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antiestatutista

situaeló
Diumenge, a Lasarte
El Dr. Albiliana
ininisteri de Finan.«
Catalunya
guanya,
¿El conflicte d'"A. B. C." inicia un El senyor Suruco
passat als calabossos
individualment atac a fons contra la República? fa declaracions poc
una nuatinaila
per equips el Cam-

Han detingut el doctor Albifiana
guaranta-tres feixistes mía; conspirant!
Heu-vos ad una noticia que no ha
provocat ni un comentar/ serias. Tota
l'arribad a del persvnatge a Barcelona:
les seres j arretes al restaurant; rescena cómica del Centre del carrer del
D'U: de la Vichar/a; aquella esgarips
del pobre energurnen; les pistolas que
no maten ningú; les grolleries contra
Catainnya que engeguen ell i comparse; tot plegar té un aire de pellicula
eknica que fa ferodat.
I despees, a la Comissaria General!
Ga:ifardeus raudats saludant com uns
horneo a la ielxista. La sotana de
massen Montagut, exemple de ministre; del Senyor un sic deixats de la
al a de Déu. En ii. tota la lira. Na
ha mancat ni un element a la fasta.
Tumbé el sea top de teatre: un autentic anarquista entre els conspiradora Aquesta ei que es bona! Tothom
sap el papar airea i poc digne de l'arArquisnie casolä. Pera les coses quan
es toquen talle de la vora sempre fan
ifiés impressió qqe (luan les saben/
per simples referencias.
El conjunt ja tot Feierte d'una olla
inefable. Decididament. no $orn cap
país trigic. Les coses acaben en parad/a. El nostre teatre romantic esta
presidit pel "Castell deis tres dragans a —singlaz poitic, en deia
Pitarra. Ve el feixisme al món, i un
bon dia el doctor Alaiaana s'arriba
a Barcelona. conspira i ens el dataren— singlot politic. laanarquisme
aassa con/ un carro de toa pel mon.
a aquí tenim aquest desgraciat Zabalaondo que es deixa "enrogir" com
er conill pactant amb els burgesos.
¡Kropotkín i Bakunin i altres persones formals han hagut de regirar
ta*.es les animes parqué a Barcelona
ang-aem Zabalaondos:' Tot talla que
ma pena.
I, tret
per aquesta banda del
:e
ixisme i de ranarco-comodinisnie
hi ha res mis. L'na truculència verbal
es infinita a acabat, prou. Seria un
gran bé. si no trais una alarmant neugrasa de carácter i una penuria cultural i moral.
A pesar de la seca carincia de serietat, res aleerem glie slagi esguerrat la gatada del carrer del Duc de la
Victòria. Ja era hora que Barcelona no
hagi de servir de conillet d'Indias per
a tots els ximples, murris i vividors
Península. Tumbé ja es hora que el
a'at insoluble que ha matra totes les
-aiaas monárquicas", "Ligas patrióticas", "Uniones monárquicas" i "Uniones patrióticas" que hern hagut de patir durant el ragim anterior, s'estigui
quiet d'una vegada. Ells i la pinxeria
que hi recolza ¡ en cima.
Sinó q ue no volean ofendre la mamaria dal famós Hidalgo, que iina la
seva cursa folla pels sorrals de la platJa barcelonina, diriern que el doctor Aleifiana no té mis remei que dedicar-se
a la bucólica d'enea de la ridicula aventara que li ha escaigut a la nostra ciutat:
De Sancho Panza en paaria fer l'ararquista Zabalaondo.

a Madrid

La

Fou detingut junt amb 42 monitrquics i feixistes
que celebraven una reunió clandestina. -- AlbiTrenta-sis
ñana fou alliberat ahir al migdia.
dels detinguts ingressaren a la Cellular i cinc a
Presons Militara

pi onat d'Espanya

Un

Avui es reprendrà la vaga de la Construceió
amlit caràcter general i aivenclres pararan

falagueres per a
Catalunya

Madrid. 5. — tio redactor de "La
Hoja Oficial del Lunes" ha visite el
Sr. Marrar°, i hi ha tingut un dialeg del
Madrid, 5.— Interrogas el ministre legislació del treball—, sinn que agua - qual reproduim la part mis interessant.
Diumenge. a Doniatia, se celebra el
XIX Campionat d'E.spanya de Cros- de Governació sobre els conaEctes so- lía es declara ja per causes i amb
—Al senyor Cambó—li ha dit el Pe
procedimenta ille gale, conducta vicioCountry. Constituí un brillant triomf dais, ha dit:
ya acu--riodsta—hmIbuexl'
-Constituei.xen altres tants sima- sa i dissolvent que el Poder públic sat d'antiestatutistes dos ministres de
del; corredor; catalans, els quals, pel
ELS REUNITS AGREDIREN LA POLICIA set, atanor pes, es veieren afavorits tomes d'un procés epidamic que cal de can manera no pat tolera:
l'actual Gabinet, i sembla que un dels
amb el terreny enfangat de l'alipadrom
alímlits sou vea.
I INSULTAREN GROLLERAMENT
che Lasarte, que, si bc perjudica ea ge—Jo? No siac antiestatutista respecte
neral
tots
els
corredors,
ho
iéu
espea l'Estola de Catalunya, pena sac esCATALUNYA
cialment als pesats corredors bancos.
tatutista de la resta de tatas les reel propi doctor Albifiana Ii apuntara al
Aisa no in/plica perquè !a victaria
gions sotmeses al regem comú i en
frian una pistola F. N. del calibre 9. deis corredors catalans hagi estat obtinsituació desavantatjosa, partint de la
Com que la. sittració era paiu desespe- gumla en forma tan brillant que es fan
premissa que els Estatuts impliquen un
rada — el policía apuntat aria t'Ola la creditors a tato ele elngis.
avantatge.
pistola, tret Easseguradar, tremolava en
Deis kla inscrits es classificaren 6a.
—Aleshores...?
la ma del &icor — reaccionaren i viAquest XIX Canipionat ellaspanya
—Nego que en una organització navament i treient-se llurs armes Posaren a de Cros-Country
celebrat amb encional pugui haver-hi beneficis per a
rot :e els nos i els caos.
tusiasme extraordinari. l'oren maces
una regia, si aixa condueix a menysdels aaents sorti del local i de- les persones que s'aniuntegaren al circalcar o danyar les altres, perquè el
maná per telaion a la Continuaría ge- cuit de Lasarte per tal de veme desfidolor, al meu judici, no pot localitzarneral la tramesa de forres, que arriba- lar els corredora i com sigui que des
se en un membre del cos, sinó abastar-lo
ren en una camioneta al cap do brean ile Catalunya Imanten arrihat diversos
tot ell.
moments. Aleshores foral/ detinguts autoantnihus_ amb public, aquest, envait
—;Aquesta afirmació és una cansetots els que es trabaren al local. per l'entusiasme. saltä.a la pista en acaqiiincia que us tas suggerit l'implan.1quests eren qmiesranla-quamre. Nn bar la cursa, per tal dabragar els cnrtar-se l'Estatut de Catalunya?
cal dir l'afecte que al doctor Alba redars catalans.
—No; és la meva posició primitiva
fiana Ii Call5aVa Vellre • S detingut.
Participaren en la cursa equips de
de republicanisme i de Partidari
Iaexterioritzava reniugant:
Catalunya. Santandar, Galicia, hampasrizan federalista; l'autoiromia per a
"—Perros catalanes la
ca. el regiment número 7, d'Estalla, i
tots a un mateix temps, entcnent que
La !lista deis detinauts. diversa a mas el pi, de Burgos.
per tal de gaudir la franquicia estere/
na ese-oler. pasa de rallen una sitie dr
A la primera volta pasmaren els gua
El primer consell de ministres del nou Govern. Manca el ministre
Orts igualnient preparats, i si de cas
concomitancias insospitades fins ara: puscoans al cap, seguits dels catalans.
d'Instrucció Pública, Salvador de Madariaga
la concessió de favor; 1 privilegis a
Salvador Garcia i Piquer, tinent en pera de seguida Andreu i Joan fan una
alguna
regió les hagués avenaat en
• acta/ ; Cartas López. comandant retirar; escapada co la qual obtenen cent 1/le
Amb això no vull significar altra
•
ordre, as just que no prossegueiManuel Marzo. tacnic industrial: el coes suficients per ba--trasdvnge, tallar ahans que posi ea perill la ma- cosa sind la necessitat que el Poder algun
xi aquest acumulament ele beneficis
merciant Santiagn Navales; Francisco tee netament corredors bascas, que, tute de la Repahlica.
El doctor Albiiiana
A aguantes alturas, jo tina el eon- públic intervingui, nat)anaant (irgano fins que totes les altren. dememparades,
Nicolas. em pleat; Matías Cal:llenares. esa.atats. es donen.
adequats
en
el
procés,
des
de
la
seva
que
en
bona
part
das'igualin en el seu gauell. Aquesta
venciinent
Da:marre al vespre, a la Carnisearia arquitecte; Galiriel Re7 impressor; l aTumbé arriba als voltants de la medels conflictes del treball, no
d'Orare Públic arfará la noticia que al sé Novas. viatjant: Pannen Pelar-mm. ex- ta. esgotat, el cataiä Joan amh diversos auests plets no es ventilen problemas cont ara que roman absent iins l'ho- la rneva posicia.
—I de la part ecenbmiea ¡que fallocal de la "Pella Non y Ego" , del car- empleat de la Generalitat; Lais Palea ',letras d'avantatge sobre Anareu, pena de trehall, sind d'un alece ordre /wat ra o abans d'esclatar la ten:pasta arnb
ece del Duc de la Victòria. Mimara 4. del camer a: luan Mayor. agent de ran- el semi CiaSaaleat na Ii ¡macetea( d'a- diferent, que reclama tractament i te- t a t cl seu seguit de molésties i tras- ta per traspassar de l'Estatut de Catalunva?
sa celebrava una reunió d'elemeat s fra. vi; el camissinnista Ricardo Ganahlez; guantar l'eaprint final del tea company, rapautica rlierents.
No salanient es fa un ahús del dret torns.
narquics i faixistes, presielits pel cé- Juan Manuel Castilla. camerciant: an- i loan entra vencedor a la meta.
a—f-le d'estudiar-la. i estic resolt a
En
algames
legislacions
estrangeres
la
vaga_abás
de
que,
si
altra
cosa
fer complir les hei< anth tendencia a
lebre doctor Albifiana. el qual hacia trina> Sans. estudiant; Conraeln Garcia.
acuesta inconvenients ja s'han rece- evitar danys a la nació que, corn he
alienista;
Juan
Sierra
Soler.
empleat
1.1
:n
a
la
Päqina
no,
posa
de
mil/test
resterilitat
de
(Seguei.e
arribat el dia anterior a la riostra
llit, i cal que Imo fem tanibé al notre reflecta. /mi no poden redundar en
Eliseo Giner de afma sense prafessió:
amit.
pal-, dale-rus i mereixedor d'una pan beneiici excluniu de Catalunya.
Luis Asmillar López. viatjant ; losar,
Com que la Cosa tenia prou imparsocial necessaria per a la me ya tranPalat López. del ca niera: Francesa Saltancia, viraren de la Comissaria.
quillitat i progrés.
meliatament, dos agents auxiliars. alum- sana i Prat, estudiant; Faustinn
Els olirers d'Arts Grafiques tenen EL CWTADA DE CHICAGO
na, de l'Escota de Policia de la Gene- Leal. capita en situació d'excedent : Pablo
anunciada
la vaga per a divendres vide
Peray
Mareta
comandant
d'infanteralitat i im atent de la brigada 'moda!.
nent. Jc, espero, no obstant. que el QUE VOLIA ESSER COen direcció al carrer del Duc de la ria retirat; Laureano Muñoz Campes.
han sentit s'imposará i que tant
del
cornerc;
Aureli
Gratuita
Salgada,
SOBIRA D'ANDORRA a
Victòria.
aqnest eonflicte com el de la coasEn afecte. Arribats allí els agents com- agent dassegurance;1 J osa a Maria Po
Perpinya,
5. — El Cota/cal de les
truccia, trobaran soktcions conciliado-bladorAvez.pist;no
privare/ tot segad que uns quaranta
res que no torbin el creixement i la Valls d'Andorra. en la sa y a darrera
individus seien a la diauenane sala d'ac- landva i Civera. del camera: Manuel
reunia. ha acordat rebutjar l'oferta
tas del local. La presidaucia seta al Solsona i Venta sastre; losen i Eduard EL SIGN1FICAT DE L'ACORD COMERCIAL joventut de la jora República.
El cap superior de Policia ha lila- que fati un senyor anomenat Di Paaolim i n d'una taula, accorada amb una Solsona Prat. fills de l'anterior. sastres:
nifestat als periodistas a la una de cilla Roca, que diu ésser natural de
bandera monaronira. Els polides entraren Rafel Carmines i Sama, estudiant:
ENTRE ALEMANYA 1 HONGRIA
la tarda, que no s'Italia registrat cap Xicago. el qual oferi una quantitat
a la sala ¡ demanaren nue fus retirada Leonardo Benedictino Santa Eulalia del
camerg; Pau Roca ¡ Guillamet, jornaler:
incident ami) motiu del con g icte del equivalent a 400.000 pessetes al bisbe
la bandera i datada a ells.
El
rei
Boris
anirit
a
Praga
en
ocasió
de
celebrar-se
Fernández,
del
camera:
Emilia
Alonso
de la Sea dial-gel!. parqué aquest reram de la Construcció.
Davant l'actitud dels agente. cene na
del
contera;
Pare
Federico
Giner
Garcia,
Conteatant a preguntes deis infor- nuncies als seus drets com a ro-sobide
perstrassia.
el
docl'intent
tedien a
el
83
aniversari
de
Massaryck
madors ha dit que ignorava d'una ma- li de les Valls.
tor Albifiana s'asanaa dient que es ne- Salvador Valdés, del comen: Julio Ornera oficial si s'havia treballat o na
gava a record-asar vom a policies indivi- teg a Bailarin, del comerç Enrique . Gónormalment per no ésser assumpte de
das de la Generalitat. Per altra part, la mer Ruiz. de Renovacian Esaaficaa ; J o
codel
Martínez.
-saMríLuiPto
la seva comnetancia, peró tenia no- LA PRINCESA YUSUPOFF,
recta cirls detinguts vociferava miesesAntonio
Sabalaodo
Pérez.
afiliar
merç;
paradament, cridant "Viva Espelta uniticies que en aquellas obres on un han
EL PROCES SOestat satisfets dissabte els jornals d'a- GUANYA
taria". "Viva el rey" i coses samblants. a C.N.T.. detingut diversas regadas i
cord ami/ les bases de traban. els BRE EL FILM "LA VIDA
Hi llagué uns moments que semblava fitxat com a anarquista perillas; Joan
jornalers han declarat avui la vaga de
nue els pedirles portaaen la de per- Sabadell i Mercader. advocat; Pedro
DE RASPUTIN"
Castafiedo Plisa. del **Partido Nacionadre:
bracas caZtlts.
Londres, 5. — Coni a conseqüinA un crells. do tranarquics intentaren li sta Espafial a ; José Grafulla Salgada, i
Construcoló en vaga cia d'haver resultat conde/tinada, en
de
El
ram
arrahassar-li la credencial. i a un altre. el Dr. Alhifiana.
de braços plegats
Tata la colla fou traslladada a la Coammemessesam~
el procés incoat per difamada . per la
1.1.M111.
Aquest niati, en algunas obres i en princessa Yusupov, neboda del tsar
mi ss aria General dOrdre
El de-atar Albifiana no volia Iliurar,
algun s tallers del ram de l'edificada Nicolau II. la companyia cinematode cap de les paseadas, la pistola. Hagua
declarat la vaga de beatos :M- grafica productora del film "La vida
d'intervenir el senvor Tarragona. paralas en no accedir els patrons a les de Rasputín". haura de pagar a l'eslant aria) el maximum de respecte al docpeticiono deis ohrers. El secretari
mentada princesa 25.000 Iliures estertor Albifiana-diputat. Per fi accedí. Pera
la Federada ha 'dite que aquesta vaga linas en concepte dindemnittacia.
ue
ho
feia
per
prapia
vofent constar q
La prinaesa s'havia querellat per
dema s'iniciarà amb caräater *general.
luntat i no Das perqua Ii ho denianava
pian que el' Poder públic, després considerar-se representada per la prinami policia, del qual no valla reconaixer
d'haver creat un s. drets, no es consi- cesa Natasha, que figura a l'esmentat
l'autoritat. Cota que no valia la nena
dera prou fort per defensar-los. L'aci en el qual aquasta darrera apadiscutir-ho ni convèncer-lo, sei deixa estitud del: patrons és de provocada, i reja come haver tingut relacions moit
La Santa Seu i el feixisme a l'Europa central
ala iar tranquillament.
per la mostea part—ha dita-estem dis- intimes ama Rasputin.
De l'ocorregut se'n dona compte. per
Po s ats a fer la guerra. Fino ara salan waarsan
telafon, al Conseller de Governació,el
beneficiat de les miaranta-quatre hoqual ordena que el diputat feixista inobliga
res noranta mil obrers, i només que- L'excés d'original
;gansa s . rigorosament incomunicat.
den per obtenir aquest benefici de a ajornar per a demà la concalabossos de la Comissaria General.
deu 'mil a dotze timmt trehalladors.
Altra vegada el doctor "Mana fau
Entre vuit patrons—lia continuant tinuació de l'interessant recl rabee. Sense naires contemplacions.
dient—només reben treball dotze mil portatge de Xavier Picanyol
ja , es complí l'ordre del Conseller.
obrers. Al mateix temps que aque s
Durant la matinada, la nolicia asear-tavgprcildebçosauth "Un poble fora de la llei",
colla el local de la "Pefia Nos y Ego".
coi-matara tamicé. per part d'alguns pa. la publicació del qual comenA remarcar que entre ds detineuts hi
trons un anima ele l oc ata.
ha un militar en actiu i un anarquista a
e,iirern diumenge
(Continua a la abata 5, col. 11
bastament conegut de la palicia l'Ant a
El rei Boris de Bulgaria, que demä serä a Praga, en «asió del
-niPérezquasmod'icerin de la Placa de la laniversitat can83 aniversari del president Masaryk. (Fo lia S. Catalä.)
tonada al careen d'Arihau.
1 11) iiiana
L
• ••
Encara que en aglifSIS InontentS Pu seres reSerres per rentronitzacia de
A les cinc del mata el doctor fei- 1101ÍfieS glie un corócier oficiós l'or.r;dne Otto.
xista fati posat a da/calca', del intjat sIguin n'oh linritudes i les canjea:ves
Es ocasió de remarcar-, a pcdpi,sit
de guardia. A pesar de l'hora, i nlie deis diaris sovint conlradichiries. es
daixj,, Id remirada cordialitai de rel,:gaircha no hi ha \ la públic. CI doctor Al- claratement la sensari,i que ¡ha enlrat cunas entre Franca
hiaana entró al despatx ami) el braç es- en una nava fase de l'orle:liar de les
El factor deeisin que ha de fer Pr r
tas saludant a la usança feixistica.
-vetrl'é.idobra:nieldParís,
eancelleries per tal de fer posibles
L'haine va declarar llargament, ne- aco rds que arrangin els intíltiples pro- és el qermanisine oiraidor que ameg ant com un desesperat. Fan TA5at en Nones internacionals que seauei.ren noca d'estendre's una mica pertot. FranIlibertat a guatas d'una d'ahir al mirilla
Txecoslotniquia, Roniuma
resoldre.
ca,
COLLE G I Ot JESUITES CAMUF L ATS
i tautest trares na el Saldar de la porta
Ens fa l'efeele que aquest feriode lugoshivia estan iqualincol inleressailes
Palau de Justicia, coaleaÇzi a cri- s'asseinbla
llltllIIlllIIi :lllIlI
<eilt NI que seguí imminmeilimia evitar qui,/aqiIrat peral/ eS
dar:
condlisió de la tríplice albin- Aix3 sol hanria de fe, pnssar a segar:
—n, aernblann1 que ole (rai g an MI lamen,
o
!inicies
a
l'accimi
habilissinta,
discreqiiestions,
cosa
tenue lotes les (mitres
aeroplano! Quiero llenar u Madrid hav
ta i roustr,K tíva que Pelcassé desenrol- que encara no es 'l'hl ten segura.
Misnin1
• • •
le sense isser gaire conegudo del gran
1. 0 reuni•í que tindra llar a Roma enFALANGE ESPAÑOLA )
UNION PATRIOTICA „per-fati/
¡ Gn ynboeS is
4
!re .11mIssolini.
Se sap que en la Sarga declarada
Tasco
paeient
1
dificil
Mara,
lasca
ueions
s,spdes,
cenar
oreaen,h
origen de
gura' _.a, ma
prestada al iut ge
ardua
i
obstaeitlitzado
Per
lana
esa
que
tta
o
Paris.
¡'cc
Eren"
y
"Pella
Nos
la
alla
de
a
l'rag
encara
m'e
per a la pon d'En¡maEl Dr. Goebbels, mutuo e de la Prop aganda, amb el nunci, alsr. Oraenigo, una reunió clandestina. Va negar. aixi culis, per() essencial es fui des d el Quai p,,,r d'halla. e i vol 1-rie tal
lilie a agneSlei ronVe r.fet ml, • nüntn, aSi l 'arnbaixador deis EE. UU., prof. Dodd, en l'àpat — que d'ara endavant matear. haver cariar cap vaca suhver- ropa. es la que ovni northou,
REQUETÉ DE BARCELONA 1
cota nel- sfenirdni que noinis iractaran de termes
d'Orsa
y.
ni
amegreda
siu.
Afeal
que
ni
havia
a
es repetira cada mes— en el qual reuneix els corresponsals a Berlín
naçat. Feu constar que rea fliptaat a causé en el sen fen1 P5, ecuaquest Pro- via expressal, sense gaire ene rgia, les
dels diaris estrange rs. (Foto S. Catala.)
pbUsr
fireancers. l'en'. a Praga (C O s'ho acaCarts i. per sana immanitaada la
El punt més dificil is
persona. Acalla dient " <me al Parlan/eta
ben de creare, 1 a Berlín s'alarmen a.a.
iliverni,eirs entre la Petila En- qua pntSer eslorien dishosals n sacrifiRama. 5. — Contràriament als rumors el malhumor del Vatica resta extraor- aspanval es parlaria llarenment miel naa de
que han corregut aquests dies, les ne- dinaria:neta viu. car si hom no par par- ti havia ra s sat• S'acomiamia estirint el tesa. especialment T.teri/Sandipiral, i car IMOWIlithliarni'fli l'él n éleluss si la
gociacions entre el Vatica i el Reich a lar de persecucions es put afirmar cale hrac.
(.Seancir a la Pito. e rol. 5.) Italia, i la conciliaci n S de lo polaina iba• Prfiln Futesa nn co reconciliara amnb
Propaslit del Concordat no han reco la situadó deis catálics alemanys en
un <luna de la Petita Entes() andi lo ,!el Italia.
molts
indrets
deixa
molt
a
desitjar.
Horn
funcionari
encara.
tata,
alt
Per
menaat
nn vern ¡Palia. La rem¡nria de Ilfussolini
Sequrament als trehalls de Berlín ea
El rei Boris a Sofia
Banmaan , encarregat pel Reich de la declara que el Papa se'n preocupa nimia
al sru peop3sit de restattració dels nonest sentit és deg ut el via lar del r el
Soria, — Pror pdont do Tan- Ilabsb urq — que P. , ara
negociació. no ha tornat encara. Ben en- i que busca la solució al conflicte. Quant
dei- Parir a Pra g a, peroné Boris, encara que
deixa gira ha nrribal a m'incida capital
tia la discussió prossegueix a Alema- a les tendències del Va ga, ham
xada elirrer por ISSe r CnnSid,rnda sigui rri dr flubneria, m is alemanv de noi.
nya entre el govern i els bisbes. Pera entendre que un cert corrent defensa la el rol Tirarlo. deopri ç o d'haverse Con, tía ara del Dual el'nrsoy i /Ola .rernent de Vnlini.nn.
i
q
ue
mi
a
ultranca,
mentre
ncia
per ara la situara; en el que es referrix resista
—1's.rä, no era a Las Herdes, aquest senyote
on v j sifà son 101i:fan-id concedida a Praga. soase
Cribare,
a
dolingill
al Vati ca na ha can/ iat. Aixa na si g altre esta disposat a la tolerancia i a les pare l'ex-rei Ferran.
—Si; però ara citi de vacances.
(Segueix a la Pdg. 7 col. 13
ele fa hanffire.
Forrign
desplaure
a
7,
col.
3)
(Seg. pilgina
.j hagi pausa. Al contrari.-nifcaqueh negociacions.
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Dimarle, 6 de març de 934

amb Pau Geraldy per la traduccie tan
real que ha fet crema llibre de Imemes, mereix ésser conegut per Pintsombrable públic femeni que ha demanat
el seu nom.
*
El Ilibre de Franca( Bordas i Sahe lles : - Dietari d'un viatge al Canadá i
Estats
Units de l'Amèrica del Nord" ulella havia cre g ut retorta. En aquella no. chis, "La Llengua dels Valenciana",
La solució de la crisi
sella, per?), la figura del pare, en home escrit amb caire de divulgaci
ó Es tra ésser un 'libre distret p er la seta
lectura,
eixut i vielent, d'una religiositat agres- un 'libre amb esperit, aquell esperit dades i ée instructiu per la serie de
LA III.IMANITAT
detalle que l'autor hi posa.
siva. que vivia la tragedia de la manca que animava els nostres avis quan
Rovira Virgili aiIttvbita si, toa frade tendresa al seu voltant i que era a sortien en defensa de la nostra parla
se els resultars d'apesta crisi: to:s pernunt disser abandonat per la leva filla. contra les imhecilitats de!s petulants
dent:

Les Lletres i les Arts
Novellistes catalans

Mario Teresa
Vernet
!lfai no he compartit el oreiudici tan
extens que atribueix foreosament a la
literatura femenina unes característiques
d'ensucrament embalador i de covardia
davant dels conflictes mes Punvents de
la vida. Un prejudici que. potser hasantse Menino d'un percentatge exacte elevadíssim de lectores Que prefereixen
tota altra la literatura blanca o d'altres colors eetantiseos. creu , tue lee dones q ue escriuen no poden moure's eram'este límite artificials i enconen% de la
novella fadament sentimental. Si jora
casa no trobéssim actualment les excepcions d'una Colette. agudieeima i n'idee
noveHista. de Rosatneed Lehmann. la
jove escriptora anglesa tan prometedora.
i de tantee abres dones que ¡Ilustren la
literatura contemporània. el conjtmt de
robra de la riostra Víctor Catalá. de
la qual he de parlar un dia extensamen t .
hauria estat ja un precedent i una veu
de coratge per a aquell to de ven inèdit en les I litres femenines catalanes
que tenia "Eulälia", la segona noveHa
q ue Publica Maria Teresa Verted.
La primera havia estat "Amor silenciosa", Un I libre correrte, vagament te-emane, escrit en to menor, i que acusaya ja una sensibilitat i un hon estil.
La Part noveHesca, pub, bi era fluixa i
gairebé inexistent. A "Eulália" rargurnent no tenia tampoc gatee importancia, pele:, la protagonista vivía als
nostres ulls totes aquelles menudee peripecies drainatiques amb tota la inten
t del seu esperit. i tot i la manca d'e--sita
pisodis marcats que vinguessin a reforcar l'interès de la narració. la novela
es feia Ilegir i l'autora sabia crear a través de lee pagines del llibre uns carácter, acusats oue s'enduien la vostra simpatía de lector. "Eulália" tenia dues
• - s : la Primera, que passava en el
roble de la protagonista. amb la bit t'i ria del seu festeja contrariat, fins a
levantó amb el promee. era dominada sobretot per la poesia del paisatge. Més que
novelista, en aquelles pa g ines M. Teresa
Vernet se sentía poetessa. i la bellesa
de la natura amenaçava ofe g ar els crinflictes insigniricants deis lirones. J'en') a
la segona part. en situar-se la p arella a
Barcelona. la novella es feia ciutadana. i
l'autora perdia aquel t suport fácil i
rillós de la poesia del paisatge. Era en
aquelles planes contingudes i patètiques
on Maria Teresa Verriet destriava Wenanient les seves duce perennalitate
novelista i de poetessa i rentinciava per
a les seres noveles l'Os de la híbrida
barreja de lirisme i D s iroloaia aire perjudicava l'inter è s Muna ne la primera
rart de la erra obra.
"El Cami remes" ecueava el Dei' í eCcinnament de la técnica novel-listica. l'acabat mis ple depiscelis lt rargument.
la traca -a manejar una varietat de nereonatge e . ose en "Ettlalia" re pe-eleven
en manea. Pelo', en canvi la novella per
dia fo rca. El terna era ric de possihi'itats, i tots anuelle irlillis d'adolescencia eren descrita d'una manera deliciosa. perl semblava que la novellista
s'acovardis ¡ no goses arribar al fon'
del seu tema. Aquella mina seduccia
de la protagonista resultara, per sana
falsa. i la novilla es convertia. arnh el
"happy end" tradicional. en un de sant'
exemplars de la literatura exeariefie
color de rosa, toolt distret, aixf, si. 1,m)
escrit i amb uns apunta encertats de psicologia femenina
Però com si hagnis veleta eortir al
pes de les objeccions eme la trama de
-El Carni reprès" havia ‚lt su s citar. el
mateix ans' Maria Teresa Vernet
cava un volum de novenetee la nrimera
de les quals - i la mes importent "El Perill". que donava tire a l'obra.
duia fins a les darreres conseqüències.
amb tot el coratge i amb tina rontenciA
verbal i un traçat concis q ue tejen d'a°trenes planes una novela antentira. nua
de tot complement epis/olic, el connicle de la noia moderna davant de l'amor. La protagonista sabia Prescindirne. adoptar, gairebé. una posició inhumana. e No era, tanmateix, una reacció
1(igica de la modernieeima Ilibertat femenina, tot just assolida, contra l'etern
lligam que les esclavitza a l'heme?
Aquella figura de noia nue defensa la
seva personalitat i la eeva llibertat contra teta mena de Perilla é5 fine ara,
sen ' dubte. la millor creació de l'autora

d'" Eulalia".
MarceHina. la prota g onista de "Preed
oberta", era tambo de la {lista de le,
nnie, coratinses. Perl en el cas d'ella
hi baria el conflicte sentimental que
suscitava la tornada de le film-e, que

relleu mes acusat i el seu ea- oue menyspreaven la llengua del poracter coniplex dlaminava tot el 'li- ble. A Valencia aquesta gent estú-

',venia un
bre.
La

pida que parlen el cae:ella provincia
per firme, encara eón molts. Nosaltres això ja ho tenim vençut.

darrera novela de Maria Teresa
Vernet "Final i preludi", is, princiPalment. un estudi en contrast de dos
Molt oportunament retreu i subscaràcters. Tota la trama que inicia l'o- crO, Sanchis Guarner les paraules de
hm. airds aquel l rohatori tan poc miste- Pompeu l'abra quan aconsella ale variós. la figura ben poc original del noi lencians que no perdin el temps
que juga i roba els diners. el seu con- creant escoles i capelletes lingüístiflicte amh el pare i la combinació ner ques, que estudiin els seus clässics,
la nual convenen a donar les culpes al que si'm el; 'merece. I naturalment,
cateen no té abra finalitat que ner- aqueet es el punt de contacte millor,
metre Raimond d'adentar les actituds L n retorn a San, Vicenç Ferrer, a
genernses i vehements rue corresponen Ramou Muntaner, a Francesc Eixia !a seva oonceneió del món i Je la encino a Ausias March, a &triar
i a enfrontar-les amh la reac- Metge. a Jalone Roig, a Ramon Llull,
ció d'Almea plena de re goisme r o n- será beneficios per a tose. I que pen, , V2doe caracteri e tic de la futura mee- sin els amics
de Valencia que tot lotre e sa de casa. Final d'un arriar j rre- calisme és perjudicial, 1 que les maludi d'una m'ir', decidida a favor d'una nies excMeivistes dels escriptors del
ideals de justicia, la novilla acaba, des- segle XVI-i ja d'alguns de iinals
tares d'un liare eliilee que acara l e s dues del XV - foren una de les causes
neicoloeies tan ben observades dels nro- de la davallada de la nostra cultura.
taecnietes, amh la ru p tura de
No vulguin ara prendre una responL'exemplar re g ularitat de proditcció
sabilitat semblant.
Maria Teresa Vernet i el seta talent de
Manuel CRUELLS
novellista li han creat merescudament nur
ralle addicte. Cal confiar q ue les seres
successives contribuiran encara a
ferio mes vast , per a honor de les lleres frmeninee.

EL CORREU D'AVUI

obres

*

Les obres de loan Crexells. - El
Rafel TASIS i MARCA primer volum dels "Assaigs"
de Joan

Revista

El pintor Creixams
a Perpinyà

Creisams, figura curiosa, ha llarg
tenme respirat ratmostera de Montmanee.
Porta en ell mateix una barreja artística ele tradicions catalanes i de parisianieme atinas. 'kilo:, N facilita l'expressió d'un taleat on la lium arOent
el particularissne local s'aiien merave
Hoeament a la finar francesa.
I aquest talent, dignem-hu tot d'una,

"FU han perdut les esquerres, perque es troben asub un Govern que
representa un nou pas en el cerní de
la devanada cap al dretieme.
Hi han perdut els radicals, perque
han hagut de renunciar a la mica de
cresta vermella q ue encara duien i
han ofert els capa de do; de Hure

homes millor amb l'intent d'ablanir

l'aspror de les critiques dretistes.
Hi han perdut les dretes. perqué

rral,andonar les P osicksn s que
auriaement havien pres d'une quants
dies enea i han retrocedit visiblement
és coi n idor , esto, original.
Crítics rle la capital tranzesa han ere- deeconeertades. Encara que tornin a
emprendre
l'ofensiva - u és mol' progut descobrir ei, l'obra de Crfixams el
picaresc, aqueix genere espanysn tan bable que ho facin-, sempre es podrá dir que en la crisi d'aquesta setsemblant al "gala --le" parisia.
Ens sorprenen tals constatacions. Efec- niand hall perdut el temps i el prestigi:
Ele tres grans generals de lotentivament, no hem notat res de mes ele
les te:es o dibuixos que aquest artista tova frustrada - Gil Robles. Cambl,
i
Ventosa
- no han iltrit gens , per
exposa a la sala Arago de Permnya que la
intelligencia ni pel coraeoe.
recordi "El Lazarillo de Tormes" o "El
I afegeix:
Buscón'', de Quevedo.
pretenia sostenir, entre
Els assump,es de genere de Creixams les"Lerroux
estirarles de la dreta i les de l ' es
són plens de forea i de recerca intellide cen--guera,nistbl
gent. Les SeVeS gitanee blanques s'arro- tre. Quan ja eslava equilibri
a punt de caure
pen sense "pouiller:e" en xales que és
el seu irevol castell de cartee sota
carta una desea Lea demora s.m,onia.
ba
impacient dels dretistes,
Tenen la solidesa deis Murillo, si Süll e * habufada
girat cap a la dreta, però sense
diferents per ia Iluminositat.
arribar, ni de mis, allí on aquelles
Si la part vestimentana demostra que volien dur-lo. Si Gil Robles Casai
l'artista sap mirar i traduir l'expressió nueva i Cambó i Ventosa
fossin sindele rostres indica que ;enea i dona tela cera i lógica, despees de les
amenaces
enisna a:s seus subjectes.
¡ requeriments que feren poc atiene
Es en aqueix compartiment del pen- de la crisi, l'anejen de trabucar el 110,1
sainent que 1 hem judicat gran artista.
Govern tan pon punt es presenti
Una de les gitanes de les guate par- les Corte-. I cae que no ho lacio aixe
len' luí a amunt, posseeix en la cara tina calcita que expliquin per que 'tan canindolencia i una candidesa indefinibles. viat de paree i han abaixat les capases
Ens recorda un "Cant mietie" que l'es- alçades.cultor Guenot te ,..„..té de la pedra elurant
L'OPINIO
eeva estada al Rosselló.
Creu que si eis dc &té Robles i 1 7 Lii-

C rex ells editat a curs de Caries Riba
i Joan Estelrich. ha cridat molt l'aInstitut d'Estudis /tildó del públic catalá. Aquest volum
ha sortit set anys després del traspàs de
l'insigne escriptor. Malgrat la seva mort
Catalana
A la Secretaria General de l'Institut tan prematura. ene deixa. en gatalä i
d'Estudie Catalans s'han rebut els se- castella algun scentenars d'articles dinMiente treballs ontant als premie ene formació i critica política. económica i
ha ncradiudicar-se el 23 d'abril den- literaria: gran nombre d'estudis i assaigs filosófies que formaran dos voalano.
Al Premi Enric de Larratea. convo- letras. una tesi doctoral, una memória
Di ha en l'exposició Lreixams dues
sobre estadística i ira n ments diverso,
cat per primera regada i ofert a un inedits.
La joventut catalana que avui es menes de nus: eis clässics desproveits
treball o empresa científica relacionada
ri gor i els que podriern anomenar els
amh els estudis de rany polar 1932-33: forma té el deure de llegir aquests -As- de
Lut9massen-tord Encroieaustausch =cit- sales", ja QUe el pensament català era decadents.
Tots son d'una sensualitat meeurada. i
e/le/1 iii • derml un ' ? hArn R re; fe,/ der el nue reflectia el nialaeuanyat Crexells
la erina dels sentits, el "sex appel", no
.Vneylisilbkugel während des Polarjahres en els seas treballs literaria
hi
és feta en perjudici de la Ostia, COM
1032-33. del Dr. Heinz Lettau. de Lein- * Extosició Nacional Espanyola de
ele. - Al premi ele la Secció Hietórico- Beltes luna. - El Cercle Artistic ha heni ho veu masca bo y an en el cas.
L'atenció dels ecneixedurs es detura
acorilat organitzar la trantesa collectiva
Areueoldgica, restudi monogràfic
Raimond Vas-greda Casabe,. laan Caries d'obres a la ',ropera Exnusiciä Necia- sobre una "esquisse pele amante", mena
"psexada" de la qual la finor, la ilnide
nal
Espanyola
de
Belles
Arte
que
ha
de
Parivj. La sr: a vida. In sera obra i el
ten rety Ps. Als del Concurs de Muertes celebrar-se a Madrid. i ',regí als artis- ditat, la delicadcsa deis tons fan antitesi
i Concites ¿'.Arxius oferte Per la ma - tee que ilesitgin prenure-hi pan, que tra- :mil) les altres composicions.
El pintas, segons la manera de Mi. t.
tema Secció. els treballs titulats Ei (*- monis urgentment els butlletins dios
balde de la 3fore Din de In Catedral cripció a Secretaria. Les obres 'tan d'és- sembla una reminiscencia de la pintura
Mer roP oliro no i Primada de Torr,,ssra. ser lliurades a La Pinacoteca els dies S. anglesa.
ile Toar. SntrU i Vinve s , i Guiri de l'Ar. 9 i 12 d'onze a una, i transcorree,tit
Una -Place du Tertre" a Ntontniartre
DineeM de Rarrelorta, de Josep S a aqueas termini, queclarä irremissiblement fa ressaltar la influencia de la llarga espece. - Aspirant al premi de la-nahre. finida la recepció.
tada del pintor a la "Hurte" sacra. Es
Secció Filolóeica ofert al millor roca* Sanyer es un dels nostres vahees una agradable impressió blavenca, la
hillari ternic d'una indústria. art, ofici, artístics mes pesitius. La seva persona- fixació en el millar gust modem d'un
s'ha rehut el trehall rocalsilsri Popular litat ja iniciada en el començament de recó mil i sttil vegades pintat.
.1,, Ar , de 1,7 cens.r o criö. de
E. de a l a seia carrera artistica constitueix avui - Suertes" de curses de braus sOn traAMI. de Palma de Mallorca. - Ne lia dia una aiinnacie categairica. Les seres duides per Créixams sense recórrer a
estat presentat can tedian destinat al darreres produccions superen toses les la truculenta illuminaciO. a l'estil dels
üTeMj de la Secció je Cienciee, níert oossibilitats pictOriques.
quartels, falta ea qué causen d'una
; una monocrafla d'investi g ació rientiSsler- Dif test prepara una exposi- manera general els pintora ntoderns es*
lira. - Barcelona. 3 de mar,: de 1934.
ció de les seres obres que tindrà lloc a panyols. Tot hi
moviment i vida.
les Galeries d'Ara Syra durant el eles
Tocant al paisatge, l'artista ha posat
d'abril vingnt.
!a seca inspiració en aqueixa cianea diMuí coas ara la premsa deien- lecta que s'ameno Tossa de Mar, tan
*
Els llihres nous
sera dele principia liberals i democratice rica de colore, tan sessiblant al nombre
snereix l'ajut dels catalana. LA PUBLI- CoAinre a Rosselló.
LA LLENGUA
CITAT es l'Orean del catalani s me deEls aspectes de la i mar i de la munmocràtic i liberal. Es. dones, el vostre tanya son realitzats amb la visió direcDELS VALENCIANS
diari. hie a mateixa manera que
ta. atrevidament i barumniosament.
ndo r e, el vostre sennanari. Si us inren Manuel Sanchig Guarnir
Aqueixa qualitat rara que é; el di("Quaderns d'Orientació Valencia- teressa l'alta cultura, la voetra publica- buje, Creixams la mainlesta en una serle, mensual sera la Revista de L'alabo rie d'"esquiSses" realçades de colors
finta". vol. IV)
oya. Adreceu-vos a Tapineria. so.
senzilles. Cap d'elles cau en la hanaL'home isivisibbe. - Aquesta obra, litat.
*
Valencia es desvetlla. Per tot es eue está publicada en la popular BiL'exposició Creixams no i5 sois un
ven una vitalitat esperanearlora, urt blioteca Univers, aquesta ches té una de- goig per als ulls; resperit hi troba una
retorta a tot alió que ens és propi. manadissa especial per part del Públic. satisfacen', acuse mesura. L'art d'aquest
1 armes? fet ens alegra en gran ma- "er veure la diferencia entre « L' home artista és viu, poderós, Ilurninbe. Cal que
mere al, catrillne ttacionals. Valencia invisible", novena. i "L'home invisible".
el saluden'.
reclama el drrt a emprer la seva 'len- film. No cal os:e digisern nue anuesta
P. FRANCIS-AYROL
g ua, la mateixa que nosaltres Parlen) novilla ie deguda a la n'orna de l'esValencia vol regir-se amb governa eriptor Willi.
El catalanisme demócrata
*
propia que sOn les nostres rnaneres
*
L'incògnit traductor de "Tu i .10" liberal té en LA PUBLICITAT el
de governarnent. El valencianisme, en
T. B. S.. que tant s'ha sabut identificar seu Irgan precie.
definitiva, l'ornes pot voler alió que
el catalanisme pretén. Si per inconsciencia ho fes d'altra manera, renegaria de la seva história i de la seva
Elegant.. , i ben afaitat. Utilitza diariapersonalitat.
Id naturalment radica tota la responsabilitat de patriotes. No és la ment crema-sabó BLANCAFLOR, elaborat
Catalunya estricta solament qui entra amb les untuoses aigües de La Garriga.
en el joc de revaloritzacid. Són tots
els nobles que parlen una mateixa
El sabó perfecte de l'eterna joventut.
llengua, la nostra. ¿No és la llengua
Es un producte nacional.
un deis exponents maxime del nostre
dret nacional? Per tant, el catalanisAdquiriu de seguida un tub d'estany
me polític, rétic j el cultural no poden deixar de considerar el desvet- de crema d'afaitar BLANCAFLO lt
nament nacional de Valencia com a
part integrant de Ilur programa.
i l'adoptareu.
I faig aquestes consideracions despees de llegir el 'libre de Manuel 5_-an-

han

ga no han gosat j eoltaborar ai non
Govern es Per la por als 16n-d'alistes i
esquerres:
"Els esgarips que fa "El Debate"
en comentar la manifestació que tingue lloc el divendres passat a Barcelona, itia demostren.
No lii ma cap dubte que Gatalune a
pesa sno lt en la situacisa actual. Si
saben, fer bé les coses i aneen endavant en la republicanitzacio del país
i ele tots els seas órgans de goteen
execueiú, d'una manera intelligen t s
honorable, podre in fer molt pe! régin]. Es de omosar que si la nostra
Autonomía reís, el; altres pobles de
la República que es trobin en el nostre cas ens seguiran, i el dia que
siguern tres Estats autórionts tan sola,
els canvis de Govern a Madrid tindran eetnpre tina importancia re'ativa
i s o bretot incapaç de posar res en
perill en el camp de lea instituelons
fonamentals. I la reacció haurá rebut un cop de mort en aquest aspecte
LA VEU DE CATALUNY A
Desirja i espera que el liem goven
serseixi intime els inreressos de les

Premsa

dido los viejos, sin tocar nada más
y con la agravante de que, a todas
luces, los arcos viejos, a pesar de
haberse hundido, eran más recios y
de mejor calidad que los nuevos.
Naturalmente: en semejantes condiciones, ese puente es un puente que
amenaza ruina. No queremos ahora
averiguar cómo ha podido ser la ex.
tralla solución que, contra todos los
pareceres más sensatos, se ha dado
al problema que se planteó con el
hundimiento de unoe cuantos arcos.
Esos misterios son tu ti frecuentes en
la politica espr bola. que lo mejor es
registrarlos, sin preocuparse de descifrar el por qué: son hechos extravagantes, pero que, como tales hechos, en realidad cuentan lo miento
que si fuesen normales. Lo esencial,
a estas horas, es percatarse bien de
que esa obra tan malparada no puede
durar. El tiempo, por otra parte, el
mal tiempo, apremia por momentos.
Y una de dos: o las fuerzas que todavía hande pasar por el puente realizan este movinnento con la mayor
rapidez - como ya debieron ejecu•
taro hace rato-, y entonces, cumplida su única misión, esa obra circunstancial ya podrá derrumbarse en
buena hora; o aquí va a ocurrir que
la corriente del rio, cada vez nula
turbia y embravecida. de la noche a
la mañana se va a llevar el ruinoso
puente, con sus arcos, con su pretil.
con sus contrafuertes y con todo
cuanto se halle encima o debajo de
el. Y enloces quedarán incomunicadas, frente a frente, 'test:Izo con gravísimo daño para la vida normal del
país, ambas orillas. Ante tamaña
perspectiva, nos parece que ya es
hora de que los ingenieros, tanto loe
de una conto los de otra margen, pon.
gan un poco más de juicio. De no
hacerlo, una riada perfectamente previeible los arrastrará a todos."
EL MATI
No s'explica que no hagi dogal fe,
mar-se un govcrn centre-dretu:
"Un Govern d'aquest tipus és el
que indubtablement esperava la majoria del país i el que lägicament havia de venir darrera la passada crisi
Aleshores els ciutadans, tant els de
!a dreta com els de resquerra, tant

Salazar Alonso, extrema derecha del
partido radical, será, seguramente, el
hombre que los reaccionarios necesitaban para ir entrando rápidamente
dentro del Estado y minarlo desde
dentro.
La clase trabajadora no ha de per-

der un instante. Tiene a su disposis

ciOn poco tiempo. La lucha se plan-

teará de una manera cruda, brutal,
muy en breve. Entonces, la batalla

será, abiertamente, entre las nuevas
formas de poder en constitución, el
fascismo por un lado, y la Alianza
Obrera-Frente Unico-por el otro."

LA VOZ
1 E- st d resolta-pregunta-realment la
erial?
"Hay que confesar que no. La
lista del nuevo Gobierno, con los miximos respetos para los nombres de
los ministros que quedan y de los
que vienen nuevos. no puede satisfacer ni a las izquierdas, ni al centro
ni aun a las derechas. Quedan al margen. y en actitud. más que expectante, amenazadora, las fuerzas de la
C. E. D. A., las de !a Lliga y las
mauristas; quedan también apartados
espiritualmente los elementos que
sienten una afinidad con los señores
Martínez Barrio, Lara y OITOS que
no aparecen de momento en :a superficie. Para la vida parlamentaria del
Gobierno, este es el panorama que
se ofrece: pero para la vida del pais,
que es algo más que los rejuegos políticos y las consponendas parlamentarias, la perspectiva es inquietante;
es más: pavorosa."

LA NACION
Amb paraules mis gruixtgles casad.
dein amb -La Ves" a volar fer el govera sert-idor de les dretes:
"El Gobierno. pues, al nacer, tiene
delante ese pavoroso problema del
orden público. En el Parlamento 'na
de cumplir unos compromisos y satisfacer unos anhelos nacionales: en
la calle ha de restaurar la autoridad,
que se hundió bajo el triángulo de la
masoneria... Hay o no hay Gobierno.
Que lo haya es fácil, y depende sólo
de que desdeñe los aplausos de la minoria que grita y patea sistemáticamente, e imponga la ley, con toda reels qui ho haurien vist amb satisfac- solución, a unos y otros. sin conceder
ciO com els s'haurien eentit co nr - a loe ex minietros ni a los explotadotrariats. haurien experimentas l'inti- res del trabajador franquicia Vibre
ma sensació que la política espanyola para predicar, conio lo han hecho
haría entrat, per ii, en un periode hasta hoy, el desenfreno, y la rebeld . estabilització. de normalitat i d'equi- dia. y el crimen... Si el orden y la
libri; d'aquell equilibri que iii ha d'ha- justic;a constituyen e: norte del Gover entre la disposició de l'opinin pú- bierno que nace, le asistirá toda Esblica i la significació dele governants. tala ;Va7110, a VC7!Ara, però, s'esdevé tot el contrari. 1
aixó temetn que no doni per resulta:
que la posició de les dretes dins la
Royo Villanos.° segurix, a l'itrgan ofipolitica general espanyola esdevingui ciós
del govern, "La Liber tad", la seca
cada dia mes afeblida. ¿Quina fruits
camPanya contra re-niel:3.°mm en ¡len positius ha rendit. fina ara, la victò- gua catalana. Recull-j tradueix - ION
ria electoral dretista del passat no- cirentar del Comite de la Llengua en
vembee? Nosaltres podriem creare el (Vid es commina els mestres tracioque el líder del partit popular agrari
mostra una gran habilitas política si nals de Barcelona a complir ei deceer
veiessim que, tot evitant el deagast del bilingiiistne , i elis:
"Es, sobre todo. intoterawe, franque ocasiona sempre rexercici directe
del poder, penne a portar a la pràc- camente depresivo para la dignidad
tica aquelles reformes politiquee i so- del Gobierno, para la autoridad del
cials que constitueixen el seu progra- ministro de Instrucció Pública y del
ma. Pub abtó no ho hem pa; vist director de Primera enseitanza, que
encara ni ens inspira la menor con- los maestros nacionales, que -con
ilanea de poder-ho reune la compost- arreglo a la Constitución sólo dependO del non Coreen. Recordern que el den del Gobierno y de la Renüblica",
senyor Gil Robles va declarar públi- se vean requeridos y conminados por
cament que releva dieposat gover- organismos catalanistae. que son ennar amb la República i no tenint dret teramente facciosos en materia de
a euposar que la massa del seu partit Primera enseilanza. y que esos chgno estigui, en aquest punt, completa- nos funcionarios públicos se vean obrnent identificada amb ell. Será, sens jeto de amenazas absurdas como la
dubte, que no creu encara arribada Inc ne contiene en esa frase de que
l'hora. Per a apreciarho, ell té, indub- el Comité de la 1.engua de la Genetablement, més elernents de judici que ralidad de Cataluña -se verá obligado,
noealtres. Sempre es de temer, peró, con eentimiento. a tomar las medidas
donat el marge de favor que la cons- necesarias para que cesen ciertas letitució del 110/1 Ministeri representa nidades".
per als sets; adversaris político la posEsta es eencillaniente intolerable,
sibilitat que aquesta hora se li es- y es muy de lamentar que habiéndose
capi."
celebrado en Madrid un acto público
para tratar de problemas de Primera
ADELANTE
Afirma que el proletariat en gmirdia enseñanza no se haya alzado una vez
ha impedir l'assalt dels: "maximalis- en defensa del Magisterio nacional -I.e
tes" de ¿reta al poder. El gotern actual Cataluña, con cuya dignidad profeHa Ps J j 116 Un compás d'espera, durant eional debemos solidarizarnos no sólo
el quo! els faistes i la classe 1r-d'ando- los maestros de Primera enseñanza,
ra es 'V etaren Per a Ta.ssall detinitiu: eino todos cuantos nos honramos ion"Lerroux, para aguantar-se una mando parte del profesorado público
temporada, mientras la contrarevolu- eepafiol."
ción se prepara, desembarazado del
ala republicana de su partido, actuará
a la voz de mando de Gil Robles. El

L'ensenyament a Catalunya

"El muera nou da molt semblant a
l'anterior, 12única cosa que pot afavorir la seca actuació es la majar
homogencitat de pensament i de proplant que ofereix. segons tots els indicis. Es un govern que, ara roen ara.
no porta dintre seu els gèrmens de la
discin rdia que paralitzaven la marxa
de •ranterior, retó qualsevol profecia
fsira prematura. Eeperein
del govern per judicar-lo. I és ciar
que l'actitud de la minoria parlamentaria de Lliaa Catalana a les Corte
de la República dependrá exclusivalitem d'aquella actuació i d ' aquella
conducta del gavera. El nostre desig
mes viu és que aquesta conducta i
aquesta actuació justifiquin una constant coHaboració par:amentária. No
está el puls per perdre el temps en
provatures eixorques. Perl alzó no
de P en Pas de nosaltres."
LA VANGUARDIA
En aus comcora c i pessimista , din que
la solucia donado no es 15j ki que esperava el faio. ni la que aconsello; -en les
esquerres-una fortalesa contra ets ere,bars de les dieres-, ei el que volien les
dretes: uria reforma a km,. Tots, dones,
3lon i equivocar
"Todos, menos el señor Lerroux,
pues la solución de la crisis ha sido,
ni más ni menos, no lo que todo el nuevo ministro de la Gobernación,
mundo quería que fuese, sino lo que
quería que fuese el señor Lerroux:
una simpie suetitución de unos miMetros por otros ministros, el cam- PINCES "RIL
bia de unos radicales por otros radi- EvIten que els nena es descotaln 1
cales, la banal operación de poner
durant el aun
arcos nuevos donde se hahian Iran-
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ANALISIS
MEDICAMENTS PURS.
FARMACIA
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ELS E

e

benthal es un dels mestres cine si be
molt jove. 22 anea es troba entreivolOeim, perque no fa res mis que particioar en els torneigs. l'un (farrera l'alEl món dels escacs acaba de sofríe la el Dr, Lasker i anib ell el tito' mun- tre. I per altea banda, el Dr. Res' no
hacia iugat seriosament de rolan el mate
Perdna de rex-campió mundial Dr. Tar- dial l'any 59 0 8. pel resultat +S -3
amb Cases.
rasa, que ha estat sin deis mestres que
Con, es pot veme, dones, la seca
Si descnnmeinem el mate en din, mei.
mea han treballat pel noble joc, els anáfou remarcable, encara que deilisis del qual per la seca profunditat i xa en absolut la professió de metge.
tate, el resaltas de Ice (platee intimere'
exactitud resten com a mostres Perennes
A partir (le la post-guerra, la seva p artirles va Cases- de tres perdudes i tina
del seu talent.
activitat no va dreaure i Partici p a ale: aoaules i el de la segona meitat d'una parVa néixer a Breslau e/ 5 de marc
matriz en alguna tornties internacionals, tida guanya s la re(r- ban da i d ue s tau
les. Ilem de considerar. Menea otee le,
1862 i comptava actualment, per tant, encara que no amb reten d'allane.
pa anys. Estudia Medicina i va meren
Ha e(tat sempre ant gran crític d'es- mateixes rartides del matx van servir
a Nuremberg i Munic. A finals de la casa 1 publica el seta llibre "Dreihundert d'entrenament. I nn hem de deixar ohlipassada centúria i primers de l'actual Scl7achpartien" amb notable ¿alt, u bu dat que el Dr. Re" no deixa les seres
es dedica activament als escacs i par- estas el fundador ¡ director alhora
ocuparions habituaba. QUe signé iicavn
ticipa a gairebé sois eis torneigs d'a- la revista mensual "Tareasch Schach- un cintile esforç.
leshores. obtenint exite tan eobreeortints zeitune" i collabv,rador de les ceeejolls
Nosaltres acceptem el resultar com a
creen: Primer Premi a Breslau 1889, tèc niq ues de la premsa aletnanya i es- satisfactori i en felicitem el Dr. Ren',
Manchester 1800. Dresden 1892, Lente trangera.
la nue en tetes les partides, potser exzic 11394, quart premi a Hastings 1'1)5,
Descansi en pau.
repte 1a primera, es mostró eran conei• ••
tercer en el gran torneig de Nurern•
ateten de les ohertures i g r an tenrie, que
berg 1896. darrera Teasle er Marnexy;
Com no deuen ignorar ele nostres lee- no tenia res a envegar del ern excelnrimer a Viena 189; i II serrin toets: tors. se celebra a Saragossa el mate lent contrinrant. mis que el seu entretercer a Ostende i9oe i primer a Os- Lihenthal - Rey, que guanva el primer narnent.
tende nye, 'luan a Sant Sebastia 1912, rel resultat iii +4 -I = .3. Es. Cena'
Reremdetim a contininció la setena
q uart en el gran torneig de Sant Peters- ment. un resultar contundent que, un
burg. darrera Lasker. Capablanca i Ale- ohstant, si horn be l'analitza. dismi- Partida del mata nie sruanvi el Dr. Rey
d'una
manera bri1lant i decisiva.
kine. etc. Guama amh notable diferen- nueix la seva properció.
SS.
cia en matx a Marshall i Walbrndt: enEs in d ubtaM e nue la inactivitat és un
MATX LIFIENTHAL - REY
tanta els matas amh Tchi g nrin i Schlec h - fort handicap i representa un factor conter va perdre únicament el matx amb siderable quasi decisiu, tant més quan L(SETENA PARTIDA)

Ha mort el Dr. Tarrasch

Donas el nombre de participante, proELS MESTRES T.AMBE S'EQUI- única Hoce on par anal . la Danta per
Negres
no perdre-la, el blanc continua fent eecac met isser un torneig altament interese
A'OQUEN!
A LIHENTHAL
Posició d'una vertida Musitan - Ru- amb la torre a 8D i si negre juga RaT, naos.
C3Alt

Blanntres
Dr. REY
- P413
2. - P4 .1 1)

P3R
A3C
P41

3. - C3AD
4.- D3C
e - PXP
6. - C3 A
- .42E
8, D2A
9 - P3TD
in . - AYA

C3A
CeR
CXPAD
Pal
AXC
o-n

ti. -- PaCD
- A2C
ti -P4CR!
Fra

binstein del Torneie de Bad-Kissineen
1o28, desrrés de la jugada 29 ..., r4TR,
del negre.
Negres. 8 peces

c5R

mi l lar Mear

CXPA

P3co
PXP

- DyC
PXC
I e. - TICR
Tal
56 - PIR
P.,D
PX
P
t^ - PXP
TaAD
IR. - D2A
to - TIADI
Les Maromee mienten/ amh aquesta ¡u
cada

avantatee derieht

NeCef4ria,

pula que

PAC.
3n. - AAR
25. - DXT
22. -

23. -

P3TD
s'amenaea

rx A

DXD

TXD
A3D

Cal

A6T
RXA
leC

24.25.- TXC
25. - RD

Tu!)

2 •. - T'AD
28. - T ( t A) el
• • •

PeD
Abandonen

blanc dóna mat.
1 si 3(u.
P3 1

8 necee
BI : RICR. Ti!). PaTR, PaCR. P3 111
P3 15 . CaR DAD.
NRr c R. DtAR T2CR, P2AR,
A2CD. PaTD. P3R. P4TR.
Les blancotes continuaren 3n. - D6A
i van rerdie No obstant de jugar be, havien de m'anear. Cara?
• ••
S n 1. u cto
3 5). - Dar! ameitecent 3 5. - TSD!.
Si 30 ..., D4A 1 D6T. que eón ele

; 31. C7D, i gua-

tirenDARRERES NOVES
Gotemburg (Suecia) s'ha fugas un
matx entre el campió suec Sthalbere i
el meette A. Niemvowitx. Acaba ande
la victória del primer per 3 Pu nt a tausI ra 3.
•••
A Viena, al Cercle Hietzing. s'ha Miaus un importannesim Torneig que ha
acabas amb cl següent resultat: Grünfeld
i Mullen. in 1-2 mis: Spielmann. In:
'Plans i Hauligner. o 1-2; seguint destorfs ReCktt. Koh inhofer. Padharzer,
Schurinner, F,uss, Bentum, Rubinstein.
lizel. Palme. i Kneecky.
•••
A Glasgow sla lineal un mata entre el omaní escoges Fairhuret i el
rnestre vienes Eliekaees. Acaba amb un
A

empat.
Blanqueo.

El mateix Club anuncia el III Carm

el

pionat infantil per Si aquest mes de
maro
Problema número
RIMER PREMI EX-.AEQUO
'TUE

PROBLEMIST" to3o

N. EASTER BAUSTEAD

Negres. 9 peces

i
.Attehe
'4tA

*••

Duran' el mes (fabril e s inarh
mate entre el vell mestre Máshall i el
Irrt mestre Eashian.
Per ara, la bosea p ida e CXX, clólars.

• ••

CLUB ESCACS BARCELONA
Aneen Club ba comencat de jugar
el Campionat del Grup B. en el qual
participen els semiente iugadors:
E. Ruiz, Fenriu. Gil. Cerro, San ga
i el. Gil C.. Valls. Ermannedoerffer,-hr
Alberti. R. Ruiz, Harhaus. Estrada.
Reig, Carreres , DuIrcsne.

Blanquea 11 peces
MAT EN DUTS JUGADES
(La solució, dissabte vinent.1
Dr. A. VILARNAV

corresnondencia per al Dr. .l. ViH-nau dirigiu-la a Sant Joan de Me
La

diona tBarcelona).

1

•

LA PUBLICITAT.

Dimarts, 6 de mare de 1934

1

EL CINEMA

D'UN FILM A L'ALTRE

E

TEATRE

* En el començament del film
"Tempestat al amanecer" assiston a
estrenat obres teatrals que han estat representants dele clanes federats que
la reconstitució de rassassinat de l'ar_
•
Per Espanya. el director d'escena LES SORPRESES DE LES xichic Ferran d'Austria, ocorregut a
lambe molt ben acollides, ha llegit a ho sollicitin els corresponents fulls
Benito Perojb, ha promès dos filme:
que
l'empresa del Nou una opereta, de cai- dinscripció i les targes d'identitat per
la patita població de Sarajevo i
ESTADISTIQUES
l'un del propi Perojo, "Se ha fugado
re modern, titulada Botnbonera. La mú- als concursante.
originà la gran guerra. Una dona
un preso", i raltre, "La Hermana
sica és del !mitre mallorqui Andreu
sérvia, casada ami) un funcionan auadoEl
chartista
Frederic
Santander
San Sulpicio", dArtuand Palacio ValFat una revista cinematográfica tro-hon g arès i enamorada d'un ofi- nará aquesta tarda al Poliorama, a les Gelabert.
A Barcelona
dés.
la
passió.
aparegué una estadística de cial austriac, posen en joc
* Era de preveure... Ha guadal
set, la seca regona conferencia sobre
Suissa ha comunicat la tenlos que francesa
butaqucs que tenen els cinemas el patriotisme, fina adquirir una acManelic.-1:1 diumenTertúlia
000,gtivil. par- constituida la Penya Ferran Vallejo. La
,
110
111,fild
trametra a Venecia un film de ca- les
Z11
01
La
de París, i que són 3.726.533.
ció pròpia, passant eis altres esde- lará de la ruta: De Filipinas a Caba. inauguració tindrà Ilse, amb tota la so- ge passat, a honor i benefiei
rácter històric.
un complement de
ésser
Ara
resulta
que
l'estadística
del
a
veniments
el
dia
leir.nitat
que
la
tosa
deinana,
treball
pre_paratori
de
la
II
ExGactriu
amateur
isabet 'fortajaEl
Hongria anuncia el film més inteA la mit, a l'expressat teatre, no hi
posició Internacional d'Art CMema- ressant que la cinernatografia honga- Cens, elaborada pel Municipi s'indi- l'anécdota.
llama funt.:-5 per tal d'activar els as- 17 .10 mes que sona
da, es represent l'abra "La Reica
que
el
nombre
d'habitante
a
Patogriiic de Venecia continua activa- cesa hagi produit.
* Leslie Howard será el prota- saig s de respecta,le Fuof un prineipe de
* Ha aparegut en el número 394 na del Mereat". Hl prengueren
anent amb radhesiö de totes les NaEn fi, el Comité está en relacione ris és de 2.871.479. ,:No es d'un opti- gonista d'una versió cinematográfica Israel..., que .s'estrenara divendres.
de la revista teatral "L'Escena Cata- part les S3 iyor , 3 i sea2.,07etes
cions productores de films.
amh l'Argentina, Portugal, Turquía miente excessiu comptar amb un ralló de la novela de Dickens "História
de Serail Pitarra
rortaja! ..., Teresa Sirvent,
* L'estrena del poema en vera de lana", la famosa obra
Venecia i la fama de la "Biennal", i Noruega, per a definir la presencia diari de forastero aficionats al cinema? de dues ciutats". El seu papar sera
ea la aldea, está El rastel, dels tres dragona (gatada ca- Et-i• par Sala. Pepeta Gabardús,
bota els auspicis de la qual es pre- d'aqueats paisos.
el de Sidney Canon. La Warner Bartomeu Soler Alas
valleresca
eit
dos
actas
i
en
cers).
Aguasdijous.
Maria Fabre. , Carme Torre, Pilar,
para l 'Exposició cinematografica, la
Brothers realitzará aquest interessant anunciada per a deniä passat,
Cota ja s'ha dit, es projectarà a VeL'autor ha declarat que en els elements ta obra va essar estrenada al Teatre Portulés, Annela Görne,., N. Nacompetencia de rInstitut Internacio- necia una serie especial de filmo de
film.
°deba, la nit del 28 d'abril de 1863.
un
començat
que
componen
la
companyia
del
teatre
René
Clair
ha
nal de Cinematograiia Educativa de dibuixos animats, realitzats exclusidal, Chueta Truque, Quimeta
Romea ha trobat els seas intérprete
* La moda d'acumular estrelles
Roma que s'ocupa de rorganització cament per a l'Exposició, per Disney
Framis, Pepeta Llueb, j Jis senou film
arribat ja als films d'horror. Ara la ideals.
técnica. donen a aquesta manifestació
Fleischer. Es possible que en aguasnyors Joan Amengual, Dc niel
Universal produirà l'El gat negra",
un carácter excepcional.
ta ocasió es projectin els prirners as* El tenor Vicenç Simón s'acomiaEspanyol, Joan Eartolí, Salvador
mal no es pot dir)
tret
insPiraf,
El Govern naba sha dignat !algo de filias de dibuixos annnata
director francés, en un del conte d'Edgard Allan Pese, i els da diumenge a la nit del P fthilc del
L'intelligent
Cal-mello. Enríe Castanyer. Ricard
oferir dues Copes destinadas cont a italiano, preparats, es diu. amb molta tema que a jutjar pel titol ha de
La ehalapana,
Victäria.
Va
a
estrenar
encarregats de fer-nos Por secan dos del nestre Moreno Torroba, a Madrid.
Gonzülez, Robert Gabriel, Rabel
prerni al millor film italiä i estran- cura, per una casa de Milä.
reeixir, ha donat ja les primeras voli Beta
Rossell, Antoni Sala 1 Joan Puger, s'a..%ignaran altres premia, una
L'Institut Internacional de Cinema- tee de maneta al sea priman film "Le especialistes: Boris Karloff
DE
TEATRE
CASortí
alar,
en
automòbil.
CONCURS
viure
tranquil.
III
medalla d'or de la Confederació Italia- tografia Educativa prepara ja el nú- dernier milliardaire". després d'una Lugori. Mai no es pot
jol. La direcció anà a càrrec de
artista
TALA
AMATEUR
Maria
Caballe,
rarrogant
*
na crIndústries, una medalla dor del mero de la sena revista que es pu- larga inactivitat cinematograiica que
Capella.
* En canvi. en un predios film
ministeri d'Educacciä Nacional; una blicara en aquesta época, i que sera comença després d'haver realitzat cómic, Jimmv Durante se separa de que tant hem aplaudit i admirat els
barcelonins,
es
traba
allunyada
del
teamedalla dor de la Corporaciä d'Es, completament dedicat a aquest esdeConvocatòria
El
iilm
es
titula
"DyKeaton.
Bastar
"14 luillet".
tre des que... la companyia Velasco, a
A les comarques
Pectacles. Una Copa de la Federa- veniment. Es reaniman en la publiEl Consell directiu de la Federació
René Clair cura d'una forma extra- namite", i acompanyen l'actor del la qual Cm iidel iins als darrers moció Feixista de rEspectacle. Una Co- coció els escrita de les personalitats
tot i que nas i el riure antipätic Lupe 'Velez, ments, va esser dissolta. Sernbla, paró, Catalana de Societats de Teatre Amaordinaria
els
seas
films,
amb
Bisbal.
— A benefiej de la
La
pa de la Confederació de Professions de la cinematografía internacional i
Moran
Nixon,
Eugene
Pallette,
aquel'
deixa per al darrer minut diversos
que acial tornara a l'escena. No con] a teur, d'acord amb l'apartat d) de l'ar- Secciö draniatica de l'Ateneu
Artistes i una Copa de la ciutat de un gran nombre de fotografies de di- detalle que secan resolts improvisada- actor deliciós, i una colla d'atices.
ticle primer deis vigente Estatuts, i
:delta
de
revista,
sita)
cotn
a
actriu
de
Yenecia.
rectora d'escena, d'actora, de produc- mena Els seus filias es distingueixen
una cegada aprovat per rasserablea i Margall, el diumenge passat
* Georges Raft ha nascut a Nova comedia.
A la Secretaria del Comité comen- tors i dels film; Que es projectaran.
de directora i representants, el Re- t'oren representades les obres
per la sera fantasía estudiada i que York, prop del Broadway. Abans
cadete,
can a arribar noticies deis film; que
Roland
Dorsay
¡
els
seus
giament
pel qual Ita de regir-se la "Els bilis", de i
*
dina la sensació d'una partida d'es- d'arribar a Hollywood fou boxaclor
es projectaran a Venecia i que coque tan bon record deixaren aci de la competició cr enguany, convoca les "Gura de moro", ele Pitarra.
cacs, situacions còmiques premedita- i actor teatral, passant per estel
rnuniquem a continuació:
rles, tractades ami) exquisida finesa, ball a les rengleres de l'el-apresan seva actuació, es troben nocament en- companyies federadas al 111 Concurs
Les interpretaren Antoni CruAustria presentara un film de la
que es mantenen en un to códnic gai- 1-la Zie g feld, essent tina de les pri- tre nosaltres. Debutaren ahir, com a de Teatre Catala Amateur.
mols, Albert Piberna t, Wen« Sacha", sobre la ciutat de Viena.
tres
seccione:
Agrupa..
fi
de
insta,
al
cinema
Avinguda.
S'establcixen
rebé matemätic. En els seas films meres figures en les seves revistes.
ceslau Dalmttu, Antoni Vigo, AsLes cases més importants d'Amaliont hi remarca l'harmonía, la ni»Mes tard maraa a Europa i a LonPer fila. Detall, dimecres, s'estre- ment "A", dedicat exclusivament a
Motlä,
rica citan seleccionant la sen a produc- ARGUMENTS ABREUJATS
uns dres, on produi gran SC11 , 3Ciä com a na*al Victbria l'opereta La embajada les companyies integradas per actora suinpeió Oliver. „Tosen
ilesa,
la
lluminositat;
ala
veuen
Santa.
l'heroína
de
la
novela
de
Ereció per trametre els minore films reaactrins amateurs. Aquest agrupa- Ma rcel Ponc, Raquel Puigmart 1,
ciar;
en
els
guate
els
persodecorats
¿cric
Gamboa,
és
una
noia
del
noble,
ballarí
i
fou
nornenat
pel
príncep
del
mestre
Potras
Vila.
No
o,
r
Asen
pelig
"Artistas
litzats aquest any. Eis
ment consta de dues categories. Pri- Dolors Simon, Miguel Pous,
natges es mouen amb desimbc.ltura.
sociats' presentaran "La vida de torniosa i ingenua, amh aquesta gracio- Colotabier, en canvi, usa uns deco- Gales professor sea de balls nto. sortirà aquesta cegada cap nou contra- mera i segona.
Joan Bofili i Joaquim Payet.
derns.
temos?
Benvenuto Cellini" i altres filias so- sa despreocupació de les animes senziLa primera categoria la integraran
bre la vida de Rotschild. La Para- lles que miren al món a través del vi- rada complicats en extrem.
una
perGlória
Stuart
posseeix
Al
Cómic
han
cnmenaat
cls
preles
companyies
que
en
el
II
Concurs
*
Els colaboradora de René Clair en
mount trametrà el film d'un nou di- dre de la seca generositat. Pele caesonalitat artística que ha anat for- paratius per a posar en escena la re- ohtingucren la classificació d'Excelrector d'escena, Mitchell Liasen, ti- rerons del lloc passeja inconscientment aquests filma no aún els que anterior- mant a través duna escrupolosa edu- vista Las repartas, del inest re Laaa. lencia i de Primera.
litem
hacia tingut. Meerson, el seu
la
seca
fragil
figura,
perduts
els
sets
tula:: "La muerte en vacaciones", inL'obra imposada per aquesta cateha estat reeniplaeat Per cació a la Universitat de Caliiórnia. Aquesta revista acaba d'ésser estrenada
terpretat per Frederich March. La alíe bruns en el blau del cel. .s.Que decorador,
goría és "Els qui mai no s'ataren".
Lucien Aguettand, un lloc dificil La . sena bellesa ha ict que e s quas‘- al teatre 'Maravillas, de Madrid.
Fox presentará un film de Pommer, fe amor? Santa no ho sao. paró els
fignés com el tinas ideal de la "gin"
de Ramon Vinyes . 1. mes, aquests
* Recital (le cançons. El prepara el
"La leyenda de Lilion", o "Ei mun- seas ulls cerquen ara l'oficial que ha d'ocupar tallan en compte lea diii- nord-americana.
NOTICIARI
tenor mexica Ricard Lara. No sabern elencs hauran de representar una aldo canana". La Wgrner Bros no sha arrihat al poble al cap d'una companyia. cultats que inevitablement han de
A
més
d'artista
dramática,
Glória
tra obra de liare elecció i la seca
sorgie si recordem que René Clair.
Els Concerts de l'Orquestra Pau
decidit encara entre "Napoleón", din- L'oficial acut a la font un emplena el un
Stuart és escriptora molt estimable. encara on el donará. Segurament, al extensiö queda limitada a un acte.
home
tan
precis.
ha
de
tractor
amb
git per Bonzage, amb la collaboració seu canta-, Ii diu paraules di-tires
Properament tindrem ocasió de vea- teatre Barcelonés.
La segona categoria la integraran Casals.— Lla nuerlat ja ultimat el pla
ragaia anmaosament dcl braç. i un nou colaborad o r. Cal recordar re-la en "El hombre invisible'', que.
de concerts que l'Orquestra Pau Cade Ludwig, o "Wunderbar". La
* El nostre company en la premsa les contpanyies que en el II Concurs sale prepara, com de costura, per a
que Aquettand ha realitzat els decoas
Santa,
que
no
cap
enana
el
que
la
R.
K.
O.,
Mayer,
Metro Goldwyn
basat en l'obra de \\a, ha (frien Lluís Alineric, que atnb el pocudimint obtingneren tal classificació i les que
Liban"
du
rato
de
"La
Chatelaine
la primavera vinent. Es donaran sis
la Universal i la Columbia Pictures amor, s'ha convertit en una de les se- i el vell París que veiérem en "Dos James Whall per a la Universa!, ami) de Clovis Eimeric ha publicat noveles concursin per primera cegada.
han assegurat la sena participació, pe- cas mes dissortades víctimas.
aialegs adaptats al cinema pel cona- de gran ¿sil, crin La pantaire, i ha
L'obra imposada per a aquesta ca- graos audicions simfòniques sota la
direcció
del mestre Pau Casal!. amb
Tot el palde l'assenyala amb el dit. huerfanitas; ara amb gran encert ha gu t escriptor R. C. Sherriff.
có no han elegit encara el film que
teguria és "La mecanagrafa manir",
Tots fugan d'ella. Unicament cena da- fet ele decorats del reialme imaginan
trametran.
de Lluis Capdevila. A mes, aquests la collaboració d'altres eminente messuccraquest
film.
Igualinent
Ii
ha
non
Sternberg,
que
diriJosef
*
Txecosíoviquia presentaná. un film ma forastera li brinda protecció....
alance hauran ihn renresentar una al- tres i concertistes i de hOnró GraA la casa de lenocini on ha anat a ceo amb Perinal. fotbgraf, que tro- gris un altre film de Marlene Die- tenara de persones que nMen dedica- tra obra de lEure elecció i la seca cienc. El concert inaugural está fixat
de Rarel Pickta i una producció del
hant-se
a
Anglaterra—
la
fotografia
das
a
rart
d'endevinar.
per al dia 11 d'abril i abans daquesta
celebre director d'escena Machaty, de parar, un ric libidinós la coneix i de- de "La vida privada d'Enric VIII" trich. -Mandato imperial", ha recluL'anécdota que aerceix d'argument extensiö queda limitada a un acta.
tat diversos gegants que igurarati en
cideix fer-la la seca arnant. TrobantI'"Elkta Film", de Praga.
Si alguna d'actuaste; companyies es data obsequiará el mestre Pau Casal;
a "El adivino" esta basada en la
és
seca—
sIsa
vist
impossibilitat
de
la
seca
nona
aquesta
decials patrons de l'ornuestra amb el seu
se
un
dia
sola,
entra
l'oficial,
que
es
Ultra els films oficials que presenla credulitat dels creu preparada per a representar com recital
de cioloncel, al programa del
tará Franca, alguns productora inda- visita de la casa, i pretén reprendre le; poder prendre part en el nou film de si() obeeix al fet de conservar amb gent titie exploten
imposada "Els qui ami no salutque
han
aconseguit
un
René
Clar.
seas
clients
i
tot detall la vida a la cort de Cateq ual afegirâ aquesta cegada als sena
pendents presentaran films d'avant- secas relacions. L'amo els sorpran i
irla. El protagoni s ta da- res ', podrá optar per aquesta.
es la reina que oro- r:na II de Rússia.
.lerthe
Mellot
mitja
de
as
tradicionals
atractius una interessant
despatxa de casa sala. Santa.
guarda.
Agrupament "B". Dedicat exclusiquest film, de Warner Broa First NaAbandonada, de s cendeix un a tun tcts y a de captar la fortuna del (lanar
Alemanya no ha comunicar encara
* "Santa" es la realització cine- tional, es Warren William, ‚Inc amb varnent als elencs integrats per actors novetat.
milionari;
Max
Dearly,
Renée
SaMtels títols deis seus filme. També al- els granns de l'escala del vici, fins a Cyr, José Noguero completen el re- matograiica de l'obra de Frederic el nom de "Chandra The Great" ho amateurs i actrius proiessionals. L'oguns productors independents d'a- contraure una malaltia que la destrn- partiment, en el qual cal contentar Gamboa i dirigida pel conegut actor endevina tot. Constance Curnmings, bra imposada per aquesta secció és
DEMA, ESTRENA
quest país presentaran aviat films rea- ea. Una operació potser podria salvar- Paul Olivier i Raimond Cordy, pot- de cinema Antoni Moreno. interpre(le Lluís Eles.
secretaria d'aquest horte sobrenatu- "Montoarnasse",
litzate per Kaskelin, Passe i Fischin- la. Un pobre cec, pianista al cafè que
lgualment
llaman
d'inscriure
i
repretada
per
Impita
Tovar,
Mimi
Desa.
ral, acalía enamorant-ae dell, i en caal
Santa freqiienta, s'apiada d'ella i salivé se els única elements que han res- Carlea Orellana, J. Martinez Casado, sar-se deacobreix les males arts que sentar una altra obra de liare elecger.
Una noca atracció ofereix la "Bien- a les despeses amh els tesis rente es- tat fidels. Tothoni els recordará. Gilda Moreno i altres actors mesto usa el seu marit per endevinar les ció, i la sa ya extensió queda limitada
Paul
Olivier,
l'inoblidable
embriac
en
nal del Cinema" amb la presencia del talvis. Ja és masca tard. Santa ha mart.
a un acta.
el film "14 Juliol", ja ens era cona- cans.
coses.
Jama que, per nrimera cegada, tara
s'emporta a la tomba com a imic con- gut
Agrupament "C". Dedicat exclusid'altres
películas
de
René
Clan.,
•
Rússia,
Alemanya,
Anglaterra.
projectar els seas filias a Euro2a.
* "Santa" és la història d'una vament a les companyies que actuen
gil el d'aq uel pobre cec al qual bastael fa- Franca, Italia, han aconseguit propul- noia
jove que abandona la seca fa- amb homes solo, las quals hauran
Una altra novetat sera la presen- ren els ulls de l'anima per comprendre igualment que Raimond Cordy,
bricant de gramófons en "Vista la sar una producció nacional per a po- milia per a seguir el seu amant, el d'inscriure dues obres de lliure clectació dels films india.
la tragedia d'aquella vida.
Ilibertatl" i conegut xofer en els al- der presentar batalla als filias cstran- qual abusa de Santa. Ella torna a
Italia no faltará, naturalment, a la
(dos actes diferents 1, escribes extres filias del jove realitzador.
gens. Perú davant de raspecte inter- casa seca, i la seca iamilia la treu, ció
manifestació i l'Institut L. U. C. E.
pressament per a representar homes
La histaria en aquest film no és nacional que ofereix el alón del cidel cid, sola.
presentara un film de curt metratge
.tnant
a
caure
en
un
Micra
mes que un pretext, com en els al- nema, ¡qué representa la producció
illustrant les bestieses realitzades
secció quedara sense afectres, per la sátira irónica que amb espanyola, malgrat posseir un idioma on s'adona que la seca vida ha can- te Aquesta
pel regim feixista i altre;
si no s'inscriuen un mínimum de
totalincnt.
tant dancen empra René Clair.
força extens i una situació geográfi- viat
Cal
elogiar
la
tasca
d'Antoni
Mocinc
Es parla també d'un film de Forza.
companyies.
E'XIT FENOMENAL
ca/11cm envejable? Podría/a dir (me reno que logra infcndre als sena ac4't
no, un de Blasetti, un de MargadonLes sessions classificació comenDI/ 77118:RMW11
res, puix que els esforços lins ara han tora l'esperit de l'obra, de la qual (aran el da 15 de
d'abril.
na. un de Pasinetti, etc.
cstat molt reduïts.
destaca
Canes
Orellana
i
la
coneguda
Anglaterra sera representada per
Queda oberta la inscripcia —reserESCOLA D'AUTORS
Ibérica Filias S. A. , mal) la seca
diversas cases i principalment per la
vada a les companyies federadas—, la
producció "Diaria Francisquita", per- Lupita Tovar.
Dialogada en frances
qual
quedara definitivament clausura• London Film", que presentará el
segueix assolir aquesta posició inter* Dilac e r e s vinent, dia 7, a les tu
• Don Juan", que sera interpretat per
Hal Roach, el famas productor de nacional que encara no té el cinema tbe la nit i en el saló de Fintan Ci- da el dia 3 1 de mara.
Una explosió d'alegria
Douglas Fairbanks.
El secretan de la Federació, sefilias cómics, ha creat una escola espanyol i conquitar el mercat sud- nema tindra lloc la sessió ja anunHolanda, ultra un film de Jochs
d'autors d'aguaste filias. En aquest an/anca, que lògicament ha dessen ciada, "Cinernatograi 1912", organit- ncor Clawli Fernández (Vilactornat.
i d'enginy!
Ivens, trametrà el seu primer gran
núm. 74) tlndra cura de Murar als
establunent san acceptats ele candi- nostre. "Doña Francisquita" ens de- zada per A.D.L.A.N.
film teatral titulat "Agua muerta".
date per un periode de prova de qua- mostrara com Espanya pot ocupar un
ha
gran
demanadissa
de
loca77,77•••nn.••••nnnnn»~n, 10111~M...
1-Im
realitzat per la casa "Ratten Film,
tre setmanes. Els que en surten ha primerissim loe internacional i des- Etats ço que demostra tlue rarnbient
de La Haia.
aún contractats per un any amb el mentirá toles les llegendes que del li es totalment favorable.
Polbnia ha assegurat la sena intersou de cinquanta dòlars per setmana. cinema nacional aliar/ contat.
Com ja és sabut y emení els millors
venció amb dos films en curs de renD'aquesta manera Ha! Roach espera
l'época heroica del cinema.
* Chistu Auer, que ala especia- films de
lització.
poder renovar la seca producció amb
veritables documentals presenlitzat en personatges histórica, es Seran
La U. U. R. S. S. presentará dos o
un nou contingent d'autors.
tats
amb
tota dignitat.
tres films realitzats recentment pele
considerat cotn un deis artistes que
Alexandre Vil alta anibientara les
ha interpretat més papers històrics.
directors d'escena mis famosos d'aActualmen t el podem veure en el coses i el saló será periumat amb
quest país.
russes per tal de contribuir a
QUE HA SUCCEIT AMB film "Storm al Daybreak" ("Tem- letes
pestad al amanecer"), en el qual fa que la iHusió sigui panceta.
"LA CROISIERE
d'arx;duc Ferran d'Ausaria. En la
* 1.a Secció de Cinema del Cen- MIEL
película de Greta Garbo "alata- tre Excursionista de Catalunva, entiJAUNE"?
tat organitzadora del tercer Concurs
Han" hi feia crespia.
catala de cinema amateur, recorda que
DENIA. ESTRENA
* Cent vint-i-cinc milions de dó- el dilluns. dia 5 a les 8 del cesare.
Hom es pregunta si no podrem lar, srin calculats que aproximadaveure ami el reportatge que ten du- ment arriben a despendre els nord- fineix el termita per a l'entrega deis
rant la travessia "La Croisiere jaune", americans en consultar adivinadors,
A mes del 19 premis que consten
de l'expedició Citroen, André Sau' tiradores de cartas, etc. Aquesta auvage.
eins a coneixen resdcrenidor dels ne- en les Bases s'han rebut darrerament
Ens teta aquesta pregunta perqun. gocia pennet la vida de diversos cer- els cinc premie segiients:
Copa Eutaig. per al millor filtn fet
aquesta pellicula és objecte d'un plet
ami) catnbra Eumig.
que nalga no podia sospitar; ternos
Copa del Sr. Serrahima, al millor
endarrera deiena davant del gran
film humorístic.
DEMA, ESTRENA
nombre de versions teatrals adaptaCopa del Sr. Forques. al millor film
cinema
pels
Irancesos,
i
que
rles al
AL
d'un soci.
han original plete amb els autors, el
uI
Tisores del Sr. Daltair Carall, al
perill que hi hacia fent arlaptacions:
:iba que no li sobri ni un pana
pera ara resulta que fent reportatges
Copa de la casa 1:010 Optica, a entambe n'hi ha.
ten del Jurat.
El mona és que Andre Sauvage
CEOPMAil
Les session! de fall en oue seran
WANCY Migran
cedí, mes ben dit, cobra de la casa d'una m' y a eornMin musical de
ROSCOC kARNS
projectats ele filme presentat a s'anunCitroen tots els dreta que podio tetar
LEW COM.
LUMEN BAROUX
ciaran oportunament per la prenisa.
sobre la pellicula, aquesta ha estat
GRICORY RATOr t
ohjecte d'un "muntatge" realitzat Per anda Edith Mera i Jacques Cateel
realitzador
de
"Mo_
Man.
• Joe
un altre cineista sen,e dir res a An.
da por el amor", ha nurxat a Holaln, presentada per
dré Sauvage, que ha protestat d'allywood. El primer film que dirigirá
questa mesura.
és una comedia musical prr la CoUFILMS
S'Ila ncetnenat una comissió d'enlumbia. arnh Sidney Fox d'intèrpret.
questa que ha estat nornenada pel
* Elisabeth Bergner, rexcellent
Sindicat de D:rectors, per tal de jutactriu alemanya que hem vist en "Cajar si el traban de Lleó Poirier, que
talina de Rússia", de la Lonclon Film,
és el cineista encarregat per la casa
encara es a Londres, retingtula per un
Citroen que realitza el "muntatge"
JAMES
orbitigit
flels
peilietilers,
La
vida
contracta amb un teatre on interpreta
es censurable o no. Con/pral/era aquest
"Nymph Errant". Tan aviat estigia
nomenarnent, puix que Poirier és acen aventures f Peript•cies
lliutrr marxarà a Hollywood — Mimó
ES 'UN FILM
mus pniannissimEs ESTRELLES EN UN SOL FILM
tualment director del "Cinema de no- Una farsa plena d'humorisme
ho estranyarit — on ha estat contraeyages", installat als magatzems CiUn drama intens que apasslona 1 commou
gracia
lada
pels
Artistes
Associats.
troen, de París.
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Por el mar

vienela ilusión
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per la seva intriga,
pel seu ritme i emoció

no superada
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Director:
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15 imarts,
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ATLETISME

EL CAMPIONAT

DE LLIGA DE FUTBOL
o

Jeroni Joan, de Tortosa, campió peninsular de Cross :: Catalunya, gran vencedora
(Ve de la Primer.. página)

La classificaci6 fou la següent:
t. Jeroni Joan, estala., 43 in. 50 s.
3-5 (12 quilòmetres).
1. Manuel Andreu, catará, 43 in. 51
aegons.
3. Vicene Navarro, catali, 44 ni. ;9
• 1-5.
4. Josep Delgado, Guipúscoa. 44
tn. 25 s. 1-5.
5. Jaume Col!, Guipüscoa, 44 m. 39
S. 1.3.
6. Just Bereis, català, 44 Ui. 39 S.
7. Cilleruelo, Guipüscoa, 44 m . 4
ai 4-5.
8. Garcia, Guiptiscoa, 44 m. 51 s.
1 - 5.
9. Iratidi, Guipiiscoa, 44 In. 59
le. Blanco. Guipúscoa, 45 m. 1 s.
ti. Faro, català, 45 ni. 1 s. 3-3.
12. Cialceta, Guiptitscoa.
t3. Azieval, Guiptiscoa.
14. Castillejo, Guipúscoa.
15. Iriarte, Guipúscoa.
16. Radia, catalä.
17. Francesc Carel, catali.
a g. Bizcarguenaga, Guipfiscoa.
to. Domingo, muntanyenc, 46 m. 31
1. 1 - 5.
20. Gil, catali.
23. Mariño, gallee. 47 nt 2-5.
33. Rodriguez, gallee.
34. Ovena, Ballet.
Per regions:
Catalunya, 1-2-3-6-to. Total. 22.
Guipitscoa. 4-5-7-8-o. Total, 33.
Galicia, 1-12-13-14-15i
Per equips: Gimnástica de Uhu. nnnèstia, Aire Lliure. de Barcelona, Arno'
pació Bocana. Nurmi, de Barcelona.
Sarriä Esnortiva, Verita, de Galicia..
Per al diumenge vinent la F. C. d'Atletisme projecta organitzar un vermut
d'honor. en un lloe centrie, el onal servira' per a fer palesa radmiraciO que la
gesta dels atletes eutalans he rlespertat
entre tete ele bona aficinnats.
EL II TROFEU itr/LOCK'S
Diumenge al mati, a l'Estadi, es va
celebrar el II Trofeu Molock's, orgaritzat per Acció Atlética

L'enorme concurrencia datletes
que no podem donar encara les elassitimador/s. La cura amb qué aqueAessein tetes ni; la causa.
Un èxit per als organitzadors pe:
a l'Allettstue.
ELS TEcmcs GUANYEN ELS
ENGINYERS
Dissabte, a la tarda, va tenle lloe, a
l'Estadi de Montjuic, un mata d'atletisme entre els Teenies de l'Escola Industrial i els Enginyers. La limaza la
asser interessantisaima, coto es irashuela en els rcenitals i cii l'equilibrada
puntuado. De les proveo cal remarcar
els salta di alçada de René i Esplugues, tots dos de l'Estola Industrial,
a 157 m., i els banics 3 0 o que va lec
MartM, Enginyers, CO 309 segons.
Resultats técnica:
83 tu. tanques. - Oriol, Enginyers,
15 s. 4-zo: Cava, E a 13 s. i 5.1n;
Técnka, 15 s. i 6-1n; Seebold T.,
Badia E., Rern3 T.
Javelina. - Luaue. E., 3304 m.:
Guardia 1'., 3a:45 111.; Salses T.. 3117
in.; Alegre E.. Vact Elies T.,
28'95 ni.; Ramiro E., 219u meres.
So inctres llisns. - Frekes T., lo s.
1-1o; Hausmann, E.; Caca, E.; Gal'
oca, T.; Erra, T.; Pasar, E.
Alçaria. - Reüe, T., 137 ni.: Espingues. T.. 1'57 Seehold, T., Oriol,
E.; Paya, E.; Sehastiä, E.
1.000 metres. - Elles. T., 3 e. loa-ro;
Roure, T.; Roca, T.; Cacéis, E.; Ponu, E.; Ramiro, E.
Disc. - Guärdia. T.. 2935 ni.:
Bravo, E., 2934 m.; Ea 27411
1 6; Suquer, E., 25'59 no.; Cunicre, T.;
Franci, T.
Llareada. - Cava. R, in.: Freiste:, T., 572 m.: Ruig. T.. 5'45 tia;
Hausmann, E., 5 . 30 01.1 Pastor, E.,
5'25; Espinet/cs. T.. 486 in.
3 01) metres. - Martha. E. , 39 S.:
Badia, E.; Raig, T. Mirarles, E.;
Bartroll, T.; Ronce, T.
A. (Freiaes.
4 Per roo. - Tianias
Rund, Erra, Salsesl, 49 s. i 4 - 10:
A., Etiginyers B., Tienies B.,
finten A.,
Temes C., Enginyers C.
Plenuarib : Teenies: 97 punts; Enginyers, 92 pUt113.

noquei
EN LES SEIRIFINALS DEL CAMPIONAT D'ESPANYA ES CLASSIFIOA EL POLO. CAL DECIDIR
L'ALTRE FINALISTA

Resultats

-

11:AilhHic de Bilbao s'adjudica
L'equip B, probable guallyador del
el Mol de Camphi
El Barcelona As batut pel Betis, l'Espanyol i el Sabadell
empaten amb el Madrid i el Sevilla
1•1•50.1 i Por engresca!s nmnlu els sens ju- dable jet justili ‘ ava la prcsilicia des
; :t odors. segun gol dsls madrilettys, ttecutans Edeiniiie al ca:,:p de je:.
• e•
Ve la vingiida del Madrid no es PO- que sjmblava que anoto a donar-los la
parades.
Zamora va ter
ells el tata aPlaudir:'
d,•.; 4,1. 01lb:te res mes ,joir el plint acon- :a.'t*:örio,
ler cap esfo r ç exCessiu, va actuar sae a :e •
segtut per i el jiu' de Labriaincnt, fuotificant la sena inclusió a
mora. ljailiC0trä 1 els gerutuns 1CcouciDeis hotnes, Per sobre de tols. Zamo- requ i /' ü de1o liol. Cantrarioment al que
ro, Tala la resla ca Oil SCI:SC impor- ra i
L'un creava silaacions difi- es a . caia csdcvaltiod, cada in/era/ancló
tancia, talmcnt tom si el Madrid fincils 1 l'aftre 1.s anere resolcat co,,, si se tia era entusiasticament ovacionado, i
/m.12 la partida asscgurada i no neccsras. La :uva tasca es va Irr notar unes els que d'llabitud l'es5: olicaven altir ere.n
Sitel (1.1 du's
perqua les durs datAnteres CSI•laa l (0 - drlicals admiradoes segar.
• • •
101111(51f aPagodes i anicoment Requemen
• ••
L'üebitre corria amat 1 avan
Per a l'Esponsol,en ranvi.semblava que entre els de Madrid i els e.r1rems
els dos pai;fs huaco iui,piucnìueia dic;sivo. l'Espan vol van donar la re:u:aria que wat, ifidliesa les coses 11 0 s obsmdc,,
.1.1.1a10 andi tan: de C0701ye! NON1iS les uo Oren al cano a (er bonie. sglanent.
Zamora Va rasligar rl seu ¡‚ro pu
estrepitgsrs de gairebd tids eLt
cA711er njmmr SICi1111, 0111 tus
seas CirliPiCTS van trenee-li en Pw't
Soler ,a
lo davauiera marlri• s'aire:da a concedir. L'oreciii a Zamora
rlassi/a
en
foro
nalitria jet desio,er
len' frocassar rls tus suPerar els crits dediccg s a l'arbitre.
¡my',
1
• • •
jicoja
Mlents de l'Espanyol. Van xiitar HiéS
• • •
De :regañes $10 donen: importancia a
e!.r ca t alons que no pas els costellans,
d'un pialt. El
Com que es treven tul boa per-tut tin malarat aire, Vedrtuni/at dels ftetfahai. res 1 diem que /10 yr
Vi enancar yen! a presenciar-lo. ka- ras re evitar tia dia de dol al ramP dc Barcelona amb mi punt Inés Acturiet estalviat la Pena de tic a rr 's ca Penutlim
via fel'S els aficionats que anavn a reti- la ra ra ./tr a d de Sarria en aconseguir
apeo/llar diics pilotes de les ,nolt es que flor, i coma l'Espanyol per aa pent
re P udre el 3Iadrid. i els que nam, o
es desIlien del Barcelona i sembla que
van
passeiar-se
per
davant
de
la
pura
as
sotriunitats.
Iii
van
ten a les Ir g
estigui inolt Inés Sen classificat,
iret ar a mancar els em p atas/es del 3la- de Zamora s:nse que trobessin qui les
s. O. s.
empenyés amb encert. Solanicnt aqueot
drid, qua ercit pacs i encara rslaven

NOTES CURTES

das csinentats com els militants
ats pecque
la categoria mes qualifie
disputin. Lenglet Rail el tiatrer
titu l ar del eampionat.
tu altre titol que hacia quedat
va,:ant es el deis pesos lleugers. l'erderat Baudry, Cl, des boxadors
eignats per la rederació, bao signat
ei corresponent contrae:te per tal de
disputar-bel a Rouen el vinent dia 17.
En las altres catenarias de pes els
titols in campió un igualment c ° bejata. El deis mosca, per exemple,
sera posat er joc per Angelinaan
davant hataille el prOxion dia lt
d'abril. En el pes mig fort, Abel Argolla, can/pió, te ja un nou rhailenger: Alex St an. En els welter k.15,
poSillIe ‚Inc Tener sig ui b en acial
enfrontat a Lecadre. Sois Mar.iel
Th11, el campie dele mit)ans, és deiaat tranqu i l veis g ens comP atri o tes
191, no obatant, es ven aeaeltat Pelo-1
que tallen emparar- s e del set' titol do
(amoló del no, n. Entre aquests
ba e! cattepió d'Europa de la categntia, el belga Gustan Roth. El mate
ja ha eetat acordar, i és probable que
rls dos boxadore linitin a Parls
l'aire lliure pel mes de maig.

Malgrat la superioritat técnica del Madrid, 'Espanyol
aconsegui empatar a dos
gols
El diumenge .paasat, el Catupionat
LlIga va nefinir-se. L'Athictic tic
Bilbao, requ'.0 mes regular de iota
la resta, ha quedat proclamat campiö,
despees d'hatee de pa.€sar en la darri:ra jornada, de resultes del san resultat advero amb el Barcelona, una
nUca dincertitud per tal tic no seorus amb la sorpresa que fos el Madrid qui confirmes en possesaiO
titoi de referéncia. Per aquest motiu,
el mata Espanyol-Madrid, celebrar
az.bans-d'alur a la nostra ciutat, havia
adquirit, ultra l'interés de consuemd.
un allicient Inés decisiu, car amb ell
el Madrid pocha intentar de Jugar-ea
la darrera carta.
Lii Ilota, a pesar de l'inters vis:ble que tenia per un deis dos protagunistra. e, va desenvolupar ett Un
29ette bastant discret. El Madrid, a:
primer tennos, va superar netanient
l'Espanyol. No tant sois en l'aparean
duninni. sinó Ln la manera de portar
els avançamenta, La davantera del
Madral, reolzada súliclanneat per la
lima rultjalia, va acemseguir que lea
seres evolucions fusain observades co
'aspecte tècnic, malt superar al de:a
seas contrincants. LI qutnort atacaut
blanc, capacialtitent dirigir per LitaiL
Regueiro, atta, el seu inunediat
l abonador Lazeanu, va realitzer combinacions bella:ocia plasmadcs, la majciria de les quais dei g aven eittrcrure
attaai actriure aso nuaalbilitat decaer
sransft.rutudes. En y anri, la davantcra

El Campionat de Lliga
RESULTATS DE DIUMENGE

PRIMERA DIVISIO
Espanvol-Madrid, 2-2.
Betis-Barcerana, 1-G.
Athletic de Bilbao-Racing, 3-1.
Oviedo-Dunestia, 3-2.

Valencia-Arenas, o-o.
SEGONA DIVISIO
Sabadell-Sevilla, 2-2 ,
Osasuna-Celta, 3-1.
lra-Sporting GijOn, 2-1.

Athletic Madrid-Alaves, 5-o,
Coruna-Mnrcia, 2-1,
TERCERA DIVISIO
Saragossa-Ginmastic,
1.teetrario-Baracaldo, 1-1.
Valladolid-El:e, 5-2.

Lis puntuacions
NUMERA DIVISIO
.1thictic
Madrid
Racing
Betis

J. G. E. P. F. C. Pm.
ì 5 61 27 21
18 tu 2 6 41 2,1 CO
18 91 8 39 39 to
15 9 1 8 29 30 lo
13 7 4 7 / 9 33
18 8 2 8 31 47, Itz
1/4 7 3 8 41 42 17
IR lt o in 42 4,1 16
1S 3 4 11 iS 39 su

18 II

primer grup

I.a viet;atia obtinguda per l'equip
sobre reman A en la jornada celebrada el diumenge passat situa aquest
(quia ccan al probable guanyador del
primer grup.
L'experiencia dels concursos celebrats
en els darrers anys, repet:da tanibé
el present, ens demostra que senipre
guanya el Colmara aquell equip en el
qual sorgeix una inesperada revelaciO,
que esportirament té malta importancia,
però que recnicament ve a desbaratar el
diiicil treball ele la Comiasió urganitzadora, en procurar d'arrenglerar els
cquips anda la Inés perfecta igualtat a
fi que . comersin c'e la inde-

cisa das:iiicado fins als darrers

En el concurs d'enguany manquen
encat a alguns partIt 5 i la podeni con.
sideral- l'equip 11 cono el ruee segur candidat al primer noc. l'erque er, aqueet
egaip lia sorgit una revelacid amb la
qual 110 compraren era organitzadors, i
taquear es Lepage. el ¡ove nedador ingressat darrerament a les fdes del
C. N. Barcelona, el qual en cada nora
jornada minora la seva actuació, Ira.
dioi.la en raluosoe pionts per a la classirieaci6 del sen equip.
En la jornada del diumenge passat

La Boxa

B asEn el segon grup també
soli una definitiva vieviria subte
A i ja es pot considera,. era .
vaanytador del segon gsvp. Els nonas

de Balanzó i Vilaldach. de l'equip 8,
turnaren a ressonar (oil a Sutures t ç p?rance:, en les prov ..; d'esti13, i Marti II guanya els cent meres estil ruinre en l'arribada mes emocionant de tota la jornada.
Els resultats técnica {oren els segiients:

CRUP PRIMER
Equip A contra B
Cursa roo metres !liare:
1, Lepage, B, 1 m. 11 i. 4-/O;
laard, A, i in. 12 1. 2-101 3. bteaiai 5.
1, ¡O. 13 a. 0-111; 4, Ninis, A, 1 ni.
ab s.
Curso 1 1•20 ili. braça:
1, Toepier, A, t m. 38 5.; 2, FeliU,
B, t In. 34 S.; 3, Olirella, A, t in. 36
In. 43 s. 4-le.
s. 4 -lo: 4 Morra, B.
Cursa ton tn. dors..
1, 0r/obrare:la, B. 1 m. 30 3. 8,11:
1, Lepage. B, 1 m. 43 s. 4- 10 ; 3.
Heindenreich, A, 1 nt, st s. bato; 4, Fedi, A, I ist 59 g.
Cursa 4 per aoo Entre:
1, Burcct, Carda, Segalà, Lepage, B,
12 rn. 23 s. 6 - 10; 4, Arcana Olivella,
Isard, Heindenreich, A, 14 rn. 11 s.

Lepage assoli el primer lloc en els cent
mentes estil lijare, després d'una cursa
mis tard , una passada de Valle a' mala igualada anal> Isard i Segalà i rePalia de water-polo:
Blazquez. fea aparèixer el segon gol.
Equip A: Motines, Fedi, Arranr,
a l'arribada per dècimes de segon,
1 un minut e,cas allane de 11mal. sulta
Dorea,
Isard, Ponte . . Nubiola, a gols;
i en els crol nietres dors es limita a fcr
Edelmiro 1, obtingue l'empat.
el segon Mulera Ointirascna, cl seu equip B: Castellar. Pan. Torrents,
Job& company d'equip, en una prora sense Ima g e. Burcet, Ciar:da. Feliu, o.
Arbitre, senyor Gamger.
cap interée /sentiré ja des dele primers
El Betis guanya el Barce- metres s'estahli l'ordre d'arribada, i
PUNTUACIO
Encontres ce:ebrios: Equip B. 3;
aquesta eruara fusa efectuada avise
lona per un gol a cap
més petita lluita i Suhl uns temps malt 285 punts. Equip A, 4: 243 punts.
Sevilla, 4. - A f camp del Patronat superior al ile le, paasades actuarions. Equip 11, 3; 180 punto. Equia C. 3: 163
pit el punts.
Ecu e:s cent mires butaca
5'lla jugar el darrcr partit de! Torneig uit Lligucs entre el Barcelona pudador Toepfer zasali per a Eem li n A
GRUP SEGON
l'iinit a virtória en les /aireas. Cal rei el Beeis.
Eydp A contra B
El partir 5 . 11a caracteritzat per a- marcar le5 grana emultrions (Vaques;
Cll r.fa 100 111. ¡liste:
patia d'amlodós bän.lols. Tot indina estiliata, el qual, cense cap pla d'ent, lIarti II, A, s un. 15 S. 6. 1o: o,
a creure 'Inc Cl partir acabaria ainh trenament. es mame en el Bot dels im- Torres, B. j in as s. 8 . 10 u 3. Loases.
un empat a zero, i els catalans, con- batata en at i tnest c0nLuz5.
A, t m. lb s. 4 - 1u; 4, Oribe, E, 1 un.
vençuts d'aiaO, des r le inig partih
1.a prosa de rellevaments 4 Per 200. 14 S. 4-19.
esiorç a mantenir per no diterenriar-a
e de les altres
posaren tot
Cursa ton M. hra(4:
aquest resultat.
les jornades precedente, roo tingué Cap
1. Vilaldach, B. t in. 32 5. 6-to: 2,
Un dels lionses rnillors de requip momear d'interés. Va enatorar requip
Sala, B, u in. 39 5. 3-10; 3. Bonacasa,
eatala ha estat Zaloalo. Iba treballat Per Mol/ de dos minuts d'avantatge.
A, 1 an. 41 s.; 4, Duran, A, 1 In. 41 5de
water
pala
Pm
cm
acsa
intacta
mantertir
partit
iiloona.
;trper
Fa el
4t0.
Pons.
l'equip ..A es resala:11a de la derrota ohC arla 100 ma r es don:
. ha estat /imp ida en les curses. Demnes d'una
A la primera part el inc
1, Balanzó. B. 1 ni. 33 e.; 2. Fort,
altern. Despres, els catalans s'han primera part força igualada, a la se- .A, 1 ni. 39 s.; 3. Monteainoe. A, t on.
reple gar, i Zabalo sita fea aplaudir gana atanscein ilup0Sar-re i va domi- 45 s. 2 - 16; 4, Viialdacli, B. t os. 56 s.
per les seves decidides interventions. nar netament. guanjant per cinc gals 7-1o.
conseqpancia d'una lesio, ha liagm a cap.
Cu rsa 5 per so llittre:
id canviar ainb Cabanes. i aix9 l.a
l'er la duresa amb qué es bi gà el
1, Bofill. Deseca III. Oribe. T /reas.
aleuns
moments
en
reeorda
id t que l'atac catalä hagi perdut lt
ene
partit
Sala, B. 1 ni. an 5. 2-10: 2. Llacer, Ropoca coordinaci9 que baria tingut ele darrere encontree, peK, en altres mero, Valls, Longis, Martí 11, .A. 2
obstant
ela
resaltat
fins Ilavors, afavorint no
ocasions es poeue apreciar el
I. 2 - 10.
m.
betics (pian mancaren anlament dos le dree mesos d'entrenament. Ele ataePartit de reater-poln:
minuts, puix que. finan tot fria pre- constante a una i altea porta fiaren ranEaMp 8 u Teta Caste11:1,Fina. Feil,
vente que el partit acabaria a zero g a mor es rei+e un partit foro interes- Torres. Palana Vilaldach. 4 vis; emlip
Una/mino
poeta
considerar
en una avancada insulaa.
sant, el qual haurieni
1.1acer. Ctelvi s , Peti'l, liernesineg,
ha rematar usa passada /l'Enrique i con, a hu, si en alvinas jugades no lla- Omite, Por,. Valla 2.
ha ac.m a eguit el gol de la victòria. gues aparegut ch joc hrut i intencionat.
Arh.itre, se/letra Unte.
que tal pobra ri g ió produeix en l'esCompon ien c's equips:
PUNTUACIO
Belio: Urquia g a, Arqueta, Aesa. puta/loe.
Entoatres celebrats : Equip B. 4: arel
Pela venerdrec poden/ remara .r lar Adolfito, Saladrcro, Larrinaa, Saco.
cenit, A. 4: 245 punt s : enuip D,
Caballero, 'Una/mino, Leche i Enri- tracin de Nuhiola i Isard. u polo ven- punts:
3: 169 pomas: equip C. 3: t62 pinte.
çuts, de I.epage.
que.
••••n•n••••n
Nao-Mona/ Nozui:% , \M'acampa. 1111••••111• n-.
Zahalo, Santo', Font, Pcart I, VenCICLISME A BILBAO
tolr,ia.,,,,Trujillo, Morera, Goiburu i
cai
Diumenge s'etectuä a Bilbao la prora "Coila Santo Daminsto - que per %egana regada 0rgannza e1 PeriGle "Es -

Tortuosa, O - Polo, 2.
Donústia,
Hesidèueia, t - Club de CamOviedo
po, 1.
ESpanyol
- Polo
Barcelmia
EI parta T
An eras
ea
pign
Al camp del rierrassa
'diumenge el segon partit 131j1111criNAL
SEGON.‘
final del Campionat d'Espanyii
J. (7. E. P. F. C. Pt.
entre l'equip titular i el del Pulo.
17 lo 5 2 50 27 2.5
Sevilla
Cont es recordara, el primer paritt it 2 5 45 28 2 4
At. Madrid
til. Jugat el diumenge anterior
111 ro 1 7 41 31 21
alMcia
acaba amb la vieterla mínima
Celta
1 8 9 2 7 44
sparting
R 'u 8 3o 38 la
del Polo per dos gols a un.
ta o o 9 47 39
tl.asnna
Aquest segon partit ìiuvi.0 ..11151ea;muyuli,ta actuava (11.5,:uh25i01111,la a-cainita
18 7 3 8 31 33 17
pertat gran expectariö i el can'',
per culnplut, aLnat une InulUés rechine
18 7 2 c) 31 43 to
Irfin
del Terratisa s'ompll lsen bè. A y
ni tant sola en una sola jugada. A
1 7 4 4 9 3 0 43 12
-biträelsnyoAbat.ielqupo
pesar de la tasca iitesgotable de So- Alaves
ab 1 3 12 18 60 3
fiaran els següents:
ler. en at:uest temps, que empenyIa
TERCERA DIVISIO
la davaittera a l'atas:, aquesta, per leaTERRASSA; Sarrh. Araaetnir,
t:tud, eleseolseriú i manca LrentusiaLJ: G. E. P. ji ,C. Pi.
Durn¡ngu, GlIebanel, Argatioir, SiEl Sabadell i el Sevilla
lue. senil.lava timiticuit 11 n 1c les figure., Valladoli.1
2
3 3 oo
mó, Franeino, Badiella
rimpressionesde Zamora i Qutacoccs
3 2018 04
S a ragossa
Roig, Badiella (J.) i Indurin.
empaten a dos gols
puix que les fallades dels seus Itaracaldts
sin,
1
1
6
5
3
3 u
POLO: Capdeviltt. Kaltnitnn,
elennents -1 riondo i Erielmiro /I - ,
2 1 o t 7 ti
Amicst partit fou aprofitat pe! SaCailä, Iluguet, Gracia. 111,11311. La U. E. Santbotana s'adjudi ca el oarticularment, catasen a l'entre del I oernim
3 m i 2 2 7
badell per celebrar la diaila s'el Club.
Lacort. Tarruella, Rodin. Querall
dia. Din: re aqueala monotonia, per GininaMr.
títol de Campé de Catalunya
200 2Ioo 1:enetastre no fou de gran e/enlatar:
part rEspanyol, 1 amb un xic mes
Patrono.
mes: el púldic en sorti un nie
Torneig de Classificació es
da s:stoattat per part del Madrid, es
La primera part va deeer
RESULTATS DE DIUMENGE
decebut, per ho-en deixat marear els
que
el
at
descans
senae
va
arribar
vallada. Amb tol. Tarruella n1 rap
l'empat al SeSanthoiana-Bareelona. 3 8 a 1).
jugadors
izEsut.T.us DE, 1)11.1ENGE
partit carre,pongués a l'expectacii,
aminCADCI-Joveniu1. la a 3.
de 2i minuta de jue pp
SEGONA
PREFERENT
qtr, hacia deseetllat.
per
acaes
dóna
Andi
aquest
partit
aa. guir un gol. La primorn par(
fam
m algies
si
Vallan a, ab
n allabitra
daai.s
En reprendre's el partir, i al cap
Andreo-Sari, , 2-3.
araba amb un a zeta) a favor del hat cl Campirmat de Catalunya. Des- (runa escoria, l'Espanyol va coma:lijar
taca la victòria neta del Santboiana
Terrassa- al antiTea.
Eilaguirre,
Ettzkaiduna,
II
a:
Sevi
Polo.
p licions del rail, a c t aajma tn , a ter un joc Ines eteetm degut
Ettro-Martincne. n-/.
Sehara. Pefua, LOpez.
A le segnne part domina quel- les tor
n1,115,31111)1113 i per tant la sie- nu e la sera darantara va jugar ami,
Tnrruntegui, Campanal, *5 a c hs e i
LA PUNTUACIO
toro 1Wa PI Polo. 1 al tal. de 2 0 noria assolida sobre el Barcelona fan niés entusiasene i ran j de g a que ei: 12
Caro.
par: amertor. Doto g neelo i Pral, a Sans
minus Polonio neonaegall el se- ben Incre.ruda.
7 6 1 O 17
Sabadell: liräcia,
v a.
La puntuació final del Campionat eäreee dels Inials va a oir
gon gol. i el partit finalitzà
Martincric
7 4 1 2 lo
Duran, Sitges, Crespo, Calvet, Cual.
ben
prrillmes
per
S:111aCI0115,
san
crear
la victiiria dele de Barreloiia, de Catalunya re s ta toin segueix:
12
eerrassa
3
73
ai lràndol adversari i aleshore, cedeBarredor, i Estere.
ei tornes e matear.
7 4 0 3 12
F C.
tens e que•
JG.EP
.
(- alce, al cap de quaranta-quatre
•
-•
-•
ve ni la Bu i ta nleS igualada interes- Unen
7 2 I 4 10
Pantholsita
O
I T 3 2 3 3/ 1 „a j. lila'gaaa • aconseamit l'enipat. IIIanrcsa
minuta de la primera para inaugura
6
10
o
7
1
Sinit
Andreu
to 7 / 2 74 y, 27., el Madrid va z,rnar a evalenctar
Cornella
el marcador d'in] atit itrparab'e.
Barcelona
compenetratiO de la seva darantera,
Al cap de Nuit mimos de represa
Torneig Català
I1
t 3
7 7,3 5.
9 . '2294 21-'5 i les seres evoit:cfnits no finiren
CatIci
la partida. Cual llançA la hala imto o o 8 19 Ion 1
joventut
Jitaiiter-M,illet, 2.a,
que un non punt els tornava a donar
pecable, perito relontja Euzkalduna,
QUATRE CAMPIONATS EN Universitary to o o su o un
PipolIcl-Espanyul.
sunerioritat. L'Espanvol. nri eisstrari.
Gual, amatent, int-oan i el segon gol.
QUINZE DIES. - -L'Auto", ite
va deixar !a modalitat d'entprar-se
:z ara Cuttat-S2111' ..iit, i0-1.
El domini del Sabadell s'accentu:i
la defeatiiva per inie:ar una altra ve-.
Paris. in remarcar ene q uatre troj
Badalona-Granuileas, 2-2,
inea i mé s t 5er6 Fiera executä una
de campionats de Franca stran poizada noue avançaments. els gpal,
falta al mig de! tettrens . , i Canipanal,
LA PUNTL-ACIO
ESTACO DE SERVEI a les aezhailen no ca troba la manera
sats en Me en abres raids combar,
d'im top de cap. apuntà el primer
de traileariliar - las. La Puita, 1,er
I
10
ti
8
que es disputaran dintre cl curt pr73'
gol pe', visitants.
MONUMENTAL
7 4 2
riode de dues, setmanes. El primer
aanest teinr.; , va sc{r:r
-9 la in
tan:.
I ,rallol'ers
Apro;itant el descontentament lo7 41 2 2! 17 9
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NATACIO
El Concurs d'Hivern del Club Natació Barcelona -

s ses

Dues proves socials

by

lo ; recorregut era de 3.755 meres.

1..4. DEL C. C. GRACIA
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Campionat de Catal unya
Una jornada de resultare completarnent normals :: Els equipe capdavanters s'afirmen en Ilurs posicions Situada) del B. B. Manresa :: Els
Breu comentari
nostres èxits
La del diumenge fou una d'aquelles
jornades que, «mi avançàrem en la
nostra edició del mateix dia, es pot
qualificar de pur tramit.
Els equips que en anteriors jornades s'havien situar en llocs privile:
pare s'afirmaren en llurs posicions i
acabaren de resoldre alguna petita incacnita si és que encara quedara algun dubte referent a la qualificació
eue finalment ocuparia cada club.
Sernos el calendari, aquesta jornada
hauria hagut d'ésser la darrera del
nostre campionat. pera els innombrables retarde i suspensions a què ha
estat subjecte en el transcurs de la
temporada, ha fet que no íos aquesta
¡ornada la que tanques la disputa de
la competida) de mes envergadura
que es porta a terme, diguem-ho aixi,
a profit del nostre basquet.
Fa ja alguns dies que nosaltres, des
d'aquestes acollidores columnes. apuntärem al lector aficionat i esportiu
que anävem a emprendre una tasca a
bastament ingrata com es la de pronosticar, amb mes o menye encert,
els resultats que s'assolirien en les
diferente jornades del torneig catalä.
I ja gairehé ¡Mida la segona roba.
i amb ella la disputa d'encontres entre
equipo de primera i segona divisió.
rodem afirmar, sense que se'ns pugui
titilar de superbs ni de pretensiosos,
c aquesta tasca tan aspra i dura, i
a la regada deslligada de tot partidisme poe adient amb la finalitat
l'espora s'ha vist corresposta anib
un. si no sencer, força encoratjador
exit.
Hem fallat. és ben cert, pera amb
medra mes prodigalitat hem encerrar
en els nostres pronòstics.
Per tant, conträriament a ço que
moles han afirmar, hern dignificar
el pseudianirn d'aquel] Cheops futbolista, que en aquells dies de M'ira
contra la incomprensió es veié superas per raaandó dels mse no creieren mai en l'eficäcia de les seves proferies.
ens enfilem massa, pena, perqué n'hem encerrada una. i cenyimnos a la nostra tasca, que ha d'esser
sempre netament informatiia.
es.
En el primer grup de la primera
divisió notnés se celebra un encontre. i aquest fou el que dona ocasió
a la Penva Coratge de renovar les
seves activitats esponjees, monientäniameat paralitzades. I per cert que
d'aquesta dignem-ne reapar7ció n'hem
rehut una agradable sorpresa. I és el
rnder constatar, com ho ferem el pass at diumenge, que tot aquest darrer
temps crinactivitat no l'ha perjudicada
en el mes mínim.
Veiérem una Penya friega animada
anth ganes de quedar hé. l.a
Sia del nostre companv Vilaldach
amb securetat l'aplicació oportuna
d'una injeccia d'energia.
El seu contrincant, l'Espanyol, superior en classe, trobä en la Penya,
en alguno moments, molta més resistencia de la que esperava. A veure
si amb els encontres que Ii manquen
pot arribar a recuperar aquella bella
forma que tan bones actuacions li reporta.
La partida Esportiva de alataró-

.
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B. B. Manresa no se celebra, i els
punts t'oren donats als rnataronins,
puix que el Manresa. segons tenim
entes, estan en situació re rebellia, ja
que no ha satisfet la penyora que li
ion imposada arnb motin deis incidente que ocotregueren en el seu terreny de joc.
De l'abre grup. el Badalona no jugä
anrls renergia del C. C. d'Hospitalet,
i perdé per hon marge.
El Barcelona tal cona avançarem,
surtí rencut del seu xoc amb libro
de Matara el qual arnh aquest resultant ha rubricar dignament la seva regular i magnifica actuació de tot el
campionat. Be pels nurenes.
El Laietà, iniciant potser ama, retard la recuperació d'aquella forma
que el fea temible, guanyà el; Joves
per algun marge.
En segona divisió, el Juniors. d'Hospitalet. es desfeu de l'Atles Club per
una bona diferencia. El Auges s'adjudia la partida per incompareixenga
del que Irania d'ésser el seu contrincant, l'Aeronáutica.
El Cornellà no trobà cap dificultar
res barre per una notable diferencia,
1 • Iris de Matara, el qual, tot i esforçar-se molt, no pogué resistir Yescame s a dels nois de la Unió Social.
En el segon grup d'aquesta divisió
cl Ripollet liaré gairebé escandalosament el Cadci, el qua: efectuä un den,
pitiors encontres que li hem visa
Els Escletxes. de Papiol, tul i realitzar un bell encontre i efectuar bu ruques ju g ades, perderen davant del
potent Athletic de Sant Gervasi. per
la majar eficäcia en el tir d'aquest
darrer.
I, finalment, Intendencia. ensenyantnos com es po s sible assolir el primer
lloc de la divisió. sense perdre un sol
encontre guanyä per una gran diferencia el C. N. Sabadell. tot i que
aquest darrer presentà un equip mes
potent que en altres jornades del nostre Campionat.
Per les dudes que tate:: amunt donen pudran fer-se càrrec els nostres
lectors de quines foren les principals
característiques d'aquesta jornada. que
gairebé podem afirmar. per la relativa
importancia deis encontres que resten
a disputar. que es la darrera del nostre campionat.
Ara. i en dates posteriors, comentarem i ens ocuparem dels encontres
que es juguen en categories inferiors,
i potser tindrem ocasió de fer-ho amb
els que anomenem asos, puix que, segons noves que tenim, bi ha alguns
tornei g s i festivals en perspectiva.
HOMENATGE A L'EQUIP
MILITAR INTENDENCIA
A l.tr. eirtins al migdia. atentament
convidats pel nostre car arnic Link
LapezCaparras, tinguérein ocasió
d'assistir a lacte-homenarce que el cos
d'Intendència oferí als juaadors qua
tant be el salieren defen s ar i que, esportivament parlant, tant alt collocaren el seu pavelló.
A aquesta dentostració de simpatia
ent ers els atletes guanyadors hi assistí tota l'oficialitat del ros d'Intendència, amb el seu coronel Pere Calvo i tina nodrida representacia de la
premsa de Barcelona, entre la qual
veiérem alguns corresponsals gräfics
de la nostra ciutat.
L'acte resultà sumament simpatic,
no tan sols per la seva significació,
5in6 també pe! caire de simplicitat
i senzillesa que se li donä.
Després del lunch feu as de la

paraula el coronel del Regiment, senyor Calvo, el qual, amb mote amables i entusiastes, subratlli la importänoia i significació del triomf que
assoliren els seus soldats en el terreny esportiu. Fou llargament aplaudir.
Després, i en nom de refluir', eom
a capita., parla el nostre volgut amic
Borrell, el qual, amb força elogitincia, donà les gräcies en nom dels
seus companys i expressa els seus
mes ferms desigs de continuar assolint èxits com l'actual. i si hi cap, superar-los. Fou ovacionar.
Des d'aquestes columnes ens plan
infinitament d'adherir-nos a l'hemenatge, i fem ben patent al mateix
temps el nostre agraiment a l'amable amic Caparras. el qual fingiré
per la premsa i altres assistents atencions i deferincies sense Jimia
ROLAND
RESULTATS TECNICS
Primera divisió
Espanyol - P. Coratge. 31-10.
Esportiva - Manresa. 2-11.
Segon grup
U. G. Badalona - C. C. Hospitalet. 13-26.
F. C. Barcelona - Iluro de Mataró, 26-31.
Laietà - U. C. de joves, 30-24.
Segona divisió
Juniors d'Hospitalet - Artes Club,
36-/r.
C. E. C. Bares - Aeronáutica. 2-0.
U. S. de Cornellà - Iris de Mataró, 21-12.
Segon grup
Ripollet - ladea 33-17.
Intendencia - C. N. Sabadell, 29- 10.
Eszletises - Athlitic, 13-29.

Motorism e
II GRAN PREMI DE BARCELONA
CAMPIONATS D'ESPANYA
33 d'abril de 1934
Confirmant tot el sentir representatiu que enclouen les grans jornades
motoristes. rHonorable President de
la Generalitat de Catalunya sala dignar acceptar labt patronatge i la presidencia d'honor dels vinents Gratis
Premie de Barcelona de Motociclisme que per segon any dun a tenue
el Moto Club de Catalunya. dins el
circuir magnific de alontjuic, per a
la data 22 d'abril vinent.
Aquesta deferencia que representa
vers aquesta entitat veterana racceptació per part de la més alta representada de la nostra autoritat es ben
significativa, no tan sols de les ga
-rantiesqupdvantl
tasca de posar en peu organitzacions
d'aquest ordre, que per alguns dies
eón terna destacar dios les entitats i
nuclis d'amateurs de tot el main, sinó
d'una manera preferent, i en primer
terme, de raddició que aquests corrente moderns de l'esport de cara al
món Inercia per part de les primeres figures del nostre Govern, ben
penetrare í posseits com estan de la
transcendencia i deis Hube t an directes cont ile prestigi internacional que
porten en ells.
Aquest any, tot coniiant que les
gestione que es porten a cap d'una
manera ben ',lanera i optimista pel
moment, arribin al seu terme, la importäncia esportiva de :a gran jornada
de motorisme sera encara de rnolt
mas gruix que la de rany pasear, el
relleu ¡ l'e s pectacularitat de la (Mal
recorden encara els bons afidonats
que hi assistiren. Els efectes de la
propaganda obtinguda pel primer
exit ha dar dins de :es grans cases

constructores i dels corredor§ inde-

pendents la tònica ¿interés que fa
que ara la secretaria del Moto Club,
organitzada en servei quasi pecinanent, hagi d'atendre continuarnent
precs de soHicitud de condicione per
a poder prendre part en la cursa, procedente dele noms de mis prestigi
dins del petit motor.
A hores d'ara, la jornada es Pot
concloure com un èxit internacional,
per racceptació que dins de l'ambient mis comprometedor per als organitzadors, coto és el sector de participante de relleu internacional, ha
merescut aquesta prova que figura en
el Calendari internacional i q ue no
pasea desapercebuda per als Miesessats. Aquesta perspectiva és avui,
junt arnb aquesta nota de consideració que hem esmentat més atnunt, ohtinguda per part del President de Catalunya, una nota encoratjadora i que
obliga encara mes als organitzadors
a curar que rexit d'aquest any estigui a ralçäria de les selectes collaboracione que li fan costar.
CONSTRUCCIÓ AMERICANA
1934

La característica general-diu l'enginyer Vuilleurnier, referint-se a la
producció americana per a 1934- és
un augment de potencia en els motoso obtinguda d'una part per una major cilindrada, i per altra, amb un increment de compressió, que obliga a
ras de culates especials, el més sovint
amb aleado/1 5 cralumini. Les relaciono
volumètriques aconseguides avui sobre cotxes de turisme haurien sorprès els conatructors de cotxes de
curses d'ahir. En efecte, Hudson va
fins a 7 pel scu model esport. Cadillac comprirneix fine a 6.25; Studehaker, 6.3; Lincoln, a 6.1, i les alises
marques fan el mateix. Lincoln poleix
les cambres de combustió i Chevrolet
modifica la culata per facilitar lentrada i surtida deis gasos, Ben entes
que aquestes compressions obligue/1
a generalitzar els combustibles e.spedalo, el més corrent deis quals és el
tetraethilat de ploni.
Quan a la transrnissió cada regada es tendeix mes cap a rautomatisme deis canvis de maraa. Sön
multes les marques que 'numen el
alono-Drive, dispositiu que efectúa
autornäticament els canvis de marxa
aixf que es deixa de fer pressió damunt de raccelerador.
Nash, Oldsmobile i Buick, conti
nuen fidelmein arnb les marxes sincronitzades, perla de totes maneres
munten engranatges hencoldals per la
primera i marxa morera. Terraplane
i Iludson utilitzen els coixinets
gulles i Reo obté la marxa entera
p er un sistema planetari de dues relacions.
Quan t al frens , Buick presenta un
servo-fre de depressiú perfeccionar, pera
la Gene ral Mot ors dedica els breas hidraulics a algunes de les seres marques. Els folres de fre moderns són especialment resitents a calor.
També s'han perfeccionar les cobertes de les rodee a fi crassegurar un
mill or roda men t i un silenci mes complet. Els talons han estar reforçats lenint en compre les reformacions dcgudes a la baixa pressiú d'inflament dels
neumätics. Igualment co popularitzen les
cambres inrebentables.
Dos altres punts que orienten decisivament els cunstructors americans són
les rades independents i els acarrossats
aerodinamics. Tan una com altra tendencia semblen ínspirades en antecedents europeus, i no és estray de trobar
Co les marques americanes més acreditades unes solucione telatvament antigues degudes a la producciä alemanya
o francesa de fa alguno anys.

tes dues proves, ofereix el resultat
que segueix: 1, Pereda, Club Alga.

ESPORTS DE NEU

Josep Pagès, de Berga, i el seu
equip, Yencedors en la cursa
comarcal de La Molina
Diumenge es corregué a La Molina la cursa comarcal d'esquís. organitzada per la Secció d'Esports de
Muntanya del Centre Excursionista
de Catalunya, la participada en la
qual era reservarla abs esquiadors de
les comarques pirenenques.
L'entitat organitzadora es proposä,
amb la celebrada d'aquestacursa,
propagar i difondre la práctica de
l'esquí entre els hahitants de les c o
-marquesplbndacie
neu més abundancia podrien reportar.
El nombre de concursante d'enguany supera en molt el de rany passat; assoli un total de 36 esquiadors,
i també per equips la participació fou
molt nombrosa.
Guanyä la cursa Josep Pagés, de
Berga, qini s'adjudieä la Copa cedida
pel president de la Secció d'Esports
de Muntanya, senyor Guilera. Per
equips es classificä en primer lloa el
de Berga, el qual inscriura ele esquiadors que l'integraven-Josep Pagès, Josep Solana.s u Josep Badia-en
el Trofeu del Centre Excursionista de
Catalunya. Per a adjudicar-se definitivament el trofeo és necessari guanyar-lo dos anys seguits, o tres d'alterns. En la classificació femenina, la
senyoreta Carme Nogués. de Vic,
s'adjudica la Copa Termosan.
La cursa es corregué sobre un recorregut de set quilòmetres i la classificació ion la següent:
t. Josep Pagase (Berga). 49' II".
2. Josep Solanes (id.). 50' 50".
3. J. Roquer (Manlleu). 5 0' 53".
4. Francesc Pantebra (‘ '.C), en
5 1 ' 43".
5. Jaume Gudiol (Vic), 51' 55".
6. Josep Mill (d'Alp), 52 50",
7. Ventura Roca (Vic), 52' 53",
8. Josep Badia (Berga), 53 25".
9. Josep Muntanyä tBerga), en
53 41" ,

ro. Ramon Vinyeta (Torelló), en
53 ' 47".
Manuel Surroca (Camprodon), Miguel Costa (Camprodon), Pau Estoluiré> Josep Bartroll (Vic
Rafel Rubio (Puigcercla). Fins a 33
classificats.
La classificació per equipe de tres
corredors
1. Berga, en 2 11. 33' 26",
2. 'hic, 2 h. 36' 31".
3. Carnprodon, 2 II. 52'
4. Alp, 2 h. 52' 52".
CURSA DE PARELLES MIXTES
NURIA
Diurnenge tingué lloc a les pistes
de la Vall de Naria la cursa de parelles ;Metes, organitzacla pel Club
Alpi Núria, d'acord amb la Federació Catalana d'Esqui.
La cursa va resultar molt renyida
entre les parelles concursante i va
donar lloc a una bella competició.
principalment cii els primer; classificats. Prengueren la sortida 14 pm-elles, de les quals sen classificaren
deu amb l'ordre següent:
1. Senyoreta Lisset i E, Fleischer,
19 m. 30 S.
2. Senyorcta I'. Soler i E. Soler,
19 m. 40 o•
3. Senyoreta L. Montease i R.
Monneuse, 21 rn. 20 s.
4. Senyoreta A. Fenech 1 R. Amigó, 22 m. 6 s.
5. Senyoreta A. Ros i Jordi Carreres, 22 ni. 15 S.
6. Senyoreta L. Cadafalch i M. Al_
bareda, 22 m. 20 s.
7. Senyoreta M. Estebanell 1 E.
Adler, 23 in. 28 s.
8. Sen3oreta M. Tous i R. Goula,
24 ni. 5 s.
g. Senyoreta L. Massana i R. Be-

amb 9207 punts; 1, Kapf, Pdalara,
amb 90 . 97; 3, Cufiar, Peaalara, anib
90. 15; 4, i l as, Peñalara, amb 89.52:
3, 0-44, Club Alpi, amb 8826; 6, Ber-

tran, Centre Excursionista de Catalunya, amb 86 . 32, Segueixen fins
a 25.
En el trampolf del Puerto de Cotos es van celebrar els salte.
Van sobresortir el madrileny Fèlix Candelas i Vilaró, del Centre
Excursionista de Catalunya. El Pri
ter un salt de 2)5 metres,-merVa
pera el català va saltar amb mis
estil. En el moment que escrivim
no sabem el noni del vencedor.
SIGMUD A LA MOLINA
TRENS EXTRAORDINARIS
PER A DIUMENGE
Preveient un gran contingent d'excursionistes i esquiadors per al data
menge vinent, amb motiu de l'exhibicid de salts al trampoli de Font Canaleta (La Molina) pel gran campió
mundial, el noruec Sigmud Ruud,
s'organitzarà un doble servei de trens
laa
ict iralsel tren de cada diumenge, que
cope
surt a les cinc de Barcelona, en sortira un abre d'extraordinari a dos
quarts de cinc directe a La Molina.
El despatx de bitllets per a tots els
tren; té lloc des d'ami, de set a nou,
a la taquilla habilitada expressament
a la plaça de Catalunya, a l'andana
del costar del Passeig de Gracia, i
durant tot el dia al despatx central
del carrer de la Diputació.
Es prega d'adquirir el bitllet cona
niés aviar millor, a fi de combinar el
servei d'acord amb el nombre de viatgers.
Es fa avinent que diurnenge al matí no es despatxaran bitllets per a
La Molina.
A fi d'evitar aglomeració a la tornada, el; bitllets despatxats ho seran solament per als trens que s'indicaran en el mateix bitllet, i que
haurà de sollicitar-se en adquirir-los.
De Puigcercla també sortira un tren
per traslladar-se al mati a La Molina.

ran, 24 m. 22 s.

Senyoreta II. Eguilar i A, Ferrer, 25 ni. 35 S.

UN GRAN RAID FEMEN1
Sis joves esportives txeques preparen un raid automobilistic que haurä
cornençar a primers de mana El raid
consisteix a seguir un recorregut del
140 mil quilarnetres, amb el següent
iterad: Praga. Francfurt, Marsella, Oasis, 13iskra, Tougourt, Bou Saada, Alger, Oran, Fez, Casablanca, Marrakec
i una gran expedida pel desert de
l'Atlas. Les sis noies pilotaran sis colxe s; són els famosos Tarta, arnb manemissió davantera, equipats amb motors
de dos temps i pos c. c., capaços de
marxar a 115 quilòmetres per hora,
amb un consum mon Ileuger. El raid
s'organitza sota els auspicis de l'Autornabil Club Tina,
FUSIÓ DE MARQUES
ITALIANES
egons sembla, dura marques italianes
molt importants es fondran es ti na sola.
tracta de la Srotta Frachini, coneguda marca de cotxes de g ran luxe i
l'Alfa - Romeo, l'especialista gairebé imbatible en la produccia de cotxes de curses. Des d'ara, la fusió en perspectiva,
que segons s'assegura, tindra bloc nsoll
aviat. ha permes d 'eslablir l'estudi dan]
nrograma esportiu molt complet per a
'935-

ELS CAMPIONATS
PENINSULARS
CURSA DE DESCENS, SLALOM
I SALTS
Concursos de velocitat i slalom al
Guadarrama
Amb motiu de les proveo d'esquí
del Carnpionat d'Espanya que, organitzat per la Societat Peñalara, s'estan celebrant amb enorme concurrencia d'esquiadors, s'efectuaren el dissabte pausar dos concursos de descens
i slalom, per a la classificació dels
guate es ciassificaren 50 en la prova
de descens que consistia en el segiient
recorregut: Alt de Las GuarramillasXalet de Peilalara-Hotel Pradera laoren classiiicats: 1, Pereda, Club Alpí;
2, Cufiat, Pefialara; 3, Candela , Pe
-ñalr;4,PCubApf5Balguer, Deportiva Excursionista: 6,
Montalvo, Deportiva Excursionista;
7, Giménez, Club Alpí.
Els classificats en el concurs
slalom, efectuat igualment a Las
Guarrantillas, des del din al Xalet
de Peñalara, foren; 1, Kapi, Peñalara; 2, Bertran, Centre Excursionista de Catalunya; 3, Arias, Peñatara; 4, Moles, Pefialara; ia Arche,
Club Alpí; 6, Pereda, Club Alpi:,
7, Montalvo, Deportiva Excursionista; 8, Cufiar. Peaalara, etc.
La classificació de conjunt, en to-

Noticies soltes
TENIS
Han començat a jugar-se les diferente proves del Torneig Internacioaal
de Monte-Carlo, el mes important de
la temporada a la Riviera, en el qual
primen part gran nombre de jugadors
internacional d'Europa i els Estats
Units.
- El dilluns passat es jugaren les
finals del Campionat de Beaulieu, en
les guate miss Yorke i Austin feren
triomiar els colore anglesos. El nombrós palie aplaudí la victória de la
jore anglesa miss Yorke, que, en mon
bon estil, guanya la jugadora francesa.
Mme. Henrotin, no sense una defensa
desesperada ¿aquesta darrera. Austin
vence sense dificultar el francés Joumu;
el resultar, 6-o, 6-o, 6-1, china una idea
de la fisonomia d'aguces mata, francarnent desequilibra:. El doble fou guanyat pelo francesos Brugnon-journu,
que venceren en la final els alemanys
ron Cramin
Kleinschroth.
AVIACIO
Falziots. la Seccia d'Aviació de Paa
lestra, organitza per al proper mes da..
bril el II Concurs de Modelo Reduits,
al qual podran prendre part tots els
aficionats que ha desitgin. Oportunament es jara pública la llista de premie
i danscripciens.
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MERCAT LUCRE
Les primeres sessions d'aquesta
setmana del sector doperacions a
termini &han desenvolupat en un
•ambient poc optimista, Des de l'obertura de la reunió del Born) que els
valora cotitzaren nivells bastant inferiors a la tanca del divendres passat, tónica que fou mantinguda en el
curs de la dita sessió i ami mateix
en
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la de Borsa. l'el que respecta a

l'activitat desplegada, en general s'aprecia molla discreció a operar, per
la qual cosa el volunt realitzat ion
poc apreciable.
Despres de la tanca persisteix la
feixugor en posicions, i es cotitzen
tons a darrers els segitents cauxis:
• Nords, 48.80; Alacants. 43 . 85; M. Rii,
59.35; Explosius, 132.75.
Tanta fixada pel Mercat Lliure de
.Valors en la reunió de Borsa:

la baixa de les General 5 %, 64.0 0
(-1.0o); la resta manté posicions
anteriors. El grup naviler, hn sostingut, presenta alguna avanços, com
l'emissió 1926 de Transatlantiques.
9 9 . 75 (+1.2.5).
El grup delectrics, aigües i industrials, sense millorar en activitat
operadora, presenta mantenirnent general de posicions, i s'observen millores quelcom apreciables, com; Gas,
serie F, 84.2 5 (+1.25); Energia Eléctrica, 6 96.5o (+1.001: Bous Productora de Forres Motrius, 78.00
1+1.00): Espanyola Construccions
Elèctriques, 89.59 (-(-2.511), 1 Teneria
Moderna, 87.no (+3.00).
De les accions són de remarcar les
següents oscillacions: Gas D, maon
(+1.50); Aigües ordinaries, 169.no
(-ano); Cros, 124.00 (+1.50), i Maquinista Terrestre, 41 00 (+1..10).
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RTES
Durant els dies del 6 al 17 de març, oferim
una selecció d'articles de darrera novetat,
d'immillorable qualitat i gust exquisit, per a
senyora, home i nens, a
PREUS BARATISSIMS
(1) CAMISES SPORTSMAN en tricot llana extra,
MitIliga curta, colors de moda; la talla 1.* ... Pies. 725
(2) PIJAMES de popelín, dibuixos novela!, acurada confecció
Ptes. 1275
(3) CAMISES mescletes gran fantasia, model
americh, amb coll j punys
Pies. 790
CAMISES A MIDA en popelín o zèfir superextra. dibuixos finissims, amb co!!, punys
inicials, tan i confecció acuradissims
Ples. 13'75
CORBATES preciosos dibuixos última novetat Ptas. 185
(4) SAMARRETES de seda artificial, forma esport,
teixit espigueta en blanc i colors; la talla b.
Ptas. 2'90
CALÇOTETS curts, en Fil d'Or, de gran resultat, reforçats, tall americà
Ptas. 3'75
e•e5'.5S-

BRESETES de llana, cense coll, dibuixet haorat de gran actualitat j colora finíssirns;
Ples. 3'50
SOCKETS Oniljons baixos1 en sedalina
hoit resultat, en blanc 1 colors; la talla 00 Ptes. 070
(6) VESTIDETS amb col!, d'estam extra. cus a
llistes, model original, bonies colora; talla O Pies. 975
(7) SUETERS en estain extra, teixit acanalat,
preciós model d"últirna novelat i colors de
S'50
gran moda: la talla 2.•
;(5) VESTIDETS en estarn extra. pullover leixit
Ilavorat gran fantasia, ron novetat: paulaIon punt angtès, finíssirnes combinacions
Pies. 11'EO
de colors; la talla O

(0) BRAGUES de seda ai tiricia!, teixit espiguata, refort. ades, co blanc i color; toles
les talie
SAMARRETES de colü fi, de gran resultat,
forma sense maniga especial, en blanc i
colors; la talla f.'
(10) SUETERS en llana. dibuix Ilavorat de gran
fantasi4, model d'aetualif al, colora finissims; la talla 44
(II) BRUSES en llana extra, prende model, llistes de gran moda; tots els colors d'última
novetat; la talla 14 ...
(12) SUETERS en estam extra, teixit acanala!.
El model de mes èxit per la seva perfecta
adaptabilitat, colors moda; la talla 44 ...

Pies. 325

Pies.

285

Pies. 825
Pies. 1275
Ptes.

Per a apreciar amb tota exactitud la importància de les nostres ofertes, convé examinar
els nostres aparadors
SI ENS VISITEU... COMPRAREU!

AVUI, PRIMER DIA DE VENDA

E

e

DELL
CENTRAL: Via Laietana, 49 i 51 - SUCURSALS: Hospital, 36 i 38
Fontanella, 17 - Salmetón, 17 - Nou de la Rambla, 8, i Carme, 73
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EXPOSICIO I VENDA DE

CRETONES
Com cada any, durant el . mes actual, donem especial preferincia a les Cretones

Per ésser un teixit adequat a la present estació, i pel gran
nombre d'aplicacions a qui pot destinar-se la Cretona és un
article indispensable i popular

MACIATZEMS

JONJA
BARCELONA
BARRERA

Per a vegas, per a quimonos, per a bates, igual que per a
decorar i tapissar, la Cretona és un element essencialissim
que captiva pel seu colorit i atrau per l'avantatge dels seus
Preus

El nostre assortiment abraça tots els matisos 'de la producció
i els dibuixos creats mis recentment
La Cretona haveu de comprar-la sempre ah nostres
Magat zems

PREUS LIMITAD1SSIMS
Café . Bar - Restaurant
Oran confort - Cerval »ara&
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