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LA SOLITCIO DE LA CRISI

EL SR.

LERROUX HA FORMAT GOVERN
radicals, dos sense partit
i quatre tècnics

EI componen set

El senyor Lerroux ha obtingut del President de la República un decret
suspenent per un mes les sessions de Corts
.CRONICA

La

LLISTA DEL NOU MINISTERI

desfeta de la coalició
radieal-dretista

Els auguris d'ahir han estat complerts: el senyor Lerroux ha
fottnat un Govern minoritari, amb la coltlaboració de quatre
sacnics, dos deis quals sen militara: un general I un almirall.
D ença de l'adveniment de la República aquesta es la Primera
visada que el Govern deix• d'esser totalment civil. Encara que la
deseruaclo d'aquests dos ministres pugui ésser Justificada pel lloc
cae in j l'altre ocupaven a Pe g aren i a la marina, InevItablement
la lava presencia al bino blau evocará. a que lla Desame de la
mar arguta, afavorits sistemàticament amb la col-laboració d'un
representant de les torees armados del país, Deixant de banda les
cons n ceracions personals, hem de confessar que aquesta tornada
a reasuma que temblasen definitivament desapareguts
ena fa temer que
es resdi una tradició que no hauria d'haver existit mal.
Tenlm, dones, Govern minoritari, amb predomini absolut dele
radicals. Tal Corre dèiem ahir, la victoria electoral de lea drenas a
del novembre de 1933 esta liquidada. La formació de l'actual
Govern es la derrota deis que han provocat la erial, per convenieneles de partit. No era pas això el que es proposaven en dimanar el cap dala condemnats a mort; les dretes governamentals
hauran caigut embolicades amb la bandera del supliol; mala bandera per a una propaganda electoral, I el temps encara la farä
mis odlosa. Després de la ruptura amb els seus coalitzats minieterials, poca cosa els queda per fer al Parlament, si no 63 precipitar la caiguda del Govern. L'eufòria cadIsta s'ha convertlt en
depressió i Mal humor.
partits

Quan uns

que s'han pogut creure que tenlen els destins del pals a
les Matas cauen en aquesta desmoralització as senyal que anaven
molt errata de comptes I que els arriba l'hora de la penitencia;
que es resIgnIn amb la seva obra, que no ha estat ni brillant ni
sita per al pais. El resultat de la cris i haurà exasperat ele que
es creien tocar el cal amb les danta, pare també haurà fet obrir
als ull s • molta gent decantada a creure en les missions provldencIals deis que s'improvisen salvadors, I alzó sempre is un b6,
parque fa tocar de peus a terra.
Les dretes governamentals s'han juget la carta mes Nema
l han perdut. Aquesta carta era la reforma constitucional; ella els
va ter guanyar les eleccions; avui, després del que ha passat, no
ti cap força. Donada la sltuac16 que erha prOduit da inútil pensar
que aquest Parlament decideixi la necessitat de la reforma, parque 4.11 evident que el quórum de les dues terceres parte deis
iaputats en exerciel no es podrla acoblar de cap manera, gente
la Co i-iaboració dels radlcals. En canvl, si en presentar-se el Govern
• lea Corta després del mes do vaoanoes qu2 es concellrä el senyor
Lerroux. Ii fan la vida Impossible, Púnica soluol6 viable será la
dasolucl6 del Parlament; pero com que l'aprovaoló de la neceaattat de la reforma constitucional determina a • Ilornaticament la
E1
dissolució I la convocatória de novas elecllors, ¿de que els servirla
a les dretes una cempanya electoral a base de !a reforma de la
Constitue16, si caldria congregar un altre Parlament per a apeo
var-la? Conservadors de dreta i monarquics varen alar barrejats
a les urnes amb l'esquer de la reforma; la sinistra intransigencia
que els ha portat a la crisl els ha pres aquesta arma de les mana,
que era la mes torta que tenlen. %folien tirar al dret, conveneuts
que eran irresistibles, i s'han entrebancat amb uns capa que no
han caigut. Per a guanyer la partida que halen entauiat nenessitaven l'ajuda del botxi; ele calla sang per a sobreviurc's poifticament, I la sang els ha estat esquiva.
Al senyor Lerroux toca l'alta missló de completar la pacificarle deis espante i preparar la consulta popular que ha d'Otease
l'ep;leg d'aquest blenni, si arriba a isser-ho, que en dubtem una
mica, A les seves mans está l'alta responsabilitat de mantenir les
pre r rogativas de la República I d'orlentar-la cap al seu veritable
nord. La seva primera /stand() hauria d'ésser la de reintegrar els
A j untaments a la normalitat; sense &v i) les alecciona general,
aer.en una ficció. Quan es presentarä al Parlament seurem si la
»lució que II ha donat el Poder ha estat efectiva o no; mentrestant,
ti tota l'autoritat i tot el temps nacessard per a restablir l'imperi de
la Ilei I posar el pala en condicions de manIfestar-se amb Pospon-

tansitat desItJable.

Lerroux, Ro ha,

azar Alonso anava a donar compte!
del fet al cap radical, la qual cosa i
Ira estar novament confirmada pel
nyor Salarar Alonso en abandonar el
domicili del sanyor !Arroaz, dient:
— iie vingut a donar compre al senyor Lerroux de la dirnissió dais Restors de la Ceda a l'Ajuntament de
Madrid.
II ont li ha preguntar si a ixò s'es-

devenia igualment arreu d'Espanya, i

s'U limitat a respondre:
— .Jo no sé mas que de Madrid. El
que passa a altres :loes ho desconec.

Vaquero, Guerra del Rio

DIVERSES PERSONALITATS
EL GENERAL MASQUELET
RADICALS VISITEN EL SE- DESPATXA
AMB EL SENYOR
NYOR LERROUX
LERROUX
Madrid. 3. — Des de primerer hores
De les dotze fins a dos quarts d'una,
del mati han cometigat a arribar al do¡Madi del &amor Lerroux destacados al senyor Lerroux ha estar despatxant
arnb
el genera! Masquelet, el qua!.
persoaalitats dt 1 parta radical.
preguntat en sortir si ten:a alguna noA dos quarts de deu hi ha acudir el
ha dit que acabara de despatseriyor Rocha, el qual, davant la sor- ticla,amb
el Cap ri el Covern i que se'n
presa del, periodistas en reme . ' ocupar
tsimava nuvaincnt al Ministeri de la
un taxi, ha dit que hacia perdut el seu
Guerra.
1 Li manifertat que mancaca d'impres-

sions, puix que no slacia entrevirtat C:1cara amb el senyor Lerroux, el qual
muta a veUre,
A tres quarts de den ha arribar el
sots-rearetari de la Presidencia, i a es
deu del niati ho ha ter el remor Prieto Bancas. Els periodiaes li han donat
renhorabona, 1 el senyor Bancas ha res-

P°--st lxi
' o se per qué.
—Parque despie. ens donaran el %ostra norn — se li ha indica:.
ho crac. Seria una equici-itacid,
: el senyor Lerreux s'equitoca mai.
.A la sortida parlaren/.
1)am:tres de mitja hora ha rtit el
sensor Prieto g ances, 1 a pi eguntes delb
periodistas, ha dit
—Crea que al migdia hi hure Inste.
"ere jo no pua acencar-sos res, parque,
con/os natural, el senyitr Lerreux liv
en. ho ha ct unificar, per:a poden estar
segur, q ue a han : d'anar a diaar hi haurá Govern. i descarislrcu d'una regada.
.A les erre i rleu 11771 7..7t5 del mati ha
sertit el reir or Rocha. el qual ha dit

que. C .. ITI hIgui Ine 11a774 perlut el sen
ce.txr , anava a cercar-In, i ha expressat tamhe la cera cretina que al :Media
hi batirla ttovern
Ele periodi s tas han rshrinat dermis

que el set» ir Lerr071 7 a 77art de les
tirites d'amizs cnrrtheiorarir que rabia. hacia rnantingut una conieren.774 /elefC7pica que ha durat mis de cilit mimas. i Que. ,eo.-m, seinhla, era anda el
temnr Portela 'Valladares.
A les cintra ri aner viril minio: ha tnrnat el sermor Rucha, el qual ha dit
als periodistas que alai que ha trehat el
sm coree ha anat al trinirteri d'Er•at.
Des d'allí — ha afean — m'lle traolladat al Palau per a donar compre a S. E.
d'un , tele g rama, de 1'f... trancar ..ne he
cregut Convenient que eh anegues.
— .:Pern no haureu anat a consultar
queleoni?
—Res, en absolut. No he a”at a altra cosa que a alati. Jo UI denn naraula eme ignoro per (emules els treballs del renyor Lerroux. paró si m'asrabento d'alguna cosa sortiré tot seguit a contun ,.;-ar-vos-ho. Dei/tés. d'una
a dues de la tarda. hi haura Govern.
A are ‘ quarta de ‚lotee del ?tutti ha
Brr n baf al drunieili del ,envor Lemas
el Senyor

Solarar Alorrte. l'arrlbada

del anal ha coincidit anib el rumor
que la Ceda havia retirar els tragues
de tots el, ..turilarttent- i ittputaclu,I1S.
oiré, ala informadOri iban limItat a
felicitar-lo, i de Madrid ha
replicat:
jo no vine a airé.
El senyor Carreras ha confirmar
aquest rumor dient q ue el ,ens,r

Sell444444444444444444444411
Preguem als lectora que
exousIn lee defIrl•noles que
puguin trobar en aquest número, degudes a una avaria
que ene ha delKat unitilltrada una 'acoló de la rota-

tiva. Esperem quo d'aquí
Signatura de l'aeord museo -japonir per a la cessió dal ferrocarril da l'Eat
Xinibe al Manatikuo. D'esquerra a tirata: Yuaeneff (U. R. S. S . ), }brota
(Japó) 7rinis (Matuttilmo) • l'acta de signar. (Foto Urbis Fresa.)

Portels, Zabala, Cantos, Prieto Bancas
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tirar

les adicione amb tota nor-

malltat.

COMENT4R1

Un

trist final

Marraco, Jalón
EL SENYOR LERROUX VA AL
PALAU NACIONAL AMB LA
LLISTA DEL NOU GOVERN
A la una nienys cinc, el senyor
Lerroux, acompanyat del senyor Rocha, ha abandonar el tes dornicili i
se g uir d'una caravana d'autornób.ils
amb periodister. fotògrafs i bastants
diputats radicals, iha dirigit al la•
lau.
El senyor Lerroux ha penetra( Mimediata:neta a la cambra presidensense ice manifertacionr.
El sen; or P.ocha que ha estat einori5 prls periodistas, anib els qual;ha entretin g ut uns monientr, ha
(onfirmat que el senyor Lerroux era
itortador de la Ilista del nou liovern
A LA SORTIDA LLEGEIX UNA
NOTA REFERENT A LES SEVES GESTIONS
El saja del partit radical ha abandimat la catr,l,ra presiden c ial a la [olé
vint de la ;arda, i davant una enorme coneurrhcia de periodistas, forOgrats i polWes ha dit:
—Cont 'inc U y vaig prometre que

PRESIDENCIA: Alejandro Lerroux.
ESTAT: Juan José Rocha (radical).
GOVERNACIO: Portela Valladares (sense partit)
FINANCES: Alfredo Zabala (Governador del Banc
d'Espanya)
JUSTICIA: Vicente Cantos (radical).
GUERRA: General Masquelet.
MARINA: Contraalmirall Javier de Salas.
INSTRUCCIO PUBLICA: Prieto Bances (sense
partit)
TREBALL: Vaquero (radical).
OBRES PUBLIQUES: Guerra del Río (radical).
AGRICULTURA: Juan José Benayas (Director de
e l'Institut de Reforma Agraria)
INDUSTRIA I COMERÇ: Marraco (radical).
COMUNICACIONS: Jalón (radical).

El ressr.) de la formació del non Ministeri
a Barcelona

El que en diuen destacades personalitats políti-

ques
El senyor Panela, designo ministre de Governació. polser acceptarit el càrrec

;jalo jj cls siestas tn it t s 1 17',7
apacaltptIques, ,te tent qu,
.t
den estar a hntca d'ara matt
saetslet. Des; et dels lit9ants que ‚mi o
ntnis Ii jeten comtor',
resto:130blnyor Pich si podia dir-los alguna cosa de
A LA GENERALITAT
ldat de Cobra del
II oii:C1 - 10r. el lila ,oluctéi de la crisi, l'alcalde accidenAhir
al
migdia,
quan
els
periodistas
dee de la Lada pudra din orarae /de
tal va respondre:
os ea
que fan iniormaclo a la Generalitat
a ¡1 se :a : pedra donar en acabar ir, nieve, ge‘tions
—Permeteu-me que cm tanqui en un
aquesta
an assabentar que el SeM7'Ir LetC01:7c
hm, e e. rs al Jeu lctrrfiuurcuj dr ut,. limarla compte, vag a Ilerrir
mutisme absolut. Es a dir, que per esmita, ell la qual estan tondensats tots havia reeixit a tra. mar tninisteri i van
der.
trategia,
e rvil dillen els militarr, calli: la
stmiaixer la cornposi,ita del nut7 Cimera
el , nieus treltalls:
re: He
Rohlcs ru, n's res m.:s
dir -no saber" —
- 11o pé rat ami, la ec . iftanga del rap arodiren a la Presidenci a . per tal de val cosa no volmoments
ala
aylladdr
En aquells
el senyor Pordes- parlar amb el seno oc Portela, nOu rillde l'E s tat per a formar (er er
jc1», • 3 de ls jan: sea C7":‘,773
seu despatx. Els peaortir
del
tela
va
pres d'anteriors intents irustrats,
111, ,.TC de tlosernaciis
Iri33
cap u'e ".-lec/Jri %.
1 r van pregt111felicitaren
i
riodistes
el
me
a
les
realitats
Ve777S
procurat adaptar se/1 secretari sen ,n Or
pilar .'
fi alita ,osd 7p777 777777
als informadors que el test amador tac citan cortina cap a Madrid.
77011111,7UeS i parlamentar:s. s. recaptant
dentagdata desiettnada. 1:ti cap motu. t el concurs cficat; del 1-p rior nombre
g eneralti u era a la casa i que —Si surto — va dir —, ho tare dem i
a . :0 seza carrera politio
[cien' di- po.sible de les organitn, iins que di, no tornarla fin, a les Ei!,
en l'exprés de la nit.
butxdr-se en id!
—Anoteu que ha dit - si surto" —
rant >75 me . on tullan ass,tt amin
dtlics — van fez' atitrests
i d de td-ear alquuti t'asa. a l'hora d'ir.- Hur collaboració. Circutirstänries di- perineteu que ielicitem l secretari (le; observar el ser»
en un Pich.
pregunta an periotfita —
xectir-se per damunt dels ine; s irteres- verse, han impedir que me la pres- ministre.
sos de t'atril, a l'hora de donar la ‚tie- tessin en la present cuasi& per bs
que
accepteu
el cauce?
telicitac,it.
vol
dir
El semor de IVeses agrai la
sura de la setia prrsonalttat, Gil Robles que tole«. 11es han a . -ollit la nieva
Els periodistas abandonaren la tiene- —Jo no sé res oitclaltnent — va resinersenti, es fan c o n! HUI CafidCl". dentanda ami, la major consideracin, ralitat, i a quarts de cinc d. la tarda es pondre. — Aquestes coses %..an inexis.1 41 deiren-Id aduar tn. una plts,a de arribant algunes a Olerir-me en iarni, uall dirigir al dumicili particular del se- tents has que surten a la "Gaceta".
per a luis un le, neccssitats Ir, exsei• nt or Portela, situat al Pawig de Ciribraus, donar-se grane eops al pm,
Denit's — alegi —, la itnaginacit ; estiu
Ilur concurs personal en el Go- t i a in arrihar . hi. u an detuanar Per peldent de tu.,ltes e,c ‘ . algnnes de les
e! tren i anar-se'n a l'airr, cup d•Esp,,_
t'Un
n3a ta chr exacrament el retes del que
veme el nou ministre El rail raere- et éals sém contevitetitries.
31 tsri > ,7 17yc7 r Veses la que el
7 a la piro 'na
/a % edil. Iota ti .5, • i moct , ntinuaci.. e • s periPdiste5 11 formilli-tre els rebria a lea sis a la Gene- mularen alguna preguntes. FI setat,or
deren/7m c.ita o palitte reridetx V) la se--••n•••n•••n
rAlitat.
: a resistencia física i en una alisto als
Portal, va pregar-lot q ue el
precipitats, més prapia de la fei prometé que Ils-1.1i es posarla a la
b.,- d bussiness 'Han" uord-antericel
EL QUE DIU EL GOVEFINADOR
•' ele,. innrmadors.
que no par de la cautela que settehla
GENERAL
EL QUE DIU EL SENYOR
harina disser lo própia del vicari
NICOLAU D'OLWER
.1 la Generalitat, abur a la tarda hi
r del Vaheó d'Espatt2ta. Per la resrucia una gran animazio. Acudiren a feto, Gil Ra"les és 1..1 poltite de tan cel,
Per tal cfirtiormar els lector:, ahir
Iiiitar el senyor Portela el senyor Pich
escola Com lej memnes mes verieriz4let
a!gunes personalitats paraste
i Pon, el general SaMhez Ocaña, l'auch- eisitarem
que la Monarquia 11 thcora Per Maens diguessin la impre s .M que els
tor senyor Ferrer, el general Salamero, liar ia causat la SCII/Ció de la erial.
drid.
el senyor Manaza, etc.
l'er aixa deient que ara catarä satis((ensilase a la Solito 4, (o/. 1)
(luan clv periodistas dernanaren al sefet de poder reprendre la sera campanya
d'oposudd.
detria9og de la sez.a
it-gorta, que ni te mira tecs ministres al
GOVCrir /10 podia dominar de Srus
5 a:5 d'agitador, NO tot trobar jatisj nICMadrid. 3. - - 1. 1 fiscal general de
CionS
dolcss que les del mitin!, tel la República ha trainès un escrit al
tenia, que els comerradors Tribunal de l'iaranties Contitucionals
Mitin !),
espanyols Adulen pre, aquest habite c.ort e:I el qual sollicita que el ternrini de
cinc die: que ii Ion concedit Per
una esPe/ança
Lis que rin detten estar !mire satisfots tal de fer la qualificació provisional
alt
encartats de la Generalitat cm¡Mi els eedisles de Caraluttya. Els ha
desaparegut justificas-id de la se- nienci a comprar a partir fiel ella que
prengui posseseici el non GOVern.
ra existencia: l'aecid del poder.
de les ocies cardarles yarernamentals,
4+0+4+0444++.+.4,4444.4444.0
el senyor Cirera 1 els Jeul correligionario queden al deseobert, tristament untatata a ratee. La colla d'arrepleilots, " profiteurs" de toles les situacions canforLES LLETRES I LES ARTS,
robles. que els barden dona! una araii la l'ag. .1.
renea de partil, desapareixeran aun per
art crenrantainenf, a la recerca de cortes
MOTOR,
a la pita/. 3.
utluj benionrs. guau ;cu j a que darrera
I NFORMA010 DE MADRID,
5/77‘ . ne Cierra no hi ha e.rartament res
a la päg.
nufs que el senyor Cintra. Con a plat
ITINERARI XXIII, a la pflg. 5.
sol, el Vder de "Acci ó n Popular CalaLES COMARQUES CATALANAS
!ama" és insuflad,.
a la ring. f,
senvors
Cirera. AnoneEl des!! ,
INFORMR010 D'ESTRANGER,
e a i lover es atine a (re el "iresil!,,"
:t I;t luiS
ler de la predi:ola de .VaEL. TEATRE I EL CINEMA, Davant la nonsta que el senyor Port 212 ha de fxmar part del nou
!Imane°. .411ä, a:Intuye, (oraran 'rona la päg. 7. cari eta periodistas raspar« a la porta de cana erra a fi d'interetuar.lo
ELS ESPORTS,
a In pisg. 6.
(Foto Centel ) ee.),
J.31. P.

.
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EL SUMARI CONTRA
EL GOVERN DE LA

GENERALITAT

El fiscal demana que el
termini de qualificació
comenci en prendre possessió el nou Govern

LLEGIU:

Aquest número ha passat per la censura

LA

Els Centres Ofi cials
dres donades per l'Alcaldia. Una
vegada mes cal recordar que es
procedirà amb el màxim rigor
per tal que la prohibieid dictada
per l'Alcaldia no sigui burlada de
cap manera; s'han reiterat als
cape de Negociat de l'Ajuntament
ordres rigoroses en aquest santa i s'ha disposat que siguin suspesos de cärrec i sou els funcionaris que tramitin 1 autorltzin
les referides infraccions.
El secrelari de l'Ajuntament ha
visitat el president de l'Audiencia, per tal de convenir un procedirnent judicial que posi fi a
tals abusos i acabi arnb les maniobres d'uns desaprensins que
després crinstallar establiments
prohibits ele Iraspassen A incauts que després no poden explotar-los.
L'Alcaldia demana a tot el velnat que quan s'assabentrn que es
vol oblar un establiment (raquesta mena, ho denunciin a l'autoritat municipal, en he del co nlerç en general i en evitació
mals majors.

GENERALITAT
Visites. — Ahir, entre altres.
el senyor Portela va rebre les següents: alcalde de Barcelona, senyor Pich i Pon; cap superior de
Policia intert, senyor Santullano; senyors president i secretari
de la Cambra Agricola de Tarragona; alcalde del Pral, junt amb
el senyor Sepúlveda i director de
La Paperera.

tutlleti Oficial de la GeneraMAL — En el seu número d'atur
publica el següent sumari:
Presidencia. — Decret treetjficatd nomenant jutge de primera instancia i instrucció del jutjat número 7, dele de Barcelona, el Magistrat d'Audiencia, senyor Antoni Bruyel i Martínez.
Ordre traspassant al DepartaXnent de Presidencia, per les
raons que s'esmenten, una plaea d'Oficial según procedent del
Departament de Governació.
Ordre donant publicitat a la
del Ministeri de Treball, Sanitat 1 Previsió, del 20 de mara;
proppassat, relativa a l'admissiö
pels Jurats Mixtos de Treball, de
les demandes entre patrona i

IllovIment de causes. — L'auditor d'aquesta divisió ha ordenat l'arxivament de les causes
assenyalades amb els números
242 i 247 d'enguany i les 97, 321
1 749 de rally passat.
S'ha sobresegut la causa instruida contra Adrià del Rey.
Per l'auditor d'aquesta divisi0
han estat aobresegudes les unces 285 d'aquest any, les de Joan
Freixa, Josep Puig Berge, ! i die Bancelle i Joaquini Pral, i
Cesel. i les 240 383 de l'any
passat,
Han estat elevades a plenan
les causes colara Cebrià Gonzälez. la deis successos de Borges Blanques i la de Victoria
Mossa. SItan aprovat les sentencies contra Josep Josä, Eduard
Pinyol, Josep Colom i Franeuec
Soler 1 Lluis Soler.
Sumari acabat. — El jutge senyor Sancliez Plaza ha Hiltrat, a
l'auditor, terminal, el suman
instruït arnb niotiu de l'atracamet nt al cobrador de la Banca
Gironella, en el qua l figuren diversos processate.

Diligencies acabades.—El jutge senyor Modest Palazon
RESTAURANT GLACIER
lliural, lerminades, les diligèn" P o llastro alio Spiedo"
cies instruldes amb motiu de
Restaurant. de moda
l'intent d'atracament al cobrador
de les Indústries Matan, de Terrassa, contra el processat VicEl mestre Fontbernat visita el toria Gaya Ballesta.
senyor Pich. — El mestre Josep
Aute de processament. — El
Fontberriat, fundador i director
jutge militar senyor Cañadas ha
de l'Orquestra Filharmònica
Barcelona, de recent creació, ha dictat auto de processament concomplimentat el senyor Pich i tra el cornandant senyor Felip
Pon per tal de donar-li detalle Díaz Sandino, cap de la base
del concert inaugural que donarà d'aeronäutica militar.
el srischt conjunt musical al PaEl senyor Sandino ha 5ngreslau de Projeccions de Montjuic sal a presons militars.
el dia 14 d'abril, a la tarda. amb
El Jutge senyor Urrutia s'enmotiu de la cornmernoració del
IV aniversari de la proclamació carrega d'un sumari. — El Jutge senyor Urrutia s'lla encarnede la República.
gat de continuar les diligencies
Obrers sotlicitats a la Borsa contra Antoni Méndez Egea, de
del Treball: Han eslal
Manresa, acusa t d'excitaciO a la
a la Borsa Municipal del Treball: rebellió i repartiment d'armes.
Una oficiala perruquera; una fets esdevinguts a Cardona el 8
taqui-mecanògrafa. francès, an- de desembre.
gles, espanyol i alernany; noies
de 14 a 15 anys, per a triar draps.
que visquin a Sants; una oficiala
folradora i maquinista de pelle- PREFECTURA DE POLICIA
teria, treball fi.
Les persones interessades que
Detenc16 d'una banda de Ilareuneixin les esmentades condi- dregots. — El cap superior de
cions, poden passsr per aquesta Policia, senyor Alvarez SantoBorsa Municipal de Treball, Pas- llano, va dir ahir al vespre als
seig de la Indústria, 9 i 11, de periodistes que a Badalona s'hales nou a la una del migdia.
via detingut una banda de !laa robar
Plecs de proposició. — Eins al dres que es dedicaven
dia 10 del corrent, a les dotze, per les cases de pages i torres
s'admetran al Negociat Munici- de Badalona, Sant Adriä, Santa
pal d'Obres Públiques de la Sec- Coloma i Montcada. Digué que
ció de Foment plecs de proposi- eslava composta de cinc ¡ndivicid per tal d'optar al concurs dus i afegf que s'havien ¡Tauprivat d'installació de timbres peral molts dels objectes robats.
El repite de la banda es coneeléctrica a la Tinència d'Alcaldia
del districte sise, al tipus de gut pel "Sordo" i te antecedente
P ena)3. E ) se go n cap es anome92460 pessetes.
nnt "El Tapas".
d'obres.
—
Al
NegoConcurs
Tots ells , amh els gimerPs
cia/. Municipal de Gernentiris, hel- acareas. foren peleeis n disposiaos de la Casa de la Ciulat, s'ad- rió del jutjat corresponent.
metran fins al dia 8 del corrent,
Detenció de reclamats. — Per
de les deu a les dotze dels dies
feiners, proposicions per tal d'op- agents de la brigada d'investitar al concurs relatiu a les obres gació criminal han estat detinde desmunt o excavació per a la guts Josep Rodriguez Jiménez,
construcció d'una fosca comuna reclamat per un jutjat de Maal Departament tercer del Ce- drid: Joan Costa i Clanes, rementiri de Sala Andreu, amb elarnat pel jutjat número 12 d'asubjecció a les bases, plan e . i questa capital, i els prutessiopressupost que fins aquella data nals de delictes contra la proestaran exposats a l'eeinentat pietat, Maxim Gil Ortega (a) "El
Andaluz" Josep Hernandez ReNegociat.
tontillo.
Els dos primers passaren
disposició deis jutges recta4UDITORIA MILITAR manis, i els ifils úllims a la prest', en Tallan( de gavera:11111S.
Auditor que arriba de Madrid.
Una altra detenció. — Al dis— Ha arribat In Matind el filien.
coronel auditor d'aquella Divi- traele ciaqua la malea' va delesió, senyor J. Izquierdo Curt, el mir Ferran Gunzälez Feray, el
qual (ara de ponent en ali,unes qual portava una pistola a la mili
causes d • rifierals generals, per i itteninil zava els 'eins.
Fin posal a disposiriö de Fandilor d'acinesia divisie.

pbrers.

Ordre nomenant, per antigul,tat, oficial segon de la plantilla
del Departament de Sanitat,
itliar primer. senyoreta Irene
Pujol i Garcia.
Ordre nomenant auxiliare primere del Departament de Presidencia els Auxiliars segons senyors Jesús Lleet i Masgrau
Eduard Pou j Giménez.
Ordre nomenant auxiliar priMer de la plantilla administrativa del Departament de Sanitat,
per antigitat, la senyorea Eulàlia Puig i Prats.
Ordre convocant un concurs
•oposicid per a proveir la plaça
de metge de la Lluita AntiveneTia i Antileprosa de Reus.
Ordre donant publicitat a la
del Ministeri d'Agricultura, del
,26 de mere de 1935, dictant regles sobre l'execució del que disposa l'article segon del Decret
d'aquel! Ministeri del 23 del mes
V any esmentats, en releen') amb
els Jurats Mixtos de la Propietat Rústica.
Ordre convocant concurs-opo's'ele) per a proveir, en propietat,
la plaça de secretària auxiliar
dele Serveis Antituberculosos de
la Generalitat.

AJUNTAMENT
El Japó regala 240 clrerers a
Barcelona. — Acompanyat del
senyor cònsol del Japó a Barcelona, senyor Jordi Delgado, ha
complimentat l'alcalde l'agregat
a la Legada de la susdita nació
a Madrid, senyor Minoru Takata,
el qual ha anunciat al senyor
Pich i Pon l'arribada de 240 plantes d'arbres de cirerer, flor na-

cional del Japó que regala a
Barcelona l'alcalde de Toquiu,
per tal de correspondre a les
simpaties que en aquella ciutat
ha despertat la nostra ciutat en
donar el seu nom a un carrer,
ensems contribuir a les cordials
relacions entre el Jame i Espanya.
El senyor Minoru Takata
lliurat a l'alcalde, per tal d'esser
trameses al jardiner municipal.
instruccions per a la plantació i
cura dels susdits arbres, que per
disposició del senyor Pich i Pon
seran collocats en llocs ermiries.
de Barcelona.

L'obertura Illegal d'establimenta. — Han arribat a l'Alcaldia dentincies que han estar cornprovades sobre obertures d'establiments que contravenen les or-
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El cap de les forces de Seguretat, a Madrid. — Cri(1;it
Ini.' In general de Seguretal va
tnarear aliir a Madrid el linent
raironel (le Segurelat. eaple lee
f orces destacarles a Catalunya de
Vestnerilat ros, senyor Caries
Caballero.
Duran' la seva alisencia sita
fet cärrec de la direcció de les
forres d'assall i segurelat el enmara-leal senyar

militar.
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Sala Segona. — Pobresa: Estanislau
Llobet contra Jaume Agustt i Quintana. Incident: Tomas Priu i Mariner contra Lluisa Guarro i Mist un
Menor quantia: Joan Hin i Fee.
altre.
CAUSES VISTES AHIFn
rel contra Lluis de G. Pagès i altres.
nn•• n••n

Tribunals i Jutjats

A la Secció Primera se suspengueren les vistes anunciades.
• A la Secció Segona es va reunir
el jurat per a veure i fallar la causa
seguida contra Eulogi González, acusat d'haver sortit al pas a un viatger
que marxava a Valencia quan es (lira
gia al baixador i 'naver-li robat noucentes pessetes que portava.
En l'acte del judici es posa en clar
que el processat i el scu denunciant
s'havien disgustat pel negoci de contraban que ambdós efectuaven i que
obeint a un desig de venjanca, el procecial In.. denunciat.
En vista de les proves, el fiscal retira l'acusada. La sala absolgué el
processat. Per aquest jurat l'Estat ha
de pagar als jurats la quantitat de
tres-centes pessetes, cosa cate no ha
fet per no disposar l'Audiència de loas
deis que hi havia consignats. Els jurats, igual que els d'ahir, protestaren.
Secció Se* En aquesta mate i
gona es veje la causa urda contra
Félix Fernández Fernández, el qual
entra en una pelleteria del carrer de
l'Hospital i en un monient de distraeció del dependents, anda la dona que
l'acompanyava s'emparraren un renard valorat en tres mil pessetes. La
dona pogué desapareixer amb la pell.
La pena sollicitada pel fiscal fou de
tres anys de presa, com a reincident.
* A la Secció Tercera el processat Gaspar Ruiz Ibarra es conforma
amb la pena de sis rnesos que Ii tiernanava el fiscal amb motiu d'un delicte
de robaron
* A la Secció Qu ar ta v a aornPa
-reixManulAsLópz,ecr.
arnb l'auto que conduia, atropella un
vianant al hernie de Cornellà. La pena
sollicitada per les lesions que va causar-li ton la de dos memos i un dia
presó.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Davant aquest Tribunal comparegueren Bartomeu Segura, Didac Pérez Navarro i Pauli alaland Blanco.
Els dos primers aaasats d'ésser els
autors de l'assassinat comes d'un
obrer de les atines de Sallent mentre
dormia n una era el juny passat.
proce s sats neg aren la seva intervenció
en el fet i asseguraren cine no havien
estat en aquel' Poc.
La prova testifical fon favorable
als processats.
El fiscal demanä per ale (loe; primers
la pena de vint-i-sis anys de presa,
i per al tercer, divuit, mis trenta mil
peesetee per a la familia de la víctima.
Demee demanä dos anys de presa per
a Segura pel delicte de tinença dar inri un any per als mitres dos. El
Tribunal. despees de deliberar, absolqué els processats.

44444444404.4444444444444

N o podem publicar les note
'regades que no vinguin es
entes en català i amb un

tImbre o signatura conegudp

cl
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de tenle algun valor, cal que inspiri,
no solament les paraules, sin g també la
conducta. Cap borne autoritzat no alta
LA HUMANITAT
Dia, en l'editorial, que segueix la cri- atrevit a contradir l'afirmad() d'AleSecció primera. — Un jurat per robatori contra Josep Maria Fernández. si de sorpresa en sorpresa, i afirma sor- xandre Lerroux. No es comprendría que
Secció segona. — Tres orals per im- casticament que que juga net, i la contradigues ell mateas.
Si la noca etapa política de la Reprudencia, estafa i expendició de mo- d'una manera conseqiient, is Gil Robles:
neda falsa contra Valentí Abuin,
"Juga net quan es declara incompati- pública ha de dur a un millorament de
la situació, cal que sigui tan curta corn
Eduard Almirall i Francesc Joan José. ble amb els signaras de les notes del 4 exigeixen les circumstàncies exterior'
Secció tercera. — Tres orals per es- d'octubre; quan es molesta percaté no interiors. Cal caminar dret cal cami-i
tafa, robatori i flirt contra Francesc Es cridat primer que ningú pel fet Que nar de pressa."
Perramon, Joan Fahreguee i Francesa Es el cap de la minoria mes nombrosa,
EL DILUVIO
r ro y o, respectivament. Divorcie: i quan, per aquesta mateixa raó, exigeix
Les di-L. 1os, igual que abaus—aftrnta—, tad,
Maria Cardona contra Prisco Joven; prioritat qualitative i numérica de caral teres. Parlamentiriament té raó Gil Ro- :eran els árbitees ae la Refriblica,
Pilar Margaief contra Narcis Vilä.
' En el anterior Gabinete Lerroux los res
Secció guarra. — Un jurat per vio- bles. En tota aquesta estranya i obscuposiciA
ra
aventura
de
la
crisi
la
seva
genuinos elementos de derecha estaban real
lacid, contra Manuel Garcia, Divorci:
Genoveva Vilella i Llobet contra En- es rúnica clara dintre la zona gover- en minoría. En el nuevo Ministerio que alta
namental.
Lerroux presida no tendrán las derechas, Av.
ric Alonso i Baldó.
Dones, que? ¡Es que no se li reconei- aparentemente, representación, pero, en tod n
xia tot el que diem. i no se l'avalava realidad, serán erraras de los destinos con
Del)
des del Palau Nacioiial i des dele banca de la Republica.
ANUNCIS JUDICIALS lerrouxietee en el curs de la crisi d'oc- En el Parlamento hará el nuevo Ga- Sef
tubre? ¡Es que quan es confeccionava binete 4, que a las derechas se les anla !lista d'aquell ministeri ne eren cla- taje. fuera de el, impondrán asimisEDICTO
ree les notes de les representacions re- rra su voluntad al Gobierno lerrouxista.
Y en esa situación, a dónde iremos :.11,_n2
En virtud de lo dispuesto por el Se- puhlicanes? Es que no Ira' en aquelles
Coz Juez de Primera Instancia del jcirnades tragiques, nuan san palien pre- a parar? ¡Qué fin espera al actual réles
conseqüencies.
quan
Gil
veure
totes
gimen?
Juzgado flamero diez de esta Ciudad
Robles i el seu partit eren rebuts amb
Na es preciso ser muy lince para adj.
en el juicio de concurso de acreedoa "eixamelar" la vinar los propósitos que mueven a to.
per
tres
ele
hemors
res de "Casa Llibre, S. A.", por el
base de la República? :A qui pea estra- dos los personajes de esta comedia popresente se cita a los acreedores de
eu<
nyar ara la posirié Gil Rohles? u•Amb
Casa Llibre, S. .a., para el juicio y a quina forra moral ara pot intentar-eeUnos se contentan con seguir gober- tre
los fines de lo dispuesto en el artículo desatas d'haver crida j Martinez de Veaunque precariamente, y otros, del
T de la Ley de Enjuiciamiento lasco— apartar Gil Rabies? Na es par- nando,
más
ladinos,
esperan a gobernar maña- diii
Civil.
lava altrament, en la nota presidencial na, sin trabas ni cortapisas de ningún de
Barcelona, primero de Abril de mil de la a continuitat d'intensa labor útil
género.
novecientos treinta y cinco.— El Se- en les Corta actuals"? an és la baa' ese mañana es muy próximo. Ne rnal
cretario, Mariano Pujadas.
se parlamentaria de lee Creas actuals pasara del año que viene, como no lo im- nei:
Diligencia.— Por la presente se ha- sine en la minoria populista?
pidamos las izquierdas. Sin los desgas- per
ce constar que el presente edicto se
Na, no ens encanvem. Ara eom a les tes que a los partidos ocasiona el Po- que
cursa por ahora de oficio.
conseqüències d'actituds d'altres
der y con la complicidad de los gober- la
quan tot tenia encara remei. Quan s'os- nantes, propónense Las derechas apode- iFit
tenten responsabilitats supremes no se- rarse de la República en 1936 para rea- kar
ria suficient la supasaela rectifiracia lar- lizar a su capricho una reforma de la atim
riana per a eximir la culpa ni per a vigente Constitución y convertirse de- ran
ohlidar el passzt. Per la nostra banda. finitivamente en dueñas absolutas de Es- tia
fotopräfics
les
almenys. No sabem resicnar-nos — oer
mat
Prismática, Binocles, Cinemes
malles raone — a perdre la memaria.
Con esos aviesos fines se han apartaPellícules Pathe - Baby, MàquiPer a nosaltres els antecedents política do las derechas del Gobierno. Renuneonstitueixen
una
nes, Fonògrafs de totes menea
del 6 d'octubre nn
cian a representar un papel secundario
anacdota mis. I entre aouells antecedents para ponerse en condiciones de ejercer
Discos, etc., etc.
trobem l'ineris de les forces de Gil Ro- el mando sin ninguna limitación.
JOIES BRILLANTS
bles i de Martínez de Velasco en un
Como no SOT1 republicanos o únicamenministeri la presidencia del qual assumia te lo son de nombre. lógico es SU proTot de veritable ocasló
senyor
Alexana
republica
"histaric
el
ceder. Lo que no tiene posible justifiCompra, venda I cama
dre Lerroux.
cación es la conducta de quienes, egoisPer aixa. .examinat objectivament el tas y petulantes, con sus contubernios
panorama potaje governamental que es derechistas, ocasionan daños inmensos a
Caerle d• Sant Pau, 1 (proa de Mi
mou i remou avui al voltant de la crisi, la República."
ti237 - BARCELONA
Imansbles) hem de dir que l'Unica actitud que apareix conseqüent i clara és la del nostre
advertari mis destacat: Gil Robles. La
resta, preierim no quaaficaraa."
»remeta Retara i Virgili, en el seu

Comentaris a la crisi

AUDIENCIA *PROVINCIAL

Aparas

CASA BAGUeS

VIDA CORPORATIVA

VARIA

Junta general. — La Mútua de
Previsió i Socors convoca tots els
seus associats a la junta general ordinària que tindrà !loa a
l'estatge de la Unió Democràtica de Catalunya (Rivadeneyra, 4,
principal), el diumenge vfnent, a
les onze del mall.

* El gerent de la Industrial Fan<
denuncie al Jutjat un comerciant
d'Ar g entona que li ha estafat una partida de generes valorada en unes
/MI vuit-centes setanta pessetes.
* En un solar de laavinguda Gaudí bou detingut Angel Pedro i Planes,
el quia portava al darnunt la quantitat de aeo pessetes. alanifestà que
feia uns quants dies Oleaje trabar
una americana, la recolli i dins h havia una cartera arnh mil tres-centes
pessetes.
El detingut ingres s ä al jutjat de
guardia fins que s'aclareixi la procedencia dels dinen.

Reunió general, — A tots els
obrers del rana de la construcció
inscrits a la Borsa Municipal
del Treball sels convoca a la
reunid general que linea bloc al
local de la Joventut Republicana
Radical del Districte Y. carrer
de la Lluna, 14, segon,
divendres, a les tres de la tarda
de primera convocattiria, i a dos
a liart e, de quatre de segnna, per
portar a cap l'organització de
les brigades.
Per poder assistir a aquesta
reunió cal la presentació del carnet de la Borsa del Treball o

la contracta.

Assemblea general ordinaria.
— Federad() de Sindicals
Musicals de Calatunya celebrara
Assernblea general ord i naria el
TRIBUNAL DE CASSACIO
inri 12 d'aquest mes al eet, esDE CATALUNYA
tatge social, on seran tractats
A les guatee de la tarda.—Recnrs afers d'un ben rernarcat interes.
a
contenci nSs • administratin: Enriz Pb.
Junta general. — La Mutuallnell contra l'administració.
A les cinc de la tarda. — Inhibitaria tal. La Liii() Camercial recorda a
deis Jutjats municipal d'Igualada i el Vds els seus soci, que ei diudotze de Barcelona per Eincident pro- inenge vinent celebrarla la Junta
mogut pel Comité Liquidador del Bane general ordinària que te convode Catalunya cantee Joan Márçal.
eada i tot seguit, a les dues de
la tarda. l'apat acordat per tal
AUDIENCIA TERRITORIAL
de fer la commeitioracié dels
Sala
primera.
—
Joaquim
treinta Huye de la seva lundació;
Falstes detInguts. — A la plaConsol Gar- prega n tols els que els
td, dTspaiiii. Id palean va dele- Ciervo i Paradell contra
gallo i Miiesteri fiscal. Potrees: Jo- si prendre parl en aquest aliat
ir Arfar Ortega. Arltir Paree i sep Garcia contra Nativitat Roca i
Eastaqui Etil talg') , elements advocat de l'Estat. Mejor quantia: q u e retirill com mes aviat
destacats de la F. A. 1.. els gneis Rafe! Lafont contra joaquima La' llor de l'estatge social, els
no Varen saber explicar els Ion- 1005 Executiu: A. Aiguaviva contra reSponont s tiquels. el pren deis
quals es de dolze pesseles.
I ins degut als rimas cc trnbaven J. Queralt.
en aquel! Ile. Els l'aren cala.
pata * uns domtments quo eemblen cerril s Ana> clan.
Ingressaren incaninnieals als
rafabossos de la Prefectura de
Panela.

Allibcramenta. — Astil passada teren posals en Iliberlal trelze dele individua pie taren dolinguts darrerament i que linden
estío a disposició de l'entorila(

XOCOLATA

Dijous, 4

PURLIOSTAT

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

article quomtdiâ, recull l'afirmació del
senyor Lemas, segons la qual les Corts
actuals estan ja molt esquerdades, i (roba la labor que es laci d'ara endarant
ha d'isser per preparar ..',es naces Corto.

"En els llavis de Lerroux, cap del
Govern dimissionari i encarregat per dues
vegades de formar el nou Govern, aquesta afirmació és el reconeixement que, del
dia 19 de novernbre del 1933 ença han
canviat molt les coses en l'evolució de
la segona República. 1 anuaita mena de
canvis, en un regim democratic han de
reflectir-se sobre les orientacions i els
actes del Govern.
Lerroux, sigui pea monas que es
vulgui, ha estat sincer en pronunciar la
frase que deu hacer !alegar el cor deis
seus companys de coalició. Probablernent ha volgut cridar a La realitat els
hornee de dreta que voltea . t irar-se ells
mateixos terra als ulls amb la consta
tució d'un Govern més dretis que l ' anterior.

Ja veurem si la solució de la crisi correspon a la situació cruament definida
ger un dels seus actors principals. Ja
veurem si el; ministres nous orienten
llar politica en el sentit de tenir en
compte la nava realitat creada • els torrente actual, de l'opinió. Ja veurem si
saben facilitar la consulta al poble i
preparar l'obra restauradora de les pro.
SinnesCorts, que han de donar a la Ecpública la seva iigura salida i duradora.
Pera aren des d'ara el valor d'un arincipi incontrovertible la j rase que , e n
-migdelaconvrsIu'le•
nar, va pujar de l'anima ale 'leas d'Aleaandre Lerroux.
Quan sala reconegut tue in Parlament es ale d'esquerdes i que cal preparar l'obra del Parlament ra f e Ita de
venir, l'alteres pablic demana qae no
ajornin ni s'allargassin les etapes del
cama
Sala parlat d'amante . , ti prestigi,
de paciiicaciä. Totes aquestes coses nutres poden existir plenament per l'ex
pressia autentica i actual de 14 vo'itniat
poble. Des del moineet que es reconeix la prematura senectud d'un
Parlament, no hi ha nies remei que analcap a la seca reno n aci n'n d'una manera
franca i decidida.
L'anima als Ilavis ha d'ésser
l'anima en els antes. Si la sinceritat h3
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Adolf Esteva fontanet
morí cristianament el dia 1 del corrent
a la seva casa de Cervera (Lleida)
La sea \ idua Marina Vilarrasa, fills Constancia, Joan, Elvira, Josep
Maria i Teresa, gendre Antoni Clavera, nets, germans Jacint, Elvira
i Teresa, padrastre Josep Gonìis, cunyats Joan Casanova i Josep Canet,
cunyades, nebots, cosins i familia tota, en assabentar els seus amics
i coneguts de tan greu pèrdua preguen que el tinguin present en llurs oracions i els comuniquen que els funerals per la seva anima tindran loe
el propvinent dissabte, cija 6, a les nou del matí, a l'església parroquial
de Cervera.
Cervera, 4 d'abril de 1935.
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Evita tota contaminació sexual. Guareix rapa
dament el fluix.
No perjudica el mis

PRACTIC— DISCRET— SEGUR...
mis.

capseta Oro y a- 000
Lapsa gra n. • 5'70
Registrat a Sanitat. No admet can
substitució. E N
L'INTIM DE LA
VOSTRA VIDA.
NO HEU D'IGNORAR EL QUE
AQUEST
PRODUCTE. De
venda: :a Centres
d'Especifics i Farmides. Demente'
prospectes gratis
al LABORATORI FARaf ACEUTIC SUBINO
Astúries, 57 - Teléf. 79867
BARCELONA

LA VANGUARDIA
Creta que la sol5ci3 actual és un expcdient per surtir del pus:

"La nueva concesión de poderes al sea . a Lerroux. co cambio, no ha sorprendido a nadie, porque ya era cesa e,
perada. Se creía, con razón, que. de
fracasar el seaor Martinez de Velase°,
la reserva con que contaba S. E. era
el mismo sector Lerraux. ya que no deseaba ir más hacia la derecha en les
tanteos para formar Gobiejr, y hacia
la izquierda no pocha, dada la situacion
de las minorías de oposician y su ea
casa fuerza parlamentaria. Pero, al negarle la C. E. D. .a , también al seriar
Lerroux tela suerte de apoyos, el conflicto llega a ser gravisimo y se chala
r.e si podría tener ya solución normal.
En realidad, la que se le va a dar ahora tiene poco de normal y quita no es
agujera solucian, sino expediente para
salir del paso. Porque el señor Lerroux.
que no puede negarse que es hombre
que apechuga desembarazadamente con
',M'aciones dmiin,les, esta dispuesto a formar Gobierno con sus amigos solamente y a cerrar el Parlamento durante ums
mes por lo menos, con el propasa°, sin
duda. de ver si durante este tiempo se
puede llegar a restablecer entre los grupos que se coaligaron para gobernar en
octubre, la perdida concordia. Un Gobierno absolutamente homogéneo, en el
que los radicales se repartirán las vacantes producidas por los dimisionarios,
pues ni siquiera el señor Chapaprieta,
cabeza visible del pequeño grupo independiente, es probable que entre en él."

LES SARDANES
NONIENATOE A ARTUR RISIBAU
I CLOS

El Foment Sardanislic Martinenc ha organitzat per al diumenge vinent, a les onze del matí i al davant de la plaça de braus
Monumental, una audició de sardanee el'hoinenelge al compositor Artur Rimbau i Clos, el programa de la qua' serä a base de
sis estrenes de l'esmentat compositor.

Disous,

LA Pii ti Ll iATAT

d'abril de, 1 9 3 5

Lietres

Les
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Un !libre cada dia
"Curso de Estadistica"
de (0.VRAD0 GINI
Traduetió dt loseP .1. Vaadelljs
EDITORIAL LABOR S. A.
Tan i rrie primeres traces de l'estadística daten depoques primitives, fina

ai segle past O s'aconsegui obtenir-ne
ressnats practics que donessin inedia per
CLLl proturds estuda. cum els que
peatt petar a cap en els darrers tenme.
As in dia es por considerar que els
cotaa ptics es troben al nitell deis
e sseneme nts mis perieccionats, i meeixen 1teflC1O dels thrigents deis pa f aranats.
.A caSa riostra, ter/1 aol ocórrer d'uns
a aquesta banda, sembla que tot
stres
Is
CL que significa modernitat t apa arnb
era cena resistencia. i fa que la narrodasci d de noves leones segueixi un cap': aíficultOs, per salvar el qual cal esrserear molt de ternas i resistir 'bates
aSerrissades. Per aquest motiu, doncs,
ra es estrany que una ciencia com la
eue tracta el 'libre que comentem, mente es una novetat per a una bona part
del nostre noble, a molts paisos té una
eniusió i preponderancia definitives. Es
de poc ternps enea que, grades a resiste d'alguns, molt pocs. entesos en la
materia. es cornencen a fomentar els coneixements d'aquests estudia, i es d'esperar, a no trigar gaire — sempre, però,
eme no es conetin barrabassades com
la que es va fer en suspendre l'Institut
d'Investigacions Econòmiques. únic organisme a Catalunya que es dedicara a
squests treballa —, quedara arreconada
Eantiga creença que festadistica consistía exclusivament a anotar periòdicament
Jr fluctuacions d'un fenomen deterniigat.
El 'libre de Gini és la primera lita
per assolir rin esit complet en Vexpane ,O de l'estadística: fins ara, en les
comptades classes que es donen d'aqueas
la materia, s'havia de recorrer a dieces
put disles obres estrargeres. avui ja es
posar d'un vslum que ofereix antes les
e-sí-arríes d' e ficacia i solidesa. Cap alte trace no mereix el llibre del qual
1;i:1cm. ja eue l'autor, en la sera !larga
carrera cientifira. ha donat provea pale s ea dc pesseir nefanda cenelacntents
estadística, els quals han quedat han dcts-minats en el; nombrosos eplunis que
porta puhlisat s, en els quals figuren nietules i teories originals aplicades a diseres branques de restadistica, en parp ilar la demagerafica 1 hiometrica. que
1 Ira ralees isser considerat com una
de lea nrineree figures mundial s en el
cono de l'e s tadística matemätica.
7' traductor del I libre, Jemes, A. VaneidlOs, arríe deixeble de Gin, tin dels
eopecialitzats en materia estadísti, a casa mostea i introductor material
uests esti gfc 3 Cataba/ya. ha donar
1 - n t :ds mis a la seva empeesa en donar
- so r ei ser la eran obra d'armen autor.
r•- a i ró a'ba valgas diversea ediciona
es e e servia amen nrefessor en els
- e - s eaencarnents per limitar a un sol
a c ia• les d i ver g es materiea, en el qual
t'• enndensats el, darrers eatudia
re-"•sats.
F"I'bre "Cur s o de Estadiatica" rime , • !ec I e. s branrmes nue compren la
r-e•' oz ; 1 eetadistica. ; acmé,, per tal
I , PIi tar el seit estad; i entnorensi6.
finera un a oe-Plix maternatie del pp.
fss.sr Luir; Galeara. ene piada la fiEnbra. Solee aquest
5'4 intersretacia
relebrem e. criteri de l'aut o r de
r,n
Ilibre
on neadorninil
ro fan-lime
f ,rmidec matemätinue s . se6 len-arar
f .• • ra c l ara ev,ndeiA a l 'shas e dela sl
:as n,, oreparat• •n fl elentment
r -are enterdre. la ri airlea a maternaties
r s nos adaptar-se sentare anda nrecisi6
a les clis-erres •ittracion s te 'c...salaries
la mina /11i't flexible, preci s a d'una
7 : e d'alee s coneixement s per la tez-testa interpretan' , dels s ei 's asnectes rerao'icades fArmulea numèrd
ee nie faeilitin p e ore s i nblenriA -en
resultats nrietira i que responguin a la
real:tos
1..slicria es enmnon de tres part s i tes
einendix tra t en-siti e : 11 or imera trama
qui'
d a 1 reeed' irla sie aades, la forma en
e,lle:tlu •nd•
(- nad a nrertsrat rin fama-un e n
sieh.
líml otri d, ene renre sen ta ei arian
rnselpl itat o per ti 13 eant2,-;,`
Tec o Mpte 1 .i.ternat itsiac iA, er les idees
el-dineral es . Distribuite entre el test figuren hora teerhre de repre s en t acio n s
prafirmes, i e s de n o tar que les que era fe:ins ul a na era i s s o n ennatruides a base de dades seriroilars. la qual
que mis
erta ajuda a c nntis er els fets

de corlee de tendencia mis corrent en
estadistica, els indeas de variabilitat que
tener, gran transcendencia en aguaita
materia, i per fi la connexió o concordanç a que pot existir entre les diferents
modalitats de dos fenòmens collectius.
La darrera part es refereix als diversos sistema% 1 fdrmules admeses per tal
de corregir detectes que puguit, presentar alguna eannits, ja sigui per irnpreSSiG de les dades o perque aquestes
apareguin incompletea, la intervenci6 dcl
citen] de probabilitats en l'estadística, la
manera d'in d uir la presencia de determinades causes en els fenArnens, 1 un desum ile Eabast de les lleis generals estadístiques ; les deduccions que sen poden treure.
Com ja hem dit preeedentment, per
tal de facilitar la tasea als que vulguin
seguir el s estudis estadística, en robra
que ressenyem figura un apèndix de nocions elemental, de matematiques and,
aplican., a l'estadiatica. Des p ees des
principia de geometria analítica,
el: conceptes foro:te:dale del
cjeial infiinitesitnal, diversos sistemes
dinterroalació. i elements de calza' de
Des d'ara els centres denseneament
poden seguir un caes complet de metodolocia estadística tense haver de re(-Arree a diferents fonts dinformaciti, i
eg d'esperar que amb rapariciO d'aqueota obra el< coneixements estadística han
de prender wi inerement que esticui a
l'al ç ar i a ene es mereix la materia en
ni-test:6. I.a preeentaci6 de loba. n'oh
perfecta. com san fer- h o la casa Editerial
Labor en les seres puhlicacions.
JOSEP OLIVERA

c, interesen.

La seenna part entra d . pie a l'elaho
6 de les dades rec ollídes; dt a partir-raci
r'a rpd so r n melea. p en4rien1 die-ne. l'estad i stie s moderna, i des de la mitjana
etc., fina a les de
aemne •l - 2
•lese:diet:
-.•'
's- iatsn si• a ts de .1;-

i

probabilitals.

EL CORREU D'AVUI
ELS LLIBRES

1 1.(URS .4UTORS

Fuente en Se .aures. B.s.nd.,d1.— Es un
fascicle andenn, sense peu editorial, tirar

a la imprerma de I. l'orear, de Barcelona, editar bIll(2 leri) seise data, eoin
is Costum e:1 el, iascicles de ptupaganda
turística. Es tras tu, en etecte, dun iasdele daquesta eepécee. deaunat a fer la
propaganda turistiea dels dos bells iti•
dret, de es CO1USINUt , de Castelle epigratials 4 la coberta. Aquestes COIlldrt;t1CS )311 importantb des del inint de
vista turistic, tan riques en arqueolpna,
tan pintaresques, posseidors dan dels
1116 grandiosos paisatges de les in treu
de 'lengua catalana, és una de les :anunrques mes alesconegudea per tarta
una de les que necessita mes la prooagancla turistica. El fasciele rus questul, inolt ben editar i deliciosamem
lustrar, completa periectament ti tiesta
missió (le desvelar les belleses de Cartell, de la Plana.
La Constilmit; va c rier le Ca*
talunsa".—Les • sissiaaiands per , qua ha
passat, al.ilarg del temps, la sonstitucia
política de la nnstra erra, sUri diaento
des detalladament en el llibre d'A. RuLa constauci; interior de
s-ira i
s.J:Uin núm. 87 de la "Ginescía Popular 13arcino-.
*

Novelles snedietuls.

Aplegades

sota el tito' de "Norelletes exemplars",
la eollecció Els Nostres Clässics". (I:
l'Editorial Barcino, ha publicar, a cura
de R. Ararnut o u Serra, cinc nevellss
Ameos que rugieren gran y oga a l'halar

alitjana.

"Humor taantanyenc". — V. E.
*
Garcia Marta ha posat a la venda el

reu nou llibre: llamar muntanyeni.
Aquesta obra i, el recull vint anys
dexcursiontome. iii sUn narrades aneedotes, excursiuns i costuras dels exenr:Minares dabans i dels exchrsiunistes
d'ara. El l libre sa acumpaasat d'un
p,rafic,
La U. R. S. S.—Joszp \I. Talla*
da acaba de publicar L'orgona:a.:t.f
;libre que,
iris ‘-a a la Rüssia
prologar per M. Vidal i Geardictia, alterna ésser uit document econam,ca de la
C. R. S. S.

* "Del aresent i del frtisie ateCarbó ha publicar el suplemem número t al Iltbre Del
frescas i del Prbrint ama r. Aquest suplement es lisura gratunament a ases
aquella que passin per la Catainnia amb
el 'libre Del Present i del prOsin g atente.
i , ,,.—Joauim Cases

*

"Mor:ogro/tes Mediques",—Nsue5-

la sermana apareixerà l'obra del dostnr

Jerom aloragues

Ezeltsci‘; sea-uni de

Colleectii
"Monografies aledinues", fascicle 85. Es
una obra especialment dedicada, a nt.',
riel; metges, als pedagoga i educador,
1• nnn •flut,

publicada dime la

en general.
L'.-IRT I EI.S .4RTISTES
un
hecortica... que Joaipi5111
dcls mestres de la pintura catalana,
abent de Barcelona tot preparan! la

seca eXpOSiCi6; que fase!, Prior: esposará a la Syra des de dissabte; que
hala M. finen i J. Protniassó sean adnarats a les esmentades n'eres; que
dels cal- l'esaerasia e.spep ici3 del cauta del ROS•`.14 Marti-Vives s'ha hagut d'ajornalo

RIA CATALONIA
Obra nova de gran èxit
El moment social a la República i a Catalunya

Perspectives econòmiques
per
VICENÇ BERNADES

Pròleg de Caries Pi i Sunyer
Preu: 5 pessetes
RONDA DE SANT

P

Wil

per alguns dies; que Cali té &meta encara la sera exposiciA a Can Pares: Aug
í
dissabte es va inaugurar a Can Renard
l'expcsieio de dibu j aos de Dionis Bata-eres; que Pérez-Dolq presenta una collecció de sedes decorades a la Sala Barcino que atrau Eadmiració deis visitants.
.nn••n1.4r,

El grafit con' a lubricant ¿Els pneumàtics de haixfssinta pressió són
El lubricant inalterable i sense tara
pron segurs?

Cr ònica Escolar
UNA BECA PER AL BARNARD

COLLEGE DE LA COLUMBIA
LI N IV ERSITY DE NOVA YORK
important institucio pedagn. Aquesta
glea
temenina nord-ainericana, que ha
acptiseguit populardzar el ea nota en
els centres escolars SilpertUrs luir a l'eatrem de constituir uu a la honor perras'ha dirigir al proiessur da(tuesta Luiversitat doctor Anturós, el
qual durant tanta ams bu director deis
Pursos Universitaris d'Estiu per a estratuters, oierint una hecu per a ura
estudiant espanyola, per al curs escolar
e n ctutu-e-juny de 19,35-30, conatiturda per
Vallotjament, manutenciú i estudis gramiran-len, segons les eguents condicions;
O La sollicitain limera de tenir de
dieuit can-i-dos anys dedat.
2) Estar en possessiu, almenys, del
titsl de batxiller.
31 Parlar i escriure angle, amb absolar domini.
41 Poder esser, per la seia intellieencta i distingida presencia. una Mena represeutant d'Espansia al 13arnard

Cada dia s'estén mis l'as de l'oli monea bo i evitant el contacte direcgratitat per a lubrifican° deis motora te entre metall i metall. Segons la
dele comes automóbila, per be que Pressió q ue hi hagi entre les peces
Quan per allá el 1925 va apareixen corxe de pneurnitics de mis petit diaesi comentar de parlar-se de la in- en mor:meta i la forma de les suel pneumatic de baixa pressio, el pu- metre. En es cotxes en que el pneunovada tothom hi tr a bara inconve- perficies de contacte, s'usarà ¡'oh en
va demostrar una certa descon- nultic extra fluix produeix alteracions
Menta, C0111 succeeix sempre que es diversns graus de fluidesa. o ele grei- blic
abatas d'ac- d'estabilitat, es Reir d'atribuir-ho
tracta d'aplicar un procesliment nou. xos. La dificultat esta en les peces iianea i Chi pensi molt
Unieament a la poca pressi6 de les roreptar
la nora solueiú i els
A loores d'ara tothom reconeix els une treballen a alta tentperatura, on
dea. Quan la presei6 interior d'un
bon sesrveis del graiit coloidal bar- lob perd la sena viscositat o adhe- inconvenients.
Una publicitat portada anib tra(a, pneumàtic boina d'un cer t limit, la rirejas amb l'oh normal de lubricaci6 rencia. i a les sormeses a forres aresdel inutor, i si el seu ús no cita ge- , ions o ranida moviments circulars, articles técnica encomiastics i sobretot gidesa de les sesea pareta lateral ét
neralitzat mes es perquè menas un- Ort l'olí és expulsar per la pressi6 i la la presentació en serie damunt deis iesufielent per a mantenir sempre el
litzadors ignoren encara el veritable
cotxes de marca mes coneguda i es- crasa a la vertical de les l' a ntes del.
paper del grafit.
tesa aviat convenceren els automobi- pne a rnitics. aobretrat en els viratges.
El grafit es un lubrificant sólid
listes que el pneumàtic a baixa mes- L'anoria quan la veletettll d a mea ele
i la forca eentrifega adquirir:se-vad
que iins ara slavia utilitzat nomes
si() era el que els convenia mes.
en la iabricació de llanta i en certs
Realment ¿quins són els avantatges valora importants, dt pneumitice ex.
Ira (Mixtas, encara que siguin proa aropreparats per a reparacid de forma,
del pneumätic de baixa pressia'1 ¡Congresols i d'ús er, foneries. El grafit
efes- pl‘, per a arlhere-se no relliscar del
rnarxa?
Aixi,
de
fort?
Seguretat
és de color gris fose platejat, untuds
de la carretera, no són later a ltirament, s ' hati anunciat com a carac- terna
i tou al lacte. adherent, el xraproa rígida: per evitar que el
teristiques preiercnts. Coniort .: NO hi ment
fit resisteix molt he les ter/mera:Ail ategui cap a la part de fora
cotxe
s
amb
els
pneumàtics
la
cap
dubte
que
res mes elevades. Eit principi, la sedel viratge mentre la superficie dadde gran secció i poc inflats és molt her e ncia del pneumätie es triaba uns
ra untuositat, adherencia i resistenagradable la manca a velocitats poc
cia a les temperatures. srin nualitats
centimetrea mis a l'interior. Abe ò fa
devades, sobeetot a l'interior de La Orte
de tot primer ordre p er a un lubrien no coinciellir la posiei6 de la
durar. Seguretat de marxa? A aques- llanta de
Collesse.
ficaras complet. Cal recordar la misroda respecte a terca amb
tee velocitats modestes cap releer es- la eituaciAlareal
51 l'aura de pagar-se les despeses ai3 dels lubrificants. per a poder terde la coherta del pose.
pecial no pot fer-se al comportament mitic el mecaniame de direcció no aca
de viatge, aliada i tornada, i disposar ne corres de l'excellencia del grafit.
d'una quantitat no inierior a mil tresSi fern fregar una contra ralea dues
de; vehicle ni del seu control. Peto tul amb l'exactitud i restabilitat amb
centra pesseres, per a les despees per- necea nietalliques ;ene interposició de Vista microscópica de dos superficies aquestes constatacions tranquillitzadocap substancia lubrificant, constata- metal - liquen lubrificades amb oli gra- res ¿poden mantenir-se en roten les qu i ha estat calculat. Aquest fet pot
sonal, i altres d'eatra.
comprovar-se amb Envició, a serles
Les sollicituds haiaran de presentar- en la resistencia que ofereixen atrue- fitat. Les rugositats del metall estan condicions d'utilització del cotice pr"- s• elocitat,.
d'aquella trepidació cmduse a la Secretaria d'aquesta Universitat nes pece, tu enser trenades, i si mal- arrencades pel grafit (zona mes t os- ich de pneumàtics fluixos?
lant anomenada "Shimmy", Ja
abans de; dia 15 d'aquest mes (data im- grat aixi) persistim. les superficies ea ca) i enmig es veu la pellicula d'oli
hora dia- es fa notar amis mis facilitat, en igualdarrera
La
practica,
que
a
prorroaableS dirigides a la directora del contacte s'eacaliaran fortament, i en
na la Ilie3 definitiva, ensenya que caels corres
Departatent od Rentan" . Ltutatinges d'Uf ,lilatar-se les peces per efecte de la ca- forea rentriittga. En aquel cas, se da coree és un cas. En alguns casos el tat de cireurnstänciea, en
atwew. del Barnard College, ett les lor i Segons la seva 'Orina u disposic.O, substitueix pel necia, cont en les cotxe ha °Mingar una Ileugera mi- proveits de preumatics de baixa presa
cadenera i engranatges, per exemple,
puals s'indormia . una feitograiia lv x 121 pot esser que s'encallin i no puguin
llora, i en altres en virar el conducNo, en realitat sempee queelarh Pft
recela, de la so4IcitanI: num i comunas, esser mogudes tin e que slagin re t re- peró el lubrificant es ruante encara tor sent que la maquina s•-embarca"
degut
a
la
natura:caa
es
dat.
Aixab
deiicient
i les peces es desgasten amb
un/ que, almenys en automobilisme.
les
edat. dornicilf, llocs on ha estudiar i
ha de maniobrar arnb precaució i rigidesa es sinònim de seguretat —eal
i
en
contacte
que
per
supertisies
rapidesa.
de
les
beca.
de
la
,
concessa
pusliiicacions de la
mini pol,dee ‚rae puguin semblar a
El lenta. en canvi, es mame en- reserva per evitar-ho. ¡Quina deduc- recordar la forra triangalaca6 deis basa.
ara
tritt aquesta s'acompam
. 1111 lruiuuiá. sen,re scin litigases i als - castar en la superficie metal-la:a i re- ció pot fer-se d'aquest distint colo- tidor< moderns —i que aquesta rigi1111 certificar d'ala i. proiessor dInsti- 1lies
de granets, Examinaale< al in.orne moure's les forres ores- portament?
de n es difícil d'obtenir en els pneuint o de la Universitat Que conegui la crossopi. la superiicie polida duna sisteix
sions i la forea centrifuga, i en cas
Respecte del cotxe que en equipar- matice de baixa pressi6. ¡Llavoss el
podent garantir el en bein peca Illetail:Ca te el mateix aspecte d'eleva
d
es temperatures no s'altera i lo anib pm:amarles molt fluixos mi- confort...? El confort pot ésser ates
un
aracter,
educacii,
i
intenizencia,
i
a
d'a:orar que un , aper d ristre gr.- continua ami) lee propietats lubrifi- nora una mica l'eetabilitat, ens sembla
anal, tun pneumätic racionalment
uertificat medie en el qual e, garanteixi nat.
cants. Ei gratit en pasta no podría , de que l'explicaciti ha de cercar-se en perb més que arnh altra cosa, ambrota
el
salut de la interessada.
Seise l'Os d'un litbr;ficant. aman dues totes maneres, ut,litrause direetantent la poca aleada del centre de gravetat.
que
reune:sin
e
perfecc icmament de les suspensions
D'entre les sollicitant
peces en contacte experintentin un mo11.5 penetrar:a a l'interior de
que balsa encara més en equipar el i dels esmorteidors.
tots els requisits especificats s'elegira la riment relatiu. les cares que freguin neme
su Periicies i serme amb l'exces
millors condicinns renneiei per e‘- ;audran considerar-se con, dos ltanet, les
donar:a :loe a irexamenta suplemen4,-• 4-4 4-er propoeada c öm u lleara. per a la Ir i dre lortanten: prcruiat 5 arren- taris.
la
era aeceptaci6 Barnard Conege,
el; granets meEl •arece,linita l dutintzas,o del aracant-se
mútuament
peal enea la es comunicara en el seo dia eartints. Tractant-se de material; nie- fit consiste: y en posar-lo dintre de ELS FETS DEL 6 D'OCTUBRE
a la interessada.
tallies tnolt dur s. l'arreneament
l'oli en estar calnidal, es a d1r, en
l ucera eraneta mieroecópies provoca un estar de divisiaS tan cateen] que
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ensiarnent de Catalunya senyor Ranten anden eni arreear- se. i restovament i Asse merara el graiit als indrets mi;
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ITINERIAIII XXIII
Exenrsió al Baix Penedes- Patata% de Foix
Tohtf:120 quilihnetres
cl pratoresc poble de Castellet amb
les ruines del seu castell.
La carretera continua per la dreta
de l'estan y que contornem dominantlo. Tot nl 'una. en un rever:t. seMs presenta una « vista de gran efecte del
Doble de Castellet i la serra de Montmell al fons. A tres oullémetres
mi g del barratge. entre/1/ a
CASTELLET, situat a 156 'nutres
d'altitud, damunt d uni turonet a la vera
del nu Foix en el sera aiguabarreig
amb la riera de Manuella. Les restes
del seu espectacular castell donen .ma
bella fesomia al poble, inte també conserva una esg:esasla románica ami,
gracias pOrtre i dos sepulcres de marbre sost.nguts per intecessants caratells.
Canvi
En el seu te7ine In ha l'ermita ro:manid,
de Sant Esteve i l'ermita de la l'erge
deis Muntanyans.
Sortint de la pula:a je, deixem a la
l'adra sis
dreta la carretera de forrelietes de Foix.
DE PE+
una
nuca mes enlla la de Clariana a
CorstoAlt
l'esquerra; tras dos sdn poblats de l'-‘tAlei-At LO PI
juntament dr Castellet, 5 per tots das
i4Ltipit,NA
podem arribar a la carretera de VilaÀVOeIc
franca. Seguint de dret pel mig, arriLAFRANCA
baren) en cosa d'un parell de quilárnePENE
bu
tres a
IN 014J os
Gitork.
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TI al ...
ITINERARI : S'erran de Barcelem
per Per:ra1bes el paan d'Espirigues,
I:enuuem a l esquerra per la carretera de
Cadeliedefels. Baixern a Cornellà, tra,c,em as tas a nivell del, Carrils Cara:ans entreni de ple al baix Pla del
Licbregat, que en al a esta el,ca dc V.O
-..c. n ..encrs a esser una ineraveila d e c.]
:1:treS de Ran
ci el> sea, arbres rrulters
i'.s,eur per Viladecans, i des
despres per dava. Mcs (ralla iraCastelldefels, ranh l seu tea ral
i barri de cases götiques a la
-islai les prv.:les platges a lesquerra.
.isrst csmencern les iamoses cosu de Carral que no cal descriure, passades les quals baixem a Sitges, que parsera de Ilarg. Aran deixem la costa per
r:.1:nsar-ne s terres endins, passem arran
l'autbdrorn, i a 8 quilennetres de Sil.
gr• arribem a:

:20

carees (12 terreny. Des dad es pot
fer una bunica excursiO a p eu Per
les muntanyes de la riba esquerra
Ir' ilac. completament cobertes de
M'a magnifica vista sobre la
Vieira, einnlral:a

L'ARBOÇ, ¡al entronquen] amb la
carretera general. Lunpoltant centre 5.ticcha del Pentsdes, ce Vena ;libros la,
oiereix al turista la i:5ita de ¡a suya
esglesia parroquial, de bunica laçana
renaixeraent 1 notables retaules barrocs,
un dells tallat per l'esímltur Amadeu.
A la surtida de la poblar:1G ve,rall
l'esquerra la xirola -Giralda - de Sevilla reproduida en petit per un propiciar/ enamorat del mossárab.
De l'Arbec, a Vilairancd del Penedes ens separen onze quilòmetres ; passem per sota un pus inferior del I. e.
amb revolt perillas. i travessern el poblar dels Alonjos. De Vilairanca a Barcelona, per la lyraica carretera de l'Ordal, desuda en itineraris anterior).
Ben,Uiu, aire i 5ubrican2.— Ped7alhcs, Esplugues, Csznellà,
Ga y a , Casteildeirls, Sitges, \'ilanciva i la
A rbo e. Vilafranca del Penedés.
Vallirana, etc.
Obstrzueions.—Aquesta exeursi6 es
por fer en un sol dia, u recomanem de
portar-se el dinar per quedar-se a la
muntan, a prop de Lastellet, sobre el
pauté de Fo:x.
E. AMETLLER

7 .
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VILANOVA 1 LA GELTRU. la vila
important de: Baix Penedes. que
deseixida de les muralles de la (ac:IrU
amh l'emperna i prosperitat ..;se
; n orra la inaugura: sé del carril de Bar.
,:el e na a Vilanova asta estenent ci seus
je s seves :lenibros2s
carrers
ins a prcp de la mar.
Cal veure el castell de la GeltrU.
ccilst.uni ‘a de l'epoca románica i
tiza, que. grades al patrici Fent i Gama.
cus: ara es ccnserva molt ben restaurot.
!a torre de i'lramenatge, les façanes, e:
pati d'ares apuntats, les finestres gotirnes i plateresque,, etc.
A les esglisies de Santa Maria,
Sant Antoni i a l'annexa de l'Hospital
Su ha neg ables altars barroco del Boniespecialment el retaule major
la Ge:trii.
I no de:xeu de visitar tarapr.e la impr . ítant Bihlioteca-Museu Balaguer, sue,
rntra els sens quaranta tal volums, ;rossee .,x una gran e-Alece:O d'autigratats
ce: pees. r,,.maires i aniericanes, etnagraf:a . cera:Mea, arqueol e gia, numismatira pratures. entre les culis sebrescrt
:a meravellesa tela del Greco -L'Anunnata".
[. 'vara p,driern parlar de les nran
hr e ts cases senyorials i palaus que es
errastrusren o decoraren a finals del segle XIX amb aquell gust sine ha can:ter:17.st l'epe.ea.
A's alares de la poblac1,I. e.n.aus.
7,,d(s entre ;es viny cl caer:ers sr ha radliques orases corn
d'i More, , la masia Nova 1, se.breted.
;a de dan Cabanyes. que guarda bells
• -erds del poeta Manuel de Caha• cs . A quatre qralärnetres de Vda.seguint per la carretera de Tar.
r>.goria, hi ha l'antiga via de C il be:lts amh ei sea castell del segle XII
I el qual depen1a la Ge:trú.
de Vilanos-a iartaletii per la
p :a,,a de Catalunya 1 tombant per
- es .raerra de 1 - u. g: r sia trenquein pei
:arr ...r de: l'o:•sar Ved. al capia --u
-11. 1 qual trebern la carretera ele EArhoc. .sialtada i bona. e-ame:lea n,Drrent entre tapies i parets nue tanques,
les vinves 1 els garrotero. Des p rés p uja sdaunrent i sinuosa, de cara a le•
nrantanves calcar s e) i seques q ue seta
la lisias eselatant riel Penedes semblen
mes hlanquidosts: pa' ..alge foil en.
drle:t per la ufana dels garrciers de
primer tertne. Després el pai s atge Sara 5 el bose esas es va fent cada
cegada més espes eran més endim
ens fique:u de la muntanya.
A stet set q ralimietre, de Vilanova deixem a Valtra banda del torrent
ei santuar: de Lurdes. que Etin1c qur
té d'interessant és els xiprers; tres
quilinnetres després arriben al b arratge del
mis

PINTA DE FOIX. que recull les
aig
ües del riu Fos, i rega 2.000 hec-

L' aerinlrom de Barcelona
Si heiss de ira- cas del que s'Ira dit
tar.les vegades que la primera impressra
es e: que fa agradosa una cosa, neun
•de C e r.5eni ..- que Barcelona respecte
passatgérs que arriben per l'aereglrom
del Pral esta definitivament perduda.
Tot cl 50 que te el pla dcl Llobregat
amb la s esa impressionant sirnetria de
conreus cl seu aspecte de fecunditat
inesgotahle . s ' enruna lamentablement en
prendre contacte, cinc minuts mes dard
de l'arribada, amb els dipòsits deseosabrines que v:c-egen la carretera que
torta a la cinta:.
Hi ha nvp :ta gel que no en te una
idea aproxinacla. A aquests, dones, remlos saber que es perden l'estampa mes
vergonyosa que subs1steix al imán modern.
Barraques voltades d'enormes concentracions rnicrobials, amb una pestilencia insuportable, habitades per porcs
famélics ¡ humans pertanyents a una
classe inqualificada, exposicra constara
deis detritus mes infectes. impressió ger.eral d'una indigencia fabulosa...
Aquest es el resultat que dóna Un examen jet a seixanta per hora dalt
l'autocar que transporta diàriament persones que venen d'aura' del rraan a Barceiena , Examen efectuat fracasar/1.2n
arnb les finestres tancades i atril) les areles a punt de donar per no olts molts
dels
mentariS que els turistes vuelen
d.:(vant d'aquest espectacle que comerteix en un jardí de Babilónia els gravais de desolació d'.Albert Durer. tinguts
com a una de les ceses mes prinyents
mai s'hagin realitzat.

A l'Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona (Secció especial
nie la Saleta de Te), mi, a les sis
de la tarda, recital de poesies per la
senyoreta Marta Grau.
— A la Societat Naturista de
Barcelona (Tallers, 22, segon), ayas.
a les nou, conferencia pel senyor lena si Ponseti. Tema: "Necessitat tisiolOgica de l'exercici lisie".
— Avui, a dos quarts de vuit del
vespre, tindrá lloc al Centre . Excursionista de Cataluma l'acostumada
reunió setmanal de la seva Secció de
Eotografia, en la qual el senyor Eranc in c Blasi continuara la sessió de
projeccions explicades sobre NordAmérica.
— Al Crrcle Artistic de Sant
Une (Mont-Sió. 3 bis), a dos quarts
de vutt del vespre, ei doctor Pere
Bosch-Gimpera donará una conferéncia aunEn projeccions sobre " La Tarragona Imperial", a la qual queden
invitats tots els socis 5 mutes.
— Avui, a les set de la tarda, tundra lloc a l'Escola d'Assistencia Soc:al (Con:, Catalanes, ocio. pral.) una
conferencia a cantee del doctor Joaqu'in Xirau, director del Seminari de
Pedagogía el tema de la qual será
"Idea de la Cniversitat".
— Avui, a les deu de la vetlla,
l'Institut de Medicina Practica celebrará sessió cientifica. ea la qual

senara el doctor García Guardiola
sobre el tema "Peaccié de TakataAra .\ cte seguit el doctor jesús
Nogner i Moré exposará la seguent
IlicO: "Clínica de l'obesitat - . I final:
ment el doctor Vescomte Lakanal
dissertarà sobre "Terapéutica dc l'aparen digestiu. Directives del tractament de l'úlcera gastrointestinar•
— Interessantissima resulta la
conferéncla que doné al Cercle Artístic de Sant Lluc l'erudit doctor
Pere BatIle, prevere, director del
M usen Diocesa de Tarragona. referent a Centcelles. Explica. atudat de
nombroses proieccions, tut all:í que
e s rc ,.erex a l'eneunat edibci. per la
majoria desconegut. i estudia el <Me
queda del niosalc, les escenes
les ca y ere s i la valor de cada
un del: fragntent s . que donen idea
del que . devia ésser limpressionant
mosaic. E! pfiblic noin linl“ que ass i sti a la conferencia aplaudí el doctor
Pece Batlle per la seva documentada
di s se rt a
— FI senyor Salvador rIc Maclariaga ha estat solli.:Itat per donar
una conferencia per als associats de
Conferrnc í a Club el divendres ‚-innert
"El c , piritti europeo - . Aquesta conferencia és exclusiva per als
suris de l'entitat organitzadora, Conferencia Club.
dlligiene de Ca—
talunya celebrara sess:O cientirica denla, a les set de la tarda, al seu estatge social 1Via Laietana, -i, Casal
del Metnel. en la qual Ea_cadernic
doctor Pa j el Masclans parlará de
Mitjans naturals de sanejament
— I.a Societat Catalana cil • roloeia es reunirá en Se5 , i i, cientifica
denla.. a les deis del vespre. Ordre de!
dia 1 Doctor Company. "Contribuct's
a l'estudi del diagnést¡c i tractament
de VaSSO5 anormals de ronyO".

No sabeos com s l hauria de reaccionar
contra aquest inmediment de Primer or
que compta el turisme catana.-dreamb
La manera de fer-ho, perra, es potscr
el que menys interessa. El Que Inés,
l'absoluta necessitat de posar-ho en practica en la forma rtis eficient i mes virulenta.
Altrament ens trobarem sempre arnb
allO que rnentre per un cantó guanyen:
posicions per l'altre les perdem irrernisiblement. i tot l'esforç i bona fe queda
convertit en actes estèrils i jets a ;Malges, que és Cl pijor que Pos passar en
tots els casos.
La importancia que ha arribat a assolir avui en dia i'aerádrorn justificaría
en un poble d'avançada la destrucció de
totes les noses erigides en el seu canto
d'accés fossin les que fossin. A NordAmérica, per exemple, farien dues coses:
o demoliricn la població del Prat o
crearien una pista meravellosa.
No parlen/ del que farien d'un dipri•
sir crescombraries, percutió aixia ja es
una cosa que s'escapa de la versemblança. Allí ja ni veuen la manera que aix6
existeixi.
A casa nostra el més trist no és pas
precisarnent que a llores d'ara el Pla
de! Llobregat estigui empastifat per uns
cornerciants escatol6gies, sine, que ho
el fet que ningú no parli de la necessitat de la seva destruccié, mentre es perd
el temps deixant anar la imaginacra amh
obres m'unes la lógica de les quals e5
presta al dubte més categitric.

ü ()marquesCatalanes
ata.anes
on qualificaren les ferides de
carácter grey.
Falsea agente de l'autoritat L Acci— La Junta Directiva del Centre
dent gravissim a Palau Sabardera
Catalanista Republirá ha quedat consClirona, 3. — Han estat deEnguts tituida com segueix: President, SeJoan Garcia i Agusti, de 23 anys, sol- bestia :dones i Costa: vice-president
ter, natural de Tossa, venedor ambu. Modest Bosch i Busquets: secretari.
lant de novelles, i Jesús Alvarez i Al- Josep Prats i Cam i n s : vice-secretari.
varez, (le 25 anys, natural de Comi- Josep Novell i Revert . r • caixer JO!ler
llas de Santa Marta (Valladolid), els Tafunell . comptador. Félix Faret
quals fingint-se agents de rautoritat. orals u Miguel Font , Pere Puig
menjaven i bevien en establiments (le >fans. JoJ s eo 31. Bo I x,ren. Manuel
Girona i despris no pagaven.
Sa r tillana i ' Camus, i Joan Lled4 i
—
Palau Sabardera un auto- Solä.
iminibus conduit pel soler Amadeu
L'Associació de LI premsa
Ruiz i Vilanova, vei de Port de la
Selva, atropella la motocicleta Ci nú- Badalona t é en pr ojecte la celebració
mero 3.349. concluida ver Lloren,: la- d'una testa artistica i abres artes de
comet i Buscarens, de J3 anys, sei :w- hcter cultural en 'in deis millsrs
de Roses, i ocupada també ner Jo- I ncals destinats a (spectscles públies.
sep Gironella i Cervera. de lo anvs, Segons referenciei aquest sumir d'arrel de Port de la Selva.
tes enriaran seg uramert molt
Després de causar el sinistre, Vanso' s a l a costra chitan. sinn
toömnibus. que venia de Porthou i tira i tot fora
duia un equip de futbol de Castellit
d'Empúries, fugi sense aturar-se a auCAN ET DE MAII
xiliar els atropellats. El conductor
de la moto resulta ami, la fractura
col/mi:cada del cos i branca esquerEscala de Teixits
Penyores
ra del maxilar inferior, contusions a
de Juntes
Vàries
di v er s es parts del cos i conunoctó cerebral. El seu entat és gravissim. El
Han estat represes les obres d'anisegun resulté amb la fractura de la pliael. de I Escasa de teixits de Punt
clavicula dreta i una ferida de deu de la Generaittat de Latalunya, les qual,
centímetres d'e.xtentió a la regió fron- havien estat suspeses després dels iets
tal esquerra. El set, estat
menys d'octubre. segun; sean itugut esbrinar,
greu.
es obres continuaran itns a ésser cumplen el pla Gefinitiu. Es molt d'elogiar
BADALON A
i'interes del Patronat de resinentatia
Escota en aquest afer, no tan solament
Detenció d'una banda de Iladregots per la 'labora que representa, salé) perAtrcpellament greu :-: Nova Junta que, denles, pot alleuger:r l atar cn el
rann de construcció de la vila.
d'A. C. R.
— Sembla que han estat multats, per
Badalona. 3. — En aquests darrer,
lenuilia als termes municipals de Ba- nacer estat sorpresos jugant ais prohidalona es vettivn cometent diversos bas. els propietaris del Laie Duiza t i
delictes contra la propietat que tenien el Bar .h.egiet. 1..escandol del joc feia
atarmats cls ciutauans. Abundaven les temps que en aquesta poblado era cosa
GIRON

A

sostraccions d as iraní, de les quals corrent i de tothom sabuda.
haviem cridat Eatencio, des d'aquestes
— En aquests darrers mesas slia propagines a rautoritat, sense que eis ceda a la renos-acre, reglamentaria de Ics
autors haguessin pogut ésser detin- juntes DireCti ves de les diterents euttgtts. Despees de moltc treballs s'ha tatS coopeuanuivar., mutualistes i repogut descobrir, per part del personal creatives de la vtla. JAI lote, elles hi
Laquesta Comissaria, qui eren eis hagut un interés bel) remarcable i esautors cjaquests robatoris. S'ha pro- pecial,
com mai no s'havia vist, Iluitant
cedit a la detenció d'Antoni Sid Fa- per releed°
per una banda les forces
cha. (al "El Sordo", ami, antecedents dretistes, i per raltra els elements
desals arxius policiacs, que capitanejava g uerra. Podan assegurar
que els simuna banda de Iladregots anonienats patitzants de les esquerres ja s'han
eal'au Molina i Blesa (a) "El Moro"; dut la
majoria dels Ibas.
loan Mufloz Marcos . tal - El Dora— Con] cada any, eis alumnes de
do - . Joan Navarro i Blanch, (a) "El
Burilla - , i Jatune Espe l leta Cornet. l'Escota Montessori, en nombre de 150,
( a ) "El Patas". Tots ells es declara- acompanyats de Ilurs proiesscrei, aliaren autors de diversos robatoris, que ren a felicitar el president del Patronal
eren dirigits per El Sordo - . Tots de Cultura. .em. or Josep Fors, amb
han estar posats a disposició de la ntotiu de la ctirla de Saat Jostp. Li feren ofrena de ramells de flors i perga555 rssdir cid ordinäria.
— A l'avinguda del 14 d'Abril ton mins, aa,b salutacions ben entusiàstiatropellat pel cotxe de la matricu'a ques. 1: oren obsequiats esplendidament.
de Barcelona número 47 595 , coltd13/ i amb rota gentilesa, per la senyora
Fon s i el s seas fills Josep i Artónia.
pe! xofer .losep Anglarla i Marcet,
nen de catorze anys d'edat Francese Aquesta visita, que fa uns quinte anys
Mula i Especia. aenh domicili a villa qtte ve repetint-se , ha resultat, ccm sempre,
Duran. l'oil con-! uit al Dispensari
acte ben emocionant i simpatic.

L'HOSPITALET
Bloquee
Teatre
El pont Jordä

L'Hospitalet, 30. — Sha pogut arribar a un acord entre ela dos clubs
de Junto] de la barriada del centre,
Inventor i Unio E. l'Hospitalet Ha quedat rotnenada la nova Jun.
id Directiva, la qual ha emprés räpidarnent els treballs per a la recerca
d'un canto de joc que reuneixi més
condicions que el que actualment posseeixen al cami de la Fonteta.
— Abir els elements que han die.
tegrar el novel l cene teatral de l'Ateara de Cultura Popular celebraren
una important reunió per tal de tizar
la data per als assaigs. Tumbé quedi
notne.nat director de l'Agrupació el
senyor ' fomis Alicart, al qual desitgem molt, rxits.
— Són molt felicitats els jovenets
rom7ronert5 de l'infantil del Junior,
Bisquet ( lub_ els quals feren una bellx exhibició de básquet en la passada
vet!lada al Gran Price.
— Estä anunciada per al diumenge vinent , dia p, la inauguració oficial
del port Jordi, que tantes fatigues
i treballs costä a l'Ajuntament popu-

lar.

Horn cornpta per donar mis relleu
o la festa amb la coltlaboració del senyor Fleht i Pon i la Banda Municipal
de Barcelona. Tumbé hi aniran els
ex-futurs aestors de la població , acomnanyats de les seves respectives (amili .., per tal de fer més important
l 'arte de la inaugancii, del pont Joriä, un del: r y its mds ciarsque s'han
apuntar e! s c omp o nents de FAiunts ht ent p,prr5r. pir,leidarment
senyor Rdtmon Frontera,

TORTOSA
Futbol --Veirs condeinnats.—Altres
noves
T o rtosa. — F.s el partit de futbrl jugat abir. al canal) del CrfiCa,
de Ba7celona, arnh el Dertusa, g ua nu ä el primer per dos 1 015 a un.
—' Ha estat condemt -t a dos anys
de presa. c c rn a supr-sat cornplicae
en els jets del 6 d'octubre, el vei de
Santa Bárbara losen Bruto i Arassa,
i a sus niesos els altres inculpats.
— El vei loan Gishert ha recollit
un colon m miss.ateer, el qual portava
la inscripció seguent: "18203 A.-34
Espans-a".
— Mentre trehalla y a en la finca
Pelan, de Santa Barbara. el vei Ramon Cavaller i Tornis, de 39 an7-s,
Ci produi una
ferida a la m'a dreta ,
ets una maniobra efectuada pel carro
que menava.
— F i ne al cha ir. del mes qu e sent
es t ará oberta 3 la Secretaria de l'Escola de Treball. la matricula per als
alumnes iliures que vulguin examinar-
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ciplçaram

PHILIPS
SUPER-OCTODO

pera corriente el.
588 588 A.l iltro
da tonalidad,

terna,
altavoz ci ma/mico, ondas cortas y
largas. consumo mmun o. Ptas. 625.
588 U. idéntico al enteuot. pe r o
pera cor r ientes conbnue y alterne.
Pesetas 645.

•
•
•

Sus características técnicas
que responden al más
moderno principio en rato.

•

ENRIC F. GEAL

Su gran alcance y perfecta
selectividad.

VIATGES LA PUBLICITAT

•

nfi r MENGE IdA I I

Su pureza de reproducción
Y su potencia de sonido.

EN AUTOCAR A MANRESA I SANT BENET
DE BAGES, arn b l'eminent arqueòl eg -arquiteute Josep Gudlol
\
a de la Seii
de l'urdir . M,diestir de Sd:it
Benet de Bages
EXCURSIO

•

521 521 A. para comente al.

Su cualidad de recepción de

t.n na ,1111/1v0Z dirneunlco,
Ondea cortes y largas. consumo m, nono, gran alcence. Patatas 495.

ondas cortas y largas que le

San-Irla (le Barcelona a les 830 del 'naif
Relorn a les 8 del vespre

521 U. de rcle nucas cerecterlficas
que el A . pero pare corrientes continuo y alterne Porotos 515

permitirán recibir la emisora

Preu: 13 pessetes

nacional de onda larga que

candrcians especials per als sub s rrapHrs n Ir lb PlHL1- Drinaneil drIalls a VIATGES LA PUBLICITAT,
Corto Catalanes, E89, pral. Telefon 11430.
1.1

se instalará en Madrid, y

5 ,2

,

•

todas las regionales espa-

LA

PASSIÓ A

Representacions

ñoles.

OLESA

del dia 7 d'abril

...y porque un PHILIPS

Details del programa de VIATGES LA PUBLICITAT
Prit 1 EltItt)CAillill,
hila de Paii celona (Pl. Espanya' a les 600 o a les 823
Arribada a (tiesa
a les 723 o a les 026
•
TORNADA:
Surtida rEOteisa a les 1859 - Arribada a Barcelona a l o s 20'10
Pneus, hit compres: En vorige de segarla classe: Pies. 19
via rige de terrera i 'lasse: ¡'les. 17
Cumpritit: Vialge d'anuda i ¡ornada, dinar a (ilesa i U11 scieni

ami) mitrada.
HxetirSió amh autocar. Sortida a les 8 del 'tutti. Retorn a les
7 de la larda. Petar, lot compres: Pies. 17:
Inscripeion g fin g • a les non 'del propon . divendres. Dematien
detalls a VIATGES LA PUBEICITAT, Curls Catalanes, 589. T. 11430 ,

SUPER - OCTODO represente le
mejor inversión de su dinero en radio

521

para cotriento altern a . et
A. L lavas dInarnico, ondas ene.
tes y leyes. consumo mlni.
rno, time alcance. Paut es 49S.,

/Pida, una, demostración, gratuita, a..
cuakuier ckepresentanted Oficial 'Philips!
Lis

Girando gratuita MINIWATT representa ul muro do vicia pueda vdtdat de loe eineesed

▪
Dijous. 4 d'abril de 1933

•

U PU81. 101111?

-
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Programes d'avui

INEMA

MIREU L'ANUNCI 01TALLAT DELE ROMS
QUE VAN PRECEDITS D'AQUEST
SIGNE

Una escena dEI jutge está' malalt"
(Foto Centelles.)
Uns anys entera s'esperonara e:s
¡aceres catalana a dur els termes del
nostre canaoner al teatre. Hi veien
els que :lancaren aauesta suggestio,
la manera de ter circular per l'escena una saba be:1 catalana, de fer Que
el nostre teatre t,s.gm o p Profund
accent racal. .Altres. pero. oposaren
a aquestes raons. Que els temes del
nostre canaoner aren impropfs de les
Mquietuds preocupacions q ue poden
inspirar un teatre modern. eJ mateix
Josep Marro de Segarra. que p er roo
d'ese:n-1re en vers i vestir e's seas ninots d'epoca, semblava esser el comedSagraf a cliS amaren particularment
adreçades aquelles suggestions. no volgafé pas escoltar-les. Dc: cancaner no
cha manllevat sinó alcun titOli potser el clfma moral d'a:atunes de les
seres comed e:.
Pero el deli.it no va t:.,.er
tantear perdut per a:s Partidar:›
la poesia popular. Poc temps despris,
cuan ja semblava oblidat, A. Es elncans pa'als•a el seu "Cantello una
tragedia marmiria. inspirada en :a
canç id tinten tito:. i Faces de C:iment ja representar "El jutge está
rnalalt".
La ifstra de :a cansó. més o menys
conecnria de tothom. en la q ua l s'lla
in s pfrat Faces de Climent, és de les
méo sumptuoses literariament mes
belles. A5, lacres sobretot de les caneans popular , catalanes Mé g mcants.
inteliscente intencionade s . Porta en
ella materna nos ferments sic farsa molferesca e;ue ét, setas duinr. el nur
tres ha temptat l'autor. Aixi la sera
obra 5 . :11sraua fOrn una farsa, arnb tota
aquella coila de metges que amb el
pretext de guarir el (urge, y eti i mavénen a contem p lar les gracias
de la jove jutae s •a. Es un casa-tensan:en: que no delxa de fer honre rel
oue té de cesen mulleresc. pern al islateis tennos d'una creta lentitud. d'una
cesta fefauguesa en l'humor. Hom
haar,a rotgut que la sátira dos més
azuda. mes acerada. Però en tenistat no és la sàtira el millor de :a
comedia. Aria; a :a farsa veiem barrejar-se una :ntr:za sentimental, me
constimirä el veritable nervi de l'obra E cae arrassegarà el propi
a desgrat d'ell mates:. a cons er:fria en un drama: el drama de la dsna
jove , casada amb un red. enamorada. però. amb tata la ;orca de la
sane i de l'anima d on ¡ove. dun
esta-liana arnb cl qua'. a ti
sr..ecte
cur
sittiació 5iL,U t'ds f'srta
svant, tindrà un fill.

Eseenaris
Tamos,: no ion estrenarla ahir. ai Noi,.
la tarsuela La Loma ,y2,-;a,:a. lamen nue
s'estrenara avul. Perú anib sota senu•
retal.
Les darrer.- impres,ion: re:atires
*
a lit companyia Vila -Dad sil que restara per Pas• ,ua al Printipal Palace. En
Secarra segneix treballant actirament
en la seta comedia "Reina". que ; * esmentada ccanpanyia ha d'estrenar rl
•e de Cilor:a. Té ja dos actes enilessa H.

1 TEATRE. CÒMIC i
PALAU DE LA REVISTA
1 r.,' :a • ! , ii.,i•eque, i pt3. croe . SI
. •'.3 . LA PIPA DE ORO. NII. .
, .., I ".
d e l 1 rend MUCHO j
1 . a .1
, CUIDADO CON LOLA. Pe r Pel f51.5 1
o. I aria a "am P an
1
.• : : ..:. . ,• ra Dernä, larda I ric,
:
!
- , (ion, , hvneriet d e
t

.Squesta aituació dramätica fa que
Fages de Climent es retrobi ell mateix. Per la decisió i la torea amb
'me planteja el cas, ens recorda el
Fages de Climent de les millors pagines d'aquel:a biografia una mica
nniea d'un deis seus antepassats. Hi
ha una certa audäcia. p46 una audäcia que encaixa perfectarnent amb
la sensibilitat del públic, es a dir,
nue talla just. El P oe ta Procl a m a els
drets a l'amor, a la vida. Ho orociama cont una llei moral. Al voltant
d'aquest drama vigorns , que té un
desenllac optimista, les escenes de
farsa, els ecos de la cansó, testest a
segon remite: en fan l'ambient: un
ambient 3 estOneS pintorese. a estones draniatic i presten a Facció el
chor d'epoca necessari perque no
sembli deslligada de l'espai i del
lempo.
Faces de Climent ha escrit la sera
comedia en versos generalment
ny:ts, en verses d'home que te Einstint del teatre. No per aixes en els
moments :res abrandats , deixa d'ence g ar el scu pinyol. Aleshores, en
nigua llampagueix ;i
inc. recen-da loseo Maria dc Segarra. Però la eenslilanca dura p oc. .\ d e S2 rat de l yers ,
de l'època—som en Pie segle N VI I —
Faces de Climent té prou Personalitat per a restar sempre ell mateix.
L'obra és admirablement beis presentada. L'escenari pot semblar una
beta parada vitrina de Masca. amb mobles autentic<, i aorta eli iJeur:ns animar'. El clecorat de Ramo:1 Baffle ho
entona hé.
Tanshe es digna d'elogi la interpreEl senyor Pius Dar; fa un UI'
cemolt ben caracteritzat, amé uns
c.ntra Stas molt dramatics: la senvora
Maria Vda. una jutgessa lien seductora; el senror Ventayols un galant
romäntic. atnb :Imita vehemencia i un
aest decioit i elegant. I. encara oue
en napers inferiors a /Irres merits, cal
linar tumbé la senyora Morera, la senyora Cuard. el aenror Ginsbernat. el
senyor Duran, especialment en el Paper de inestre de la dan s a, el orno or
Alon s o e:, el de botxi. el senyor Perrändiz en ei de barbera la senrora
Alonso con, ist da en un gentil estodiant, i genvers Strems, Arboix,
Master, Pariere' i Pujol.
El meatre Jaime Pahissa ha Posat
una del:cada nins5ca a I conéó d'estoir nue canta :a senyoreta Gar.
DOMENEC GUANSE

* Ha començat al Cinta( la ratva
fUnC10115 de benefici. Denla, la
Pe-ida tareco, La primera i la mes impsrtänt.
* Na se sap encara si el Dissabte
reapareixcra a l'Espanyol la com
d'En Santpere. Al Nota seguirà-ra'.:
la diin Calvú; pe pa no s'estrenarà
1.. 2 cst• ar;n1:1c, del rnestre Guerrers,
fin( que estigui esgotat l 'mit que s'es;sera vine tindra La CamagiiCana. Al
l •i
continuara, tarnbe, la rompan i a a,inal, a base de La malquerida,
tiC mestre Penella, cantada per Matilde Martín. que per ara no se'n va, i
Pau tiora.e. Al Novetats, Celia Gämez.
At Barcelona. !a tompanyla Ishert. Al
Poliorama. e‘trena it. Famny. per la
o •mpanyia Nicolas p lartort. Al Tívoli.
niaser Sagi-Barba amb La del manojo
resas. I a l i cr.mpia... un interrogant.

PERLITA GRECO
i

PRINCIPAL

alome. — Tarda: "La Pipa de oro".
Oil, •• nIlieb0 cuidado con Lola".
Eßpanyel. — Tarda( r nalollna fle casa
t loa". "Secrets de cabaret". Mi:
"Tumba ele llameo moren" 1 -Era berros del ito Feme",
▪ Novetata. — >11. Estrena de "Loa In•

•

d'aque st ntOn. lia de rime al marge
de la Ilei. Aquesta societat viu en os/
nido artificial, li agrada tant el wisky
cont la sentimentalitat d'un piano
desafinat. Es aleshores que el jazz
Presta un servei extraordinari al com.
positor Car tot aquest runti
irnmund dels seus personatges es reflectit pel jazz. Per6, evidentment,
es el mateix jazz que el de la Miss.
Irla de les distraccione. Es un jazz
iromuitzat. portat a ral)Stird, raen.) Iambe un jazz molt artista. , amb una
polifonia extraordinaria de les reus
i dels ritnies.
El nnnibrós públic seguí amb
1/1éS viva enlode, la interessant disacrsació del senyor Otto Mayer sobre
aquesta materia tan poc ccucgusla pe!
nostrc públic.
El curset sobre la "IntrodocciO a
la Inúsisa moderna" acabara avist,
dijous, amb una sessin Hindemith,
en la qual es tara escoltar per primera regada a Barcelona una audrcia
negra, schre
de la nora sünfot la d'aquest eminent iove compositor
alemany "MatiUs, el Pintor".

•

CINEMES
•

Salaria. — "SinfOulas del cornea".
"Nollittxt
avinancoa. — "Héroes del azar" (anl.
callats1 lar313t. "Al llegar la prilna
teca - I "Sludonlan del corazón".
Barcelona. — -El espía Inirnero 13".
- f.onleón narices". -EA 111p1 Sr Kong".
Bobera'. — "Chico o chica", "1,3
Melle del lerado". en PenanY01: ni•
birisns 1 "1.os miserables" (primera
jornada).
Bohcml•, — Revista. "hiel! de amar",
"La allana senda" 1 -La doncella de
poann".
IbBoso. — -Noticiad. Dihalsoo,
1•; - ; •• La espía núm. 13".
Deoadsaay, — "Vuelo nneturno"
-asa
Cc
i..
„ntayloulnya. — -Vidas rolas", en es.

COMPANYIA CATALANA
LA RAMBLA DE LES

C0.0t01.

El emperador Jemes"
-t • na aren] en la linea".

C8r1H 1.1:,.,
10..— "El adversarlo InvtsIble".
"Pneq ue traha.lare" -Que hay.

FLOR:STASA

NOTICIAP.
RECITAL DE MUSICA CLASSI
CA HISPANA AL CASAL DEL

METGE
Avni, dijous. a les den de la
l'Agrtipaeiú ArtistICil del Ca-

5

sal tinl MnIge (la organilzat una
veillada ji benefici ilel Sindical
de Melges de Calalunya, en la
(vial prenen part la ea:dallan
Mitria Amat i la pianista Camilo.
Aznar, actuant de pianista acoinpatiyant el mestre Magi Merca
der.
En el programa de la sentada
s ecan interpretadas obres d'Al Ttlratlt1

1.-------1
¡
i Gran Coinp•nyla Ilelca de Liudo Calvo g
! AVI I, II: 3 1113m, 1I1, 5 " i n Miltun, I .I
I 1; lanar Butaca, 2 ptas. General, 0`110.
I.Oralr .„0 4 re galad, EL CANTAR DEL i
!
ARRIERO, per V. Im....tonern. NI. Fer g
rel t P A garró. A prima; itel nubla . . I
11 0-n 1 ,) de LA DEL SOTO DEL j
/. PARRAL. 1,,, 1 ram 1 3p1 it. ll . I, n'ilnli :
i Josep M. Abollar. Nn. 10 NO FAL- I
t TA MA1DE. Estrena drlataivauteni de t
i l'orad de costas,( alma: en 2 lleleu 1
.,, e P L 'fr 05 Il t aacho I el mr.tIne
iGrenet LA CAMAGOEYANA. PI raetp 04
. alter/n.3 1s Gldrla Alcaraz, Tele' AnsIn, Cenaría Brito, Joun Arre, C. Lb, noi, V. Rulo Parla, J. Baraja, M. Rublo, F. Amenguad. Decorar : notis dr
- Vilera i Calap g attlinett . Vestuarl de
1 I eti g Gnrmaa . 5 restr-na ta Aso,
tiran el v cena an101'1 Es de g pal g a alt'entres de LorrStali

SESSIO HINDEMITH
En la darrera de les se%es
conferencies sobre "Introducen;
ji la música moderna •, que el
Se liyur Olto .Nlaver so ilf want
1•.11enets Poi'mur, tan/
1 echnismin, es (avis escollar per
primera vegada a Barcelona en
integra sobre (flor, la
nova simfonia de Pan! Hindi.-31itiltis cl Pintor". Aquesta sessió binara llor ovni, dijous, a les \lid del Antitre, i sera ticonoutityada de projeccions
deis principals soludros stul fa inús :Olas d'Isenheint de 31,11111s
t i tl Fl qua' es basa
rargument de robra de Ilinde-

mith.

I

ROMEA i.

Talaron 22028
1 11 dala 5e 'l 111.,11.1 11 . .i, lijaen'r (V.:que:4a
1 Olnpall3 Id Pren ., ponuirrisoins, Tm •
na 11111, ladIaqu e . a 5 U . 5 les S'ad 1
u In'll. CISNEROS, rle Pa sman, ere, •
p rn de Ricard Calvo. /lema. tarda 1 I
mi, CISNEROS. Ins-,ble, larda, 3 -

1

Ito 4, programa extraurdtaarl: dile,
nh-eg en g eSt.I.1 titraa. r11111 billagin,
,1 2 presa CUANDO LAS CORTES DE
CADIZ.., I EL DIVINO IMPACIENTE. i
1 1111/11en¢r. larl1.1 1'n rIlre gl rn prn . f
guratm dable, 2 obre. en n • •• sl.', unn ,1: j

CADIZ... !
, CISNEROS. Enotti reunen Ins SOSI 1 ea 1
CUANDO LAS CORTES DE
101'811131s

VICTORIA
TEATRE
COMPANYIA LIRICa
GRAN

TAN!, i'a q JUGAR COM FUEGO,
artes m er I 2 an delirara SOL
CE LIBERTAD, NO. In • EL DUO DE
LA AFRICANA I SOL DE LIBERTAD.
C
Edrenr de LA MALQUERIDA,

AVI'l diJous: Ort. a no ala
1 11 . 1 a . Formidable asa le ir
cantidla de Torrado r Navarro

Irr

Remitente 1 tra g lre Penen.

LOS PELLIZCOS
Denla, liman es. 1 emar

TEATRE NOVETATS

PELLIZCOS

:Nit: CONCERT DE PANCA
per Joan alagrinyb

AA I I Tarda. o leo 7. NII. a

• IN 10
CONCERT Dt ORUGA

Dirime«,

10'1;

tiples. MagnIrled pre g enlard5. EgpIPI.dlds &n'arias. RsquissIni st • stuarl del
modista parlsen e Mea Weldy

JOAN MANIINH

Denla. lardar lio hl Iht funent per lo.
llarIlne als accalgs Re/ter:11c de l'obra

5 rls planicies

ALEXANDRE VILALTA
MARIUS MONTSERRAT

Ivorl 1 Aullna de Mata

Ins

Butaquet des de 3 otee. U1111111,
seprosentaelans de l'e tttzln de
Frena Lehar
LA RONDA DE LAS BRWAS
/
roriiiiitaii:, ereih• ; .5; de Calla GOmer,
Juan Riba, Canillita Suárez, Manum
1%9611, Corita Cerner, Caucho, Joaquim Roa. El> 10 boya, 1,111pend/—
vilna hiiiiitiati, se aamoshialmva aloe-

LOS INSEPARABLES
beum. a la tili• E s TIIENA de :a

grandle . 1 obra LOS INSEPA 888888
lOrlfilidil illP enmielen de Cene 1551111,7
lierorals I restuarIc eNlareVIIn g Mal/

presentad& Debutaran ets re.
retrata artlatcs More) Gorila I MItIbel
Artelea. Devpalx a CompladOrta
1.111,2

,

Comädta, — Revls13 ros. "La dostera
astrv s . -mi s ia ias alturas" 1 -T.,
cars
ronutanera",
Collseum. — 'Empliras de oro".
-perddn y olvido". -El
Consta'.
nmnlo es ralo", "A ml me cuota ssi".
Carta, — "El Agalla y el baleen".
"Mana-jales nenyorquInns", "La casa
nie rinitiechild".
Diana. — •• DiabIns relesitales", "El
celdtgn penal". -El Ocaso de Ins dlog n g " 1 entatINos.
Diorama. — - .4enaniev fu gitivos", en
e•penvni. -1,5 flama de la g rarnellls - ,
"la senda del crImes" t Maitu».
Exceder*, — "El hueaped nilin.
• Iirsisainent 1arda 1 . "El defensar". "El
c orno rie la muerte".
Esplal. —
na ho rnos y eelnc
d •• • -ralea
aliar Intunnaria". en esnanroE -i.a
3 r .1 del momio" I "Al negar la n'On'Itera".
Entono.. — crtmen rlel Vannies",
-1e,11ers - . “I g nOMInlo" 1 151bulsog.
Fantaseo. — "siempre en ml corazan,
Förrilna. — "El enramo de una norh p ,
21 ,1 „. ‘ —
.en •h• li .lao.r. p na de In g acusados",
.F. rbg
en eup,nroi: "%lü g le3 y ~Jerez" I
Florida. —
.0 dama de laa ramitas",
•
v Majereu” 1 1 .1
aradha
Foc Nou. — - Molo de lo . MIlJereS".
"F., fan 1,111r del oro", -Puso n
/atentad". "La hermana San asordes,"
AeraU", -El hl .lo de
Boya. —
Kong", "El enlata vals de Chopin".
Revista 1 D'hiatos.
Iris. — "El tiltImn vais de Chnpin",
"A g il anta la moler", Revista. DIDUI.
nos I "La novia de la suerte",
Intlm. — "Que semana — . "Maceara.
da",
". ,, i;La
i ld,..
as c
s eenielettla " I "Len

TEATRE NOU1

CO 11114 AN Y la
MORA-ESPANTALEON-BARROSO

Obre g it, Scarlettl, Schumann, Cho.
pIn, Debuser, dalle, ralla, ere Cif-il
mis, de Jean Miró, Pruna, Ricart,
Grau-Sala, Llonguerae. Mara, rrrrr nei

acsuantata. — Se g ara/13 del D'hala.
Arnarictit, — -El taratiallta l'el ora".
"Er dictador", - 1 aso u la Juvetnutr.
1,1111-,10".
' 1.4
Arene.. — -una terma pare ta
-Desfile de primavera". "loa
0,0 1.1 gato s , Resista I 11:13111X0S.
Arnau. — -I.a dama de las cantellas",
"Aldslott y mujeres' I - La encara-

POLIORAMA

TEATRE BARCELONA

LOE

ro". -1,5 del soma del parral". Ntl.
La rantagneyma".
Manopla. — "llevar nadia-necism"
Ponerme. — Tarda I 1015 "La nam•
tira de le,. Modales".
Principal Paleo*. — Tarda: "Mese a
racrit" i •• n1Iss•Thern". 7111, "El Jul•
ge esta mahat".
Victärla — tIll r "Sol de libertad".

•

3

e46

64

"El reine° - Falso noti-

• Nou. — - El cantar de/ arrle•

Mili: Tarda. 515. I na, g so in,
I cada d'a. etlt ,erligl:

Stan Laurel no es retira

Darrerament ha circulat per la
premsa la noticia, absolutament falsa
despror s ula de tot fonament, que
`•-stan Laurel, el farnós estel cOntic
Metro Goldwyn Mayer, baria decidjt
* A Madrid ha esta; operat el c0- retirar-se de la cinematografia i separars e del seu "partenaire" Oliver
medligraf Carlos Arniciles. Tot i que
• operació era molt greu, sembla que el Hardy.
Es compren l'interés que algú pot
malalt es trsha ja molt millorat.
tenir de propalar noticies d'aquesta
/lie s . donada la popularitat dels dos
célebre< actora cómica, que per FinTEATRE CATALA dole del seu treball resulten realment
in sepa ra ble S.
PALACE
No Obstallt. la Metro Goldwyn
Tetaron 11832
Mayer oficialinent desmenteix aquesCOMPANYIA VILA 0A81
ta noticia i comunica al públic:
.55 Li. Tarda, a le' :5'I 0• JUGAR A
CASATIll 1 nao sOrielires de la in
"Stan Laurel i Oliver Hardy setoga en 120 minals, Seas, tralrearreg
guiran actuant conjuntarnent en suc•
(nora modaltiat teatral):
ceseives produccions, cont han vingut
MISS -TNERY
fent fine ara, i el mateix Stan Laurel
>O , a les 10 5 53, Kan wolatant
t'obra eri tres arrea en ver,. de Carie,
afirma que ni remotarnent ha pensat
riges de (almena arnb Illuatrartons
retirar-se del llene, en el montent en
ramal:ala de J. pah~
lue la Aena popularitat, assolida pas
El jutge esta malalt
a rus, ha arrihat al seu tnajor apogeu,
tierna. tarda: JUGAR A
tnolt ment, s quan en l'actua/itat co
MISS- TMERY. 11111: No hl ha fundid
troha preparant les mis grans pellicules de la sera carrera artística."
* Demà a la. nit. al Barcelona. con:ert de dances per Joan Ilagrinyä, amb
la codlabcdariir, del, rcanistes Alexandre
tdiaita i Marta, Montserrat.

Ae0116. — Tarda 1 rilt: "TU FIMO y
sa gniinu".
bembona. — larda I nll: -Los Pe•

•

"LI free está malalt",comédia en El Jazz en la música moderna
tres actes de Fages de Climent
i l'Opera de Quat'Sous
Després d'haver explicat est la tercera de les seres conferencies el simfonisme alemany a través de fraginents d'obres de Strauss, Mahler i
Bruckner, el senyor Otto Mayer
dona, ett la conferencia del dijous
darrer, una explicació molt
sant del paper del jazz en la música
moderna.
Només que excepcionalment —comensä dient el conferenciant coneixem les veritables orquestres negres
en tota llor originalitat improvisadora, espiritual i malencSnica. Com
el "tango" argenti, el jazz Ira perdut
i perd encara cada negada mes, per
la sera importació a Europa, el 5E11
caräcter essencial. No es pot afirmar
que el ritme, l'element bäsic de tot
aquest genere, hagi estar la revclacid
mis important de les orquestres ¡legres. La música del segle passat
—cal pensar nornis en les obres de
Brahms— coneixia ritmes mes complicats 1 combinacions roch mes difícils, I la riquesa del folklore internacional, sobretot del folklore eslau
i espanyol, donara prous possibilitats
directes als compositors cont Bartok.
Stravinsky, Falla, de realitzar una
regenerarle, ritmica, senat recorrer i
cense sotmetre's a la influencia del
jazz.
Segons opini6 del senyor Mayer,
el que era molt mes important és
que en el conjunt del jazz es realitza
per primera regada des de segles un
nou esperit collectiu en l'execució
la música. El jazz devia el seu exit
mundial principalmart al j et (Fluye:deixat novanient ample canip a la
rica fantasia improvisadora sie la indfrUdualitat artistica. El rnúsic no
queda subordinat a la batuta d'un director d'orquestra dictatorial. sinó que
surt del seu modest lloc del darrer
:asisto' dels violins o deis contrabaixos per a situar-se de nou amb el
se n instrument en primer pla, un
igual entre altre< iguale, un solista
entre altres solistes.
Deopres d'haver fet escoltar 11114
selecció de discos d'aquest genere,
entre els quals sluea versions del ianins "Tiger Rag" i au fragnient de
la "Gran Canyon Suite'', de GraveWhitman, fa escoltar un darrer exesispie de la música sincopada, un clisc
de l'orquestra del taimas pianista 'legre Duke Ellington. titulada "Rude
lnterlude". Aquesta ai r e a P eeniet de
parlar gairebé d'un "impressionisme
huna'', que Ira tfngut la més gran
importancia sobre l'estil de la ninsica
moderna, sobretot de Stravinsky. En
aquesta mena de jazz, anib la sera
sonoritat liza, gairebé inecaMea, que
no exclou dna certa ironia de -cupemida. un sanCaSInd aftlleSC, un eeclat
lúgubre, trobem el model de Verquei.Ira que ha servir a Stravinsky multes
vegades. pern principaiment en les
seres s Noces" per a cae, m' arre pianos i tretze n'instes de bateria. u en
el s Rag Time" per a n'ave inatrurnents. que porta sobre el titol el janido dibuix de Picasso que es compon
d'una sola linfa.
No cal oblidar que la part dei,
mugres en la ereacin del mazo es limitara exclusivarnent al virtuosisme
instrumental de la interpretació, a la
sonoritat i al 1-tu/le sincopar. Con;
fins en les fumases "espirituals - . el
repertori melädic dels "Hot", "Rag"
i altres formes de jazz és d'alba Inés
banal i no oiereix cap nora perspectiva. Son en llar majoria sobre melodies vulgars i sentimentals, que esta
constituit el repertori metilo-tic del
jazz tisis avui, Tamos no cal oblidar que el jazz prové del cabaret, deis
liaixos fons americans, (me aerru i Per
a la diversin i la dansa. Pero en
moleste dos factors es troliaven ja els
gèrmens de la sera decadencia. La
indústria del plaer, la fahricacin industrial del repertori per a les varietats. els cabarets, les orquestres de
ball. trobava aleshorra una presa facil per a les sevea finalitats comercials — una presa que no oferia tarro
por cap resistencia. perque la sera
fundó social no Irania comal mai profonda.
Parlé seguidament de les temptati•
ves deis joven compositors de donar
al jara una nora funció social. Féu
ere "llar diversos discos de música
politica d'Eisler i de música teatral
\Veill, l'autor de ('Opera de Quat.Semi. Va remarcar q ue el fons de
lotes les peces de Weill és sempre
el inateix. A través de la ironia i el
grotesc el sisón es mostra anda tot,
els seus detecte. , els seus erims, la
sera organitzacin ineuficient. el 111..”
per al qual la vida d'un home no re
presenta cap calca. . Els seus prora
gonistes sOn assassins, cap
mires, tota aquesta societat que, pe
causa de l'organització tnonstruos

LES ESTRENES

TEATRES

Ateneu Polytechnicum

Principal Palace

•

Ideal. — -Le entra del durado Oeste"
"ForaOteros en Honduras" 1 -SInfo.
Dais net amor".
Kursaal. — -nituixes. "Deftle te prl.
allt nun ", " ahletea y Meres".
Laletana. — - El mi g lorInso Sr. O"
I ns g erInres Ntatlars", "Huyendo
rle In 1111e1ria", DIbUiVel I Revig1.1.

e i ario

número 1"

"El Refugio"
PA. G. IN.
urquinaona
Filio dirigir per IV. S. Van Dyke i
irrpretaf per Robert Kont9omerv,
Mofo-era O'Sullizan,
Luckv
Palillos; Edward Arnold, MatCarPatterton. Mario MiMy;
((ir : C. Fl ar V Gordon. T'asir BreveIIy; M'urde' Erans, Babe, i daltres.

que bufés damunt dels films de gangsters per renovar-los i anea a saber si a
solució del problema, portant els malfacturo, en comptes da presidi, a Roas
amables entre gent bella i agradable i
amb noies inginues capaces de redimirlos. Ara que alai, :tomes es podria fer
amb els dolents simpätics, perque eta
altres mis Val que segueixin essent dolents perquè de tot ha d'haver-hi al
món. Si no, que hi reuriem al cinema?
\V. S. Van Dyke ens (Vana un film
molt agradable, una veritable ègloga
arnb un punt d'humor i molta tendresa
i arnb detalls—especialment cal remarcar els detalls—deliciesos. Robert Montgomery hi fa el seu cararter de sempre,
Però que tembla nou en aquest chota
neu. Maureen O'Snllivan es una de 1es
artritis ¡ores mis aenaiblea No cal
°biliar el xicot que fa el paper de Willie , que no VOI que li diguin Willie tnts6
Bill. Un film molt ben in i molt agradable,

II!
En el Cinenla. Curn en el teatre i en
la novella, per a provocar una acció
Cal, atusas que tot , crear un ambient en
el qual aquella tingui Ilnc. L'ambient
ve a isser, com si diguéssim, l'aire que
respiren
i eia personatges; persa
diferentm.ent de l 'aire que hoi n respira
per atore, l'ambient ea actiu
dr els que el respiren.
Aquesta influencia, pea), no és perceptible mis que en els proseasen d'aciimaració; en els caräcters aclimatats
aquest no s'hi reu, perque ja en formen
part. Per atan deu ésser que d'aquelles
comidies en les qnals no hi ha cap
crisi d'aclimatació, is a dir, on no passa res, hom en diu paradoxalment comedies d'amhient, permse aquest ja 110
hi té res a der, ja ho te tot jet i tots
són uns.
L'interessant , pern, es alié altre; són
aquests processos, aquestes lluites i
aquestes crisis que sotreta i fa sufrir
als altres el personatge collosat de sobte en un ambient que tilo Ii és ProPi
i observar les seres reaccions fins arribar a l'adaptació o a la incompatibilitat. Es per ajan que eón tants ele (ilms,
—GARY GOOPE1
les obres teatrals i les novellas
libe eral
especulen sohre aquesta base , i seas,
Subsidies Idteee bes
Són els mis imeressants, i son ben portal,, porque cadascun dell' és un exneritrent nota
Generalment veiem en ei cinema el de
"Falso Noticiario núm.
la ingenua — o l'ingenu portats al
Urquinaona
FA , G. IR.
món del crin,. En aquest cas
mera es redueix a retire eorn se'n sorLa Metro, que no té. COM altres martiran (Erres d'infecció. Potser sigui per ques, noticiari propi, comença ara un
l'abundar dels casos, potser la poca intel- "Fals Noticiari" en el qual agrupa trra
licencia — per la facilitat que premen. serie de noticies combinada amb temes
len — amb que han estat tractats, que diversos i amb explicacions humorístis
pues. Els temes són, generalment, bous,
alguns molt bons; la literatura, en catira ja no ho is tasa, almenys la traducció que ens serveixen. Acompanyen
a aquest noticiari una parodia de film
del noucents que, si no tos l'humor estil
Jardiel Panceta, aquest humor camella
pie de suficiencia, seria bo. Les explicacions, però, en posar el públic en an
nivell inferior—'com si fos un públic d'iniants o de pagesos—fan mallad tots cls
cfectes.
A FERRAN

1"

IFANTASIOI

SIR1111
ei
C01220t1

belli.ssima histöria
d'anior

D'UN FILM A

* Segons noves qu e re.5) elli de la
nova distribuidora "Fénix, exclusivas
l'experiment rares vegades interessa. El cinematogräficas", dintre de pocs dies
triomf de la innocencia de l'heroi és podrem delectar-nos amb la darrera
massa el resultat d'un desig instintiu i p roducció interpretada per Harry
d'un preludies moral establert, perque el' Baur. Porta per tito l "El amante esfactor imprerist pugui posar-hl interés, crupuloso", l'exit esclatant del qual
sense que aiszó vulgui dir que no hi a l s - Cha rles Elysées", de París, ha
hagi casos, com "El princep Idiota". de constituir un dels mes grano esdeveMirla. — ''Serl le JuslIcla" lanlea•
Dostoiewsky, d'un interés excepcional— niments d'aque s ta temporada, la qual
reent !Arda , . ..I./ d l nia 13 tolva ' t però ja no es tracta ad d'accin ,pura. cosa justifica el valor excepcional d'a"4 nit II1P gus In asi".
nuest Hm.
Arnaillou r:111 1. 1,0," "flan. sine( d'anàlisi d'aquesta acció, i l'impre•," I "FI hl» de Kong".
vist hi és precisarnent per la qualitat de
44.49e9.644444++444+ 5 eseee,
Monumental. — "Un mulero belmo•
en". - 1'nfrIon MI 13 veraranZa" 1 "DieZ l'obra i de l'autor.
.113. rallIonarle". en egpanyol.
Hi ha, perä, el cas centra:d, el trinnd
Illundlel. — " g orrell e rato". en es.
remera; "El M'in de meras noche", en de la innocència de l'atnbient, ¡ aquest
c3 0.ravel • nevistn I Ttibuitno.
experiment es interessantissim peralte
ROU. — "La 1,11ViO‘.i t'adinera". en As el d'un proces d'aclimatació reeixit.
(-41Inurd - Deslices", ' • A'rna de areEn "FI refugio" es clima aquest cas;
," I Camisa.
Núm.. — Norlelarl Fon. "Todo garedIA el d'un gangster que. fugitiu i ferit, s'aen un Me" "1 n g andana ger,10,04,-. maga a una granja solitaria on no el
Dibulcog . "salvad a /11, mujeres"
coneixen; es fa passar per victima dels
-sonroat•15 del reargvAn".
Parra. -- "El cavilan", "campeones gangster% ea cumples de perseg u i t Per
rmt e4 4 P-eace. — Si radottie del ‚are- la noticia, i és tal la novetat i l'encís
Sor". •• 0,3t lazan por /os Cree",
•
OC la mune/ e".
Pedró, — "Una dnnrella de post/n, en
e s ronyni, "1.1 imana se nda" r Fa
LA PEQUEÑA
en de amar". mitiga.
— Reprirratre g d'amartillar
per ANNY ONDRA,
"Tinn
Formidable comedia espectacular
Princi p al. — Notlelarl.
ro". "ma eurd e eArra. Id"
de LAUREL i HARDY
UNA
Rambles. — Chmi e n. Itt baisno. "Reas,
so g rane". e l.a Isla del tesnt-o"
Ro
,,, erau
p ra. n—
rel."1.0, frOlderai del amor",
DE LES
.4••.4444444•44+0•,4444444%

Maryland. —

v171011 ne 13%

INaleetic. — "La DolOrnsa".
Ile
lo prinorern".
"El faquir del
e•nn•
Gran Hotel" I felbalsog
Merina. — "Devrele de primavera".
"[ratio 43crierrio". "NII vale entera"
I "En po s de In g campeones".
-Atanor:, siirt le". "Su•
tiene III s ecreto '•. "Cagan0e3".
it,-13,..rn I Mata.
n
Metropol. — -cosita° a 11 e3tralos.

DORRIT

VISIÓ
BALEARS

produida per UFILMS

etoeel.--- I 'n ventrern h e llrnem". "vrc
t • t n t g d e In In g tle ,g ". "ralea Mas mi•
11,111.1, ”. en e‘Pallvel
•
vfrthm, -relaullern u
rüsti
-theta 1.111, de lonaric"•
e1
encole;
5.16
"frithprdic"
"1:111

DOS F.XITs,

vee

r•••.•••••-g.
neieet, —
ru—rn role lene rota" 1 "Cena a lag
SenMaeln. a—
nyn"1:1' " T 'ordt a"U13'
t.' 7 "1"
e .,,,enr. garla', I ralIalilvn,
Colonato. — "vol no-he en el entro".
u n,ehcin.ia
n,tlr, oi, e QnrenI1 e 111 10", -re
nioaen
(pilen eres", 111, 1%13
nn

I

UFILMS AL

MARYLAND
Plaga

Urquinaona, O. T. tires

Fresc encara a la riostra ciutat el
record de la sera mcravellosa interpretaste> en "Los miserables", no dubtem que e: nostre públic deaitjari d'admirar novament aquest gran artista en
"El amante escrupuloso", en el qual
interpreta un rol profundament huna
cona a amant d'una dona encisadora
que esté enamorada d'un altre borne.
"El amante escrupuloso" és una comedia frivola deliciosament atrevida
que delectarä el nostre públic, no solament per la seva interpretació i Pa esentaciS meravelloses, sitió perqué ens
presenta un arnbient de vida parisenca
verament digne d'estudi.

l'arnbient on ara es troba que la sera
influencia el rancia totahnent; s'aclimata, deixa disser el que era; s 'ellaTme j.-sniriareer d . s u Inrmen'a” mora de bona fe, ell al qual abans agrar rn ee rn Finden ". "Lac ruatro her. daren tetes, fins al punt que quan po•• n •ina c c" en arnanrol.
dia ahusar de la xicota que estima ni
relitinClar¡; i quan, desaobert per la nonesssia m Dono,"
ticia, és detingut, p rocurara q ue el s Pares
d'ella segueixin considerant-lo sairn
TnllIlIl noticies que la
•
I tt elos vrees Mjn".
abans pern coniessarä les seres culpes Compannia Ibérica Filtus. S'. A.
..flacrIle d e nelfneVere-. a la seta estimada, la qual prometrà
ha
adquirir
per a la propera temn
nlne
4
3e
rif
1
ein".
vtds
entera"
"
esperar-lo el temps que sigui.
nn ni n e. _
loso re:, no
,,nro,,n,.nz"
▪
— "Le l ^-1M1r1 hleneje
Haviem vist massa l'arrió corruptora porada 1 rs petlicula aleinanya
-Los dos Reyes", interpretada
Vor 4 i. — "El fantasma" "Era Die deis ambienta tèrbols perque no <lis ¡ad N'uds. actor Emil Jannings,
agradi aquest retorn a la t'Inocencia;
Vol . ', — "Sil ',drene a ias- s fam-a
es com una mena de vent primaveral lant de tetillas allunyat del 110hl e er11 fardel, /1 1 hu Iv n v "rOiderira"
tre llenç i que ami) apuesta nona
"i 1 neerne5 dd la rahrteA"
producciti torna a eollocar-se en
el primer pla de la einematograle, rntda^i. nil marido". h:billans I fin e n
no
fia mundial.
.1115 do n'Ad, nneh . " •••
Yo.. —
Es tracia d'una obra mestra
e spanynl, "I.a g ima ne las samenssdel Oliere històric que reviu
'è p oca de Frederic Guillein de
MITQW-tIALIS
Prtissia i el set' fill, que passà a
Bo m bay. — Varietats t Carmelita del
la posleritat amb el non) de FreFilo
n 3c • atter — Vertelnl g 1 nmole P.e
derie el Gran. Enid Jannings,
Mereedelt Mtl
s oO li d — Verletnt•
encarnant la figura de Frederio
Es-Te-Clan.
Varlelals I EMIlla tan
Mena,
Guillem, ens ddna, segons la «l4 .4. 1.411. rimis
ijen estrangera, la maxima creaStambul. — Ve tt l n Int s 1 Delnr-s stand
r-ss dausa (armaseis!)
vid do la aova carrera artielios,
W ender Sar, — Varietats I 1.111 larkson
i la resla del repartiment estan
al
nivel: de fan eminent actor.
FOX
de

TIVOLI
Exit creixent

DIVERSOS

a y ul l elida Ola. lee dan

cml
Granja
11/Irell
njii at. Reyal. - Tes e sortida
S
14 0141 Rita. — Aval 1 Cada dla, the clan

Aquesta producaid ha obtinLORETTATOW16 • JOHN BOLES gut un exit gran a alfa Palast,
de Berlin, on es projeeta des do
Una pellicula inoblidable fa algunes selmaner•

LA PLIBLIGsTWIr

S

Irlitruis. a 1.1 u, ti

ue I dad

FINANCE SCurteilera de-Cinema carnet de la *dio
no passen d'un
riacions ocorregudes
Quart d'enter. Les obilzacions de tramvies, gairebé del tot inactives; les de
val6rs navilers, bon sic mes anirnades
MERCAT LLIURE
11 06 no en dies precedents, cotitzen senLa repercussió que ha tingut en els se variad&
rutilen d'eSPeculació la composició del
L'agruparnent d'indüstries diverses
Germen de la República, tot i ésser des • tampoc no assenyala cap particularitat
favorable, no fou pire apreciable Per remareable. De les acciona, tornés és de
haver•se ja originat la davallada en la notar la minora assolida per les Cros
reunió de Borra del dimarts passat. Amb a I 3 5.00 (4-2.00).
tot. el tnercat prossegueix insegur; les
perspectives que silbiren no srin gaire
BORSA flE PARIS
encoratjadores, i no seria estrany que
s'enterbolis encara mes la marxa d'aquest
El mercat parisenc, en la sessio que
centre contractador.
celebra altir presenta una major estaEn les reunions celebrades ahir, rae- bilitat que no en jornades precedents.
tiritar desplegada per la contractació fon sector de renda fina prossegueix ben
por considerable, i els canvis, des deis orientat, i aisi motejo els valors d'esprimera momento de la reunió del mati peculaci6, encara que mis modestament:
i en al curs de la de Borsa, emprengue- ractivita t desplegada, peró, no es gaire
ran una davallada lenta, per6 continua- apreciable, i la contractació es mostra
molt recelosa en intervenir.
da, a causa de les nombroses

Movimeet borsar i

444441,4144444.41•10,1444,21.0.44.444-2-

i

SOLER TORRA

Germans I

CINEMA W AL% Y RI A

4111
SVUI: Torta. A le s 013 Nit, a !es In
AIRES DE LA MONTARA rdrbulad..,
aavirr* PARAI1OUNT

avtil: Formidable ~rama:

1

VENCIMENT PRIMER D'ABRIL

ESPIGAS DE ORO

en espanyol, per nohert Monlontery

ei061 realitzades. Veurem si, passats els
moments de nerviosisme, s'orienta aquesi
sector per millors averanys, encara que
per respecte que predominä en els dar-

de la jornada la tranlluny de manifestar-se.

ren % mOments

quiRitat esti
Tanta del

Mercat Lliure de Valors:
BORS!
BORSA

Dia 3 Dif. Dia 3

Valed

t. art ,t.

;Nords
Alacants

Di!.
ant.

52 . 63

-665
52.90 -1'35
3900 --1.6o 38So -0.55
Fihpsneu 343.00 -1'oo 344 * 00 +1' 00
Ford
203'50 -2.50 203'50 -2.00
Quedes
39800 +200 397 00 +150
Explosius 10525 -3.25 104 . 75 -675
se'oo -1'65 55 . 65 --0'20
M.
17125 -1.73 171 . 00 -0.50
AigUes
Asland
sß'oo -635
Tramvies 30.00
Petrolis
18 . 3o -0 5 0
Transa.

D5 3

Ellss3 [sien
00CUAlENTAL I DIBUIXOS
per

anin la seva orquestra argent ta.
ea
/aova 1 ele gant modalllat
Tango
Lud s I 1143 nit
llores d'ti o nmettil
(l'un§ de costilla)

Kuhlmans
Wagons -hits

M. S. A. 1'. série
G. I. Marroc /oto 5
Barcelona T. 5 1/2 %
Nords primera sèrie
Filipines

P,CCe

78.00 77.40
83.5o 82.25
82.45 8t.so
114.50 113.50
92.20
1750
/785
70150
co2nn
1.200
1140
15000 14500
19100 rOnin
535
56

523

503

522

822
905

918

rairEevemp.:

El rotlle de carrils, moderat en ractivitat operadora, tampoc no assenyala
cap orientació en canvis; les poques va-

Llúrle, 115 - Ttlefon 81 222
10 nrt
AVI I a los 1 larda

SECRETO QUE QUEMA

SORRELL E HIJO

1` 5 1 Vidly For(d

It. rt.
DIBUIXOS SONORS
Ettresa de t a 1 1 1 oduccle5 ti flIms

Contigo a la estratosfera
cl Mattrla Schnoldor

D.m. Brotada.

transaccions del de Lleida al
origen,
a 41 -50 doinicill del
ummrador d'ad.

Ordi. - Confirmen oferinl
la unja de Badajoz al preu de
50'50 po e s p les origen.
Veces. - Les estrangeros es
\ orlen tincara it 3650 pessetes. i

VALORS

Mere.. 1 r.irrairu l

ea. U "dw e se n a A
1 asta vontImm: 330, 5310 730 Sil . • •
UNA VISION DE LAS BALEARES
de 1035 Eslelti3T. Me- L-3.
Amnper

Fet44'

Ming

nn,11,,,341.4A,

Altacto"4 7A
2 ;;;Z "/ ;7 7 uich
,

2

Obe,L

c.udnls,i0

5n•tt • ts• S çiS sa

EINSICIO 11

i,sl

iflTifi

BESOS DE ARABE
per Macla Altra / Mga!ler By ion

LA ISLA DEL TESORO
,o perprodurelet 71. Cl: 74 . per \Vallare
il, n • ty. 211 . 01e Conpor, Lionel Barrymore
I Lewis blone
Besen) continua

Siempre en mi corazón
gel•MNI.~

Sempro er pregrams nr.1, atractiu
huid, i hr Si
43
REVISTES PATKE 1 FEMENINA
!Water Grabe en
•• •111 ( 1 00 Irlur repor10,

CAMPEONES OLIMPICOS

CINEMA ESPLAI
LOS BUEN00 VECINOS
f 1111t tlol,ic ,, t3'. n rner
,;POR QUE TRABAJAR?
per 5 1.1n 1.111111 I rl "e, , Ilardy
DIEZ 01215 MILLONARIA
is• • • Milagro ,. Lecl
LA CASITA DEL MOLINO ten. ecilor

VALORS

i
i

Al llegar la Primavera
I,,,,,, rl, t vid.) flel gran eran/ metro, I
nata Eohubet

los andaluses n 3850, Ud posat
danlunt carro d'ad.
Les mereadories arribados
iihir sön los segrionis:
Per l'eslació de M. S. A.: 11
varzons de blat. 8 de forina, 3 do
despulles, 2 de dra :la, 7 d'ordi
iin sIP miingotes.
Per restaci,\ del N o rd: 18 va gong de hl I . 2 de farina. un
despintes 1 2 rriirdi,

or... i•io...k..r

VATORs

TEATRE TIV OLI
4 /3014 1 10 nrt
1,8 texton blanca", 1315M Is voune 1 Job,
ettnalott 1 cultur.V
notes. Sold l
FEM1NA
4 tarda I 1 u Oil
-E1 encanto de una noche", grane dr
A,rgy Notletart. (vinosos I t'en-ligues
CAPITOL
4 larda i 945 ell
7 E1 emperul t m un,. 7 . Putl nultegon,
-l'Ira os, la en la 110 3 .I". osencor Fray
CATALUNYA
.1 13111 I in illt
31oruchl Frei-S'Idas cotas". en e s pims
Sin 5 1 1 ,101, Tocar. Imitultus 1 uultural
ACTUAL ETA 15
tontIlion Ii O tarda a tina mamada
Zietruatia neis IlbulxoS
PATNE P ALAC*
Coronara 1 tarda
"11 re rloble 5151 1111inb .. 5", "NovItutto por
;os
es", .. E1 sisim utC I.1 muerte". La
tira
EXCELSIOR
larda 1 9'30 n11
"El nuesprd MI111. 13" 1 linicament tarda)
FI rl e furr ee r - . -Er ,,,no de la 51111(5 Ir''

mém: "Els

PROGRAMA PER A AV UI. DIJOUS
a loe 4'30 de la tarda
Te ••electe tIar 1 n Ir, telele lt olong. .0111,
exhibire1 de ball , n,lolern. per la p trell3
tamplona Espolia a LEONOR und CURRY

Cinquena exhibició

Pones I Joan Peracaula (Tientas),
i Francesc Perataula (piano ) .

ESTRANGER
Leipzic, 382'3 rn., 785 kc. ta: Coneert.

Luxemburg, 1.304 tn., 93o kc. 12: r oncert variat.
Mita, 368'5 es.,
tau Conctrt.

Sensacional Exhibició
de ;c1 moda infantil
¡IBA,

Les 2 conferències mudes

814 Ice.

-

Nacional anglesa: 1.5oo 0101:2811,
300 kc. - 125: Concert dorgue.
Praga, 470 815., 638 kc. - ta'ra:
Concert.
Viena, 5061 m., 593 c. 12: Concert.

12: Senyals horaris pel carilló,
i ernissió dedicada a la dona.
12 . 30: Revista de moda, a canee
de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. 13:
InformaciO financera. 13'3o: Gula
d'espectacles. 13 . 5o: Crónica ciiiematografica, a cirrec de Mirins
Calvet .14: Hora exacta, i noticiari Philips. 15: Radiobeneficèneia.
z8: Hora exacta. [851 En1-ssii5
infantil llieonetes d'Hist6ria de

que mitran les 41110105 el earlon t de la
111,1 la en - rle e lrabIlle-r- (roba 1111Pr ior).
f . 1111.1 . 1e . pN 5p 111.1 11e5 per EDEL 1 els
darrer, imetels de sestil. 1 p9unies cle
01.•113 1 s r511l. (10 11011. tarda 1 mi, Cd
tille 1 vols.
MOOES MASES, d'ASSUMPCIO BASTIDA

Mercat d aculen:

••44.4••4444.144+4444.6+4

Llegiu cada diumenge
la pàgina de

RADIODIFUSIÓ
de LA PUBLICITAT

DOLOR
D'ESTOMAC
Desaparece a l'insInnt prenent dos comprimits d'Estomaral Bri lfz n, el qual destrueix e/s itelds que el produeiven, doSinflarna i trou fofa irritacid. També corregoir el reAtrAnyiment, orim podreu romprovar dema-

ruint-ne una mostra gratis. Consulten gratuitament
arnb els nostres esperialistAs
Capsa: 5 pessetes a les Farmacies
LABORAl n

In

B01.00 - ARIBAU, 90 - RARCELONA

ESTOMACAL

s.
z

BOLGA

444,4. 44-044. e-64+1144 a ' "464+66

ALIMENT BOLGA - Moderna Subrealimettlació purament vegetal. Dernaneu-ne una mostra gratis
2 peseetes la capsa a IAA Farrnäries. Drogueries,
Colmados, etc.

Pensió "LA MUNDIAL"
vtateers. Diapesers t. e51. Ventilarles hatotaclons. Hospital. 125. 0. pe. tel. 17301

Corts Catalanes, núm. 414
Telefon 30422
6.44.4-04-4)+,)44 )444 84+44944.4444,4444•4444

COTONS* Informació de la casa Emili M. Gaissert * Dia 3 d'abril del 1935

Dia 3 d'abril del 935

OUT lenes 1.11.3_ Mate Jultol
S'ALOILS

afeo: Orquestra: "La italiana
Alger", obertura (Roseini): "Vatinatta" (Leoncavallo): * La Traviata". selecrie (Vete: • Bici al
(Nficheli). 27: Hora exacta,
noticiari Philips. 22 ' 10: Sessid de
sonares pelo setenta Demente

Rädlo Assoclaci6, 283,6 m..
1-022 Ka.

Notable

D2sfilada de maniquins
vivents

DEMA, DIVENDRES: SISENA EXHIBICIO
Irr lo superproduroba ru. protarular
V e r .1•3 El programa clm d'aquesta ExpesIcler.
. Magna ere:1MA d era ap'embi- Ineueursel6 dei dele de conferenci « soIrellsIeS Paula Wesseley 1 WIlly 1.0151 bre les densos a través de les SpOnUesi
combinado s ami) grana •apectecies oe.
1•.644•11•41•4444441.4•41•11444•414 •841 reogril ice. - Pi I stier festIval
1,..
eISselques. li g nrerAncia Pel mes '
!, 10,0 1 Inittniefes , 'obre "El claseleterne
en la Onda": selle sturnmu de l'InslItut
1 .1ta la de Bitnnoa tarin les demostracions
plastlque.
COMPRA - VENDA - CARVI
Formidable deef/lada de riquIselmio
cottuctions de fa Moda
de Mobles, Planos, Radios,

I1 orr.v. r,.....i..,!

biol", seleceie de marsuelee a Ctr-

rec de la soma° Josefina Bugatto i el baríton Pau Font i Mola.

rnercaderies, valora i cotona.
Senyals horaris. 21 •3: Orques tea de Radio Barcelona , 21'20 :
Ernissió a rärtec de l'orquestra
Dernon's Jazz. 22: "La Paraula",
ernissió des de Madrid. 22.15:
Radioteatre link: primer, la sars uela castellana en un acte, !letra
de Paradas i Jiménez, sitisica
Cayo Vela i En] , que porta per
- Sol "El nido del principal': se1
gon, la 5arsuela castellana en un
acte. !letra de Caries Arniclies.
música del mestre Valverde (fin
i J. Serrano, que porta per titol
"El amigo Melquiades".

María Luisa de Austria

e

d'infortnacions. 21, Senyals horaria pel anilló, 215: Concert "Ara

21:

1131 se1031 5irlc311111 , 1,• BON: °L'evolucle
de la moda a través de la Holtörla, dea
d'Adam I Eva ale noetres temes". De.orlpoth histrtrieo-huntortstma del vestU,
rielr'iprr Il I d o l pentorre t. o ToansformaelOna
Col dIbulx", conforencla cOntloa per a nels
55n 5 11111arä
l'osperlocIA
la formidable
DEMON'S JAll, l'orquestr O de mcfda
PREUS: Entrada general per a visitar l'Eapa= Vid de l'AM del l'u/ i r, e/ Nfusen d'in
SALÓ VICTORIA aumentarla
1151rOspertIva I l'ExpoSlc10
Vallmula, 289 - 291
11 Telefon 72936 Iti . tórica f o ln2ra Pea de ui Ca la funda actual. UNA pesseta. Entrada do 131,e1R
AV, I. •11,91isi Tarda, 445. NII. 9 30
Cr
o
nelOr pe. TRES peasetee. Hina•
d al u rin
roles lateral,. DIJES paciese,. T. cumple!,
EXPRESO AEREO DERL IN-ROMA doc.
juu la casa LIMr5, 580 pez:latee.
CABALLEROS RUSTICOS
lorprretree u, rät r rrr riel prjprIr
deliciosa culnedm 1 verse•
Inter- Carta 01,1 (marre A Irterloret. EApeeltteleS.
ruin red/molde, Expostrin de nora
pretada per -Ilm Stiumi e rsdles Andy Pe
vine 1 Latid 11, a.m . . I

Catees de cabals, Mäqulnes
d'escriure 1 de coslr, Maletes,
Discos, etc.
TOT D'OCA816

martiniquesos e v esba-

de

UNA pesseta

err,710res

d'ole. 20: Orquestra dt Radio As.
oaciarie de Eatalunya: "Cancío
triste" (Grieg), "Adagio" (SaMtSains), "Marita militar francesa"
(Saint-Saens), "Titin", selecció
(Srule). 26 . 30: Serrei especial

des de la RedaccI6 de LA PUBLICITAT. 20. 55: Cotitzacions

FESTA INFANTIL

DEAUVILLS I SEGURA

l'Associarie Protectora de l'En-

aenyanca Catalana. 19 . 40: Cremita
literäria • cérree de Pere Guara

ció infantil de Ridio Barcelona:
rondalles, tomes, consells útils,
etcétera. 14143: Cotitzacions de
monedes. 20'4o: Restan/ de premda, noticiari comentat per J. Nasarro Costahella. 2045: Noticiar'

a cauce deis 7 Pe1115 Dansalres de Cala.
tunal" 1 enfila Principal de/ Llobregat.
Sardanes. ball, populars eatatans, dintel,
maro; orn; amb Cestos
Una tarda Ideal ded i cada alil Infanta
ENTRADA emb dret a cundir del festival
I u vlsbar les <loes Expoalclons I el Museo
d'Indumentaria Reltcetpectlea

prerertrtala 13•1

bari gnrs de la parla, a cirrec del
prOieilOr Emili Valles i Vidal,

tullen", conferencia per l'escriplora Aurora Bertrana. /8'3o: Sec.

SALÓ DE CREACIONS

A 1 11 , 11151.1
• lee 4 de le tarda:
CRAND1OS FESTIVAL POPULAR
al 1,1in, de
l if:•:1.077.1C/0 DE L'ART 051. VESTIR

Rambla del Centre, 38 - Telefon 18072
Ver NATURAL, COMICA I DIBU1X09

114", intereesent Aoven* original
de Thackeray, traducció de Josep
Carner. 18 . 35: Etsplieació de bar-

i actualitats teatral» i musicals.
14'3o: Butlleti oficial de la Ge•
atraillar; "El fet del dia", per
„loan Alavedra; borsa del treball,
' I o t1 sessiä radiobenefica.
pressions d'una duna a troves del

Maga/tres Sa40(14 crimporrantlasimea cases
de Modisteria Calçats. HeTtelerla,
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