGAll. 17 AL 25 . IlADASONA'
membria odire el décarmament.
RONDA SANT °ERE. 22. BARÇUONA
. Anglatcrra esta potser en sitnarid cia del Desarrnament que s'haurà d'i- vocats, que l'exelou de la dfra Asaoalifegaaaa
de fer una darrera temptativa valent- . naugurar el ap de l'actual.
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BARCELONA
Pels Centres Ofieials
ampliaciö d'algun lema
contengut en els programes d'ingres, deourottlat anib caräcter
preferentment pràctic.
6. - Si e! tribunal adjudicador bo cregués convenfent,
aquestes beques podrien estor
dividides en mitges beques de
250 pesseles cada una, per l'Escola Superior i de 1.0 0 0 pessetes
per l'Escota Mitjana.
Pe r. a mes detalle relatius
a quests extrema, adreceu-vos a
en una

GENERALITAT
El sanyor Companys rep diversos visites a la Presiciéncia.-

Ahir al matí el senyor Companys
:va rebre a la Casa dels Canon-

ges el senyor Moles, ainb el qual
¡conferencie.

També estigueren convereant
emb el presiden( ele senyors
Berenguer i el comissari
l'Ordre Palie de Tarragona, senyor Pujol i Font.

una finestra al
cen les cantes.

*

Han

carrer es va tren-

eslat preposats per a

l'expulsió els súbdits uruguais
Juli Primal° i Arnald Rodríguez
Lorenzo.

"DI

e

AJUNTAMENT
Acorde de la Comles16 de Govern Municipal del Más 18 de
malg de 1834. - Auteritzer el

Conseller-regidor de (Juventad()
perquè presenti a la Gornimei6
Consistorial del Ple del maleta
nont, a fi que aquesta pugui ele-

Servei Meteorològic
de Catalunya
0141101AL ATISOAPARICA
0. 21.140PA A Une 7 MORES 0111. DIA
IMAGO

la DE MAJO DI

1934

Ni ha helaos proulons al nordisst CO No DIN DrItinloust I
lo
3egid del Sahara que produolaan
pluses I alaunos tompests• • Irlanda, nord d'Espanta, • la reglé pironansa 1 al nord d'Atrios.
Al centre d'Europa Cl ha moho nobuloaltat <Maui o un mínimum anula,

• Nonsrlt.
Al sud-esst de la Peninaula 155.
Mas, a 'ranga I &hl Moco bolsos
domina Son tempo, amb col aara
vente Mazos de dirimid varlabhs.

Catalanes un vianant, i causa, a mes, líe considera l'Estat com una pesodanys al cotxe, El fiscal soHicita que nalitat independent de lea alues. al.
Ii fos eplicada la pena de soo pesse. críficant-ho tot a l'Estat sublim, no
tes de multa.
admetent Cap autoritat superior. Ea
en aquests respecte que la teoría dels
feixismes ea traba íntegra en la dels
princepa italians de la renaistenea; es
VARIA
pot afirmar idhuc que el Mussolini
Ahir, a les dotze del migdia, el d'avui és el Cesar BOrgla de l'ahir.
quant a Joan Lluís Vives, aval,
sots-secretari del Ministeri ute Justicia, senyor Barroso, efectua la seva seria un esperit que concorreria a les
visita oficial a l'Audiencia. Fou re- reunions de cooperad ó internacional
ina pe n president. Al despatx d'aquest i tindria controversics sobre Virgili
va é_aser complimentat pel personal. amb Paul Valery.
En aquella Edat Moderna. EsfuEl senyor Barroso va parlar una
estona amb els magistrats, ela jutges mma hauria volgut encara realitzar el
i els fiscals. Després pasea a lea ha. somni de l'Imperi atnb un acord enbitacictns particulars del fiscal, senyor tre els poclera temporal i espiritual.
Bonilla, que es troba malalt.
Però, con, és saltas, fracassà. El tnan
De la garataó que hi ha plantejada intellectual hispànic del regle XIV,
deis limas i procurador; municipals penó, no tenia aquestes idees, sima
s'abstingueren de parlar-ne, iota ve- més aviat les de conciliada) en tergada que fins daluns, Glie es reunirá reny s suacriors de l'esperit, deixant
el fiscal amb ele altres escale de la de banda els que avui en diriem hoplantilla de Barcelona, no se sal/1'a mes d'aceita. Predominen, dones, les
el determini pres erran d'aqueata idees paeifistes i de concardia de Vives, Moras i Eraame, pera, els Estats
miestia.
Papa*. tenen una política realista
* Amb el cerimonial de eosturn, ii el
amplia de farmacia d'aquell Estas i
ahir se celebra la visita reglamenta- política
de tipus Maquiavel.
ria de presons. La presidí el presiEl que en aquell temps hi havia de
dent de l'Audiencia Provincial, senyor ntillor
a Espanya era precisament
Lluis Emperador.
reuropeu i eurnpeista, i Vises, de
* El jutjat número tretze, que es perfecta tradició hispenica i d'un eael que te al seu cantee la inatruccta talicieme arborat que no tenen Erasdel suman corresponent, ami motin me ni Manis. indica un camí, i no
de la troballa del clipasit d'armes i Ion un exemple isolat, ja que inicia
municions a la casa del carrer de Ca- una brillant tradició humanista dintr•
ses Boada, ha ordenat que sigui po- la cultura general espanyola.
sas en !libertas el detingut Manuel
Les descobertes geogrifiques tenen
Noveles. Aquest individu fou el que repercussions intellectuals i politiquee.
Na donar la noticia a la policia que En el primer sentit, sobretot, es veu
en aquella casa hi liarla armes.
lextensia de l'horitzó del pensarnent
és la
* El jutjat número cinc ha dieta; d'una manera considerabie, No
descoberts el
ante de processament contra German riquesa dels continente
la
riquesa
damaginacia
interessa
que
Segura Tornee Francesc Arroyo Mall'orador s'explica pitedonado ¡ Maria Garcia Soler, cone- literaria, que
pele descobrinienta geograguts tots el!: com a persones indesit- cisament
que
insten
a tracias- de diversa
e
fi
s
jables, per haver buidat un pis del manera els problema
Alcacarrer de Provenga, propietat d'una llores neixen també lesinterne.
utopies en Cl
senyora estrangera. Hi estigueren requan
d'Or
preseas,
Edat
d'una
sentit
llogats nomas algunes honre. Aixa vol per la alitologia es considerava com
dir que s'apreearen a buidar-lo. Segons
literatura
que
nein
aquesta
I
anubla, aquesta iaise d'aliar de pres- paseada.
panana de l'esperit dels aventuea era la característica més assenya- es
:asurada d'utopies, i que és la
lada de tots tres. Foren detinguts per res,
predecessora del futurierne, que ni
un fet semblant. i reconeguts com a han
creat
pas Marinetti ni Alomar.
autora del robatori per la eenyora esels descobriments geográfica
trangera, a la qual ti robaren tot el ésÁmb
possible
també l'existencia dele
que tenia al pis.
gratis exéreits moderna, luxe que na
* Ha promas el arree de pro- e anavien pogut permetre els princeps
curador dele Tribunals de Barcelona italiana. I amb les descobertes veel senyor Félix Martínez Sánchez.
ven les colantea que arrea una nona
* Han passat a la disposició del manera de veure la política, i la n e
-cesitadmnrlexigs
Jutjat dr guardia els desasgas: Genís
i Joan Puestas Villanneva, acusase esquadres i els exercits, i els Esteta
d'haver prec part en l'atracament a eón en perpetu temor de guerra.
Joan Lluis Vives, home de profunla Casa Sen.
des conviccions religioses, d'idereitat
* Per a dilluns no hi ha aseenya- a
tota prova, és la figura principal i
lamenta, degut a que és Pesque.
inicial deis estudia moderna pedagògles i el primer psicaleg entre els
•44,1~4+14.444+044.444444 hutnanistes; ha tractat el problema
de la guerra i de l'organització de la
pau com • a inteRectual.. ea a dir. COM
un problema moral i de consciencia.
Creu en els beneficie de la pau pet
R. MARISTANY
a suscitar les bondats humanes. Els
VENDES I LLOGUERS
mals de la guerra vénen de la nitranquilli:at de les consciencies, és a dir,
8, LLURIA, 8
del penal. En el fons del problema
de conciliada entre els pobles, Vi*44444444.444~11.444~4 1
vea hi veu un problema de reforma
Interior. I encara avui no ha percha
la seva actualitat aquesta concepció.
Bärgia fou l'home d'acció cent per
cent. Vives personificà la idealitat fins

Oberta la sumió, el doctor in
Senyen cedi la paraula al doctor %I

Alemany, el qual feu l'elogi del clo,,
tor Antoni Sabiter re eardant l a me
Alega vida científica, c onsagrada 4
enlairar la seva professió.
El doctor Sunyer i Medan Ilegj
necrologia del doctor Ricard Bote.,
en la qual reviu d'una manera elan
i precisa la tasca científica i práctica
ri ti e porta a tertne.

Seguidament el doctor Pujiule

cordi, en termes molt sentits, la vida
laboriosa i plena de bondat del docta;
Francesc Soler i Garde i els setz,
treballa científica, especialment e
desenrotllats a l'Acadèmia.
El senyor president, doctor pi

Sunyer, clogué lacte dirigint bree
var-la al retseixement de la Cmpermites d'ea:sal a la memnria
la secretaria de l'Escota Supepereció Municipal, la proposta
académica objecte de la sessió i rja.
Conselleria da Governació. - rior d'Agricultura, carre d'Ur- de les nermes d'adaptació de
graiment als assistents.
El senyor Seises continua fent gen, 187.
personal al Pressupost vigent
LIITAT DEL TINP8
hit. per be que segueix miliorant
El Butliett Oficial de la Ge- que, segon les seves regles comA CATALIJNYA. A 1.1$ VIOT
de la malaltia que sofreix.
A L'HOSPITAL DE LA SANTA
neralitat.. - LII el seu número plementaries correspongui aproDomina lampo variable, ami/ eol
o a preCP.EU I SANT PAU
El preu de venda del pa. - El d'ahir publica el aegüent su- ver a l'Ajuntament cont
mistado a tot si pais I so registren
reptes normatius de les adaptaplugo, do miraste, tomputure al
eonseller d'Economia, senyor CO. mar):
l'Ebro,
al
Pallar.,
euro
Inferior
•
Justicia i Dret, - Anunci d'un cions que s l han de portal . a
La darrera reunió dermatolaica
morera, ha dictat les següents
a la voll d'Aran I • hip•aorca.
prevencions, de les quals parlein concurs per a la provista) de tres efecle.
Temperatura mialma: 24 grata, a
En la darrera reunió cele'orada
Santa Margarida. a &Jales. 1 • TortoAutoritzar el Conseller-regidor
en un altre lloc de la preeent places de magistrat de l'Audiènl'Hese izal de la Senta Creu i San
sa; mtnima d'aros« metí, ¿oro
coz-tecia
perquè
doni
Territorial
de
Barcelona
Governació
i
una
de
Pau foren discutides les comunai,
raus al Port de la Bonaigus.
edició:
te a la Comisen.; Consistorial del
dons anunciades pela doctora Negar
Primera. - El pa anomenat de de la de Tarragona.
(Leo etutervamona aet tenlos a
d'ésser
eleveda
matriz
nona,
a
fi
(ardite
More, Josep Sana, Lluís Pallen j
Cultura.
atorgant
a
!Viena. francas, recuit i altres
Barcelona, a les set, van a la cap.
J. L. Llurba.
classes no assenyalades en la (a Junta Municipal d'Exposicions al Pie, d'una proposta sobre la
calera do la primera carilUS)
En la comunicada, referent a
laxa. pedra eteeer venut lliure de d'Art. de Barcelona, una subven- ere:eche i organització de la Comers aEsaigs amb el nou arstta
pes e preu, sempre que un i altre ció de 25.000 pessetes per aju- Illi8S.V1 alunieipal de Tineistme
atenzalic
espanyol a feren as de )
Conseller-regidor
Auteritzar el
del corrent, natural d'aquesta
no siguin objecte d•especulacie dar a les despeses que originarà
paraula els doctora Santa, Lana;
i Patrimo- chite la ceenunieació de la qual
abusiva en perjuclici del consee l'Exposeci0 de Primavera d'ene d'Ingressoe, Deepettem
Mercada!,
Serrallaeh, A. Peyó
ni Municipal perque porti a la obra a l'Institut. Municipal d'Esguany.
reidor.
011er.
Comissió
consistorial
Laietans,
16,
Economia Agricultura. tadietica, Via
enTots els catadora coineidiren a atir t.
Segona. - Les unitats del pa
a fi que aquesta pugui elevar-la tresed, en seran facilitats Iota
ciar els excel-lenta resultara rbtingr,
subjecte a taxa han d'expendre's Ordre suspenent, pels motius que al Ple, una proposta relativa a
mena de detalle als seus famis'esmenten,
la
celebractó
de
les
el nou compost arsenical, prime
anib
amb el pes exacte, completantl'adquisició de la finea anome_ 'tacs.
preaarat a Espanya, degut al quina:
ce aquest, en cas neeessarl, ateb reunions que la Cooperativa de nada • Cein tiaspare e . situada a
resala i bon amic nostre el lactes
Transports La Llevantina tenia
..11ffli211,
Ja "terna", 1 a requeriment del
Estere. de Manresa. que no ha rep.
27 la barriada de les Corte, ame
comprador en quilos, initjos i convocades per als dies 18
Escolar
de
e
un
Grup
tejar
esforços fin:, a dotar la Fatuo.
destinació
mes que son].
quarts de quito, al preu fraccio- delTreball
cologia
espanyola d'un productt ras
Barcelona.
i
Obres
Paliques.
nar que correspongul al de la
indispensable.
Aprovacó de la dietribucid de
Decret
nomenant
sots-delegat
emitan.
Treball de les comarques de Tar- e ibais proposada per la Inter- CAUSES VISTES AHIR
Tercera. - Totes les fleques. ragona el senyor Ramon Sana- venció Municipal per tal d'atenPER A AVU I
sueureals o botigues de revenda huja i Soler; auxiliare de Dele- dre les obligacions del pl,per
A la Secciä Primera es va euspenhauran d'estar proveides, durant gació. a Tarragena, els sienycors mes de juny.
Club
(Laietana. 371. - A
Studi
la vista que eatava anunciada per
les hores habituals de venda al Manuel Gavaldä i Ignasi Palles.
Dipositar una corona de flors dre
les I8, conierencia per Sebaztiá Me.
manca de jurate. Es tractava de la
públic, de les classes de pa de i inspector de Treball a les co- naturals al monument ta . Rius i viata d'una causa per atrarament a
tínez Ortiz; tenia; "Un viatge ate
taxa necessari al palie per al marques de Tarragona, el senyor Taulet, amb motiu de complir-se una bóbila del carrer d'Anglesola. Els
Europa-.
de
la
inauguindividus que estan processats per
eete proveïment, cense limitació Pasqual Casanoves i Rius, tots el XLVI aniversari
de cap mena, i si per haver-se elle amb carece er interi.
rad() de la primera Exposició aqueas fet ‚'anomenen Just Buena i
Horaci Ripoll. Aquest eegon esta pro_
esgetat una clase no pogués faL'Institut d'Assistència
Tribunal de Cassari0 de Ca- Universal de bany 1888.
per l'ansat al Banc de Reus
Cessió de la eu la d'eepeclacles cessat
cilitar-se, el comprador podrà talunya. - Convocatòria per a
per assassinat d'un guardia d'assalt,
Médica Municipal
exigir que se li serveixi la im- la previste de tres places de ma- del Palau de Projeccions per al a Tarragona, ocorregut quan els dardia 10 de juey proper, a la tarda, rers successos.
mediata superior cense que bagi gietrat.
d'abonar mejor quantitat que la
Departement de Governació.- a l'Ateneu Polytechnicurn, amb * A la Secció Segona va cornSERVEIS PRESTATS DURANT
que correspongui a la classe que Comissaria delegada d'Ordre PO- [notita d'una representació que pareixer el súbdit alemany Josep
prepara la secció de teatre de Theissenn, acusas d'haver falsificas
EL MES D'ABRIL
ha demanat.
blie a Tarragona: Anunci.
l'Ateneu.
Quarta. - El pa eubjecte a
una carta, per peder apoderar-se d'uAls 13 Dispensaris medico- quirCr.
Departament de Treball
de
les
Cent
Cessió del Sale de
na maleta que un arnic sec tenia en
gics: Ferits auxiliase. 1.352: opeml.
taza estarà elaborat amb farines Obres Paliques. - Edictes de
Cases Consietorials a la Junta itna casa de dispeses del cartee de
cions practicades, 96; visites paulan
corrents de bona qualitat i en Jurats Mixtos de Catalunya .
Congres
Talles,
El
fiscal
sollicitä
que
li
fos
del
XVIII
als
locals, 5.232: visites urgente a co
organitzadora
idèntiques condicions de coccid
Gomieearea delegada a Giro- de Metges i Biòlegs de Llengua aplicada la pena de sis meses i un
ci1:3.47; receneixements a pmo.
nmis,,7
j amassat.
na. - Anunci, als efectes de re- Catalana, per a Vade inaugural dia de presta.
432; reCOileiXeMeIns a penasen
Cinquena. Ele establimente demude, de la pende !eta pet
alienades, 16; certificacione i inica
emigres.
que
ha
de
tetó'.
la
Secció
Tercera
es
va
cus
del
dit
*
A
que expenguin pa de taxa col- elunicipi d'Espolla que le sigui
mes, 1.998; auxilia a alcob.olitzatsata;
el judici que esteva anuncias.
vacunacions, Lote.; serveis datenlocaran un cartel l darrera el perdonada la contribució terri- 'loe el dia 26 de juny ‚vinent, i pendre
* A la Sedó Quarta es veté una
de l'Alcablia perque
autorització
nos,
taulell i davant del públic i
torial ainb ntotiu d'una pedrega- pugui ordenar el procedent a fi causa contra el conductor d'un auA les u. Cases de Socorsos: Visite:
altre a la porta o aparador que da que deetrui glatt part de les
a sobase de la Companyia General, que
els
aseistents
d'obsequiar
de cirurgia, 624; visites de medicine
don l al carrer, expressant, amb collites del terme.
va atropellar ai carrer de les Corta
lacte.
tipo; visites doto -rino, 20.
caräeters perfectament i
Administraciei de Rendes POA l'Escorxador: Accidente sons, i,
Prendre esment de la fraterara tota claredat, el preu assig- bliques de Lleida. - Anunce
vialtes i curacions, 323.
nal salotacie d'ugraiment que
nat a cada clase de pe.
d'Agricultura
de
Bareecciei
Als Dispensaris d'Eepecialitats: Ca
a la Corporació Municipal
Sisena. - Els alcaldes vigila- celona. - Circular relativa als adreça
talmologia: visites practicadee, 2.67:
del Ferrol, amb niol'Ajuntament
al marge de la utopia, però tocant operaciona, 11. Oto-rino-laringelogia:
ran i taran complir el que es dis- preus de les farines j del pa que
tiu de la visita feta a Barcelona
sempre de pelas a terra. I sense uto- visites practicades. 9/4; operaciont.
posa en aquesta circular, la qual han de regir a les comarques pel cor "Toxos e Frotes".
per una gran criei; no trionsfa la idea pies no marxaria pas el man. Pen- 19. a r enerologia. Dermatologia i lere
A LA UNIVERSITAT
será. fijada al tantee d'ediates de barcelonines durant el present
AUTONOMA
de
l'Imperi
ni
del
Papas.
I
l'Inmeri
a
la
(TopetaAcords relatius
sem-acaha l'orador-que les utepies logia: visites practicades, 3.129; optl'Ajuntament respectiu.
universal. eomni de l'Edat Mitjana, d'avui són rnoltes vegades les reali- raciona, 13. Puericultura: visites pret.
mies de inaig.
d() municipal a les tasques cultoConferencia
de
Joan
Estelrich
fetena.
Qualsevulla infrae- Direcció d'Obres Públiques de rals i esperlives de la Federacie
apareix ja en aquest segle com a ir- tac, de denla.
liudes, 316; vacunacions, 88. Gineta.realitzable.
ene per incompliment del que es
lana formidable evadió prentaa la logia: visites practicades, 662; opera.
Carreteree: Anun- Catalana de Ginmästioa i a la El senror Joan Estelrich, president
Ele
segles
XIV
i
XV
eón
els
Inés
interessant
dissertació
del
senyor
disposa, podrà denunciar-se als Tarriig
cions, 9. Tocologia: visite practica.
de l'Asso'ciació lanivereitaria Catalana
cia dc subhasta d'obres a realit- Comiecid organitzadora del par- per
des, 903; parta assistits, 137; vacuna.
S. de N., dona a l'aula de Quí- antieuropeus i anàrquics de la histò- Joan Estelrich.
Ajuntaments respectius, o he di- zur
en diverses carreteres de lee lit internacional de rugby Cata- micalaGeneral
cions, 132. Estomatología: ViSitti
de la Universitat Auto- ria. Aleshores Italia fermenta, peró
rectament a aquesta Secció d'A- comarques tarragonines.
lunya-Franea.
els
fets
callarais
i
politica
apareixen
practicades,
43; operacions, 3 3 . Odas.
noma la sisena de les conierencita
gricultura (Palea de GovernaAdministració Municipal. - liessió a la Federació Catalana organitzades per l'Associacia que pre- d'una manera diferent dels d'Europa. A L'ACADEMIA DE MEDICINA tologia: inspecciona a les escolta
ció), on seran immediatarnern
DE BARCELONA
S'ha dit que a Italia-segueix dient
nicipala 1.0o8; operacions, 215.
subhastes i concursos d'Atletismo de l'Estadi per al dia sideix, sobre les idees de pau i coopeateses les queixes que es formu- Edicte,
d'Analisis
'
Al l-aboratori
27 del eorrent mes de maig. a fi rada internacional com a precedent el senyor E.stelrich-es forma la tacde Catalunya,
lin i sancionades les faltes que d'Ajuntament
de
la
reconstrucció
de
l'Estat.
nica
análisis
diversos, 1.152.
necrológica
Sessió
celebrar-hi
els
Campionate
històric
de
la
Societat
ute
Nacions.
Administració
de Justicia. - de
Pera nosaltres, els catalana, peraltees comprovin, de conformitat
.a l'Hospital de l'Eaperanee:
cemareals de Barcelona d'atte. El tensa verse sobre el Renaixement. lamen;
Sota la preaidencia del doctor
a Italia, arribaren a realitzar
duran; el reta
Especialment, Lluis Vives.
amb la legislarle vigent sobre Sentencies i edictes.
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Procedir a les obres de con- talanatil professor Me. E. Allisson patriotisme (Mantener) quan aquest l'Academia de Medicina la sessiä ne- A VAsil Municipal del Parc: Me
servació sanejament de l'edifici Peen. de Liverpool, que en aquella no existia en altres lInce, Tinguérem crolagica per a honorar la menitria lalts visitats, 194; visites practicado
Vaquees d'estudi s per a l'Escota
COMISSAMIA GENERAL
de la Colania Escolar de Can mateixos moments descabdellava una una entitat nacional ami) la corres- dels acadèmics numeraris doctore ala malalts, 313.
d'Agricultura. - L'Escota SupeD'ORDRE PUBLIC
Puig. de la Rabaesada, propielat aara conferencia a la Facultas de Fi- ponen politica interior i exterior, és Antoni Sabater, Ricard Botev DuA la Clínica de Psiquiatria
rior d'Agricultura de la Generade l'Ajuntament.
losofia, ¡ que anant junts a la Uni- a dir, amb toses le; caracteristiques coing Francese Soler i Garde. Hi gencla: Visites practicades als
litat de Catalunya fa avinent a
modernes.
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Han estat recellits per la petoles les perennes intereseadee
cOn eixements
Alguna assenyalen els arbitratges per l'Institut af adico-Farmaceutte; alie.Anal 'tA3'si . d9 e23 P; o°rPt T Raceins
lució hi trobava entre Lluís laveu i
en l'obtenete de beque, per a po- nda 1.055 exemplars del Mari adaplacions de funcionaris.
la Societat de Nacions. La resposta d'aqueeta epoca CO111 un preceden del doctora Quadres Bordes, per l'Acadè- nous ingressats. 168; malalts eisaitt.
der cursar els estudie del grau madrileny "Luz", per haver eetat
docpracticades
ala
malaas.
Josep
Liimona.
a
mia
d'Higietie
de
Catalunya;
el
L'homenatge
del valor de Vives en el camp inter- paciiisme. No és pas cert. afolts au3 0 : visites
denunciat pal fiscal.
superior e mitjä d'Agricultura:
Serveis prestase en la Direcca
L'alcalde, senyor Caries Pi i Su- nacional és pan del tenia que ea des- tors citen pactes d'aquestes apoques tor Brugues. per l'Acadèmia de Cien.
avui.
relatitts a qüestions dineetiques i al- cies i Arts; el doctor Plattes Vives. en :a Comissaria de Beneficencia:,t
1 -Que el cure vinent s'atoe* En l'expree de Madrid van nyer aesiett ahir al mate a la calidellara
Seguidament l'orador fa una brea tres problemes. pena mai aquest ar- pel Foment del Treball Nacional; tates de reconeixement medi c per e*
g anan dues beques de 500 peette- arribar aliir ele senyore Ventosa inanguració de l'Exposició d'hodigreisió
sobre el desenvolupament bitratge no tic un precedent del paci- doctors Aznar i Aniruns, per l'Hoe- ierents conceptes, S.
tei cada una per a cursar els esinenalge a Josep Llimona, acte d'aquest eurem i té un record doctri- fisme, sinó que apareix sempre com pita! Militar: el doctor lartia, per
Pie/i i Pea.
.An
a t :,b tial 6i 5n ,c i a ti,:laan: ti tsä rij a, s Fet. ; .
tudie a l'Escota Superior 1 uns
que fou presidit pel President nal per a les conferencies dels ora- una de les conseqüencies de la guerra. l'Asectelacita de Veterinaria Munidbeca de 2.000 oessetett per a curde la Generalitat de Catalunya, dora que l'han precedía La Higa) que o, per dir-ho així, e:1 un dele actes pals; el doctor Corornints, per la t/ r2atA't ;11ani torts trasllada's al dipasit
sar ele estudia a l'Escola Mitpel Conseller de Cultura 1 pel avui desenrotllarà-diu-cal conocer- de la mateixa Multa, en procediment Societat Medico-Farmazèutica dele dicial, 46.
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president de la Junta de efueeus la entre la dei Dr. Nicolau d'Olwer, mis de la guerra. L'orador recorda sants Cossue i Darnia; el doctor Puig
2. - Per a poder Rundir dele GOVERN DE LA REPUBLICA
al qual han assistit els presi- que ens parla de l'Edat Mitjana, i la en aquest aspecte el celebre compro- i Sab, , per l'Associació de Muges i
beneficie d'aquestes beaues,
dente- de toles les entitats artie- del Dr. Joaquim Xirau, que dissertà mis de Casp, que en les seres dues Biòlegs de Llengua Catalana; el docprimer Imperi espanyol. apasiona cositemporanies que fou una tor Seguí, per la Societat d'Obete- PUBLICACIONS REBUDES
A CATALUNYA
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gut retre aixf un homenatge Hem
ducta, el de menee de recursos
Per la policia espanyola fou d'admirarle a la memtaria del la renaixença italiana (segles XIV l'optimista pare Miquel d'Espluguee Ricard. pel Cos Faeultatiu de la Casa
per a seguir ele e pturlis 1 d'ese-pi"Barcelona Deportiva". any 1. ya
i XV) i de l'evolució consegüent du- que fou una anticipada dels temps de Caritas; el doctor Angel Sabatere.
natural de Catalunya, caldrà set- lliurat tilde a la francesa, a Cera gran escultor traspaasat fa poc. rant el periode humanista (XVI).
moderas, no fou 1Tlé5 que l'inici d'una pel 'Collegi de Veterinaria; el doctor mero 8, Barcelona, 4 rnaig de 193a En dues parta cal dividir aquesta guerra.
"Boletín de T. S. H.'', any IV, 5"t.
licitar la beea prèviament als bere, el din ada francas Arnaued
ProJecte de modificaoló de lliçó: la primera es el de la dissoluTahe, conegut lambe ambo el nom
I san precisarnent aquests fena- Mas Elite, pel Cos de Veterinaris mero 32. Barcelona, mere de 1934exäreene d'ingrés a la carrera.
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anea ", any Ir, núm. 16, Madrid. abrg
LLURIA, 131
I de 19.3e
Joan Dones, ocorreguda el dia 8

Tribunals i Jutj ats

PIANOS!

Cursos

it Conferèneies

AVUI, DIUMENGE,

111120111C10

GRIF ELECTRIC

SENSE RESISTENCIA
R. ALENTORN

ONZE

MATI

DE LIMBO DE PIIIMAYElli
L'ART MODERN

DIBUIX,
ART APLICAT

Di'

I.A PURLIOnAT

„antenge, 2 O de Maig de 1 9 3 4

eARCE.LONA' - .AL DIA
Soltes

Dupuy, president de la Féderation nista Republicana, el senyor E. Du- Julia, Ildefons Sunyol, Jeroni EsUnivcrsitaire Internationale a Gine- tan-Reynals pronunciará un parlament trame Angel Guimera, Josep Maria
bra; Les conferencies de VA!sociació a Vestatge de l'esmentada Joventut, Roca, Permanyer, • Ignasi Iglésies.
Joan Maragall, Pere Aldavert, CampUniversitaria Catalana pro S. de N.; Corts Catalanes, 589, principal.
many, entre altres illustres desapareL'aplagament del XI Congres de la
Demostracions gimnästiques,
En l'adiete del nostre colConversa pública a Creixell
gats, que concorregueren a la dita
F. U, I.; Quan jo era estudiante.
per l'Estol de Follets de l'AgruutilVERSITAT AUTONOMA cursió, que probablement será a la enquesta
iniciadora del pensament abonador Pere Casals, sobre le
per Delfi• Escolä. amb la
Assemblea
a
dos
quarts
Avui,
diumenge,
Costa Brava.
-Societat Catalana d'Asseguran- pament Escolta Ramon Llull, de
—
doctor Jaume Algarra;
nou del vespre, J. Boronat i Reque- conscientment naCionaliSta de Cata- ces contra Incendis", publicat en l'entitat. — Projecció de diverSeguint les iniciatives d'anys ante- resposta del
exàmens d'ingrés a les FaculConclusió del discutes d'inauguració sens donará • una conversa al CirCol lunya.
t u . — Per acord del Patronat de cloro tan ben rebudes i correspostes de la Universitat Popular Valenciases pellícules còmiques. — Re,
la nostra edirió d'ahir, va apaCniversitat, des del dia primer al Pels mestres, de celebrar una capo- nista, pel doctor Francesc Alcayde i Republicà Creixellenc solare el tema
EL MONUMENT A JOSEP
rèixer un error de xifres en refe- cital de poesies. — Dues atrae-.
lo del mes de juny proper que- sició de caire escolar, a q uest a ny es Vilar; Uns moments al Seminari de "Tres qüestions agrícoles candents:
cions.
— Obsequia a la mai,
"el
carir-se al capital. litt diu:
MORAGUES
oberta la matricula per als alurn- farà l'exposició monográfica de "L'ex- Filologia, per Claudi Chaqués; Ver- l'exportació de fruits. l'Estatut del vi
pital subscrit de 500.000 pesse- nada.
qual podran
i la Llei de Contractes de Comen".
Ciutat
Unie que desitgin ingressar a qualse- cu rsió escolar”. en la
Delii
Escolà;
La
per
a.
Set
La Comissió Pro Monument GeneAquest acte és organitzat per un
tes", ha de dir: "el capital subs1 de les Facultar; universitàries. constar totes les experiencies i plas- verrsiteria de Madrid ¡ la Universitat
plàstiques. etc. , sor- de Barcelona, per J. Navarro i Cos- grup de simpatitzants d'Acció Catala- ral Josep 'Moragues la present a tots crit de 5.000.000 de pessetes”.
El funcionari municipal senyor
Pto exàmens d'ingrés comenearan macions grariaues.
festes
aquells
qui
vulguin
organitzar
de juny i duraran fins al 15 de eides abano, durant o després de l'ex- tahella; La personalitat del ilustre na Republicana.
Hem de creure, perü, que el bon Merino ha publicat la 26.* edici6
o
actes
que
tendeixin
a
engruixir
la
d'expreparació
cursió (quaderns de
Ial vinents.
Mili i Fontanals, pe, Rafe! Torrent;
subscripció o senzillament a divulgar sentit dels nostres lectora estile- de la Guia de Barcelona-Bada,
Foment Catalanista Republicä
" .‘alicant les regles contingudes al cursions. redaccions, manes, dibuixos. Repte, desafiament i duda per Sigfrid
la personalitat d'aquell màrtir, que naria ja la involuntaria equivo- lona-l'Hospitalet, combinada amb
de Girona
fotografies.
producla
económics:
7i2r3 i s a) de Earticle segon, del :Sustrae:0ns,
Temes
Bosch;
un pla en 15 seccions,
tinguin l'amabilitat de comunicar-ho cació,
ealament d'Ingres, podran inscriu- treballs manuals, etc.). La Comissió ció de Por, per Vicenç Verni; Un
Vist l'exit obtingut en les conver- al secretariat de la Comissió, instalfiat amb cura.
cts alumnes que cornpleixin els posa grans esperances en la 's- atusa i rector castellà a la Universitat
ses anteriors, la Junta del Foment ha
académic generosa anonadó de tots els mestres Santiago, per Francesc F. del Riego; acordar continuar-les. El proper di- lat al casal del Partit Nacionalista
girats
53et anys dintre el curo
Català,
Pi,
7,
principal,
el
qual
trahauran
vestits queden El dia 7 de juny de 1934, a les
e 1 2 34 a 1935, o sigui, que
de Catalunya que sabran a:xi palesar Art: Les exposicions de Primavera, marts, dia 22, a les lo del vespre, se
7 aveo complert els disset anys abans el fruit de Sur artuació.
per Francesc Coll; Voliainätiques. per celebrará una nova conve r sa que es metra sense cap despesa manifestos nous -:- LA REFORMADORA nou del roan., seran ventila erl.
a 14 d'octubre de 1935.
D. E.: Tribuna Internacional: Davis descabdellare sobre el tenia "La llei i opuscles de propaganda, ensems que Trafalgar, 9, 1.or - Tel. 15109 pública subhasta en el Mont (le
Escola Normal de la Generalitat.— on
Nationality and Language, per de contractes de conreu". Aquestes s'establirà el degut corrent de relació
El reglament de l'examen dangrés
Pietat de la Mare de Déu de t'Esd'excursions periói control d'aquesta Comissió Central
a»sat a la venda a les llibreries Seguint la serie de 1 Escota or- Maurice V. Miller. Completen aquest converses són públiques.
Hein rebut una atenta cornu- peranea, organisme de la Caixa
diques, els alumnes
noanal)
les
ja
extraordinari
nombroses
formades
en
algunes
coe ree d'una pesseta.
número
nicació del senyor Pere Coromi- de Pen g ions per a la Vellesa
inal de la Generalitat. euro preparatori.
marques.
tes d'actualitat, estant coto de costum
Llegat a favor d'un alumne de la ami) els professors senyors Fogata
nes • Muntanya saludant-nos l'Estalvis, eis empenypraments• iversitat d'una biblioteca de Dret.— Roure, es dirigiren a °lerdo:a i Sit- illustrat.
UNA NOTA DE LA UNIÓ
anda motiu de la presa de pos- d*objectes i robes' vençuts abans
ESQUERRA REPUBLICANA
, canducte del senyor Joan Fabre- ges per a visitar les excavacions del
Ateneu Enciclopèdic Popular. — En
sessita de la presidencia de la del dia I de triare de 1934. L'enCATALANISTA
DE CATALUNYA
s a rebut a la Universitat una poblat ibèric i els monuments de ti- l'asseznblea celebrada per la Secció de
s s' n
Junta de Museus de Barcelona. trada a la sals; de subhastes da.
eioteca d'unes 3 00 obres de Dret. pus romànic d'aquella població i el Pedagogia resulta elegida la següent
La Unió Catalanista, confiant en
de
la
Avui, a les dotze del migdia, a En correspondre a la seva gen- per la Placa de Jonqueres,
lliurar-la a un eetudiant
Junta directiva: President, senyor el bon acolliment de la premsa de
"Cau Ferrat". de la blanca Subur.
:tat, segons el testament atorgat
del pla 1914 arta a Hermini Almendros, inspector de Pri- Catalunya, es diriamix als seus amics l'Agrupació d'Esquerra Republicana tilesa, desitgem al senyor Coro- mero 2, entresol.
El
quart
curs
doctor Francesc Fabregues, tras- Vilassar, des don, per Cabrera, escala mera Ensenyança: tresorer, Sr. Ra- i simpatitzants recordant que en els del Poble Nou es descobrirà un re- mines tota mena d'encerts en el
sat el dia 15 de desembre darrer. el castell de Burrich i passà a Ar- fel Ferrer, inspector de Primera En- dies 22 i 23 del mes que son/ farà trat del qui fou primer president de SKI nou carrec.
La Direcció de Maricel Par k .
a dipie va deixar els seas bens
gentona i Mataró, estudiant conreus senyanga; secretaria, Srta. C. Escote, Ine p ta anys que se celebra l'Assem- la Generalitat de Catalunya, senyor
ha preparat tres festes per
es institucions benifiques; exercia i restes històrics amb cts professors mestressa de Primera Ensenyança; blea General de Representants del Feancesc Mace). Hi assistiran l'honoLa
Delegació
d'Hisenda
ha
asaquestes Pasques. Toles les,
teefessed medica a la nostra
rable president de la Generalitat,
vice-president, Sr. Joan Hervas, mes- Catalanisme, omplenant el Teatre
scnyors Vila. Udina 1 Pinyol.
senyalat per al dimarts els se- atraccions i divertiments funhacia estat vice-president de les
El primer i segon cursos Professio- tre nacional; comptador, Sra. Llinsa les Arts de Barcelona, en la qual, per senyor Lluís Companys; el conseller güents pagaments:
cionaran extraordinäriament
Escoases de Caritat i Maternitat.
Patronat
Bergés, rnestressa del
primera vegada, es proclama, d'una de Cultura, senyor Ventura Gassol;
en qué malo es dirigiren a Lloret de Mar
Josep López, 210 pessetes; menge, de quatre a vuit de la
La ciatieula del testament
Santa Cristina, amb diversos objec- lar de Barcelona; vocals: Sr. Ramon manera global i solemne, que l'acció el delegat del districte X, senyor Raami:
esmentat
diu
el
Ilegal
secretari de Juntes administra- tarda, i des de les deu á dos
euble:x
de Primera Enque realitzava el Catalanisme era una mon Junyent, i el regidor i president
Dret que tius de cultura científica i física amb Costa i Jou, mestre
'La biblioteca de llibres de
els professors senyors Sane. Marga- senyanea: Srta. Maria Sentís, estu- acció nacionalista en la qual hi tenien de les Joventuts d'Esquerra Estat tives, 4.09056; Celesti Julia, quarts de dues de la matinada,
eta del meu gerrna politic senyor
normalista.
1 28 • 74; Antoni MoltuIts, 35406; dilluns, de quatre a vuit de la.
dianta
rida Comes i director senyor Visa.
el dret i el deure de collaborar tots Català. senyor Hilari Salvador.
S anee! Mata, sera lliurada al Rector
Rafel Prats, 14485; Llorenç Pe- tarda.
Els de tercer curs, acompanvats dels
Universitat pe, oferir-la com
de la F. N. E. eis catalans, qualsevulla que fos el
Cornissió
d'Esports
PARTIT NACIONALISTA
senyors Albors i Salines, visitaren
drals, 8448; Joan Puigcerver,
ANI1j a la tarda, la banda de
et emi a Vestudiant Inés pobre i mi- l'Institut Psicotècnic Torremar, que C.—Ha quedat constituida definiti- seu estament i el seu pensar i sentir.
REPUBLICA D'ESQUERRRA
9.46607.
Elements vinguts de mes de tresde la
música Bonanova executarà
ar gualificat en ets seus estudis, que
Conlissid
d'Esports
:a
vament
tan notablement e senyor
dirigeix
en
que
curs
el
tots
els
indrets
de
Dret
co
en
centes
poblacions
di
Jaume
manera:
ilicen
selecte programa de ballables4
La Corriissió de Cultura de la delede F. N. E. C., d'aquesta
egaigui la me y a mort, o quan es pre- Lluis Folch 1 Torres a Vilassar
de la nostra terra afirmaren el desig gació del districte X del Partit NaIMPERIAL A. mitja nit sera engegat un
Escala Angel, president; Josep L. Segarra
seeti ocasid, a judici del senyor Rec- Dalt, i la Granja Castelló.
vivissim que totes les manifestado:1s cionalista Republica d'Esquerra (Pas- BEVEU AIGUA
secretari
interí;
Antadeu
Juanals,
Jaumagnífic castell de foes artifid'Avicultura d'Arenys de Mar.
me Isern, Joan Bentosela, Jaume Tar- essencials dels catalana anessin diri- seig del Triomf, 7 0 , P. N.) organitAvui, a les cinc de la tarda, cials, i dertaut, dilluns, a la tarda,
Oportunament es publicaran les con.
de títols.— A la Secreta- ragona, G. Canosa i Joan Santamaria. gides a reivindicar per a Catalunya el zar cada dimarts, a dos quarts de
Recepció
biamb motiu de la celebració del una traca per a infants, plena de
:1:005 per a Vadjudicació de la
ria de l'Escola Normal slan rebut Aquesta Comissió es proposa orga- dret d'existir com a Nacionalitat, i
eiett:a d'acord amb la voluntat del del ministeri d'Instracció Pública i nitzar definitivament els esports es- pelo nacionals ¿aquesta Patria, el deu del vespre, unes converses sobre seu niM aniversari, el G. E. Jo- joguines, nines i caramels.
temes culturals, les quals són dediEl tren-funicular de Montjuie
Belles .Arts els titols corresponents colars i unificar totes les entitats da- dret a la vida.
cades exclusivament als socis. La venl u t Catalana (Dipulacid, 69,
En rememorar aquesta Assemblea, primera d'aquestes converses tindra principal , seguint la serie de establirh un servei extraordinari
q uest caire.
Titols de Batxiller. — Pel Rectorat OIS següents alurnnes: Ramon Prat
significadora d'un remarcable avanç lloc el dimarts vinent, amb el tema testes que té en projecte, oferirà fins a les tres de la matinada.
eta esta: expedita els titols de Bat- Domenec, Rosa Baró i Rodon. Júlia
en Vevolució del pensament català, de molta actualitat
aller a :avor dels senyors següents: Castells. Montserrat Pahissa i Ansal"o Com resoldríeu una divertida vetllada als nos- la primera serena Parabel-Card'acuesta
Just
Baldó.
fauna
PROTECTORA
Serra
i
l'Institut
Maragall.
di,
Josefa
la Unió Catalanista recomana a tots el problema escolar del Poble Nou?" tres planeons. EI convit, espe- retera Exposició, i de la CarreASSOCIACIO
De
que encara
els
qui
hi
assistiren
i
tielat: Alfred Gaza i Pagas. Joan i 'Muntaner 1 Trinitat Ricós i Viader.
cialment, va adreeat als de la tera de l'Exposició Cim de la
DE L'ENSENYANÇA
viuen, aixi cont tambe els qui segueiCienes i Picea, Carles Batieres i Boa- q ue es traben a disposició dels inL'HOMENATGE AL DOCTOR barriada. El programa que es muntanya, fins a dos quarts
CATALANA
ea. fosco Pinyol i Nolla, Pere Er- teressalo.
xen els principis establerts en ella,
d'una de la matinarla.
MARTt I JULIA
descabdellarà ta el següent:
etegol i Vallverdú.
que vulguin realitzar un esiore per a
Conferencia del doctor E. Mira.—
Ganivet.—
hórrida
la
Iluita
Manuel
¿en
menys
crua
i
L'honorable
patrici
senyor
Angel
sobre
orga
Seguirla el cicle de conferencies
Conferència
Els problemes del Llenguatge. —
1.: dinlecres vinent. dia 23 a les set nitzades ner l'Associac:6 d'Amics del El dimarts Jinent. dia 22, .4 ies 7.2o encesa entre catalans actualment. In- Folguera i Duran s'lla dirigit a
'el %Tse:e. el doctor Antonio Marin Grup Escolar "Pere Vila", avui, a del vespre, començarà un eurSet so- teressa en gran manera reduir les dis- "L'Intransigent" agraint la seca inviAte, rector de la Universitat de Gra- les onze en punt del tnatí, tindrà llar bre "Problemes del Llenguatge", a sencions als seus justos termes. I això lució als acres dlonienatge al doctor
interessa per Catalunya i per a éster Martí i Julia, que tindran llar els
:da. dee.arà una interessant confe- .a segona conferencia a càrrec del carrec del professor M. G. Alba.
La Societat d'Autors de Catalttencia sehne Angel Ganivet. en una doctor Emili Mira, director de l'InsELS JURATS MIXTOS
Constará d'unes vuit a deu lliçons, dignes recollidors de l'amorosa idea- dies 17 i 20 de juny vinent, i fa consLlei
Filoeofia
de
Facultat
ala de le
litat que ens llegaren els Martí i tar la seva més entusiästica adhesi6. nya convoca els seus associats a la
t:tut Psic p técnic de la Genera:itat. el programa de les quals sera:
reunió general extraordinaria que tines de la neetra Universitat.
El dilluns de Pasqua en el
Algunes particularitats de la Llen
tue t'aclara el tema: "Maneres d'inlloc a Feetatge social (Avinguda comen detallista. — El Jurat
gua catalana.
flu:r en :a conducto moral del noi".
Facultar de Dret.— La Facultat de
Portal de 1' Angel, 6, pral.) el dijous
Barbarismes: de lèxic, fonetics, sindel comerç al Detall fa
vMent, a les onze del mati, de pri- aliat
posa a coneixement dels inteteches. Exposició i correcció d'alguns
mera convocatória, i a dos quarts de avinent que de conformitat arnb
. que eis exercicis per a la
dels més estesos.
ELS
ESTUDIANTS
dotze, de segona, per tal de procedir el que estableixen els correspoaoris:6 de Fajudantia corresponent
Construcció: Idees generals. Vicis
a Vestudi i aprovació dels nous es- nents laudes, denla. dilluns
roo de Ciències económiques, de
L'enquesta sobre l'Autonomia uni- mes freqüents entre els escriptors caVaixells
sortits.
—
Distancia
vinent
continuaran
el
tatuts que han de regir la vida ad- Pasqua. banca d'ésser consided;ta Facultat,
SEMAFOR DE MONTJUIC
versitäria. — El dimarts vinent, dia talans.
navegada
dels
vaixells
que
han
ministrativa de Ventitat, en el que fa rat, tant en el comerç detallista
dia 22, a les tres de la tarda. 22, apareixerà el número 25 de la reRegim de certs verbs.
oeservaeiees meteorológIques: sortit: forza d'horada es troben referencia a obres catalanes.
Dezeeat d'aquella Faculta:.
Correcció de textos defectuosos,
en general com en el rana de
vista "Universitat Catalana", amb
La secció de Ciencies Exactes i l'alimentació. com dia de rnitja
.1 sol ixent a l'E. S. E. trenc, els espanyols "María ft.", amb
aquest interessamissim sumari: EdiTraducció de textos espanyols.
Barcelonés
ha
El Seminari d'Art.— Organitzada torial: La Universitat Autónoma i
l'Ateneu
de
Naturals
diLes lliçons seran donades els
cercle semicobert 1 boirds; al passittge càrrega general, cap
Seminari d'Art de la Universitat Pensenyament professional, pel doc- marts de cada setmana, a les 720 del inigdia S. S. E. tanibe frese, cer- Algeciras, del senyor Fill de fla- de reunir-se el dimarts vinent, a les festa, que caldrá observar obrint
sis de la tarda, per procedir a relee- els eslabliments de l'un i l'altre
11 seu Saló de Retrats. el vMent tor Josep Xirau; Les nostres enques- vespre. Per tal de no acabar el curs
'Teeres, (Ea 23. a les sis de la tarda tes: Sobre l'autonomía universitaria, més enllä de la primera quinzena de cle fose de densa boira, i a sol mon A. Ramos; "Ampurdän", d io de les persones que han d'exercir ram exclusivament de les nou del
amb
carrega
general,
cap
a
Roponent
S.
k:.
ainb
la
inateixa
formati a la una del migdia. tal
cartee durant el curo de 1934-35.
professor Autal Dorati, investiga- per Guirré Bosch, ami les reepostes juliol, durant les darreres setrnanes
cona disposa la nota de la Dele,
er de la música popular hongaresa d'Ernest Coromines, Salvador Sorjús, podran tarnhé ésser ¿anadeo lliçons, );it, mar marejadeta del S. E, i el sco, de la senyora Vidua
La Villa de Salut "L'Aliança", en garló de Treball arran de la pas,
C. 3fartorell; els correus "Ciudad
- learà en francés una conferencia so- Josep Cullerer, Francesc de P. Goma, si cal, els dijous, a la mateixa hora. cerele amb boira.
ee rl dit nema, que será illustrada Josep Maçons i Josep al. Capdevila,
Per a inscripcions, adreceu-vos a
D11'010010, 7 5 8. — Termbmie- de Sevilla", amb passatge i eir- compliment del que preceptuen els soda l'esta del 14 d'abril.
ab exemples.
rega general, cap a Las Palmas; seus Estatuts, ha procedit a la conspresidents de les associacions esco- l'Associació Protectora de l'Ensenvan- lee, 1 7.
Les vacances de la dependenel
doctituciO de la nava Junta de Govern,
conferenciant
Arco,
núm.
1,
Presentara al
lars universitäries i el darrer de la ea Catalana, carrer dels
"Ciudad de Barcelona", amb pus- que
ha quedat constituida de la se- cia mercantil. — El Jurat Mixt
Moviment de vaixells a posta
e: Cb :iver Braehfela.
F. N. E. C.; Discurs de M. Jean telefon 18862,
sial ge i t'arregla general, eap a Mol manera: President, Evarist Sade sol. — Demoren a l'E. una Patina; "Atlante", amb chrrega
del C.-alten: al Detall recorda
lar Salvador; vice-president primer, l'obligatorietat del regim de vacorbeta, una goleta i dos bergeneral, cap a Ceuta i escales, Antoni Salva Cusart; vice-president
canees establert per a les Sec
ENSENYAMENT SECUNDARI
gantins que van de bolina, 1 dos
Uds tres de la Cia. 'Fransmedi- segon, Nareis Fuster Domingo; vice- cions Comer.; Detallista en Ge,
pailebots a motor que veten al
Riera;
Felip
Barjau
tercer,
president
inh
noruec
a
"Ingria",
vice- ner41 i Com p re del ram de l'AHport. Pel S. dos pailebots a mo- t P r rhtlia ; el
carrega general de trànsit, cap secretari, Martí Cibernau Riera;
A EInstitut Balmes. — El; examens
n'enlació pels laudes fixant Ilur.
teces immediat de les Ponencies, la qual tor envera la mateixa direcciú, i a Marsella, de l'Agencia Mariti- secretari, Baldomer Cardona Souqué;
Crogrés a VInstitut Balmes, de Bar tresorer, Valentí Coderch Rebella; vi- ri. gina de treball. De conformitetona. començaran el dia 25 de 1 accosa feu que Ilur g estió nerdès el di- una balandra que passa a po- Illa Delgado; yholandes "Jonge
Trinxeria;
ce-tresorer, Juli Soler de
tal amb el que disposen els adillead, j al S. 0. una goleta, dos
namisme del període abans esmentat.
=1 a les ruin del mati, per l'ordre
Elisabeth", amb sulfat, cap a emulador, Ranion Crespo Minj-ana; etes 26 i 30, respeetivament, de
Ara caldra procedir a llur reorgaret- be rgaillins goleta 1 un pailebot
rgiont:
vice-comptador,
Enric
Janen
Amorós;
Gandia,
•
dels
senyors
Llonch,
al
210.
1
núm.
tals preceptes. la dependencia
Dia 25, inscripcions
zacie. tenint en compte els ensenvainenes que van en pupa; un pailebot,
Enríe Angela Jard í , Vicenç
inscripcions núm. 211 al 420.
d'antbdds sexes ha de gaudir de
de la precedent exreriencia i ami Van- una goleta i una corbeta que S. A; l'angles "Schettand", amb vocals:
Costa
CeJosep
Ribera,
Comadran
630.
carrega general i de tränsit, cap
2 23, inscripcions núm. 421 al
toritat moral derivada del iet nue Ilur
de fora; tres
Alzina Domingo, Josep quinze dies de vacances que haunova creació és nroclucte d'un acord de vénen de la volta
a Londres i escales, de la Comer- llers, Antoni
'ti 23, inscripcionos núm. 631 al 840.
feiner
pailebots
a
lindor
que
van
vers
Claret Ribera; adjunts: Pere Caea de ran de comenear en dia
final.
al
841
núm.
,
inscripcions
Partit.
0
del
l'Assemblea
-13
cial Combalia Sagrera; el belga
Salvador, Jaume Fargues Brui--mont dintre ei período del primer de
Consell
Executiu,
tute ha de clur la inateixa direcció i dos que
El
Ponèneies
•• Itoi Albert", amb chrrega gene- get, Florenci lilaila Torner i Jaume junv al 15 d'octubre; havent de
iesta Escolar.— El Consell Regloa la práctica l'acord esmentat, prega vénen al port; de vela Ilatina
Canta Andreu.
quedar a l'efecte establert en
to. : ha acordat que dernä, dilluns de
a tots els afiliats al Partit que rulellin tres falutxos vers diverses di- ral, cap a Ceuta i escales, de la
políties,
festiu
a
tmda casa abans del primer de
sigui considerar com
aportar Ilur collaboració a l'estudi d'al- reccions i dos cap a aquest port. Comercia! Combaba Sagrera;;
de la Unió de Sindicats juny el calendari de vacances
Consell
depeEl
que
Docents
l'anglès "Palacio", amb carrega
1:et els Centres
guna de les matèries abans enumerades,
Agricoles de Catalunya, en la sera
i
ae de la seva jurisdicció escolar.
que s'inscriguin al Secretariat del Pargeneral, cap O Valancia, dels se- darrera reunió, va acordar per una- d'acord al-1lb els seus empleats,
propers.
de
set
a
dels
dies
tit
qualsevol
setmana
nyors Mat: Andrews i Cia.
Cri grog de proposicions. nue
Esce,la d'Estiu La
MOVIMENT DEL PORT
nimitat regraciar als diputats de les Si atplest no es pi-adufe, la difevespre, indicant el grup al (mal
podrä essen resalta pet
;taea es va reunir a rEscola Nac- ven l'Ateneu Catalanista Republica de nou delpertanyer. Naturalinent que el
Corts de la República senyors Ma-"San
Els
pailebots
Vela.
—
er, (le la. Generalitat la Comissió or- Sant Marte, Acció Catalana Republicana rolen
entrats. — D'Avilés i .1ntonio", amb carrega general, nuel S'erra i Moret i Miguel Vidal i Jurat Mixt. Hom recorda darreVaixells
diversitat
raer
la
Ponències.
nombre
de
la
per aran- rament que el drei a les vacannrezzadora d'Estiu,
de Barcelona i el senyor Antoni Bozzo
alalaga, a 1 ir t. :1111) mineral el cap a Maó, i "Estela", amb emr- Guardiola les seres gestions
seguir la implantació de la Delegació ces és irrenuneiable.
tra: va estructurar el ol a de la que de manaren al Consell Executiu la crea- del, problemes sotmesos a Ilur compei per la subdivisió ele qué són vaixell "Guldatues"; ele
rega general, cap a Palma.
de la U. S. A. a la Duana de Portbou,
lurà de celebrar-se enguany, que pro- ció de Ponències formades per afiliats tancia
extens; neró, anda calló, el vaixell "Mina Piate esser tan reeixida corn les ante- competents en matèries politiques, so- susceptibles; pot ésser mea
i va congratular-se que vençuts tots
vista practic o creiem can- quera"; d'Avilés, amb calló, el
els obstacles, l'Oficina de Portbou
ekrs. -rentan en cornpte les dates de cials i económiques. que siguin elements (l'un punt de
ELS OBRERS
, per ara, a les se- vaixell "Santiago López", loto
hagi pogut contentar els seus treballs
t ele'are.ió de l'Assemblea de la Fe- d'assessorament i de collaboració dels venient limitar-les
MOVIMENT
D'AVIONS
inients materies:
en benefici dels productors organittres
del
senyor
1),
Munihrta;
de
Per
a
la
renovació d'un Jurat
etraz : ., de Mestres de Catalunya que dirigents del Partit i, d'una manera esti Problemes econòmics.
zats. La presidencia va invitar el Con- 911xt. — El president i el acerePahua, Cii Ilast, el vaixell petroee:ejrarà a Tremp, boa/ va acordar pecial. d'aquells mil ocupen llocs de go
social.
Treball
i
legislació
2)
AHIR
Secció
Vassemblea
que
la
a
responsabilitat.
sell
de
l'Esde
r
e
m
i
tizar la data de començament
ler -Ophir - , de la C. A. M. P.
3) Política agraria.
de la U. S. A. celebrará el th- tari de la Unió Ultramarina.
t ela d'Estiu el 23 de juliol, i la durada
. ' p estes Ponències no constitueixen
Aerbdrom de l'Ab. Franca. — 401i de Pasqua, a les Onze del mate oomplitnentant un acord pres en
Govern interior de Catalunya. S. A.; de Tarragona, ett Ilast, el
lluns
i trà igual o aproximada a la de l'any una innovació dintre d'A. C., ja que
Catalunya
territorial
de
vaixell "Ciulat de Reus", del se- Procedent de Tolosa, a les 659 al local social de la U. S. A., i fi- lissemblea general d'aquella en5) Divisió
farrer.
durant els anys 1931 ¡ 1932 en innei0regim local.
arriba l'avió amb corren, merca- nalment, el Consell mengue racord Wat, slan adreçat al Conseller
nyor Tomas llutllol i Bosch;
E. tema central de la conversa pe- li a ren diverses, a les deliberacions de les
Cultura.
6)
Huelva, Algeciras, Ceuta i Sant deries i 1 passatger.
de celebrar l'Assemblea general de de Treball de la Geueralitat de':ae g ica versará sobre l'Escola uni- quals el Consell Executiu convide totes
7) Justicia i Dret.
Proceden de Marsella, a les la U. S. A. el dia lo de juny vinent, manant-li que convoqui noveS
Felin,
amb
càrrega
general,
el
ese:da i mitjans per a establir-la a acuelles persones que, formant part
8) Obres públiques.
vaixell "Cervera", del senyor Fill 7'27 arriba, l'avió amb correu, a la ciutat de Barcelona.
eleceions de vocals del Jurat
Ca talunya amb tots els problemes co- d'A. C. poguessin, per llurs conmeten9) Sanitat i beneficencia.
Mixt del Detall (rana d'Alimenr. zes amb aquest. Sera designada una cía, prestigi i experiencia, coadiuvar a
lo) Con/ere, indústria i comunica- i le Reunid Bosch; de Palma, :inda mercaderies i 1 passidger.
Representants
de
l'Associació
Per
Zniaica i per a desenvolupar-l o i es - Vestudi de les diverses q üestions que cions.
Procedent de Casablanca, a les de Cereals, Llegums i els , seus Pe- lució) per tal quo el compliment
correu, mercaderies i 1 2 1 panque
de
l'Escota
classifcació
La
els eren sotmeses.
,/lar-lo en l'Assemblea
Per a la formació de les Ponencies satgers, la molonau post:11 -Liu- 1'3'11 arriba l'avió atub corroa,
d'aquesta ciutat, ha estat cur- del laude dielat per ell t signat
hom seguirá el mateix necee- aleshores es féo comprenia els Proble- s'admetran les inscripcions fins al dia dad de Barcelona", de la Europa- mercaderies 1 7 passalgers.
sat a l'Exil i. Sr. President del Con- per les representacions obrera
eement que va donar tan excellent me: constitucionals. legislació electoral 23 de I actual. Amb posterioritat a
nyia Transmediterrania; de Set e,
A les 1323 sorti l'avió cap a sell de Ministres el stgtient telegra- i paleonal sigui rfeeliti.
ks ultat en les converses anteriors que i regim polític; Divisió territorial de
aquesta data, perta molt rapidament,
"Vistes dificultats sorgides imAvis als portees. — L'Associatia tenir COnl a tema d'estudi el
Catalunya i reeim local; Cultura; jus- es convocará una reunió de tots els amb chrrega general de träusil, 'rotosa amb corren, mercaderies ma:
plantació intercanvi moresc, arries,
Porteros, Serveis DomèSe' l giiisme a les escotes de Catalunya tkia i Drei; Obres Obli g ues; Política inscrits per tal de tenir un canvi el va i y e II -Manuel", del senyor i 53 passatgers.
ier eití
respectuosament
ens
permetem
Hamburg
¡
escales,
any 1332) i l'educació moral a les agraria; Comere, industria i comunica d'impressions general i procedir a V. Blay; do
I les ¡ Analegs fa avinent a tots
Aeròdrom di l'AeronitutIca Na- ressaltar inconvenients monopolis i els sodis i no socas que no es
Ir 0leS de la República (any 1933). cions; Política exterior de la Repúami)
e,ärrega
general
i
de
trausit,
única forma viable
Sur constitució.
val. — Proceden', d'Estulgard, exclusives quan
, er tal d'establir una continuitat en blica: Govern i ordre interior de CataEl Consell Executiu eonfia que el vaixell alemany "Calania". anda escales a Ginebra i Mar- per a obtenir evidents beneficis pro- deixin sorprendre per elements
,ct uac:O de les diverses Escoles lunya; Associacions i Premsa: Sanitat
i
KI/srlie
i
ronsum
nacionals és que es presenten per les porteper
deis
senyors
Baquera,
maniíestats
econornia
lit
responent als desigs
E stiu, hom dedicará una sessió a beneficencia; Qüestions socials. Aques- l'Assemblea del Partit, la seva invita' Martín; de Gijón, atub calan) mi- sella, a tes 1746 arriba l'avió Ilibertat contractacia, i reierent 1110- ries de Bareelona oferint-los la
,,Dosar i conversar sobre exper:en- tes Ponències, que en llur conjunt eren cid será atesa per tots a lilas aiiiiats
"ROHRBACH D-1727" anib cor- rex, considerem interessant llevar de
neral, el vaixell esPanyol
defensa de Hurs interessos, ja
5 passatgers. lalludida llibertat una importació li'' ,s d'educació moral viscurles a l'Es- constituides per uns cent cinquanta afi- que poden aportar una collaboració
Sister', de la Marilima Sucres- ren, mercaderies i
que ella és n'infra entilat
a les mitada amb aranzels adequats, con'la Primaria durant l'any escotar liats, constituiren, sobretot en el De- competent i experimentada a l'estudi
Proceden
de
Madrid,
,t eons les conclusions de la darrera rinde d'elaboraci a i discussió de l'Es- dels problemes enumerats, el conjunt sota de P. Gavias Segul.
cedint primes per a exportació arrós nwnt constituida. L'estalge
1222
arribh,
l'avió
"FOKKER
11
dual Os al carrer de la PortaMsemblea.
tatut ¡ de les Seis de la Repúblic a . dels quals compren tota l'obra legisVela. — Et "Josti Ferrer", EC-PPA" talló) correu, mereade- si Caven/ ho considera necessario
, A lternaran amb les discussions de un assessorament competent i una do- lativa i de govern q ue ha de realitzar
Associacia Representants Cereals, ferrissa, 7 • 9, primer.
amb carrega general; des i 9 passatgers.
Llegmus i els seus Derivats traquesDOnentia les conferencies de carac- cumentada font d'informació ner als re- la Catalunya autónoma.
el "Virgen del Remedio". tle Fit ta, sempre cooperant profit produc`', oedagógic i cultural, a càrrec de nte e entants d'Acció Catalana a la DipuBase Aeronaval. — Procedent ció i consunt patrio, veuria amb grat
111a , amb t'anega general; el Coetrs onalitats dan i de lora — que tació provisional de la Generalitat i a
Conferencia del senyor Duran:nervio", do San lelia, u nit, chi.- de Roma i Marsella, a les 1240 fos tinguila en mute sera idea.
Reynals
,aDor tunament hom fati conéixer —1 les Corts Constituents de la República.
rega general; el berganl1 goleta arribtt l'hidroavita Palia "1-VA- Es complauen saludar afectuosament
1 1 v isites, recepcions, festivals, etc., i així com per a totes les organitzacions
amb
mo22,
dimarts
vinent,
dia
El
V. E. per mitja seu president Joan
ce' ura azul) un festival artistic, parió del Partit interessades en qualsevol dels tiu de la clausura del curset d'orate). italià "Roma", d'Artataxe, arnb LE" amb corren, tnereaderids
Verdaguer Puig."
4 passatgers.
celebrat l'any passat al Teatre problemes alludits.
Joventut Catala carbel.
per
la
organitzat
Etaría
minvaren
diverses
Circutnstäncies
de Montjuic 1 l'acostumada ex-
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VIDA COaPORATIVA L'ACTUACIO SOCIAL

La Mar

L'Activitat Política
d'estudis
socials
econòmics

Llegiu cada dijous
MIRADOR

F

NA

NCES FETS DIVERSOS

1V1 O D

E« pum ahir pe' tener de l'Art
del Turre Aguad Fuentes une desea
negus li robaren l'amerIctua, en una
cine butaca de la quid portara un bitllet
les d'entrada, duran( el
diea anteriors al de la Junta.
de 23 panela. Ert voler recuperar-1a li
Dareelona, Id de maig de 03 C. pegaren una quanta cops, que li produiP. A. del C. d'A.
ren lesions de pro:Iberia reservar.
EL DIRECTOR GEBENT,
- Al carro de Pere IV, davant de
l'estacid dels tramvies, anit san auto,
El
mensual d'Estadistica
R. MAROMO,
que després lugt, atrOpellä AntOnl Na •
rro Fernandet, de 17 oye, i Ii canse
Acabem de rebre el primer número ciatia, preu de loe, especulació, accions,
ferides contuses a lesquena 1 altres parte
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Una nova publicació oficial
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Anuncis Mercantils
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LLILILIÅ CATALOINA
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LES SARDANES
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MERCAT

LLOTJA
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Diumenge, 20 'd

LS P E CTA C LES Espo rts
cantonad. UrOetI - DIagonal
de Bueno. Altee)
‚(VIII, 111110 fIltlonllnI. a los
1 bruta
a In's doll (lo la lilI III p11111
El lomOs pra5rnrna 05,100131

GRAN TEATRE DEL LICEU

CINEMA ESPLAI
EOMS(SL SROM Santaose 1 A,dbes

CompanIla de ballols rl000u do OlonlerrtO. Aval. o tel O ii" In lila CAROlAVAL. ELE PRESAGIE PETRUCHKA. 00IttS. tordo, o tr--I. LES SILPIDES,
EI. TRICORNI
UNION PACIFIC

REVISTA PARAMOUNT, MICKEY
TROVADOR IdIbIbIxoal,

1

ENTRE LA ESPADA
Y LA PARED

Despal! de bilIhels sellan reeàerer a la
Papererha 511100, Ilanlbta (te CanaletOs, 6,
10101oll 10963. alS entorno de revendo 1 a
la talallla del dcc, tnlêtoo 333úd. des
de les deu en endavant
Entrados a 3, 3, 5, 8, 10 1 12 pe100leS.
Liolha arob 4 colOIdea. 50 pesacIes
1 Illlpoallls a cOrred del pübllel
Avul, diumenSe, lt't 1 a dos qhiarts dt
dcl malt.

T.Išf.I, 15511
Comparsyis Harrero..U.rd.rn

la butaca flIés ('arO a
A 1ro 3311
possotes) LA MALQUERIDA: a les Ii 1 a
les IO'15l LA MARQUESONA, Ile ulolerO
inhllOn. Exil lteleoorlptibte. La millar
obra. tnatiporable ohlorpretarta. lsernS,
Gran Concert
(lil(I(flS, a rs :F'tO: litrera. irretidsslble'
st PARC DE PERES DEL CINC
100111. de LA VERDAD INVENTADA bula1.111,1 1 pta. Nenia. S011 (lien.
Efli
les
1015:
flaco •x 0
les
6
1
a
a
OborI do lili ‚mtl a als ladi ..tIlmen.
LA MARQUESONA.
taehó de lenes, a Ira eIbe 001 ntult

en eopanrol. per l:Il:lrleo Lailghtoa
1 (jury Cooper

0

-

Tarda. 330, programa tn000lre. Arles primer 1 sogen de 'obra

Doña Francisquita
pol g ran ollar Ricard Mayral
1 Ob IlOtablIllSIlIl' all lotes 101115
GIrola SIerrO Itrio. G. Llanos. l'a (ocios, Baroja. ele. EolO tOrlOillIblel.

LA CHULAPONA

polo gonlais orlbotos Mal tilo VOZ 111(011. EtoIli Vondrell, Torda 1' layeS,
1 battO. 111111 Parts, Barajo. PatancO,
005110, el'. Sil, o (es 9(3: MOLINOS DE VIENTO. pol Ictiol VIII
dreh 1 BIoy Uls. 1.0511 Ss rada dio
méS gran
LA CHULAPONA
per tot' ns !nateixo 51110105 (1110
ieslrellat'en. Denia. 01110115 dc ¡'.Is
(1110, lardat LA DOLOROSA, por Vendritt 1 AlonsO, 1 LA CIKULAPONA,
por V:llqhioZ, laylal 1 flatlr-. Il:
LA MARCHA DE CADIZ 1 LA CHULAPONA. Dimano, tarda, Pl lIS 10'
Ototille
loe
AZABACHE,
plilarl:
\SZqtlol
lItt: El. SANTO DE LA
ISIDRA 1 LA CHULAPONA
Deopill i Compfi001In

s

I diluolo era aor

LA HERMANA BLANCA
por Claro dable, bIrlen llaNeO 1 LewIs
Ola lic

Venus Sport Palace Bali

itu

.60111. tarda dijes SOSOIOI(l. a lis :113
u lO'. 6 c l,eoihrl nil, II lea toll:
REVISTA PARAMOUNT. EL PRESIDENTE FANTMMA, per Jlainit' lili( lIlie 1 i.laildI'ilr Ci:lbort. EL AGIJI.
LP. 1 EL HALCON, toce b'rodrldlt
Marro, Caro' Grant, JacO OnS'le 1 Caro:lc Lombaed. DomO, ditlllno, tarda,
dImo reaslons

s

SALONS

PUBLI CINEMA

ANGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER

(UN DRAMA EN 1880)
'lotO alIlo (por: es000da alIlO grOCIS
d rs be rd a o
1101116. dillun:. tal la i alI: ANGELINA O EI. HONOR DE UN BRIG9DIER. littoarl,, loiti'. dalrera U ANGELINA O EL HONOR DE UN BRI:010111
GADIER; till: 'hIretIl III la
dc Lluts Saiga MI ABUELITA LA
POBRE

OlatOil, u Oi 11,1 p11.: ll Ii. 0011 i 0,
nlutitor:nilO .120 unA 1111111.
LA DONA
MODERNA I ELE E$PORTS. 11:1 11111 ii it.
A VENECIA, dubals 1 011110. NOTICIARI FOX
SONOR. IloliCies d'E'lldti .i 1 liltl'nnal'lil.
1101'. . ELB FLAMENCS. l:,ll(n llorIca 110
Stell lolnite. 1 ESPIAS EN AœION. 0011, Ile
5305 1 nIsIiv:lll,I , sr --la l'Ilt((ilIIl,u. 1 Ita.
lleflIO. el matc(X programa, eallvi ll'l
pnlliritla ' E -pb- eIn 0001110" pr:- TARZAN
EL POTRO SALVAJE

CINAES

TIVOLI
lt tnalt, (laco 005sions 0(30 1 6 tordo, 1
lo nIl 1 "tOr-lilo de dSladilOhnO'', 2:10101
ra000y 1 ¡nao Illsolloll. CómIca, Dltllib.50
1 EvponIhv';a

Carrer

Calutat
ProvIncIa

Maheetic. - ' EllIre la 0550(10 0' lO ¡a11'
1c i
Oil eapabool. i ' El dilllvbo''.
Marine. - "SIolor Iloborcia", "Idilio en
el 11100' 1 " EspIas ea au1didn"
Madlal. - 'TIllo de anron". "Ei amanee'
ha lIc holIe:t"; a mOs, "Claeuelmla III.
l,i nl', ulla villa
Metrepol,—"Alonr entre raedas" 1 "Teca
b'ah:bllerns dr lene".
Monumental. - 'Tlerroo lIc IliloOrdia',
''lbat ' -r dotaron", ea espoblynt, "Lo
p1011111 Ida bio Ial OloridO''
MIrle, - Tt'eo amIgos'' 1 dnleament Inc.
11:1 u , "JImmy 3' Sabt3". "La cruz y la
0 . 110115", CII eopan5ot,
Nau. - " El j1111i0 errallle" 1 '- (.0 Ilanuen ls ml,i,'rinsa'
MOmia, - " tao as'enlaran del res' Fan‚ole'' 1 "El hombre Itls'is(tIr'',
Parle, - 'El hilo improvisado' 1 "So
III logado all ¡arcos".
PoblI Cinema. - Iloporlalges ll'oeloolltol.
Pallé Palle.. - " 1,0
del Palaoe",
1:1111:1 a,iIala'', dli espallyn!, 1 " Obterra
l
Pedró, La manlona dc Ial 00110",
'Con milOca y astucia " 1
(151

.',

,,

RESTAURANT DEL PARC

CAP STO L
0' 13 maI. doca 505abolls 315 1 e lIndo
1 lOO 1(111 "Plttlielil:t y nOs pinalonla',
05110001 Lnwo 1 lIttle S'OIrz 'El wieso
dc Oliente", tIcarlIter AiljrI'I

y

1010 nial 1, dijes SOsSIOlIS 330 1 6 la rda,
III tlItl
l.a b000la Ile Stton(gttu(" "110.
mio Satàln'', ,ntarioll Sueno, lulIano: ''n.a
l;IInidad dolt aoerle"
000siO 111110:1 4 I,(lblIl, i 0'l. nil: l.ta
gran jllgada'' 1 lillll'ateiClIl (alda 5. El
error do tos pleSees' "tIlos 0001115, co
eapanyol, talllUttaa ' T000e de t'Oblil'l',l'
II 10:111 1 000lilUta 130 tarda: "t,a 500.
ll:u del P:llaOe'' "Onrerra Ite valses'', II" ll:lte 311111cr, Ciinbil:I. Inilbilllsl ''Eselcvoa
Ile ha honra'

CZCCLSIOR

TEATRE COMIC
Cli. de revIstes del Romea, de Madrid
OlCe5000I VIc*flç Mauni
Sollt, Ilintlletl e, torda, o i
: 9000n
aLle de la rovinla dl (1:0 . 110 Gu,'rrern
LAS TENTACIONES
pce LAURA PINILLOS
Ãladv. Lope l Casaravilla. Oran' 00001001
nl OOfljunt CII rl IlthlIborO de 'Loa born.
tieruis''.A flo-oarpntar -o de rttlre amb
LAURA PINILLOS
Maori, Aledy l Leo. ot
la revilla dcl
nudIllO tto:llra

g

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
Tres boros te rialta continua. Oit, a
till (111:111 d011ar:
¡AL PUEBLO!, ¡AL PUEBLO!
(os
flema, AlIOlis do Palq:: 1. torIl:!,
sogan sote dc LAS TENTACIONES 1
PUEBLO! ¡ R L PUEBLO! Sil, o tel 101(3
¡AL PUELO!, IAL PUEBLO! Es despatt.a
au reobres dc larahl late

‚(VIII. 11irda, de 300 1 a 310: a tos Ola,
llUfll005lIiI, 1 lilI, O loO IIOIL gern OvIl
d'Atloabella 011 l'i(ulcressan t hIrn
MARIA
(Ileqende honqareSa)
Es dO pa(xa Ir a los srssiuna somera(Ins davId 1 (tema, tarda, u lea 6

.

U1

9ŠJI

lelo malI 1 l'osanna 330 larda: "Tra.
blando por OIl ci(olda'', "India habla'',
rsl(tieada en capalivol "GoCen dc v:lt oro'', It000lc 311111er, Gllllblla: "Escluvoa
(10 1:1 tIerra''
SIRIA
buS 330 1511:1:1:
"Treo amigos'.
'01111105' 5' óall''. ''t,:( rrllO 3' 1:1 OSp,iil,i''
OIl espaIllall. los,' MnIjlna, DitIlilIn
"EI resucitada"

flflOfl

..00b, 01,111001. 0 loa onzo. al pn"It
titile de 2 pIe'. Tan:l:I. prllllora co,'
oid, a ¡ca 3:101 :1 ti-a ola, espardlat
O Orne ra da
Segens netmana de

- ILMk DE BIILiRINI

TEATRE POLIORAMA

Companyls da Comödle. Còrntque.
LUPE RIVAS CACHO
Avut, cornial tr lo COubhl.lflhl a. i.uiUO,
a lev 3'IOl CLOTI, LA CORREDORA. A
les 6 CL RAYO. A les lll't : EL EX...
lilrnelreo. prtsl'fl!aClÓ de ti t'uul:ll.IhYll
Xlrgll'BOi'räa. Estrella dc Nl AL AMOR NI
AL MAR, lIc Benavelttc.

LJOAN CRAWFORD 1 CLARE GABLE

Sees

GRAN TEATRE ESPANYOL
JOSEP SANTPCRE

IÌIII1flIP@I

LIArla. 111 - TeIlt.. 5122*
OVIll, diuttacngr, tolla, a da. libelo nl"
qualeo, 1 seo -lA vnnioeol!a. a in. -l a ; lId u leo den, ta granosa oeflI011lit

AMOR SOBRE RUEDAS
1 la delicIosa Opel eta

.

S'M!arlS ASure 1 0505111 del mester 9001er.
150 neSlIll osas de la casa Cocol aol!
Mary, 51 decoraclonn noves de Ballte,
Llule ¡ Boyé, Ballabcn Ile Lloberbo. dIcha,
jazz, planas

Programes davui

ANSELMO FERNANDEZ

Cada dha, larila, u 105 (111.1110 1
lo '. Oil; ‚III, a hes Ida.

Avul, grarudis-ot programes. TarO. o lea
353; nil, a los III. Bul.qllrs dr plata
a O pe.snles. Primer: I'rntren,r- DALE
CELOS A TU MARIDO. 00(0111 l' xlt (toll raab d'Eugrnb SOltrlSrc 1 cl ¡lOcal ro 10511
e: t :1 IV

ROYAL
1 0-15 mIll 1 0Otlll(illa 3'OO brIol "Ei
1 iIiliY el cordelo". "S!ater dolorosa". OIl
5 11110001, " t,;a plotliel ida de ml marIdo',
lallIlltis 1 " Stajeros dc ¡loIlliu''
BOHEMIA
1 1 malI 1 ron 111111 a 011O 101110 " La mallo.
(la de Las tülls','', " (:011 llIlIshe'a 50 edil'
Da'', "l'arel'e lIlIe tilO ar g e'', [(lIlaos:
"La bdlhchd,ld no e'. eh dinero'
ConbInna 3'IO lardal "La n,tdoria do 151
Oil lleS'' " Ono mlislea 3' aol lela''. " rar000
que 000 530'!". DIhliltlot "La fehhdlilall na
co rl dulero"
DIANA
:oflllnna 3':lO torda 1" BailandO a Otogas",
,. Esptr:(nle'', nIl espaoyol, 1 lln:i alt 'a
IDEAL
cnnlillaa 3'Oo lardo: "Tenloelon" "101
clasMs de la biOrla'', "boa tIOtJel'co 3' Ull
dos 1 (malI'', Oil espanpot
ALIANZA
Tenlari,Sn". "Ea
000(ltiva 0030 lardO,
lusos de la Ii i'ee:m'' , '' 1.105 tnIljl'rca 3 III!
1011 511,11', 00 1,'SI',tIipOI
SALO COSTAL

n:onllllli:t 130 lardIl .'' t,a gran alr;leOidfl'',
El 101101'', 00101ro 1 Soliunarl

a

0

RAZA DE BRAVOS
En desynIxa ala cotillO do Inueali alS

hIll

grafldii,sasliplrPI0IlllCl'li'i 1cr (OIr'

hes Bnl-khnlrll. II '-11001 6 rbrs 1 0015031
Brilod lea esponInIl
lSe,sIÔ conIlnual

1 ehilnil olalilr,i 013 do dat: libo t(i: --v. Etigslila
da (nido, deslIo Slelleodra, Atuollon 1 er 1155000. AtitonlO (jo 'rIo 1 Joan, (ulla. Tercer: el grandiOs Ovil

RAZA DE BRAVOS

Remblu d.l ConO,.. $1 - TilO, 15575
Alibi: NATURAL 1 REVISTA
ALIAS " LA CONDESA", pr .;luston

C IV 1 S M O

a
EMBAJADORES

le Jo -op Forera 1 InesIres Cabrera 1 PaIns.
FnrmidClil creadO Ile liarla Teeosa Sto'
tollo. EOgl'(il,l (jhllbndhl, JAI:SIE t1illll(A,
31 STIEl. LZO,,l'lElllI(l, A0 0lrorl FervallItoZ,
Aiulollba GuarIdo. tIrIOS. teSlivil al Ile Pan'
(III, tarda, a es 113, 1 lIlI. it loo te:
rD das OsO • (le '.01v
ROBA DE EMBAJADORES

CINE RAMBLAS
00(1100

0Il,Illll,bl, 10:111, larIllt, l
5'''ishú, (le 1(0.1
5' L5 ; rollnorllda, a lea 6; IdI, a les 000:
EL HIJO IMPROVISADO
EL FLAUTISTA DE HAMELIN IdilIliusos
'lIli III' 55:11 1.11.1111
Se ha fugado un preso
OrillO, ditlirn': ol-IlIlial. a los 111311: I:lrd:i. 1. • acosoS, dc 3 a OtO: sIllOrnsila.
:1 lee ob: nil, a Ion 913: CARLOMAGNO
1 CL AGUA EN EL SUELO

SALÓ

VICTORIA

.
T.IlOos 72111
Ovol, IIlIlnl''ln o, toda_II Ira II 0, 1 lilI, a
(lila qlborta (la dcli:
EL TENIS CSPANYOL, dooI101cfllal
LA RUTA DE LOS CICLOS
Cnmèdln, ¡arr Ihalrpa Crawrneml 5 Rey
\Val(ar, 1

O_l

lbl(ilOrl' SIl III! 1. II 1:; 11,11 lIlI, hlr
drl gl'aII 01111(11101(11,ia hroO,Os

MAUR10E MARECHAL
IlI'IlCOlt\eIIt
pIsan ,aIovollItre \'IIaUo ,
oocis

dA. DC CULTURA MUSICAL

V5IÔCOtL UI-Sil
APOLLO

TIATRE CATALA
Cemp.npla laOsIana
Pelmire estelas ASSUMPCIO CASALS
PrIme, altAr 1 dlr.ctoet 10SEP CLAPIRA

HOY O NUNCA

Aval, diulornge, 1 domO, dlbutuS. larda
LA BLORIOSA
511, 1 cada tIll 1 snolpre 1
LA GLORIO$A
d. MIqUSI PeSI.A,eqaIl
Garlera elmana, per llover dc sorllr Ile
aSurad, per Cslall050a 011110510 collIpalIbla
ei dIa 30

oyereIs nenb(l000bal - nemeS OronoCea lnagii,a ern;toIÓ drlcotsnoal leIbe Ita
KLepa a, MaA1 Sclan.lder 1 LucIo. •areaa.
P00111: SeSGO huiro llomemada, '2 90550.
leo; uit, enIteelal, 080 pIes., 1 peelerèlt
a p15. GemS, dilImlun. feilllvlI.11 de-cia.
1 1 ,101110. eatlsl de progranln: CORSARIO'
ROMANZA NUNGARA, per flore IIe085nI
1 \Vnitl Alteett-IICOIY. 1 IR II. HOSPITAL,
per Sinn Laurel 1 011vCt' NardO'

PALAU MUSICA

MAlEN
Unic
Concert

1,101:1rO. 10, :l les dr1
110 la III 1 Orqb(eiatDa "da
(amero''. IlleceleIr : Casa,
lleluonI. lal(ISla Bardutt.
l.OealIlnlŠ per 810 00
socia. '' lutO Maaleal',
t'asoelg Ile GrOela, 04,

p

p

XALETS RODFIJATS
de bosrOS pins 51111515 4 qbllbòmrlren CavO.
Llogaer môdlc. SL: irla, 206, pral.. 2.,
telBIofi 15180

p

1 9 03" . "El arco Ile 300' 1 ' E:
pi
lIe,tllblrc lImrIsIhte'',
Arenes, - " [bOa Fraol'lsqaita", "TIos'
III 111101'' 1 "El chIco dc la arroqaia''.
Avbogada. - " BolIna a la Sotuta". ' El
hiba tbcprosllado" 1 "lOado por eI amor'
ltslealbleat lInda 1.
Atlança. - 'Es'e lavOs de la tierra". "Ten
15111511'' 1 "DOs mnjcres
' un lIllil
1 hOlm', ea eapanrol.
Barcelona, - " rS. A, la VendellOrn", "Pad
"Qllrreorsa cerveza".
-1"
Sasc, - "Ccalral ParlO' 1 "Fellpn Der.

liNd. 1 " lbs' O 1101100''.

MUSIC-HALI -S
Apolo. -

V,Srlelal! 1 SterreuleS P101,

Be.Ta-Ctan. - VartelaIs. RosIta CallOs 1

Foillia 100ltbtaea".
Pompeya. - lll000Umncló de ix lempurada

do prImavera. Graos alraedlOns.
Edén CanterO. - Varlelala 1 AngelIta
Ma rlil(,
Eace(sIor,—'nr101 nl ,'1510000 110 1 ‚5 II arre.
Maullo Raus.. - Sn arlIsles, 50, 1 ItImt
o :11 u::tllI' (O.
alimbal. - EIhnl AldlrSnrl.

(albO".
Bolsime. - "Reina el amnm". co ropa.

bol "LOS vlhelangov'. "El rancho III.
lanuda" "EI hDtoeto lo Tarzan" 1
.. Los dsmlllboo dc lOepIuno".
BoiGmIa.
- "La toadnna dc loo calleo".
., 1 '01 ltllb'lCO 51 aslUcht" 1 "Pareen que Hotel Ritz. — (vol 1 CodO dla. TOe dan'
sari.
tilO ayor'',
Pepe ldnrtaðO.
Brasdw.5. - " MelodIo del amor", "Aeul - 1 Casi
LIlIe., - OvnI 1 050V 000,. Tba danlao nl ales" 1 "Eh Imomtlre InvIsIble''.
sanaCatalunya, - "la locura do SOatigSal" SeId Doré IGranSa Itopall. — 10 Cr305
1 " 1(0010 001011'',
hai'sCapital. - "Plcoleuth y n(Ss pimleala" SaIson Dorée. — OrdnesIrS excenlrles
1 ' El expreso de OrIente".
'rIle llanoS lazo,
Coluseum, - "El preallletite fanlasma" 1 Trlana, - Tlpie daté Ihmene dirIgil por
-. (.1 :leaila o' Ch haledu",
Pepn Iturlallo.
Camödis, - 'La lllaa,i:nhIc", "LegIonario
0,lt'ofalario" 1 "La radio palrulla",
Camtal. - 'La marca 110 los a " , "Jimmy
1 n:l(13'' 1 '- 1,3 erlIz 5' 1:1 Ospilda",
DelIrios, - 'El secreto del libar" t " Loa
Olear VCSIiIS O abrles, p0500r'hOS de drIno
1 1:1ra blOC 011,1',
pCI bis, lISO 1 5 ii 1 A pesocIns. Es han re
DIorama. - " 31010113 011 anal" t "Sa :1tnitilea.
11113 : $031 AflInihl, 6 1 , illlnrlar
1111100 peradO' . cli r,paoyol.
I2Ocr('OIOO 000S'eea",
(tOoanl a la pboço do ha L'fllvemoltal>
Dlane. - "BaIlandO O ciegas" 1 "EspOnutIbe", CII eolm:l000l.
Entenga. - "El horror dol naalrImoIIbo".
l.,t nosl',lra In Fu -Stalo'hli" 1'" Qnene

DIVERSOS

NERVIOSA

VIES URINARIES
Prau ds salDe InStIlment d'aqu.aU, Bild.
ea
(161 deseobrimsefl deis

Sise, grbci.a

th(Ili

g

!l llî.
rb,IlOrrbb& bpurla.

Vies uninàries

aoves manllestarinon: atetO-lIb., proetatbal,
srquItli, cistItis, gata mIllO..,, ele,. de ('Sorne.
1 nuleIlle, naglnitle, llsatrltls, arotrIlle, el,SItIe, epOrltla, OmIno., etc,, Ile le Oboe, per
eronbqotev 1 rtDCls filIe altIllO, OS gourelxea 50151 1 radlcalaneaS *0115 eIs Ca.
late del delta. Bolseé. EIS 15015(15 ea Enterben p er elle soIs, inane tojerclons,
nl reulats, nl aphlcoclnns de Sonden 1 bo,rles, ele., lan prrlllde netapro 1 qota
neceeillen la prea0r,cla del no loo 1 abati an a'aaaabentu dv la snelra InalsIlla,
'u enual 8'80 panceta, capet'.

Impureses la sang
(gud
lo...,
eritemas, etnA, urticà,lu, ale,. malalllea que leisen per muss tumor!.
SIels O lafe':dlons de ha sang, per ct'únlQne! 1 rebela que 510-uhu. CS g'uSrellen

arlos Smb beS Ptndolee depuretinee del Dr. Solacé, uno non la nledlrlcld de.

y

pUeSDOS, tueal 1 penlOelo, pela o ¡claco regrluetbnl IV e'.sg, 15 TesoNes, IO'
menlen Coles lea ener ien de I'organ(sano 1 homcntea la sala!, reaolenl eIl
le,
lIor tmpe toten lev hIcotea, lla guen, graos, horlhncniS, aupa!xCld d
maenses, colgada del robell, lnNnmaclón es general, etc., duelan! la p011
neba 1 regenerada, ei r000ll br:'.lntit 1 enpOs, 1 nO detra en l'nrgsnlsme le'
nyals del pensat. Vendu 6'OO peasate. Clueco.
Imp004ncIs ImofleS de lepar SesUatl, polIsoNes,
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D ebTtat nerv

a noutorne, espermacarrte IpérIlues semInal,).

Cansament miotal, gOrdal di m.mòria, meldseuap, eartlgens, d,bllltat masoolee, tadlgi aOepoeal, tremolar., pulpitaclaes, trastees. nerebosa. de ti dar.
1 tODS leS manlfesbacionn de ha Neu astönic o eogolalfleat aen'Ida, per cro01ra 1 reboln ilSO ,Ieula, es gnnrelaen 0,101 1 nadlet ment smb ola PapabarcIa peten iale del Dr. Soteré. Vea 11116 00 medidamenl sOr un alImea!
essrnrlflh di ' cervell, medlIhla 1 lot ei alsIema nerolós, IllAcats eepeclshtlletlb
als esso ate Ile lo jcvealul por Iota patena d'05censoS lvells acose ans's:
o , ! rec'iÇerSr inlegram000 soles les t000íOOS 1 cocseevtr tIna e l'enxreroa
vIolezIar l'Ot anblme. el OlgOr sennal propl de l'BdoI. Velidhl
6'60 pesuetes O lucaS,
VENDA A LAS PRINCIPALS FARMACIAS DESPARTE, PORTUGAL.
1 AMERICA
e , t a . - Tots el! porlenIs de les sin, nrtnšr1ea u debllltat nerOnes, aloeBart-ne t irnmeteol lan penoles en mecOs por lt rrnnquelg, a
5 ?lclnea LabcritorL SacatA?g, carril Ter, 18. ¡abaSto. 50751, rebraz
gratIs uta lIare exp!icatlu sobre h'Orlgen. Ilesenrothhaloezb. ¡caco'
mena 1 faurlltbent d'aquente, malahtlre,
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per a la retenció absoluta de lii trencadura
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CIN EMES

1 00 5 malI 1 cosI Insu 3010 lat-du "Tlerr:m
Ile bliacordia", " (labor dolriros;t", ea ca
(100501. ' l,,ì prrilarlida dc nIl marIdo,
Olillann , " Otojerea de p01110'
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111,10 rIso" , en rsp:,l1\ 01, 1 " La pronic.
lillo Ile ml marido',
Recreo. - "t,a eran atracción' 1 "El
111101',
Salé VIutbl'lu, -. "t.0 ruta de Ins cielos"
1 1. 11.',dl, tIlIneS",
Sel05t Cinema. - "1151110 plIrlIll:I". "La
1
1 ' El cni(oe de la relIla",
Smart Cinema. - " Lo seclteslrada", "El
111:1111-cho O" botica' : a 1501, " Cinclben la (llll:lrms onu vIda".
Splendtd Cinema. - ' !llalrin000loo Odod.
lIdo.", ' 0115111(0 llene un seCecla" L "El
lii:' en
la ollImla'.
Tabla, - ',\lm:i Ile 000lnors", "Aleapto.
balos como pondea" 1 " ml vIda por
011:1"
TIvolI, - "postile de cmondilebas",
Trufan. - " 1.3 llama domo", ea opn.
o 1h : 'Ile lamO al ciclo" 1 "LO lOja del
lS'llillllellIO'',
TrIsmO, - "3101er Ilolneosa". "IdIlio en
rl Curo" 1 "EspIas ea accIón",
Urqalnaona. - " SIma do hallacbna",
Volqu. - "EI oarcvlldh", "Felipe Der.
lui:iy'' a 111(1. a la larda, "El eotnio
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Primer ente? 1 director:
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Toll elegant • Confecció acurada - Quialitats superiors
Gustos selectes - Gèneres del palo 1 estrangers

RamSiss. - "Alias la condeSa" 1 "CIvIsROyaI. ' — "El león y cl cordero", "00101cr

Neu, - "l:arceteras", "El prboeipe Cao'
In'. " la alcgrl;t (tot balelldl10,'Dl.
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"1.1,1 I'Iatoleo" 1 "1.5 dnlot'osa",
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I alr:lIal,lnlo'', ' Ii valuo 1 ,lrUhla' 1 '- l,a
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TEATRE VICTORIA
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IParece
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E,panyol, - "El rel In trehalls rurCols",
Noaetate, - T,teda. prilher i segOn aoIe
Ile - bu,ha Fr.11ielsIyUita" i " l.a rhbtlallll.
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FEMINA

Font.anella, 9, pral,

Iil6, ayee".
Pelircipal, - "Cenlrut Park" 1 'Felipe

TEATRES

IRAN 1'EATRC COSTAL
1 0 1 3 m:IlI 1 00111 lIlIa 330 lardo : "JImmy
y °atty". " la crllZ y lo espada". en na,
palll'nl, JO011 %tnjn'a. till 1 " 1.0 mor -a dv'
EI rnluelt,lda'
los caallo', Dillulla,

per TITO SCHIPPA
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SirellS
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Aval. dllumrnre. t4l1l:l .010 . lii Ile, 1 tIll
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llinllbbol:oo 1 1h11h10 110 P0 1 11110. 00 3 a

uquest anunel canO a impresos.

Rom

8'20
la capsa
11er 0 lIlO

Cada din g ran 0511 deIS
10 CRAZY IoYa
‚tue aCluen en cts TES 1 SORTIDA DE
TEAT RES
Ile 10 5 12. 11111 SEXTET TOLDRA
.51111, tarda: TE EXTRAONDINARI
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Ptcn.

Ade. Saal Anleg t, 02 1 64 • TIgra, 27
Aval. dhumenge. ball da sodlelat, larda
1 nI!.
ESTRENES

emes

Coioiï

GRATUITIle

Lalaoratnrbs EstOnIos t Martas. Rsuda
SenVar taicectnr
de la Unlverohtat. número e, Barcelona
Servhu-von envloeme (aIL11T1ITANIENT 1 SENSE COMPROJMIS
mensual
"Lo
que dIcen Ins curadas" 1 vi ilhbre "La
bnitlletl
el
Medicina Vegotal".
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ROSA DE

uit tlateeeaoant lIbre, Encleu

e ,l*,,,*l 0 6'.

IAl pueblo!, tAl paella! Paa doble
Un PInole, ¡al!
Faaleot
DIllona, ball de eocletet, naesdu u (a tarda
Ci

DE L'ABAT HAMOM
noerlavellós mštodc de curadA per mitIb de PL,'SNTES, sAn la
medIcadA naclbral, una, lnflócaa i segura que restaotelx la
salut, se050 pradule en l'aegsnlsme eis rstratls que poden caunur leo drogaeo. Aqiaestes Oeneiacnorrs planlos ti retornaran la
solut 1 anab ella la Intimo oatlsbaCClO de la vIola,

de Psique, snrprrneola
ObsoltIIls a (III, eis roneorrenls

Dillulis, eolrena de la IlloblIdoble remarco
d'aoiol-, en ospolu'0l,

• Companyla del TeotIo Mini IobeI
de Madrid

companyle de

? ji

OcmI, dIlluns

Avu), diumenge, a les 5 de la tarda,
La coamèdia en tres actos de Lluis
Manzano

coulltaaaeli5,

LE5 20 tUPE3 š

6511, 1 oeaala,,

Seleetes Tes Familiars

Nil, a 0101:
MATRIMONIO, SDAD. LTDA.
per lo piCareaca Olarelle

Dillunn, dia 2!, no hi haurà furtció

TEATRE BARCELONA

SolA, diunlotige, 13,11.1. 0 ilfl quart
de si-: 61.11 lIli nudillo da riore
LOS QUINCE MILLONES
311. a dril fIbel -lEonOr: cl 9:05
CñtntO dc Jorlh.
lIli la

a_a,_,_ eol,sn.'e

Feittaltat da Paequs

DIBUIXOB SONORB

COMPANYIA GALLIGÖ

a

rhnfet que el redumalls a tat aquel! que velg encostipat,
Pot lee un lt'aqaienta durta en el hentlt Que dregul conve fleht, dones, el que jo die Os fidri reflexe de la meya tallo.
faccIó 1 agrairnnnt

re!'? '.

pat' BOoita hilaz 5 Ili011el LIgera

Telèfori 52343

Bailén, 72.

ue repr005lm

"AmO oatlsfucehó cm dhrlgelxo a y. per a dlr-Il que al se.
gen pot de la Cura num. 15 que he prés ja dem considero
eUrat de ta brooqaltlo tan venia patint 1 qalna conthaauada
pe,;I;nk tos amo res se'm cuca y o. Avul griscles a aquest tnedhcsment
.rn,oevl.,., ha lleoaparrgut ¡lee camplet aquese malestar 1 nestle tan ea-

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

Susana tiene un secreto
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lAjuntament de Fuentealbilla (Albacete),

ea la carta

112 crer Ola lelo graio OxItS, ea 050anyol,

EL PODER Y LA GLORIA

lamevatos
de

PARK

l

.01111, tarda, 0005id dOnlinlbt, de 330 a 8:

TEATRE STUDIUM

GoMpiryls lelia LLUIS CALVO

;415).

de 4 5 8 lI(cda FIII0'iooarall 10(15 les
grano 1 p011105 al oeloso 1 eblIrelolIl.
010015, Avai, barita: hallo 1 CoIInerl per
la BaOds Sonante., Nil: dólar 1011
nihil' "aslell dc loes arlIhicIals. 1(1015,
1 :lcd:l 1 broo3 101511111 SOlO lOgIllilmo
Eatnada al l O0 1 30 e : nl lila, bUbild'abar 1
CIIlradS, 1 pb.

TelIlsIl 10113

curava

fins que vareig prendre la Cura N. 0 15, diu el
senyor Fadrique Molina i Duque, Secretan

FESTES DE PASQUA
?aVOl, diaamcllee, Ile 4 a 8 larda, 1 dr 1 a
a dos quart lii,'dli II . 1 delitO, dIlillirs,

per Speneer Traoc 1 Collera Moore

TEATRE NOVETATS

Per Lea
plantes

ml. el 10 pi, cual

MARICEL --

SPLENDID CINEMA

C.esSil di CieS. 217

tu sclut

i y e r s e:
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(amI 24 número.)

TEATRE ROMEA

Entrada, 250,

u Por el mar viene la ilusión
Per 1.1111109 arol(s, L'cnlOeloaanl
ollhicrprodncrió p,(ramoa(mt

CARL HAGENBECK

Res

WIENER Se C.
BARCELONA

CIRC

CARL HAGENBECK

de 193(

EI que diuen eis guanta

FUTBOL A LES CORTS
20 1 21 di msI, a Ist A'SOt

Te a tres

maig

higienicainent

,Äfaiti's cje pssa
Äfaiti's

h
tfsant

la PASSTK NIX

S 'afaitarà rp;cament,airaJsbIe.
ment,

perfectameni.

No L queJIr la cara ientaJaSÕ ¡ti
aentir

cremOt.Ô ' ¡,ttitaci&

¿epr.

Jafaitar-e..

Eliminarì el sa,6 la !,rorxa'els po.
tets i Iota eis &Itres otjectes tul ESpOSAtS a cultivar BUCTObI
DIIDSBi . ltO ea pftîumefie,.
Set.. 51 pICO J1

¡e9sI,icp.
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