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AndrA Malraux Goering, obligat a Una non etapa de la política
donar explicacions
sobre
de
Benes
declaracions
Les
descobreix
sobreMiga
La
republicana a Galicia
sobre la seva policía

UN ECO DE LA MONARQUIA

ean
la

LA QUESTIO D'AUSTRIA

vía la situació a l'Europa Central

pell

Els legitimistes austro-Longaresos
es reuneixen a Viena

y ola la capital de
la reina de

Saba

secreta
Berlin, lo. — Referint-se als rumoro
que han circulat sobre el funcionament
de la policia secreta de l'Estar, el president del Consell de Prússia, sena
G oer M g , diu que aquests rumors son
tendenciosos i procedeixen de font interessada a ter creure al públic que la
policia secreta de l'Estat és una organitzaciú d'espies que recorren a mitjans despreciables, com els que emprava la policia dels Governs absoluto
¿'abano i que, denles, s'immiscien indiacretarnent en assumptes de la vida P el rada de la gent.
El senyor Goering, en la sera qualitat de cap de la policia secreta de l'Estat, ha afean que l'Estas nacional-socialista no necessita emprar aquests memudes, puix qu en un Estas potent es
crea sempre una noticia patera, i dintre <fati:resta s'u crea la policia secreta

,-

per Ramon Suarez Pleailo

..-

ex-cliputat

per La Coruña

Per al dia II del que cursa hi ha va ihlusió i les seves esperances del 14
convocada a la ciutat de Ponteve- d'abril, Ens referim a la Galicia repudra una Assemblea Regional del blicada i autonomista. L'altra, negadora

ratas, 9. — "L'Intransigeant" ha re1...mzident que abans-crahir va fer
Partit Republici Gallec—ex-Orga—. della mateixa, morirá ben aviar. Les
perdre lamentablement dues llores al
Lid-aja els diaria berlinesas, i ter frs
—La qUestió de restaurar els Habs- but de Djibouti el seguent telegrama:
"Hem descobert la ciutat IlegencláL'Assemblea és convocada pel cap iones radical-socialistes numericament
Parlament de la República no es IlOtides (pe arriben de l'altra banda del burg no és justificada per cap esdeveni- da de Saba, vint torres o temples sin
Rin,
es
té
clarament
la
scnsacié
que
rn
ment
ni
per
cap
indici.
Ella
no
és
ni
del partit, senyor Santiago Casares són escasses. Les torees d'Acció Remereix ni dues radies de comentari.
encara drets. Al Innit nord de RouhatQuiroga, el qual proposarà la disso- publicana queden cada dia mes prestiLa intervenció parlamentaria del pro- el Mém ratitic alemany ha frodurt ncr- en el terreny de les possibilitats ni en el el-Ehali. Hem pres fotograiies per a
tagonista d'aquell episodi demostrà tiosisatre la noticia de la canferbucia de les realitats. Estic completament d'alucid per tal d'ingressar al projec t at giades, prestigi merescut per la seca
— Corniglion-MalPartir Nacional d'Esquerra Republi- Ileialtat, la netedat de la seva conduc-!Ms a revidencia la raä que les auto- italo-austro-hengaresa que tindrd litt a card amb el canceller Dolliuss i amb el "L'Intransigeant'".
faUX."
vice- canceller Feo- per pensar: primer,
r::ats de Barcelona bacien tingut per Roma la sctinana valen!.
cana. Naturalment, la proposició del ta i penqui, tot i tractant-se d'un parParis, 9. — Andre Afalraux, que, com
senyor Casares será aprovada, u el tit nacional, davant el problema autoa ter sentir que existiert als reunits
Ents al darrce momeitt s'haria espe- que es internacional; segon, que no és és sabut guanya enguatmy el premi Gon•
P. R. G. desapareixerà, coni a partit tomista. feren honor al seu cap ;Musa
candestinament; i no sois va de- ra, una diz •ergéneia franco-italiana i d'actualitat.
No fa, dones. pan de les meres pre- court, va marxar el dia 2a de febrer.
mostrar aixä, sine, que amb la sera la drs-iiiida oposició de la Petisa Enregional, de Vescenari politic de Ga- Ire, bolcant-se sense reserves a favor
en el mes gran secret, cap al desert
fatxenderia grotesca, amb els seus tesa a qualsevol 0,-ord entre Italia. ocupacion s immediates ni llunyanes. Pera; d' Arabia per tal de volar sobre les rui'ida. En realitat la significad'', ga- de l'Estatut. Si a,quests elements aconinsults a Catalunya i al Govern de la Austria i Hengria. En confirmar-se ja que m'ho pregunten. us respandré
llega del Partit era ben escassa en segueixen controlar el nou partit i innes
i
mirar
de
descobrir
el
lloc
on
es
pedefinitiva.
er
linics
m/s
categärica
i
la
manera
Generalitat, va cobrir la seca gesta que aquest acord existia,
els iullitars temps. El seu cap, ministre iluir-lo del seu estil democràtic i rodetroben els temples de la reina de Saba.
de la República fins a la dissolueld ar-lo del prestigi que irradia entre les
d'un gruix d'ignorancia j d'antipatia rerals, ha fct catire les n'al-seres iCo- Suposant aceimplert, si deAbans de marxar, interrogat per un
de les Lonstituents, i els seus homes esquerres gallegues el senyor Manuel
zions i ho irritat clz änims, teirut en la rnä, per un putsch manarquic o d'una al- periodista. l'autor ele
considerable.
"La
Conehtion
dr!
fra.
ca
manera
els
Habsburg
eren
restablerts
Cacl
prineibi
més avesats a les Iluites politiqueo: Azaiia, tindrá exit i p<xlrá reunir en el
No ens sorprenen els insults a
conterCiicia de Reina
Humaine" va dir:
a
Viena.
l'endemà
a
la
tarda
el
ministre
les
amenaces,
ni
les
ingovernadors civils, director; gene- seu senat totes les torees avui escamtalunya. ni
—L'expedida te els seus riscos. es
txee eleixaria la delegació i seria cridat
ralo, etc., caigueren embolcallats en parles en els brots morts del; partits
jades en boca d'un monàrquic tan
seus perills. e On retrobar les traces de
a
Praga.
Crec
poder
die
que
igual
pasentusiasta; la monarquia ens tema
pre en el régim monárquic, poster tue llangueixen sense pena ni gläria.
savia amb les delegacions romanesa i ia reina de Saba? L'Arabia és vasta.
la barrumbada de la política nacional; Comptan, a naos, amb la simpatia
avesats a aquests desfogaments de
Hom coneix la configuració d'aouest
iugoslava.
l'odi carnuflats de patrioteria. En
mentrestant els problemes especifico socialistes i galleguistes, cosa que de
La Petisa Entesa estaria dispersada. per tauler estrany que s'estén entre l'Afriaquella temps els catalans ens n'hade Galicia, postergats sempre en el cap manera no podrà oc/irrer si, pel conca i l'Asia continental. Pugnes terres
loto
els
mitjans.
a
la
restauracid
habsriem sentit de totes; un general
regim monàrquic, postergan' segui- Iran, el dirigissin els elements ex-orburguesa. Acceotaria qualseculla altra sän més fecundes en llegendes i en misren durant la República; especial- guistes. Foren molts els errors. No hi
proposava en pie Senas que Catateris. Toca d'un costal l'imperi dels faeventualitat a aquesta.
lunya los arrasada i sembrada de sal,
ment el problema autonómic, de pre- hagué, denles, coniessiä lleial d'ells ni
raons
i
al
mont
Sinai.
De
l'altre
la
PageneCreielt ene no Si ha en mi n¡ sectavia solució a tato els altres i que propäsit d'esmena, No creiem ni l'una
ja molts anys abans un altre
ri s tre ni ndi de cap mena contra la fa- lestina i la Siria la costegen. El golf
ral hatea hacia sostingut, encès
figurara en primer serme del pro- cosa ni l'altra. La nostra creença es
milia Habsburg. La Castra actitud, la nersic 'a separa de l'antic reialme de
ó, que ala catagrama d'aquell partit. Lautononna fonamenta en que persisteix un error que
patriótica indignaci
Darius.
dels nn5tres U/71;M é, senzillarnent rea:ans calia governar-los amb el "palo",
era, demés, el carni natural que tenia ion funest fer les COSe5 de dalt a baix.
Els Sabeans, súbelas de !a reina de
lista.
irspirada
en
fets
no
en
sentí.
i
aerquè ¿cena 'ens desagraits, discols,
la República per arribar a Galicia mantenint posicions insostenibles, al
ments. Que vi:leida n no. els Habsburg Saba, ocuparen la pan sud-oest d'Ai la base sobre la qual podia assen- maree de la poca massa popular que
Catalunya era un cau de contratenen una sianificaciä. No, d'un ¿'ello rabia. El set] territori pertany avui a
lar -se. No hi bague autonomia, i la queda. la qual no és tinguda en compte
Oandistes i d'egoistes menyspreani d'un del.< seus antics estats de po- les tribus insotmeses, sanguinäries, que
vida politiza gallega — especialment per res en !es gestions que es cenen
-:es. La música i la Iletra de la cander-los separar del seu deati. Cap com- roben els viatgers, i han impedit, fino
Cara és la rnateixa d'aleshores
en els medis rurals, que formen les realitzant.
prarais snlemne. cao renunciament , cap a r a, les expedicions d'arribar a la ciula desventurada "Marxa de Caguatee
cinquenes parta de la poblada Les zones republicanes d'esquerra
uirament nn pot treure-los llar ra6 d'es- tat misteriosa. Molts han trobat la mort
z" hacia estat elevada a "himne
gallega i l'eix de la seca economia — es vénen avivant a Galicia davant les
en l'aventura.
ser.
arrencar-las
mateixos.
retirareas:onal", alcohol xovinista que serseguí a mana del caciquistne, que, en tetriques perspectives que tenen davant
Hi hacia l'avió. Mil perills subsislos Ihr sentit imperial. Els Habsburg
via per a embriagar i excitar els insrnolts casos, s'acosta a la República sen Galicia i Espanya Perä encara és
tira i sobretot la incertesa del veritano porten renunciar a res.
tinta primario c o n tea Catalunya,
per murrieria. per tal de traicionarla fresc el desericis sofert. Posar al cap
bie emplaeament de Saba. Els atines,
Hab<burg
ereni
a
Viena
i
a
Budapest...
desprds, com ho fea el 19 de aoven, els causear:: d'aquest desends seria numentre mulero de vides joves
grecs i llatins, no sabien ben be on es
Heu-vas
mi
nue
debutaria
tina
era
d'ina
la
a
la
ineptitud
i
tre. S'intentâ conquistar els elements tar el nou intent abano que tingués vida
<acrificades
tri gues. e! deslertar tate els irreden- trobara la ciutat. Entre els moderes,
del vell Estas en lloc de destruir- plena.
Goering
aancia intolerable de la monastistres. de bah ei reri s ionismes. Per la mes incertesa encara.
los i suplantar-los arnh l'Estat nou.
, a. sCorn ens ha d'estranyar que
Segons certs informes q u e els
ressurrecció
de
les
aristacracies
caigaergoy
s
d'aquelles
:vs superviven c i e
ciatg e rs han obtingut dels ¿rabo, An- de l'Estat, com a instrument especial- L'error ion funest per a Galicia i
, el ¡oc e5 complican aencara.
des
amb
desconsideració
i per al partir, que, en un moment La desaparició d'Orga per a incoenves ens tractin
MiestiA de Croàcia amenazada la imitat dré Malraux creia en l'existencia d'una mear apte per castigar arnb rapidesa
tradicional en l'autèntic esperit mas
ingo s lava: fin< arribaria al Tiro/ ;tala. chitar de nom Mein, de la qual certs vigorosament, però a pesar d'això l'Es- determinar, des de l'ad\ eniment de parar-se a un partit politic nacional no
nárquic espanyol?
tat
nacional-socialista
no
ha
fet
aplicala República Ens a la memorable deixa Galicia rente un partit regional,
La idea catdiica es barreiaria fàcilment habitants del pais assenyalaven l'exiscié d'aquestes mesures.
assemblea de municipis celebrarla a que Ii és indispensable, almenys menPerò el que ens aorprén de debb és
Lenes
en algara pai s os amb la idea habduirgtre. tencia.
ur.a
històr,ia
Compostela
el desembre
dedestins
1932, tin
n
La
policia
secreta—ha
afegit—té
el
que els que reivindique
La veritable capital de la reina ele
a les orces
mans els
tre no obtingui la sera autonomia. Din51. i esdevindria nal'tica en región< en
gué
de catalanitat sostinguda sense ¿etaseu
origen
en
el
contacte
viti
entre
el
tre Vámbit regional queda el Partit Gapolítica exterior dAlenionya. actualment no és sind religiosa. Vo..1 Saar no en ni Mareb, coneguda ¿'Ala
ras
de
Himen% trobin excusables i justUficade
Galicia.
Mai
a
Galicia
no lleguista, que no es fusionará amb cap
politics
nou
Estat
i
el
poble.
tabu,
ni
Mein,
sind
una
ciutat
mes
esitar
te al-eä.
.1"a han 'Hawai temptatizes descspe- ev
des tals injúries. La premsa catala- radcs
Per altra part, en relució arnb l'apai- bi hagud ni hi llama poner cap mo- altre, per té que, d'acord amb ia seca
prop de la Petita Entesa, eard
Par
l ant de les nroperea converses tranya encara que es drega intacta amb
n:sta amiga de Gil Robles no ha tra- aques!a no ha accedit als drsios de
l-nuera politic de l'extensiä ni de recent Assemblea celebrada a Otease,
nue han de tenir llar a Roma, Benes Ire seres vint torres i els seus temples vagament de la situació interior, que
bas ni una pararla de condemna pels Berlín. Tumbé s'ha maniobrat prof
al limit nord de Boub-el-Khali, el gran s'ha accentuat, els detinguts als-oamps !a intensitat popular del que promo- coHaborará amb les organitzacions desha
declarat
al
periodista
ente
ven
amis
a
Catalunya,
i
en
:asalta adreçats
de concentració han disminuit conside- gui l'Orga. Nascuda Vorganització guerra, aliat amb ello, per tal d'aconBélgica amb vistes o jer impressió a satisfacció el desz millorar lec desert del sud d'Arabia.
rann ib cena de censurar les aua les acaballes de la dictadura, guata seguir aquests tres postulats:
Malrauer ha contemplas el palati de la rablement,
la maniobra no ha recixit relacions comercial entre les nacons
tor:tan catalanes que compliren el seu París, per?,
En vista d'aixd el president del Con- Espanya s'alçava contra la manarPrimer. — Autodeterminació polítireina de Saba, i el seu company, Vaciai nicies a /a reacció prodisid pci sen- interessades.
deure.
dor Corniglion-Atnlinier, ha demostrar sell de Prússia, senyor Goering, ha or- quia amb empenta avassalladora, era ca i administrativa.
zill entuttéi, fet imprudentment Per
El fet és simptomätie. En nitres Broequezille, d'uns possibles acordo di(Continua a la pàgina 7, col. 6) la sera habilitat
denat, després de la dissolució del canna alguna cosa més que una organitpilot.
Segon. — Republicanitzacid de Galièpoques, per motius idearles, per ma- redes entre Alcrnan .:,a i Bélgica.
de concentració de Brandeburg, la dis- zació republicana a 1ns, barbuda i cia.
era un moriment que renifestacions igualo, Värgan de la Lliga
top/tueroa
solució
del
de
Sonnenburg.
Acuaalment
els
dirigents
del
nacional-sociaSi en
Tender. — DignificadO de la seca viclamat al cel tot mirant de liase existís encara aquel; csperit d'aestan detingudes als camps de concen- unia, en simbiosi magnifica, Vetan- da política i
El conveni comercial (ranco-espanyol
cié) republicana and, un sentir mo: ron tot el partit politic possible. ventura o aquella audacia entrenzeselada
tració de Prússia unes 2.800 persones.
dern, i Vemociä galleguista elaboradaEl Partit Galleguista, fonamentat soho fa al revés, mira d'aproiitar- dinconseiéticia que era tilit caractcristibre la base dels grups nacionalistes 1
se fent el joc dels detractors de Ca- ea en els primer: temps, seria despenar
per
una joventut
enters
cuida amb
autonomistes que no integraren l'Orga,
aixä
1
el silenci
de la
la
ea&
i
donant-los
l'autòcton,
durant
talunya
Un co)' de tira contra ; lema die moaltres que (luan l'Orga va perdre el
dictadura, consagrada a les altes nesi que es important, no per a nosal- ntea o ['cifre; però atea Hitler i els
seu primitiu carácter se'n separarert.
tres, sind per a ells, perque tothom seus amics sán prudents.
cessitats d'aixecar
una
cultura,
de
avui
potser rúnica força republicasadona que la Lliga va deixant la
La partida austriaca — despris dela
despertar la consciencia d'" éseer" na democráticament organitzada a Gatrista pell catalanista que tenia entre acords entre els governs de Franca,
d'un
poble.
A
l'adveniment
de
la
ReIicia;
abans de les eleccions — en les
e:a estarcen del seu egoisme. No
amb el poder politic a les sei Txeresloza q uia — esta, dones, detreure representad&
malquals
sao avenir-se que l'autonomia hagi finitiz q uicnt perduda per al nacional-soves mans, Orga pogué ésser el mira- grat
havervaobtingut
io6.000 vota
—
sennut i es consolidi sense ella i a cialisme.
redempció
ele
de
la
de
diSevilla, O. — EIs presidents
, ait d'ella, i no s'está de res per
• • •
Pogué ésser l'area del Vais Gallee. comptara amb trenta seccions; actualMadrid, so. — Un periòdic publica França pos competir en preus i en qua- verses entitats han facilitas al govercoincidencia
manso;depolítica
d'unament compta amb mes de cinquanta t
estigiar- la i fer-la fracassar . Ara
Els rumo rs de maniobres legi!iinistes la segiient conversació arnb el diputas litats, vendrá, i si no no vendrá, pese, redor una nota donant-li compte de tots els
amb vine magnifics grups jovenivols.
dona la raó a aquest Albifiana, derná
imminent restauració, els senyor Carlea Badia, cap de la De
una
per
a
lego- en cap cas el mercal espanyol no luirá ¿hacer fracassat en llurs gestiona Galicia noca. Li bastara d'ésser Molts elements d'Orga que consideren
la donara a altra gens per l'estil, quals hazicts alarmat l'opinld francesa
a
favor
de
la
sortida
de
les
conció espanyola que ha negociat el nou de suportar compres obligades.
Ileial al seu progranta, dedicant-se indispensable la solució del problema de
com l'hacia donada a la monarqua,
txernslo paca, pntsce eren jets eórrer conveni comercial as/lb França.
- Quino compromisos existeixen en fiarles. La nora ha causar péssima amb fervor, arnh fe, amh decisiä, a l'autonornia i els seus inherents prahleque ens tractava a tall de tolönia i
Per allentaayer. .4i.ra no vol dir, per&
—Quines sún les caracteristiques del relació amb el petroli?
impressió a Sevilla, per la intransi- la realitzacid dels seus postulats, nies regionals, estan engrossin les seves
en; enclava generals i g overna dors a que
a nena ro hagi qui pensi en la nou conveni arnb Franca?
especialmentAl
a l'aconseguiment
de files.
L'ex-diputat
constituent senyor
gencia dels membres de le s dites l'autonomia.
—Cap.
refer-se de les adversitats econämicontrari, engrossits
Antoni
Villar
bcr3 perqu3 airb s'esderin—Es dificil sintetitzar en materia tan
Ponte, fundador d'Orga,
ques particulars a costa de l'ordre restaurad&
—No obstant s'ha dit i reiterat que confraries, ja que s'havien adoptas els
cOnt
rTian
arui
les
cozcz—tal
uL-tal
les
mesures
necessàries
per
al
millor
complexa,
perä
amb
les
reserves
deguseas
rengles
amb
elements
de
acaba
d'esser-ne
alta.
A les ciutats, nupalie, de la moral i de la dignitat g
Espanya
oferta
a
França
una
compra
dubtós republicanisme, aliens. i fins clis
que hi ebnsentin 1:0 sois ItRia. sinó tarn- des us diré que considero Farranjament
esplendor de la festa.
dels que
de petrolis pel sistema triangular.
de Catalunya.
Praga. Ya cal dir
oposats, a l'espera que li dona vida mes es jovenívols
distingiren esquerristes
armen del 1.1
i
París,
Londres
d'abril
complementari
del
conveni
com
la
iniLa Lliga ha perdut el seny; es
—Aquesta bou una suggestin mesa
i escultor popular, conquistats per a favor de la
agites, consentiment és impossible, i
persa que encara fa de catalanista. i que
ciació
d'una
nora
politica
comercial
extambé
hi inRepública
i
del
conseller
conrrcial
de
l'Ambaixaaquests eletnents els llocs de direcles
Banc
per
a
finançar
basta Venir les deelaracions fetes per
Un
cada da és mes lluny del catalaniscid i orientaciä, el de rnenys per a gressen.
al "Petit Paris/en" per o fer- terior d'Espauya, que té per base el da d'Espanya a París. senyor MermenBenes
régim de contingents, per finalitat
operacions amb Cuba
me; quan se n'adonarà, no serà a
claro. que la COTIUSSU., Interministerial
Quedará, dones, a Galicia la politica
ells fou el compliment del programa.
nivellament de la sera balanza comercal de Comen. Exterior considera natural,
temps de recobrar el perdut. El seu sen cdrrec.
Washington, 10. — prosi- Lautonornia, amb la sera sequela de republicana desquerra polaritzada en
Aixi, dones, la qfiestió austriaca pot
furor dretista la pasa en transa de
r sistema la redistribució de les se- perd que el govern espanyol elimina en &ni Roosevelt ha sigui/1 avoi el problem e s nous, anal, el seu estil dos grupo: el nou parto republicà fuPe
traer fàcilment resolta? Es d'esperarres compres, aixi com engrandir
treure enfora tot el que portara a
l'ordre de negociacions.
iflinpor- demacrarte de baix a dalt, revelada sionas i el Partit Galleguista. Un acord
dintre, dissimulat per sota la quincalla ho, per bé que no s'hagi dit encara la afianear les seres vendes a Vestranger.
—sConsidereu encertat l'acord del deueet crean'. un Baile
fácil i
darrera paraula,
Inri() i Exportarid a Cuba por tinas elements jovenivols en la vida entre tots dos no es dificil. Esaixò
del catalanisme folklòric; vol ésser
—.
C
onsideren
encertat
el
sistema
de
Govern?
—
política i desplaearia tot el vell per necessari. Depen — insistim en
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serveixin. Lee directives naves de l'EaTambe tenen dret a la percepció del eh que diguin. Els enemics de la socieUrn. En mitja centúria, dones, apa;e- tal espanyol permeten coniiar que sigui el temor Martí Fsteve va exposar la talunya per a' millmament social del
indret, jota amb in aautr-anairibi- repetit Fons els deet-havents de titu- tat. a la na s tra terra són. com diem,
gui competa aquesta carta, dita de abandonas entiese criteri absurd je eupri- su- va visir') del problema ¡ les poseibles cec, s'adreça als ciutadans de Barcelares
que havent mort abatas i desares deiente i mal avinents. Si volguissitn
lisIS, han tret ute n la el catnid
I - Estat Majos.- irances; menee anta n'ir eta detalle que avalorar:en la carta a s.laacicias. les qualc sera:1 objecte d'un lona demanant-los que s'inscriguin a
de l s 6 5 anys estiguessin afilias: al roe ole d'un clia a l'Are la nostra noticia
d marcist temps manis s'ha publicar 14 l'a per 50.0e0 i la ferien Mil ale técnica i estudi mes minucide en rennions cae- Ice lijases de aorta protector; per tal el tomillo-1dr i l'han tramitada( tic
Ca P itainzaci. , per tenir complerts els es tornes perfecta. seriem uns illusos.
anda III rapidesa al Dispeneari
quarta part del mapa de l'Instituto als excursionietee. Per te! de contri- ceesivee que anirem celebran.
que contrilmeixin a redimir-lo , per
45 anys en la data de la seva incorpo- Perla no hi ha res d'aiscó. la estarem
inniticipal le Btirlal o nn. ora li
Ge3gräil:C espanyol.
buir-hi en el que p . O1lent, dirs e/ ter—ge celebrara Con e ell amaste tarda? misiá de la cultura ¡ del treball. El
raciil
al Regim.
contents que l'os una cosa deficient i gens
social al estaf prartirada la mara d'urgènLes diferencies el el ritme de publi- eitert qie md s ene interteea, assenyala—Ne — acaba el President. — Relaté Pritronat te el neu eetatge
docamentaci6 neceseária, tan organitzadar totiuet una mica millor que
rada dels dos mapes na és pas deguUa rem els detectes que presenten els fulls Unicament alsamss visites que tina aman correr de Joaqu i m Costo. 11 (1111er0 ee, cia pel metge de guhrilia, el grial
per a eoNicitar la honifieació extraordi- l'hamaa de Barcelona.
primer, primera, on té installada
rUs procediments de reproducció cm- de Catalunya.
apreciat diverses contunades, i res mis.
Rossend LLATES
naria corn el Fons de Capitalitzacie, es
trata, ja que els fulls francesos tan
mmimmalamomis igualment la biblioteca d'obres en re- editas, la fractura d'algunes ros- faci
imetin
l itará a l'Oficina de la Secció d'AsPau VILA
;uvate en planees de coure amb una
n ten, la qual esti a la disposiciñ de
elles del coetat dret , amb he- seeurances Social, de la Catea de Pen- 144.4+4+44.4
tots
els
cecs
que
entraña
inacriure's
raer extraordinaria tcorn es pot veure
matoma i eapolainent general. e¡ans per a la Vellera i d'Estalvis (Joncom a eocis. Amh motiu de la scva
no els tiratges originals, anterior a
LA
rinnt
'n
u tina feria en 01 canreconstituciA, la noca Junta directiva
• s de la galvanoplastia, que e'introdel
queres, 2, baixos), aj ad com a les agioesta constituida pele senjors segnents: duole auditiu esquerre. to1f1 F (le
ter estalviar les planees matra»), measa
cies urbanes i sucursals establertes
earacter gravissim.
:re uue els fulls espanyals han estas rePresident dorter loan Alzina i MeS.44444444/444.4444444444.44
Despres (raques' a primera Catalunya i Baleare.
flnetitut Municdial
padeit a en litografia amb molt menys
Ah!: al metí. a la ralirca de les lis, director. de
?esa", i ames molla menys cura.. La rede Vilajoana; vice-preS!dent, senytu- miras hit retal trasllarlat, arnb el
En passar ahir a la tarda Mi- "Manufacture , Reunidee, S. Add que
:irt,t;cció tipográfica, perO, representa
• A. Ros i d'endrell: tre- cotxe de l'Ambuläncia municipal,
está eituada al carrer de Mariä Agui- Franceec cl
:itels la part externa del treball realit- guel Martine! Calero per un
senyor .Artur Arenes, professor
de Sant Patl.
le. odias. 17, els obrers, en nombre ecrer.
zas: per tant, el mejor remds e-nerat camp sanal al final de l'Avine
Eacola
Munic , pal de Cecea vode
i
•
El camiñ ha sofert desperfecsopesaren a que scrtisein els
cals: senyors Josep Guilleumet i Cas- tes de considerarMi.
adlea explicar-se per una minuciositat goda del 14 d'Abril, pele vollants de 350 ,
carnions. carregess de géneres. a reseater en els treballa de camita g e dds de la Fcnt deis Ocells, va veure partir-los. Sembla que el fet foca de- sette. enrarregat de la impremta BraiJunt amb el xofer Puig y ialcartogrMics.
-sic amagadas entre fines herbes una gut a que hi havia entrat PerS0.31 lle, de la Casa de Caritat, i Ismael lava una altra parearla, de la
xposiciót Pg. Gracia, 44
,
i
secretari,
senyor
losen
EzP01
es refereix a Eseam a, els calza, i exarninat el se a s contin(Urteil
a
destinat a la càrre g a dele dits quena. protestar de l'Escola Muni- qiinl ndmes se g ap que PS CI111
uriecri de jutjar deficients atenent-nos gu t VE1 in que las-ma y a 911 detona- rica,
Tallers: Avenir, 22 iS. G.)
generes. i per armen molla elt obrera
Antolli. Arpiest, en veure que la
(-Mal de Cecee.
a :a representació defectuosa del relleu,
/i ce s . Martirtfa va p c15111' !a dita de: Sindical Unie apesaren. La
era itntninent, ha saltat
de
signes,
a
la
¡Ittufi''-'dtn :aCament
estira a diep aietrid de la padiria. oresincia d'una secció de guàrdies
del vehiele ¡ ha resultat amb feloada,
Per renovació industrial reforma
cetsaa d'indicacions i a les defarniad'assalt va veraneare que els camions CRACIA-RANIBLES
GRACIA-RAMO...VI! railes lleras, —
ÜZS de la tiponima, amb els quals dettegue,t3in sortir a repartir.
:arras han: topat sovint en el curs de 41444444444~4444444444
:es esssres excursions i dels quels sena
*tan planamt geógraís franceses 1 ales
ratays que han hagas d'estudiar sobre
el teneny la part de la Catalunya made
,sda.
E : nombre i qualitat del personal e ns 7,*•. Per a realitzar la ta..ea canora:da l'ignorem. En carvi sabem que per
ssteblir la carta francesa a l'escala de
re 7 8.000 hi treballaren duram seiNs7 5 quatre anys unes rail-untes permena
adquirir
t7e1 , entre les guate tre s -centes vol:tansorprenents
a
DE LA
das:a oficial . ale l'exircit que realitcree ele treballs de comp. Meleras la
iatervenció de tanta gens el (ondina
de
deis fulls presenten una homormeitat
Es rematen
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Es venen a preus reduïts
Mobiliaris i Lämpares

Solament per pocs dies

a podran

50.000 Obligacions al 5 i 1/2 per cent

ilispoo kileriCalla do

Eleciricidad, S, In"

a 96 per cent
A q uestes ühligacions f.-.rmen part d'una ernissii; de t00.000 títols creats per acord de la
Junta general celebrada el dia 6 del corred. COnsritueixert un crèdit cOntra Sol l'actiu de la

Societat. La Companyial s'obliga a no constituir a favor de cap mes Mol que migui emetre
en el futur cap privilegi. hipoteca o liteferCncia qu'Oses-id subir . la totailitat o par( deis seus
ingress o s o del sett patrimoni. sestee fer participar les presents Obligacions de les matentes
garanlies i preferències.
Aquestes Obligacions devengaran un interes anual del 5 l, d per 100, corrent a earrec de
la Societat els imposlos espnnyols que en virtual riP les lleis vigents aatistan actualment les
Obligacions de la Companyia. L'interes seta pagador per trimestres, que vencertin el dia primer de juny vinent f el dia pi in -set' d'octubre, desenshre, març i juny de cada any.
Les Uhligsuriotas que s'eineten s'anmrtitzarati a la par sau in termint maxim de frente anys
que contencarä a cumular-de a partir del 1.er de nlitig de 1036.
En el prospecte oficial de reinisoin .ionst en les Filtres condiciono, d'aquests, titols.
La subseripcni pública tindra lloc a partir d'aquesta data i farts al ella 15 del corrent als
Ballet( indiCals al peu, contra el pagainent de l'impon de 440 p•ssetee 1 IllstraMsrlf de
rr-buts de subseripcid a permutar pels títols definitius.
II març 15 31.

d'habitacions

tota

preus

antiguitats i trossos

tapisseries

ESTUDI A RTISTIC
Projectes i pressupostos per a mobles d'eneärree
i decoració d'interiors

Liali1ELIAL CATATÓ14
RONDA DE, SANT PERE.

Demà, dilluns, es posarà
a la venda el llibre de
Josep M. Tallada

LLOCS DE SUBSCRIPCIO:

LL

A BARCELONA: 8. A. Amigo-08K
Bina de IlsoaIa, Sano Orgullo
A MADRID:
I llano Espanyol da Credlt
Seno de Blaodla.
A LLAMO:
fravent-se rebut anticipadament nombrases comandes d'aquestes Obligacions, ele Bancs
es reses vea la fiteultat de declarar tancada la eubscripcid pública amb anteriorllat a la dala
previst a.
Ea geuItotoai' la cotitzacid d'aquestes Obligacione a les g este GliCiela de Madrid, Barcelona i Bilbao, i la seva admissió a la pignoració pel Banc d'Espanya.

recent fabricació

CIVILITICII

CRISI D'ON

Preu: 2 peesetea
ne-
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EL TEA
Ha mort (arme

Jarque
L'am i-al catalana Carme Ja t clue. que
anys enrera foil una de les figures mes
destacades del Teatre Catali, creadora del paper de rail de la primera obra teatral de Pompeu Creultet, "La
rnorta - , i de multes altres obres tamoses
del ao,acc t eatrc. i de la qual jeia anys
que solanzent sabiem que havia marxat
a América, don rus arribasen de tant
en tant noticies vagues Tea:reta a la
sera actuada per aquelles terres, ha
more Ramon Caralt, en un diari del
vespre ha publicar un article donant la
trista nuva i enaltint la personalitat artistica de la que iou una actriu famosa
del teatro cauta.. Heus-en an i uns Pa
-ragis:
"El nam de arme Jarque va unit al
dammarcescibles èxits de la nostra literatura dramática, exile tan termo i de
tal importancia que ni la insubstancial
irivolitat deis moments actuals ha pogut esborrar.
De les obres coneagrades pel ¡labia
queda almenys perenne el delicat perjura que manta viva la personalitat de
l'autor; dels genial; intèrprets que els
donaren color i ánima va esborrant-se
paulatinament el record fin; a desaparea
xer. Es el costat aduces d'una praiessia tan atzarosa i ensems tan plena d'atractius com la de l'actor. Es el cas de
Canee Jarque, cas eternament repetir
en la histeria viva del teatre.
Dama jure del teatre Romea, ami contractada en /908 per a actuar a Buenos
Aires i s'embarca en unió d'altres artistes a la recerca del Vedell cine que
aquel:a data semblava estar a la Repabica Argentina. Catalana de pura no
i enamorada com el qui mis de tot el
de la sera terra ando veritable ianatisme, no marxa cera altres que amb aiany
d'universalitat han travessat mars i
continents, portant amb ells integre
el bagatg e d'energies i Carme Jarque deateä a Catalunya, cm un
dipòsit sagrat, el mes essencial per al
triomf: rànima. Ja mai mes torna a
la interpret de -La morra -, "Terra
ser la
baixa". "El pati blau"... Les seres interpretacions d'autors d'altre idioma
mancaran de la senzillesa i espontaneitat que tant delectaven els entusiastes
del marre vernacle. La ficció era afectadissima ; no arribava a donar la sensadun personatge real.
Pobre Carme! Inútil era que es propuses ésser la mateixa dele bons temas
del teatre catnlâ. Tots els seas anhela
totes les seves esperances ja al cap de
poco dies d'ésser a América eren tornar a la patria. La reacia la nostalgia
imperativa de la seva enyorada Barcelona. Treballava pensant solament e:1
Alt.n!!11.1!IV11111i1111111111111111111111111111i11111111.1111111111111..

ella, pensant en la seva ánima. El seu
art mancara de veritable inspiraciö.
Solarnent en el seu constata pelegrinar per ciutats americanes se 'catea
transfigurada quan requerida per a donar alguna ¡esta als locals de centres
catalans d'aquelles repúbliques podar b",turar-se de records de lamada terra.
Amb quina ernocie recitara poesies
fra g mente dramàtics dels ilustres ¡as-alrats pactes!
Mai no oblidaré la vetllada en eme
reunas al Centre Catala de Rosario de
Santa Fe diversos ancas que, dirigirs
pel tan reaordat Jaime Capdevila, donaveta representacions de teatre catala,
representacions in.ciades amb motiu
la fundarla del Casal Catalá de Buenas
Aires. Carne Jarque, a instancia sat.•
gane compatriotes, entona amta fervor
verament religiös les estrujes de la caneó del drama d'Ignasi lalesies "Joventut
Els ulls de tots els que hi érem s'una
pliren de !lagrimes. Era el record que
estenallava la nostra vida d'etingrats.
Catalunya! La marel Els germano; La
llar!
El fervent desig de tornar a la Patria solament pagué satislerao Calme
Jarque al cap de vint-i-cinc anys justos
de la seva partida. Millor hauria estar
per a ella no tornar. Hauria evitar etainalaltir el seu con arnh el cruel dé,
engany. Jo que viatjava en el mateix
vapor que la porta a Espanya, corlee
la inmensa iHusie que l'an i man. R e
-penjadlbortsämic
volia sondejar l'Iteran') com si limera
d'ell s'abastes a veme la mota del castells de alontjuk, eis campana!' de la
Catedral i Santa Maria, el teatre karma, el seu públic amar. les seres
amistats tan recordades. Pera ja Bar•
celona no era per a ella la mateixa de
quan se liana Les seres amarare ha'
cien desapareara; el seu públic Ehavia
anidada. Els pocs amics que sea recor
-darenlhmbfct,perai
aria) l'efusió cF allres eP oques. Pugne ja
la seva manera viva d'expresar-se lt,,
via desaparegut en alguns com la seca
jovenesa. Tot havia canviat per a ella:
Barcelona, aquella Barcelona dels seue
eamnis i nostälgies en la qual Caribe
Jarque baria dipositat la Sel:a brom.a
la hi tornara feta a trossos.
Poc temps ha sobreviscut a la eral
decepcia. Que el públic, ja d'en marea
variable , oblidi els que en temps pactas
feren gaudir Fiares de veritable enea
cid estatica alegra:a-10 o entristint-lo
amb els variats personatges de la farsa.
tant se val. Es llei humana. Els que
no pedem ohlidar-la som els que ama
ella sentim el nostre pit saturar d'amor
a la terra i enamorats eternament del
rezare hi anear deixant, junt ainh
illusions. trossos de vida i cresperanea.
Un piadas record per la companya
amada.—Ranion Ccralt."

LES ESTRENES
Poliorama: "Fue un prín-

datimilátirähi
DEMA, DILLUNS,
a les deu de la nit

ESTRENA
— en —
"SESSIO 1111311011"

— amb —

SPENCER TRACY
COLLEEN MORE
Es despatxen localitats al
Fantäsio i a « Mirador »
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cipe de Israel", drama sacre
en catorze quadros, de
R. Lahoz i R. Caralt
El teatre passa les seres epidemies. generalment desencadenades per un éxit.
Un autor fa fortuna amb una obra, i una
plaga d'imitadors. estimulats per les empreses. el segueixen. Potser la més forta
d'aquestes epielemie s , modernament, ha
estar la dels drames policíaca suggerits
rem Fenrame popularitat sic SherlarkHolmee. Runen Caralt, intèrpret, adaptador i propietari d'aquesta mena d'obres.
en sap alguna cosa. Els èxits acnnseguite
aleshores el deuen haver esperonat a explatar el nou fila que ara ens presenta:
el drama relialas.
Marquina descohn aquest les
seres "E e tampes Carmelitanes", encara
que el seu desenhriment f ria, a ben sentir, imprevist. Hont es proposa savint
descobrir les Indico i es traba atta) lee
Ameriques. Marquina es propesava unes
finalitats artistiques i es traba amb un
vast sector serial predisposat a fer una
plataforma del sentiment reliaias i nacionalista diaa en tat a labra. Penan
fan ata va adonar-se'n i anea la seva
retórica a cotones brillant, al servei
atestes idees i lee exalta d'una manera
aemaaarica.
Ele intente que han vingut desp e es —
i un delle aquest "Erase un príncipe ac
Israel" — ¡a han suprimir no seas la
anesia
Marquina. ara la retarica
Peinan, per no servir-nos sind escenaara fia.
Ara' en dele senvors Lo bos i
Caralt, del text na cal parlar-n e . FI pitjar que té és una excessiva inflar en
e l S moments hernie s . i una cena caerinclaneria en ele latamente sentimentale. Pera, a de e arat fir trt, per la varietat 1 el MOViMent ele rancia — tia oblideeeitt q ue t^ catorce ni t adene — riel
rantivar el Palita- ingente En n'alba
l'ohra no ir ultra cosa sich
nificarió de Ben-Har. l nia no en ree ardara la (amena i eene e tarular versa')
einernatnatadira ? Adhue la n'ajena dele
erítice de cinema del nale. el van trabar malt he. Ne estaria, (Iones. he (pie
ara ele craire teatrals, que san, e n neneral. mis exigents, els fessin quedar
en mal llar.
En la preeentacia, cal recaneixer que
representa un esfare notable. Poteer hom
hauria enlata que certee aparicions haguessin estar reselles atnll 10é5 fantacia
i attila /04 granie c a ; que hom hagués
tret també. sobretot. més partir del%
efectes de Ilum. Pera cal convenir que
hi ha decoracions força hen pintarles i
ene alarmes ajuden a araduir — máxima aspiració de l'artista escenògraf —
l'enloda de l'ambient.
Quant a la interpretació, hom 1,01:
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DE», ESTRENA
siria una declamada, no tan ernfatica
un ritme mes rapa!. L'obra. pena és ben
assajada i les figures es mellen escaientment a escena. El Sr. Fernando Gra•
nada té la figura, l'excellencia i el to
de vea que el protaaonista exiceix. Sal
destaquen lamba entre altres, la senyora
Herrin,. que animosa per la seva simpatia personal, i la Sra. Cuevas, que és
una actriu delicada.

Sala Studium: "La bossa",
de Lluis 3Iasriera, en sessió
de teatre "da camera"
"La brasa" no és pas una estrella. Es
una de les primen, ubres representades per la (empatara Belluguet. L'obra que per Faxir obtingut en la iuter;acracia determina a la companyia, donar
un sentir de cantinuitat al seu trehaq.
I r a ja d'aja() anze anys. No In ha gaires pro,atures anatiques. i menys teaIrak. tate durin tant a casa talara.
la tossa" as inspirada en una na‚alta de Balzac. s esiono el prugrarna.
pot pas retardar en quina. Heut
ne hi troba pas el ralea, la torea, el
drarnattstne que junt ami) els gran
dato de risicalea. han in la gi-ata <le
Balate. E5 mes avi.n t un ante ang.eau
i tendre. 1 no ha diem pos cena un
retret. La ingenuitat no és conlannable. sempre que estigui en l'abra i na
en l'autor. Otean a la tendresa. és la
'a l a que fa vinre el teatre. La ingematar 1 la tendresa, san. pech, a:inicua:ruleta apropiarles al !tatue a'aficiarata a condicia ¡lamia que ne degenoria cts fador o en snitint••nt d'eme.
Ele interprete d'aval irt na can toa
els mateixos dahin. Pera co,, seinala
que filia que les perso nes, el tate t'omita]
en la companeia Bellugnet . •'s l'espera
que l'anima. Tests ele ele/talas san !in
ja diana ans (lactas a les intencions del
directer. En aquesta nava representada
'lt "la bossa" lona tenia la seheane de
I n/l ar-se mes que daxant d • l'escena,
afamo d'una pintura animarla j canviam.
la reacia. l'encela aria, que Fautor ha
sabia fer conjnear lee nurns de l'exterior amb les dels interiars, en une escenaris tripartas , afarorien aquesta agradable ¡Majó.
A aesgrat. pera. d'és s er sentare ei ((irritan el més ;loable d'aquesta n'aljama'.
h amxc, no t estar-se de sutinallar ele dots
'le característica que aasseeix la se: vareta Pilar alaeriera Es anta el me; han
maral del man arel, una grana que
seriada tata e s p a ntania. gens treballada
'inc prralueix efeCli, droteSCCIS dama
aran camicitat. En les entonacions
les veas éS cts. Sahrt1 ,. /. es costra una
actriu consumarla
Domènec GUANSÉ

Una estrena al Centre Catalanista Badaloní
A.1 Centre Catalanista Badalona
avui, damenge, la companyia Fajol
For p aritera estrenara una comedia
de Lltas Elies ("Anern"), titulada
" af adame af és popular sera dable
com a caricaturista que can) a literal, la
seca callaboració literaria no ha manear, pera, en gairebé cap dele marres
sea-imitarle satírico actuals. Hola sap,
dance. que pesa en la seca prosa el ma'eix humea i la mateisa arrendó que
en le: seves caricatures i en les llenende: que Facom p anyen. No és d'estranyar
així que aquells que la coneixen espetan
que amb la sena prodimciú teatral aconeeguira go èxit.

TEATRE AMATEUR
A les comarques

Un doble programa WARMER
de qualltat excepolonal

LES ESTRENES
"El testamento del doctor
Mabuse"
ClapItol

Nero Film

Film Fritz Lago, amb Giaa Gerald.
Reni‘ Fra.'. E. Klein Rogge, Raymond

film VeDililhIIOÇWINT rtemCnAl.
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Mai no haureu vist una
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L a Mú s ica
Fundació Concepció Rabell
i Cibils, vídua Romaguera
CONCURSOS MUSICALS
XII Concurs - Any r933
Composicions rebudes
T. — "Quatrt cors niixtos". Lenta
"Perpetuares-.
2.—" Les ombres perennes": 1.
Exercici: II, Tendresa: III. Recreacia, per a piano. Lema "Respecte-.
3.—"Quatre estudio" per a piano.
Lesna "Estudiern tot pensant en les
nostres cancanea
4.—Impromptn. Preludi i Nocturn,
per a piano. Sense lenta.
5.—"Intimes". Cinc peces per a
piano. Lema "Goiga
6.—"Temps de sardana" per a con
mixt. Lema "Germanor-.
7.—"Noblesa catalana". Comedia
mu-sical en dos actea Lema "Les
Guilleries".
8.—"Quatre peces" per a piano.
Lenta "'Fria".
9.---Quatre cors mixtos. Lema
"Lai-la-rale!".
to.—"Seinata elegíaca - i".aplecRomiatge - per a piano. Lema' Inidit es',
10.—"Glossa", "L'hort de les nonges", "Nocturna "Comal d'amor",
per a cor a vetas /nades. Lentes: "Fades del Caniga, "Recó sagrat - , "El
grill canta -, " Festeig'.
12. —" Impressions de viatge", Suite per a piano. Lema "Tossa, que
Higa a refreís de la mar, la intensa
poesia de les altes muntanves 13.—"Quatre cors mixtos". Lema
"Cante de la terra".
14.—"Quatre cors mixtos. Lema
"Nostres (loteara-.
15.- - Tres Imana-aptas" per 3
piano. Sense lema.
16.—"Tre 5 peces - per a piano:
"Nocturna "A la fira", "Capriccie**.
Lema "Rossinyola
17.—"Recorcls del Rosselló -. Quatre coro a veta :Mates. Lema "Tant
cara mes sabras mes valdrás-.
Barcelona, I 5 de febrer de 1934.
El secretari, Juan Salvat.

Sarria. de Ter. — La seccia artística
"Fan Neri", de l'Orto's Joventut, representa el da, 25 del mes pesar el
Irania en tres acres d'Enric Lluelles
"La nora Ilum". i el sainet de Moles
i Cases, "Una =envara sola". lli prenalteren part la senyoreta R. Quintana i els senyors Jaume Mach.
Jaume Soler. Jaume Oriol, Jcaep Ca'
buce ' , .1aurne Bach. launme Ametller
Frederic Vinyes. Feliu !tantea i NarC1S Casassa.
Sant Feliu de Guixols. — Al tuna.
Novetats i per l'Agrupada Romea, fou
estrenada el dillun s , ‚l'a 5, la comedia
en tres acres de l'escriptor local
Francesc afasferrer "La felicitar dele
anees-. Fou interpreteda pelo amateurs Beet Escriba, Pilar Casanova.
Fmili Casanova, Dotare Miralles, Maria Astar, Vieene Reune. Josep JaNOTICIAR!
comet, Angela Colet, Canne Manteo.
Narra, Masferrer. Josep Gitana, Dolors
Masferrer. Francesca Domingo, FranConcert de la Banda Municipal. —
emir. Prall., Josen Font, Antoni 011
La Batirla alunieipal donara el seu
63.è roncero simfanic popular, al Paveresi Franceeca Dominen.
lau de Belles Arts, avai. diumenge.
a un quart de &fue del mati, internretant e) programa segtient:
I.—J. S. Bach: Preludi i Fuga en
do major; Glack: "Ifigenia a Aulala
NOU EXIT de FRITZ LANG
Obertura; Cluck: alintlet de "Ifigenia - ; Schubert: "Momear musical":
Schubert: "El Rei dele Veras', Lied.
soprano senyora Hertha }lampan;
Wagner: "Tannhatiser" ( Entrada
(FElisabethl, arte segan, soprano , senaora Hertha l'armen.
11.—Gabriel Pierne " R amunt cho-,
Obertura (primera audicie per la
Banda Municipali; Gluck: "Akeste",
Aria, soprano senyora Hertha Harman (primera andina per la Banda
Municipal); Wagner: "La posta deis
déus", escena final, soprano senyora
Harmon.
Collaborará en aquest concert la
cantatriu nord-americana senyora
Un film alluclnant
Helaba Ilarmon.
L'ingres atta !liare, com de cota

Cordy, Tommy Baterdeile i daltres.
En la seca obsessió per la desmesura — tota alemanya — Frito Lang, que
després d'altres ens havia donar en " al"
una nora obra mestra, lta volgut barre
el record a la sensació d'angoixa que
>rodaja aquell criminal, multiplicar-la
jeta del nou lieroi d'horror una mena
de pop, una organització misteriasa, de
tentacles múltiples que en • ice ubiqua
Eamenaea fe; ubica el terror i lautguixa. Es a din, superant les Ileis de
la perspectiva i del centrase ha vulgar
fer de tot el filia un primer terme altorrar i de tenebra. Per aconseguir el seu
objecte, ha girat els alls entera 1. deaares de tau auys, ens ha ressuecitat el
personatge cena-al d'un altre film seu,
el Dr. alabase, gen¡ del mal que cegarrifa el públic de la postguerra en els
Il enC a s silenciosos del temps.
Frito Lana. pena no ha volgut pas repreduir l'aventara, sind continuar-la, i
com que aquel! Dr alabase baria acahat les seaes aventures en un maniconn,
l'ha reprès en aquest punt lloc, i, aprofitant la seca ¡calla n'ha fet una mena
de masa d'un altre persenatge. el director de la clínica. La kleA és excellent. Pera aqueeta idea. que en les normes clàssiques de la poesia — carien —
de l'harror d'un Poe o d'un Hof imana
creixeria entre embreo i hoires, I.ang.
i Eautara de 'argument Thea von Hanbala han volgut cultivar-la mnb unes
eines niquelarles i modernes que di:ami
iabricades als tallers de "Metrópolis",
la ciutat monstruosa dels mateixos autora ¡ l'horror i l'angoixa n'han sortit
freds i poe adhesius. Ha oblidat, com
els altres alemanys moderno, que literrot' és un sentiment nals aviat animal,
que neix. co pas de l'acumulada dels
aerills, sine del misten. o sigui de
l'inconegut. I és l'atmosfera de Finconegut i de l'imprecas el que, escapant-se
del llene i envaint la sala. com e s capantse del !libre o de l'escenari, ha de crear
l i n ambient d'angoixa.
El darrer falta de Frito Lana centellea d'una manera magnifica, meravellasa, afta, aquel l giren continti, i
aquell policE acorralat en el soterrara
i aquella lucida enmig dels perills. Si
el film seguís per aquest cama aprofitant les bolees que en l'espera de respectador fan néixer aquestes escotes, és
• ecur r afe hom seguirla l'aventura arrapar ale bravos de la butaca.
Pera Frito Lana vol usar la !agita i
la ciencia i, tant com havia trigal en lee
arimeres (aceres a dir-nos de que es
traciava. eco die despees massa aviar de
qui es tracta. Sabor tel seguit qui és
el criminal i ens trebem, per cantrast,
davant de tate els altres personater e del
film que ha ignoren, D'aixa en resulta
que de saparea; l'atmasfera d'horror que
segurament es preposava crear Thea von
Flarbau i Fritz Lang la converteix en
amhient d'intriga . La figura calessinnant del doctor Mahnte pasea aleshorco a segon terme per a l'espectador.
encara que ocupi el primer per als pereanatges de necia, i un film que hanna pagar ésser una angoixa del PrinciPi
al fi. coni el meravellas "31". co converleite en un drama policiac.
No (asfalte aquestes possibilitats perdudes, Fril2 Lana fa de "El testament
(lel Dr. alabase" un brin drama de Paneles i criminals, en el qua, repetidament apareja la fantasia del direct or —
en cena manera cohibida pe! to cientíiic que vol ,lanar a — com per
exemple aquella escena en rilé el Poliria
heir veto el comissari insto una visió al
hacinada.
No explicarem Faraum e nt retama preci s ament en ell esta l'alteras d'aquest
a éne r e de ¡un, ' . El de "FI testament
tuna i 'accés del pahlic al eran sala
de feotes del Palau de llenes Arte
s'efectuará per la porta principal.
Es recorda al públic que les portes del gran sale de festes restaran
closes durant l'execucia de les olores
i hom prega leo persones que arribin
després de començada l'exerucie
d'una obra que, per respecte als °jeme
i als artistes, s'abstinguin d'intentar
de penetrar en l'esmentat saló fins a
l'acaliamen t d'amtella.

totoetexteemotame
KURSAAL
DUNA, estrena de dos filma UFA

Un disparo al

CAPITOL

amanecer
d'assumpte pollciac

EL HUSAR
NEGRO
M3pnif ir a cantedia sentimental
per /AA DY ONRNITNIA NE
CONRAD VEIDT
j

WOLF ARBAON-KI L LTY
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del Dr. alabase" és interessant en ell
mateix i per la manera com el tracta
el gran director.

"Belleza a la venta"
UrquIneona

M. G. M.

Film titalat en angli's"Beautv for Sale", tret d'una tropefla "Beauty", de
Faith Baldwyer, dirigit per Richard Boleslawski, decora d'Edwyn B. WillE i
fotografia de Jones Howe amb el se-

giient repartiment : Letty. Madge EZGIHS:
Mrs. Sherwood, Alice Brady: Sherwood, Otto Kruger; Cara Cala Merkel; Bunt Bartou, Phillips Holmes; Jane, Morirte Mc.Kiiiney, i May Robson,
Eddie .Vugent, Hedda neto. j d'altres.
El tema de la histiaria de tres noies,
una Ileugera, Ealtra desesperada i la tercera romántica. és un tema que sama
tractat ja diverses recades. Pera és un
tema que sentare és i sempre será sim>eje i que el públic no es cansará mai
de veme. Es per alai; que "Belleza a la
venta" que, contra el que sembla,
són les notes les que es venen, sinó que
estgn empleades en un Mentar de beIlesa i. naturalment, en %eran, és un
film trist a e5t011eS, però sempre amable.
San tres noies que, a l'institut de heIlesa on trehallen, coneixen tres enamorats. El de Letty és casar: el de Carel és un vell; el de Jane. un xicot
qual la seva mare s'ervilla a l ' estranger el dia abans del que s'han de casar. Jane se suicida; Carel in un viatge
a Europa amb el ven, i, quan torna, s'hi
casara; Letty i el seu conrindran a no
veure's mai més. Letty es casará amb
un xicot que l'estima, pea, a darrera
hora hi renunciará. i el seu enamorat
es veura abandonar per la maltea que li
demana la Ilibertat per casar-se arel,
un altre. El marit es persa que ella
s'lla casar, pena al final, en un seguir
d'escenes molt amagues, tot s'arranja i
lamer triomfa.
Les tres protagonistes del film, Marine Evans, Una Henkel i Florine Mc.
Kinney són tres noies delicioses. i Richard Beleslawski runa l'acció amb gracia ¡ una gran tendresa.

"THE LIFE OF JIMMY
DOLAN"
"LA ULTIMA PELEA"
Un film dirigir per Archie May
que s'estrena demá al Sala Cauta
nya.
Douglas Fairbanks jr., que hez
vist en "Gangsters del aire - i darte.
rament en "Catalina de Rusia - , és e
principal interpret, junt amb Lareta
Young. Aline Mc. alaben , que eeie.
rem en "Vampiresas 1933"; Gea
Ribbee, el conegut actor, del qtu,
hem vist - El carrer 42 -, -Vampire.
sas 1933 - , "Central-Park", compite
Ich el repartiment.
"THE MINO READER"
"EL ADIVINO"
Un film interpretat per M'anta
William, el conegut actor, intèrpret
de - Salida de empleados" 1 -Vana
presas 1933", i Constance Calaminas, intérpret de -La locura cld
dólar", que també s'estrenará demi.
Aquesta pellicula és dirigida pe
Rov del Ruth, amb fotografía de So!
Palito. S'estrenara demi en el do.
ble programa del Saló Catalunya
"THE POWER AN' THE
GLORY"
"EL PODER Y LA GLORIA"
"alirador - presentará denla al
nema Fantasie un film de \Villa:
K. Howard amb fotografía de James Wong Howe.
L'argument és de Presten Sta,
gell. La interpretada, a càrrec de
conectas artistes, dels quals cal es.
mentar Spencer Tracy, interpret de
- 20.000 anys a Sing-Sing - , "Sang
jewe": Collen Moore, que admira
retal en el temas del cinema mea
Ralph Morgan. Helen Vasar], etc,
completen el repartiment.
L'alteres que han desvetllat les
sessions "alirador" fa que confine
en el film que ens presenta.
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"El abuelo de la criatura" RAYMOND BERNARD
M. G. M. PREPARA "TARTARI DE
UrquInaona
TARASCO"
Filgtiüiithi e,, augliv,."Rawh un yo!,

TroulVes" ., dirigit per George Marshall
Raymond Mc.Carey, fotografiat per
Raymond Bernard, autor de E:3 7
Richard Cuenta- i interpreto( ee Stan serablesa prepara Tartari de Taracea
Laurel, Ofizar Fiare. Donald Dillaway. basar en l'obra d'Atices Daudet.
Jackie Linn. Mary Caer, Fina Cayron
El dialeg d'aquest film ha estar era
d'Ares.
carregat a Marcel Pagnel, que poden
Stall Laurel i Oliver Hardy trehallen considerar com a especialista de perita>
com mai na ha y an trehallat. L'excés les del ahecha de Franea.
L'intèrpret unirá a carea: de R.11'
de feina. pera, co disminueix — cal
dir-ho en aquesta darrera producció — mu, per cert meridional mala
la sera qualitat. I és que. com en els
Raymond Bernard ha anunciar per
seta primero films. com el de la ca- principie d'abril el cometa:amen: dabra, com el de la maquina de rentar, quest film.
en aquest film han trobat un objecte que
els fa meare, la menuda els avis de la
qual rolen trabar. L'argument té una
renta semblança amb "The Kid".
Chalana encara que naturalment, sense
la profunditat d'aquest.
Laurel i Hardy es veuen enralats.
ESTRENA
senee volen. al comeneanient de la guerra, i, quan aquesta aacaba , decideixen
TARDA I NIT, AL
trabar els avíe d'una nena que ha dei.
salun company atan a la guerra. Els
avis s'han (le dir Smith i. naturalment,
la recerca és una eponeia. A Faltan, roben un hanc eer Murar la nena de la
heneficéncia pública i. giran el, nafta
resulta, ama es pea suposar, que el di
rector é5 l'avi que cercaren.
Cal remarcar en agrest film. al casta
del s des camice, la nena Jacto, 1_o-o.
CIFESA
deliciosa. especialrnent quan. explicant el
.4011n1111n
cante dels tres Casetes_ fa adormir Laure!.
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DEMA, DILLUNS

TEATHE HOYA

LES ESTRENES
DE DILLUNS
"AMERICAN MADNESS"
LA LOCURA DEL DOLAR"
Un film dirigir per Frank Capra.
del qua) hern vist (farrera/non "La
amargura del general Yen - i autor
tanibe de -Dirigible".
En el repartiment trobem Walter
Husten, que veiérem en "El monstruo de la ciudad": Pat O'Brien, eue
hem vist en das filmes d'aviacia. un
(Fells cómics. "Velando voy", i
"Hombres sin miedo". Constance
Cummings, Gavia Gordon i Rar
Jhonson completen el repartiment
d'aquest film, que denla s'estrena al
teatre Gaya.
"COUP DE FEU A L'AUBE"
"UN DISPARO AL AMANECER"
Un fi lm d'Alired Ziegler, de la
U. F. A., que denla s'estrenarà al
Kursaal, amb fotografia de Bohne i
decorats de Amilana i Lippschitz.
Annie Ducaux, Jean Galland, Gaston Modot, que recordem de diversos papers seeundaris en filias franceses, formen part del repartiment
del film.
"DER SCHWARZE HUSAR"
"EL HUSAR NEGRO"
Un film de Gerhard Lamprecht,
director de "Fmili i els (terrenas",
un excellent film dr la temporada
paseada que pasea desapercebut.
Del repartiment cal destacar Canraíl Veidt, intèrpret de "La última
compañia -, "El judío errante - , " Roma-Express", "Soy un copia", i Marly Cristiana que tampoc no ens és
desconeguda.
L'argument d'aquesta pellicula és
de Culi I. Braun, amb música de
Eduard Künnek. Forma part
l'estreno de dentO al Kursaal. En
aquest programa es projecta en primera represa a Barcelona el film musical "Melodía en azul".

En el mateix programa:
0 ',QATA w fl2A•0,

LI CONSENTIR
per CAROLE LOMBARD.

HA DE UNTAN
pel famós cavall REX
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Avui, a les onze del mati.
en sessió especial, ha esta(
invitada /a llanca i la Indús.1
tria de Barcelona.
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LA PUSLICITAT.

Diumen g e, 11 de mare 'de 193 4

ESTRANGER
parla de represa
L'agitació públiFrança no contes- Queda autoritzada lo Un procés contra els nazis Es
Je relaciona entre la
importació ¡Ilimitada
Entesa i la ca per les deritar à de seguida de begudes alcohòli- Hitler és condem- Petita
U. R. S. S.
per crim connat
vacions de l'afer
el memoràndum ques als Estats Units

tra la

civilitzacid

El reeonei.rentent de la U. R. S. S.

..
La qüestió d'Austria
(re de la primera pagina)
Alti que ho ha emplicat el can«
celler austríac, sön el (tomatement de les Converses de 1931 destinades a organitzar j'eco/torrija dels
tres paisos. Tot el que tendeixi
facilitar el desenvolupament del trehall, de la producció i dek . canvis en
aquesta part d'Europa, tan particularment comprornesa, es, dones, anolt

oberts a nitres potències i per cona
seguent Lambe a Nemanya si entes
que la seva conveniencia els 1C0111ge
I la adherir-s'hi.

A Viena tot és volee persuadir el
gran públic que de les entrevistes da'
Roma no sortirà cas acord de carie.'
ter politic o militar dirigit contria
terceres potencies. En canvi a Berlint
es persisteix a atribuir-los un carie.,

ter preferentment politic, i es Certall
desitjable.
Però precisament-afegeix Benes- dera que els vastos plans econinnics
daperque aquesta obra es justa t necee' per a la reconstrucció de la zona
siria, el seu acabament será més fi- nubiana sobre la viabilitat de la qual
cil, lliure de trabes politiquee, i al hi ha molts dubtes, seran utilitzats
,acompleix ho ha d'ésser per una col- com una exca-a darrera la qual es
laboraciú 'larga de bones voluntats. descabdellaran les negocracions poli-.
El problema del Danubi i d'Europa tantee tense por a provocar majors
Central es presenta de tal manera, inquietud; i temors ja sigui a la P eque cap collaborador no pot imposar tita Entesa o a aquella part de l'oel seu joc personal. Hom no sabria pini6 austriaca que no estigui conforveme, per caer-tiple, dos grans a n ta me amb la politica de Dollfuss.
gonistnes cara a cara, estirant una po- Els arxIduos 1 els heimtencia cadascun pel seu cantó, per- wehren
que a la primera inclinaciä d'aquesta
Viena, lo- S'anuncia q ue l'arridl2;d
darrera, en un sentit O altre, s'esta- quessa Ileana d'Habsburg prendra part
b liria instantàniament una força
en una reunió dels heimwehren que se
contrapes. La Petita Entesa, especial- celebrará prop de Viena. Aquest fet
ment, és un dele clemente d'aquesfa causat gran sorpresa i s'espera amb cuforça oscillant, d'aquest dinamisme riositat en els circols polities d'aquesta
d'equilibr i. Es evident que la situa- capital,
cin económica de certs paisos reclaPreguntat sobre la veracitat d'aquesta
ma una acciä positiva. Aquesta acció informació, l'arxiduc Antoni dllabspositiva seria mes fácil, si cadascun
burg ha contestat afirmativament.
renuaciava al seu joc personal. No
ha afegit que ell, com motu membres
podrá realitzar-se sind per una entesa de la seta familia,
als heim.
general. Ja que no pot triondar amb wehren des de mitjanpertany
febrer, però que
un equilibri negatiu, i no es possible
grup legitismista, i
a
cap
pertany
no
de fer triontiar un d'aquests punts que per altra part no té intenció de dede vista sobre els altres, el sen}'
posará per cadascun d'abandonar la dicar-se a la política activa.
Ha acabat dient pu eel fet de pertäseva posició exclusiva i entrar en cl
nyer al movimen heimwehren el consiami d'un acord.
D'altra part, els Estats d'Europa i dera com un deure patriótic.

Washington, 10. - L'Ordenança
por part de la Peina Entcsa constitneix
per virtut de la qual queda autoritUna millora cn la situacid de l'Eurota
cada la Unportació illimitada de beguCemural, Fil:S ara, entre la Pel ito Enb-que
adhue
els
vins,
des alcohòliques,
Madison Square de sa i Rüssia es retacious crea hostils, fcta
arribin als Enlato Units en el terniini
e.rcePc& n de Romania-i enca ra de roe
entre el primer de maig i
el
Anglaterra voldria limitar compres
!em Ps ha-dee r ea de la remincia d.. Ha
Nova York
el 30 de juay, ha estat publicada siRüssia a la reit'indicacid de la Besan',
multàniament pel Departarnent de
Ford eitre T.recosloniquia i la U. R
de l'estafaNova York. o. - Un procés Hitler
1 us de les armes aèries Tresoreria i el d'Agricultura.
tingué lloc ahir a la nit a Ini adison .S. S. lesrelaeions encara ti mm,'rm'ut güiro
-J5
ics
Paris sie e; rctard
Ha quedat. dones. sense efecte Ea- Square, en presencia de mes de vint anristoses. El canvi de /a politica rassa,
dor
nie- plicació del sistema de contingents de
• encara sofrirà ja tramesa
suspenent loto Propaganda a l'exterior,
mil persones.
•1 .;,..,st trances al l'ortiga Office begudes alcohòliques.
Paris, in. - Al Palau de Justicia on
els nombrosos oradors pro- ha jet possible una ampliacid de les reEntre
en
vigor
de
, .,rosta a les dürreres proposicions
Aquesta mesura estar à
raier Stavisky i les seres derivacions
testants, católica i israelites que pren- lacions diplomatiques del porcru rus.
:.•aniques, no han desser interpretades ii al 30 de juay vinent,
apassionen cada dia fries. es creta que la
Des pres d'Itaver-ho fcr llongrqz.ja
gueren la paraula. els més aplaudits
oi (arre sentit que en el de l'evident
Als cercles d'aquesta capital s'asGuardia, alcalde de Nava
Entesa no podia deirar de renuar inhibició del Jutjat de Baiona a favor
desic del govern dc París de donar al segura que l'objecte que sla proposat (oren La
del jutjat de París, decretada abir, canAlfred Smith, del partit demó- relacions cEplomatiques amb
document la importancia que ha de te- el President en dictar el sea recelo York;
la fase de les actuacions i les tara
crata. i el professor Rainion Moiey.
Bucarest, to. - Es gairehe segur que vial-a
rar havent desser, probablement, de- decret sobre la importaciú de begudes
sohretot rima més rapides.
TP/5 criticaren violentament Ics
reconeguda la U. R. S. S.
(isla sobre la qbestici del desartnament.
alcohóli q ues, és que es produeixi una doctrines nacional-socialistes, i des- aviat será
La gran emoció causada a tot el pais
per Romania, lugoslavia ¡ TxecoslováPerb aja-6 no pot variar essencial- rebaixa es els oreas interiors de les
Tydings va urgir una quia, essent representades les tres Ulti- ner l'assumpte Stavisky s'explica perment la resposta, que, sobretot despees dites begudes, que considera molt ele. pees el senador
fectatnent per les derivacions extraordientre
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llarga
resolució
declarant.
mes pel Comen Permanent de la Petita iuiries i misterioses a què cada dia dóna
dels documents publicats a París i a Gi- Vale.
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seva
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nebra, no ja sitió confirmar les ndenSembla que abans
lloc. Els diaris d'atad tracten de re l aci ofreix actualment el Reich constitueix
El senyor Titulescu ha exatninat el nar Eintent de suicidi de l'abvocat
cions del gozcrn franela de no acceptar resolució. el senyor Roosevelt estigue
despotisme desuet i barbar.
text del projecte de reconeixe me n t que Romagnino, l'heme de confiança de Stales proposicions de 31arDonald.
conierenciant amb cts membres del un
De s prés d'aquesta declarad& que ha estat elaborat a Praga i que servirá visky,
.4quest refris ha preoettpat el govern sen Gabinet i amb l'administrador feRaimond Hubert, el (Ma l es va
fou votada per aclamació. Tydings va de base per a les negociacions preparaangles i ha volgut, a tota costa, saltar deral de begudes alcolaaliques.
llançar al Sena i ion salvat per agents
declarar
que "l'anomenat” Adolf Hitalguna rosa de l'enorme i peo robust
Per altra part, s'anuncia que els ler era condernnat per crirn contra la téries als representants de la Petta En- de la forca pública i recläs després en
tesa.
edifiei de la Conferhcia del Desarmo- permisos d'importació :eran concedas
una ca s a de salta propera a Paris.
eivi:itzacié.
FA Sr. Habed es un famés arivneat.
‚neu!, i con que la seguretat anglcsa ja a un cert nombre de destilleries de
i l'extraordinari acte de llançar-se al del Danubi, que tenen tants j'iteres- Una reunid legIMmiata
no es prou .oarantida per Ics torees na- poca importancia. que es retardaren
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vais, s'ha pensat d'arribar a un canveui en les seves petizions per al rePartiDE L'AMBAIXADOR
sense distinció dagrupacions
roble complicació en els assurnptes de
sobre les f orees ai'ries.
meto del; contingents anteriors.
La premag
Budapest, td,
L'ambaixador d'Alemanya ha trapolitiques, han de guanyar-bi a conA mes, la mesura va encaminada
l'estafador.
La Politiea anglesa seguei.r la /hila ines fan socialistes...
publiea detalls pro-1
També es fa observar que abir no versar directament entre ell 5. en el
decíais que ha estat la acta earaiteristi- a restringir la venda de begudes ial- mes una protesta al departament d'Eacomparegueren a Baiona eis ex-mi- limit ¡ segons l'oportunitat de llurs itedents dels cercles legitimistes
ca destres de la guerra. Frauça ha sos- siiicades als Estats Units. que a pe- tat contra la maniiestacin monstre que
nistres de Trehall senvors Dalimier necessitats, sense padrinatge ni in- hongaresos sobre la conferencia
tingitt SCII/fre el runt de vis ta de ga sar de vendre's a ?reus elevats con- litigué lloc a Madison Square, en el
Durand, els quals ha.vien ectat ci- fluencia d'altres potencies, grana o que se celebra actualment a
-rantilsegudfironts. tenen ingredients que supeasen un greu o tus de la (mal vint oradors feren
tat s com a testimonis en comunica- petites.
a Viena entre monärquics ausproces de l'hitlerisme i declararen HitAnglaterra no ha volgut entendre perill per a la salut pública.
Nosaltres, per la nostra part, no triaes 1 hongaresos.
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Es diu que l'arxiduc Otto ha
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transpaperat i no havia arrihat a cié, en un esperit de solidaritat i de arribat expressament ile SteEl departament d'Estat ha contestat
per la acta seguretat, ;vidria que els Després de l'escàndol de
prosperitat
eurnpeu.
que no tenia la menor possibilitat
temps als interessats. També sita fet
altres savinquessin a ks seves
tiockerzeel a Viena per tal de
d'intervenir.
sobre aquest esgarriament tota me- Berlín davant les conversi:ions d'una calesa per a una pnritat
l'aviació americana
participar a les deliberacions
Quan s'anuncia aquesta manifestana de cornentaris,
de les torees cortes.
ses
de
Roma
::
deis legitimistes.
Nova York, 9. - La sensaciii
Aunnh totes aquestes complicacions
ció Eamhaixador d'Alernanya, da:tor
Tradant duna qiiestid dinteriu geneBerlín, lo.- Noticies procedents de
L'ex-ambaixador von Nt-iesner
Luther, baria fet gestiona per impe- del dia a Nova York-que és pi
mes les anteriors l'assumpte Stavisky
ral, es probable que la proposició del
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visiblement
Viena
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rendres de l'ex-emperador Carció amiga. El dit departament baria donada l'esposa del seny o r J n dui eclariment i liquidació podrá donar
-examinada: però tal tenir en compre
entrevistes a Roma entre Mussolini, los a Viena seria una propagan,'
que apesta proposieió, si is molt jaconte s tat que no podia intervenir, tota D. Rockefeller 111. uél. del niulti- lloc a noves 5orpreses. I.a passió poGamboes i Dollfuss. donen a entenvegada que els interventor- en a,,ues- milionari i fill primogenit ale litica de tun i l'altre bàndol valen
da de grata estil per als legitivIrable per als inte r essos britämes, no
dre que la finalitat principal que es
ho es tant per als continentals. Ve't ari
ta manifestació actuaven a Mol prien aparei- complicar en el tenebris assumpte persegueix amb elles, es arribar a la mistes. En la dita entrevista
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El departament d'Estat Ira afegt, ser a les llistes del parlit socia- del Consell, multiplicant-se d'una conclusió d'una serie d'acords hilareel que fins era ¡ha tel a Ginebra abans
Washington, lo.- Amb motiu (le en la seva re s aosta. que una interven- lista d'aquesta eitilat. La senyo- manera fantástica les relacions que rals de carácter econOrnic dintre del vista de l'ex-emperadriu Zita sode donar 1.1:0 resposta a Londres.
de les companyies d'aviació ció equivaldria a una manifestació ita Rockefeller filla d'Elon vol suposar-se que tinzue l'estafador mare molt poc rigid establert per bre la possibilitat de la tornada:
París, lo. - Conträriament a cer- l'escàndol
el Govern va anullar lote els contraeque s'Im amb gran nombre d'ho m e s politice aquesta eventualitat a la Conferencia deis Habsbtirg a Austria. La mates informacions publicades, sembla tes que tenia signats amb aquestes contra la tradició nord-americana de Huntington Hooker,
de Stressa.
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autoritats el darrer deis cOnialices de circuin .;tancia que els acorde econó- ció. per tu, que no ha arribat endirigir al d 'Anglaterra.
Però els aviadors militars, poc preStavisky, Henry Voix, acusat ' de com- mica en projecte, Irrt tindran carácter cara el moment °penan ile reaEs probable, per altra banda, que
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En vista d'aquest estat de coses el
socialista era degut a un error; on ha quedat empresonat .
net que se celebrará dilluns.
senyor Roosevelt ha ordenat que siParia. In. - Ha estat
perh les insistenis negativos a Els defensors de Tisslen
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amb la major atenció i
donar resposta a les preguntes protesten
per al servei postal menys aquella que
nogitt" per trafic dita fluencies i que se li feren ha doma lloe
, eas aspectes el problema del desar- es considerin imprescindible'. i
Els advocats Deliras i Delgras, de- -ament i totes les Mi estions que donat instruccions perquè s'adoptin eorrupeiö.
que la qüestió es prengui serioEstocolm. 10. - Segons el pe- les exteriors si és que hom vol
e:1 la qiiestió dele
allana d'adoptar una decisia. totes les precaucions humanament posEs tracta de buscar quin ha sament. Es recorda que mentre fensor; sIe Tissier
norhoras
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reconomia
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a
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simia
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iona, han interposat recurs contra el el Ca, vern polonés té el prophsit mal funcionament
ressaltar en l'estat actual de les ne g o- ceix azue, t servei
s' e l e va a div e rs o s milions (le propaganda contra l'ainentien traspas al jutge le París de tot el que de fer eonstruir a les drassanes mundial.
ciacions i després de coneguts els mefranca. que tigurava per a des- roja. ella va fer unmt viittge
de Suecia dos contra torpediners
ia referencia a l'assumpte Stavisky.
moràndums angibt i italiä.
La Haia. 10. - Per hAlt Tri;
pese dA publirital de la Caunpa- flüssia Ott rompanyi a de la seva
També han manifestat llur sorpresa i els eanons necessaris per a
Tampoc es preves, per ara, cap rebullid Militar ha estat condemsenyors
Dalimier
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nyia m e tropolitana durant els germana, sense que els seus pa- que als ex-ministres
-aó del Conaell Superior de la deEarinament dels dits vaixells.
nat a (pudre inesos de presO i dels denacional.
anys 1929 a 1932.
res se'n done s sin eomple. Es va Durand no se'ls fes lliurament el Midavant
Calitula, 10. - Després d'un relegaciO del servei. el eapitit
mostrar entusiasta al seil relorn crets de compare;xenea
Les preocupacions anreBaiOna ael (mal luden estat
debut que JIU durat sis dies, el Eikenbown, que comandava un
- encara no s'Itavia easnt i ne de
gleses
clarnats. inesuisat-ho a negligencia de Consell Legislan/ de Bengala luna crener holandès a bord del qual
des de llavors ha [Ices part ac- la policia
Londres to. - Als circols oficials
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atloplat un projecte de l le i pel es produi recentment una sedi-•
Londres. lo. - L'equip d'Oxford.
tiva en diverses qüestions
es declara que la intenció del Govern
Se sap, perd, que les convocató- qual es reforcen els poders del ele') comunista guata el Vaixell es
veneut el de Cambridge per 7 victòries
OPTIMISTA
senyors
Julien
earacter serial.
és concertar im Pacte que limiti el
ries deis ex-mini s tres
contra 4 en el caneare atletic intera trobava aigües de les lndies
servir-se de lea armes aéries a certes universitari.
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L'atleta americà Stanwood ha guanyat
ivari Davis. que es troba
estat recollides pels interessats
Conferencia del Duarrnarnent fracas- tres
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Berna, 10.- Aquest inatí s'ha
Washington,
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Senat
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provea per a l'eauip elsOxford.
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Si5.
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a
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,e transpaperat.
120 yardes: les de zoo sardes, tumbé
sos ministeris. En aquesta s'Ira El president, senyor Bachmann,
EL DIA 15 COMENÇARA amb obstacles, i el concurs de naht periodisles una eme:Aleló ile
i Darius contis'indo!' un ert\dil d'1.25i.1I0O lia declar tt ! la robinia( ferma de.
situaciii
deis Esials
a Viena causa Dubarry
d'alearía.
nuen empresonats
destina! a su/del/m il i als repre- Stit.ssit de mantenir el palró ur .
LA VISTA PER L'ASSASSInits i s'Int /mistral Dual optimista respecte a l'esdevt/nittir
El senyors Dubarry i Darius han sentants americans acreditals a
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eran sensaciti a
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Erstlanger, (PU` resulten afeclats
compare g ut avui davant
.le l'econotilia mundial.
d'Ye ti sacVi, la qual Ira rebutiat la sol- Im'' la desvabirilzariö del dhlar. a certes informations, segons
Bucarest. 10. - El senyor Jo- FROT CONTRADIU LES
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Londres
les quals havia mort l'obre/. e. o licitud de llibertat provisional que
riesen, redactor cap del diari
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un avane iiiimarlant, la quid cosa objecte, als Cfreols oficials s'assació en aquesta capital la noticia que
sinat del president del Consell
ha provocat un inoviluent '10 segura que el dit individu es triaPar ia. 1 I t. - Davant Os Cornis- Ins Conferencia del Desarmainent a Viena han estat detingmles clac; se- Stavisky detingut
romanès. senyer Duea, ocorregut
Parla me mit aria d'Enquest a a Ginebra.
nyores angleses. una de les quals es
Tia estat donada ordre de detenció submissió entre els AH Alinin, ba en perfecte estat de salut.
Sid.
a darrers de l'any passat. La
Mrs. Waddington, prima de Lord Ha- contra el boxaclor Niemen. 'inc va eS- 1,1 inajoria deis quals han depels fels del 6 de febrer, ha ilrvista del procés oben,
els clarat el senyor Frot. el qual Ira
Jordi.
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Crédit Mu- captarlo') de les darreres fracPARTIT AGRARI SERBI mogudes a compassa, durant la seva rector i el tasador del
eions que mantenen la dissidén- tets els obrers que es trobasten
Chiappe.
estat
detinguts.
han
nicipal
dOrlsans
a Viena, van socOrrer un nen
a la mina de Karslett Centrum,
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Postdam, 10. - Durant tot
derlarat el capita - i As possi- ció del proletarial.
UN FESTIVAL DE MUSICA
N idisia, que era una de dia d'avni hi ha hagan una gran
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ESPANYOLA
de mar que varia veure 1 . 1 1 de favorable a una acció comuna i
Londres. 10. - l.,m ljúliterencla
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París. 10. - Al
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Lisboa. le. -- lui grite d'unes
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inri. sense haver-se adopta! cap Canips Elisis s'lla celebral el .10 persones, entre los quals
nteneat a ronstruir-se a les darcastell e mesh- I ffl per Fre_
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Un afer d'espionatge
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Entre els manifestaills 1 ele en audiencia pe'
a adoptar cap acord, eis delegats ciona! anda gran entusiasme.
gran nombre de persones que emü
Codfrey, matx que tindrà Une a
neral que dirigí l'Est ad Majos que han pres part en els trelialls
agenls s'ha e»taillat un tiroteig. l' I mpe ri.
1 .211 el programa figuraven
trobaven detingudes ala campe'
Sao Paulo el proper mes d'abril.
Eassentblea
.O.
En
Berlín,
1
del
quid
ha
rela
gran
guerra.
conseqüenda
durant
Ravel;
a
han
4
1eda
.
d'aquesita Conferèneia
ltnmpsinniinm espanaa
La noticia d'aquest erunbat 11;1
celebrada pel Reichs- /Ir concentració, entre les (vale'
general
tima
estudian!,
que
ha
sultat
ferit
n
airn
eslal
practicada
de
Falla.
els
dehals
han
Brujo
-.
dardi que
E-.1mor
Aquesta defenció,
causal moll, bona impressió als
bank, 0 1 /1, ,olor Sehacht ha dit figuren un ex-ministre j nona,
esta' portal a l'Hospital.
cerdos pugilislics, als guate ha junt amb la d'altres aristherates rimu initjä inoll tut il d'infolio:lela) Piel h 'IniciariMC, del
caigo b hospitalitzar que cal arabas ami) els discursos brosos diputats 1 líders social'Eatubé
en
que
es
Sall .111211;
ullha
fa
una
seti
estudi
de
la
posició
alemailys,
tiiagué
lloc
començat a fer-se pronhstics
die ItilliSky Kucsakuv, un allite estudian l qm . ha resol- Pm'' tal de itediear-se a un tre- demherates
f . bre el resultat que podria te- inana i s'ha mantingut en el inds !roben les diverses regions dej comunistes, 111)4
ball nies efectim Ha afegit que
espanyols an- 1 al toril d'un cop de culata.
cants
del
dos
dicades
conreo
sucre
del
secrel,
essent
acusats
al
el
gran
nle el combal, en ei cas que
Slati practieat sis delencions. convé reduir la càrrega dele den, estat, alliberats,
Nin„
Joaquim
de
tics,
món,
delicl.g
d'e.spionalge,
arribi a efectuar-se,

augks

Stavisky
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estat detin*ut
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1-lenri Voix

L'esposa del nét de

Rockfeller d'encci

que va miar a Rússia

Roosevelt suprimen(
els vols militars en
el servei postal

L'escàndol del metropalita de París
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials

presentació del corresponent resguard.

Armes curtes per ala bombera.
Adminietracia de Justicia: Pu- Con' sigui que s'lla de procedir
b! ic a c i j de sent ano les i edictes. al subministrament d'armes curtes per al Cos dEalliucló ¿lucenConsellerla de Governaold. —
dis i Salvament, es fa avitient a
'Ahir al migdia. en rehre els petots els industrials i comerciante
COMISSARIA GENERAL
eiodistes senyor S.elves els
intereesals a servir-les que pomanifeste que l'havia visitat el
D'ORDRE PUBLIC
den consultar el plec de condigerent de la fabrica Asland, de
cions que a tal eferte tli ha a
Montcada, per dir-li que una
A la fabrica de calçat de \i deapart deis obrera d'aquella fabriea sar propietat de Joan Raig es l'Oficina Teeniea del Departafeien vaga i volien privar que els produi un incendi. Les &mines ment dc tairculació, tuts ele dies
altres entressin al treball. A con- eofertes es 0;111'111M Sil unes habite, de nou a une, tins st
dia 1; del present mes, inclusieeqüancia d'aje?), el Cornissari 170.000 pessetes.
hi hagin; vament, i fer les correeponents
General d'Ordre Public disposä desgracies personals.
üterles sota sobre tancat 1 lacrat,
que es concentres la guardia ci* El cap deis carrabiners do adreeat al senyor conseller revil en aquella poblaena. per tnl
de garantir la llibertat del treball. Vilassar, despres d'haver aostin- gidor de Circulacid i Policia Ureut una violenta ()leen:zeta atalb b a na, per tut reementat darrer
* Ahir al mati aliaren a la la sera tluna, es dispare un trel dia.
Conselleria de Governació les al cap i queda mort a l'arte.
Per a comprar una màquina
Juntes de la Federaeiú de Eilats
• Han edil delingula Kurt d'escriure. — lIs liii sial iutei Teixits de Catalunya ¡ de la
Hansdorff
i
Lierbert
Lementlial.
ressaila per lit Diaeccias de ElitsFederació del Pla de Barcelona.
per tal de parlar al-1lb el senyor acusats per uni altre alenemy (Out Municipal d'Higiene la comanomenat
Eritz
Erde
Mates
d'hapra
d'una maquina d'escriure.
Selves. Els comissionats no van
voler manifestar als periodistes ver-li sostret 77.000 trance. Els preseida de tabulador decimal de
260 espaie. al Neguelat d'Higiene
l'objecte de Ilur visita. Harn delinguts he negaren.
Sanitat s'a dinet ran plecs tancreu, per-e, que bi anaren per
cats a les hoces d'oficina amb
tractar de l'estat d'anormalitat
pressupost per al subtniniatraque existeix en els rama de l'aime»t de la dila maquina.
gua i textil.
Invitació a l'alcalde. — L'alL'arbltrl de Plus Vàlua. — Per
* Al vespre. en rebre el Con- cald,, accidental. doctor Serra"setter de Gmerna e i‘i els perio- Ifunter ha rebut la visita dels parlar-los d'un afer que ele
intereeea, i per tal d'evitar-los
distes els va manifestar que el senyors doctor Josep Agell
Govern de la Generalitat esteva
¡ Jaume Gras, presiden( perjudicis, san pregades ele pasdisposat a emprar les mesures secretan,
ear per les Ofieinee de Plus Varespectivament,
màximes per tal d'impedir l'a- l'Academia d'Higiene de Cata- ina, inetallades al segun pis de
narquisme que hi ha a les fa- lunya, els quals l'han invitat a la Casa de la Ciutat (Casa nieva',
briques i acabar d'un cop amb la aesaió inaugural de cura que qualsevol dia feiner, de les stolze
les vagues de braços plegats.
tindrà live denle, dilluns, a les a dos quarts de duce, cuna mee
* Sobre el conflicte de La set de la tarda, al saló dictes aviat in ii kur j seinpre abans del
alanresana d'Electrieital. e I s del Casal del Metge, en la qual dia 25 del corren', les persones
obrers i els palrons s'havien po- el doctor Agell dissertarà set« expressades a continuació: Visal d'acord en tots els punts. el tema "Depurad() m esterilit- eene Ataras Parda. Maria Alzina
Delineo, Albert Arquet i Larraz,
menys en un: el de la setmana zació de l'aire-.
Montserrat Banns i Sugi, Rimen
de 44 heres. Pera con] que hi
Elecclons de vocals obrera per Easeuls i Torres, Isidora Calvo
baria malles ganes per una
v Concepciö Caelella i
banda l'allra de resoldre el C.311- al Port Franc.—El conaelier refilete. els ohrers han demora' la gidur ile Politice Social recorda Pabissa. Leonila Colas i Zorio,
va g a per quatre o cinc dies. als compromissaris elegits per Domènec Colas i Blanch, Josep
mentre es discuten aquest punt. le3 entitats obreres del Port de Díaz ¡ Sanehez, Lluis Escobo i
Barcelona que denle, diumenge,
Hit Esteve ¡ Fontanet,
Butlletf Oficial de fa Genera- a les onze del metí, se celebra- Creseaneta Fernandez ¡ Rodríseu
número
d'ahir
litat. — En el
ran al Saló .Nou del Consistori guez, Agualf Eantdevila
publica el següent sumari:
de la Casa de la Ciutat les eler- anloni Garcia i Chinehilla. Jesús
Presidencia: Decret disposant eions dele dos vocals ohrers al
Garcia i Garata, Francese Gelaque el Coneeller de Governació Consnrei 11n1
Part Frena.
hect Castellvi, Josep Gonzelez i
publiqui un Dan declarant l'estat
Els titols del Deute. — Es fa Pardo, Ju n i tus Llorenç a Alcista,
d'alarma a Calalunya.
avinent als que tinguin solbei- Salvador Marta !airean:. 1 aloneGovernació: Ordre resolent el
tada l'agregaeiti de fulls de Cu- ga I. Jaurne Miguel i Alberien, :loconcurs per a Eadjudicació de la
pons als titols del Deute Muni- seta Noguer i Roca, Francesc Peirapreeeió i confecció del Carnet
d'idenlitat del Cos d'Inve.stigaeió cipal, emissió de primer de ge- drera i Feliu, Francesc Xavier i
ner de 1921 , que estan Rentes les Tereea Priaet ¡ Prats. Miguel ReI Vigilància.
verter j Nidal. Plerida Vida! i
Ordre resolent el concurs per factures del número 1 ni a0t.
a Eadjudicació de la reatitzahe per tata, poden passar per la Copone, Josefa Vida! i Martí,
de la Placa del Cos de Vigilan- Dipositaria Municipal tots ela Pa u la Dominica Vilanova i Gienes feiners, llevad dels ch.:sables, raid, Mentserrat Vinyals Gaieia.
Ordre aprovant els programes de quatre a sis de la tarda, mi rnl, Gaielä . Didars. Jnana i Tride les diverses dieciplines pro- el. eran Murete mnljiincinl Miel Nimia i C1111P1,
fessades a l'Escota Preparatinia
de Policia de la Generalitat. i disposant les proves d'examen dels
alumnes. les gneis començaran
el dia 15 (raques( mes.
Finances: Deeret aprovaat la ASSOCIACIO D'ALUMNES DE
Parlä en to iranic de l'escota an.
reseluciö de la Carnissaria Dele- L'ESCOLA NORMAL DE LA (lea, del mestre que, en llar d'educagada de la Generalitat a Lleida
GENERALITAT
dor, era una mena d'espia o un enede designar l'oficial senyor Anmic del noi. Digué que el mestre
toni Isaac i Sor ella perque exerConferencia de Ventura Gassol
hacia de fer despleaar la sensibilitat
ceixi provisionalrnent d'IntervenS . bre el tenia "La mi ió del ute l'infant i l'alegria de saber coses
for d'aquella Cornissaria.
mesure. el conseller de Cultura de noves, i afegi que hacia d'esser, soEconomia i Agricultura: Or- la Generalitat doaä darrerament una bretot, un brin sembrador.
Aeal,à recomanant idealisme i cadre donant publicitat a la de notable conferencia. Digné que havia
Ministeri d'Obres Públiques del escollit el mot missió en el aentit talanisme. La força de 13 renovada — acaaa dient — solament
Govern de la República, de l'II mes profund, el mista:, o sigui !a porisible
dintre la Itengua materna.
facultas i potestat de predicada. Dede gener del 1934.
perque
ve de la sabe de la terra.
dient que se sentia
finí
el
missioncr
Ordre-Circular relativa a la envair per la força d'un ideal. I ale
El senyor Ciassol fou aplandidiscomprovació i contrastació dele ei que el mesure n'era un. Parlä de san pel selecte i nombras anditori
que
l'escolta atentament.
pesos i mesures als partits
la responaabilitat del mestre la qual
renys de Mar i Terrassa.
digué que era molt superior a cap
ASSOCIACIO
D'ALUMNES DE
Treballs i Obres Pa/diques: altre °fiel. per les consecnieacies
L'ESCOLA D'ENDINVERS IN°pire recordant als alcaldes de l'eficiaia de reducacita. Digué que DUSTRIALS DE BARCELONA
Catalunya el compliment estricte era optimista, ja que l'home tencleix
del decret det 28 d'abril de 193!, al be. Remarca que per a ell el Inés
Conferencia del doctor Estalella
ronvertit en hei de la República impartant de tot era el nodriment
moral
de
!alome.
El dijeus passat organitzada per
el 9 de seternbre següent, relatiu
a Encupaciö de jornalera.
Departament de Governació
(Direcció General d'Administracid Relaria del llamare
de riutadane que han d'esser elegits per a integrar les /naves Juntes cf. cetros dele Sulanninieipia
Catalunya en les eleccions
eonvocades per al dia 18 d'aqueet
mes.
Departament de Financies.
Teenien Administrativa:
OFEREIX UNA
Armeze prorroga ni fine al die 16
d'aquest mes Si pPri.,rie
tan de obrament del retarree
sobre l'arbitri municipal de molan cense edificar. corrosphnenl
ah primer frimeetre zl'enguany.
DE
NOVES
Anunci referent a l'arbilia sobre aigües minerals.
LLANES 1 SEDES
Recapterid de CrintrIburions
EN
de Barcelona: Ediele del Recaptador executiu de la Zona de
A PREUS BARATISSIMS
Manresa.
Direcci6 'd'Obres Públiques de
Barcelona (Por(s): Edirte,
Juntes Muniripals del Cene
ELS NOUS GENERES DE TEMPOElectoral de Catalun y a: Retarla
deis Muladar!! que .ronstituiran
RADA MARCATS A PREUS MOLT
les Juntes antinieipals del Cene
electoral de Catalunya durant el
ATRACTIVOLS
bienni 1934-35.
Administrada Municipal. —
Edietes, subhastes i concursos
d'Ajuntamente de Catalunya.
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ALTRA SETMANA
MOLT INTERESSANT
PARTIDES
COTÓ,

ANALISIS
MEDICAMENTS PUPS.
FARMACIA VDA Dr.

"23,5

RETALLS

ELS CALÇATS DE SENYOR
ultra a preus limitadíaaima, ami) eaplimdida

PRESENTS

FULL DE DIETARI

Alt de Sant Pere, 27, principal, tots
cls dies ¡entera de les set a les nou
del vespre,

Progrés i regressió
En un diari francés — anomenemlo: "Comcedia"— un escriptor proposa que de la mateixa manera que
es concedeixen "permisos per a
conduir" als aspirants de xofers es
concedeixi 'permís per a radiar" als
que pretenen usufructuar el micròfon amb Ilurs canta, llurs monOlegs
o llurs diälegs.
Es una bona idea. De la realització
de la qual estem lluny encara. No
és que en la rädio autòctona hagi
mancat una positiva voluntat de progrés i que no Ist erobern de vegades
modus d'aplaudiment i sovint motius
d'esperança.. Perb aquests rnotius,
ai t conviuen arnb els altres. Al costat de les sessions de bona música,
d'alguna breu conferéncia interessant, del ràdio-teatre que progressa
i que s'afina, al costat de la quasi.
desapariciódels discos on es tela
la propaganda de qualsevol article
amb cant horrible i amb !letra esgarrifosa, veiem cona perdura aquesta
mania de mantenir un "micrófon per
a tothom".
Per a tothom! Literalment, per a
tothorn que en el si de la familia o
de l'amistat gosa envestir "Molinos
de viento" o ''La del Soto del Parral" o "Los Gavilanes".
A aquests, particularment, dignes
"amateurs "els fóra interdit l'accés
a un escenari on nonités podria escenar o ofendre dues o tres mil persones. En canvi, gràcies a aquesta
famosa invenció del micròfon lijare,
Ii és penates d'entrar en milers de
domicilia i d'enervar trenta o quaranta mil persones.
Em direu: "Tanqueu el receptor si
us molesta. Es, exactament, el que
faig. I si algun dia el mantinc obert
és sols per a carregar-me de rata
i escriure un article de censura.
Carlea SOLDEVILA

AVUI
-__.—

PER A

Grup "Aetivitat" de l'Orfeó "El
Roser". — A les 17 el proiessor
Rítmica i Plästica aenvor Manuel
Sesé i Salvar exposarä "El signiiicat
i la importancia de les cançons,
danses i jota d'infanta", amb la coro
peracia de la secció d'in ( ants de
l'Orfea Barcelanes.
Nosaltres Sola, de Sarrià. — A
les is, conferencia per Josep Maria
Folch i Torres. Terna: "El millor
comparta. el !libre".
Ateneu Obrer d'Eçquerra Republicana del districte VI (Provenea,
tolmera 1561. — De les iê a lee 20,
cancersea contentarles sobre el tenla
"Soluciona a latur foreiis”. Ponent:
J. Bond.
PER A

Tribunals i utjats
CAUSES VISTES

DEMA

Societat de Biologia de Barcelona. — les 19, sessia cientifica a la
sala de Cienciea de 1 • 11o. titut cl'Estudis Catalans. Seran Ilegides lea següents comunicacions: A. Valla i
Conforto: "Millora a la tècnica de
Lonvenstein a . C. Pi-Sunyer i Bayo:
"E 5tudis sobre el metilglioxal".
J. Rabentias i Pijoan: "Accia de la
nicotina sobre les labres simpàtiques
post ata nglionars".
Academia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. — le, 1g.
a la bala d'acres del Collegi de Notaris de Catalunya !Notarial. a), el
senyor Emili Saguer i Olivet donarb
una conferencia sobre el terna: "Dret
comarcal eirania.
Institut Medico-Farmaceutle. — A
!es 22. a l'estatge social (Casal del
aletgel. la doctora Quadres Bordes
i el doctor Pla Mejor presentaran:
"Incestigacions sobre el cos de
\Voliia.

AH 1 R

A la Seccia> Primera van comareixer Ramon Otal i Antoni Pret ,
e is guata estaven acusats dels debates aegitents: el primer, d'haver NOStret generes de la fabrica on estava
acupat com a porter. situada al carrer de Trafalgar, i haver-los venut al
segon: i a .quest, de vendrels. tot i
coneixer la seca procedencia illicita.
El ideal sollicità que a Ramon Otal
aplicatla la pena de dos anys,
guarra mesos i un da, ¡ al segon, 250
pessetes de multa.
la Secció Segma es vela
*
una causa contra loseta ;Manco de la
Cosura, el qual es conforma anib la
pena te dos ritmos i un dia d'arreat
que el fiscal dernana que li fosein
cana per un delicte de furt.
* A la Secció Tercera va compareixer Vicenç Elvira Silvestre, aftlrat d'haver Malta-as un rebut d'un de_
pendent seta amb l'ohjecte d'estalviar-se d'haver-li de 'limar uns dineta. El fiscal solliciti la pena d'un
any i van meros de presa per al processat.
* En aquesta mateixa Secci a es
velé lapellaciuS interposada pel lletrat
enyor Teixoó, en nom d'Amadeu
Torner ¡ Antoni Blasco, amara del
processament que el jutge del Jutjat
número tres va dictar contra els recorrents, a conseqüencia de la concefsió d'una :alta clautobusos. El senyor Teixoe demanä a la Sala la re•
vocacia del processament, i ti iisaal
el confirma.
* A la Secció Quarta es velé una
causa contra joaquira Carrasco. per
un delicte d'estafa. El fiscal, després
de les proves, que resultaren favorables per al pracesi-at, va retirar lactisacia que baria presentat contra da-

adIddle•IMWA.

:a Comí s ala de Cultura de la dita
ciAr, eoiet:tr:tafa:letrirctieaapdnt.lcei

el ioslui ilát,dluraoat ocr

,6ada, ene:1 'D
I: ala'oe,cirs

pur aquella
rotllä el tenia "L'evrilucia del conrepte nie l'element guinde". Comença
diseulpant-se dam error, involuntari,
degut al qual ii havia estar atribuís
en les invitacions el titol d'enginyer
industrial, carrera que no havia acabar. "Per alza— digné — ern presento siamés crin a estudiant i cona a
company del: que m'escalten. a Afegí
que la idea de l'element quimic romenaa a preciaar-se a les darreries
Id l segle XVII, i que encara ara es
cau en raberració de Ielement de
pea negarla. A. començaments del
..egle XIX foren explicades mea racionalment les combustions, i es concretä la idea i es reconegueren els
elements intran a ionnablea. 1.a Ilei
de la con s ervada de la materia té
c a rn a corollari la conservaria deis
element a . ¡ion encerta l'atribuck
del caràcter a determinada substancia, la qual aosa es reiermä en reroneixer tariacions graduals entre
les prapinata de diversos elementa.
.Aquestes relacions perrneteren
formar grupa, a manera de Camales.
de aub s tancies simples, ela guata
culminaren l'any Iflao en l'e a tahliment del aistema periòdic del; elements, l'expressia definitiva de les
relaciona i la unificació genética ile
lates les families esbossades. La
culminada assenyalava un comenaatnent de decadencia. L'isser,
caraatera de cada un deis elements,
funde, dcl seu pes, almilla, no es
c a nciliaven atril, el concepte de substancia quimica. Les ratlles espectral, earacterfstiques dels diverges
metan: postulaven una complexitat
intraatamial. Durant el segle XX
mi g ue el descohriment i reatudi dr
le a transformacions radioactives. Una
mica mes tard l'observada de la
difraccia dele raigs Röntgen permeteren de formar- s e una illia1Qe
creta de la complexitat de
explicant tots els seis agrupaments
Im sectas contradiccions aparents. i
Suttlute aquell, amuntegament, de le:
tres "fulle, te srehal a formadea pela
mesana ferramacnilica i eta de la
mina de plan i de la "rosa" le calor•
ze full, de lea terrea rases.
Les transiormacams radinaatives
nmatren la mutabilitat de l'atorn. El;
salta dobles enrera produïts pel desprendiment efe particules alia, anta,
pardua de quatre visitara de pea atamia; ela salta simples prodults pels
desprendiments de particules beta
seise alteracions del pes atamic determinen, en les eaaellea del sistema
periadic, l'acumulació de pleiadts
'tacs:amigues. L'apticacia, de res p ectagraf de mattes als elements de pes
atamie misia mostea la getieralisat
de! fet de l'existencia d'etententa ia.atapia a . Una unitat uie referancia en
el pes, tramant-se dam element
cal Cenit el plana im significa res
aquests es parlen afegit m alta altres exemples. Triaricanicnt el nombre de combinacions possibles entre
els isatrops del, diversos elements
arria dama manera esbalaidora. Arahä dient que la notacia química. tos
i éster imperfecta, resulta insuilaient
i inadequada, i que ala allargat maa
el braç que no la mäniga.
Eta oients de la interessant diasertacita del doctor Fatatella l'aplaudiren caltsroaament.
CARLES SOLDEVILA
AL POLYTECHNICUM
El dia ab d'aquest mes comencara a l'Ateneu Polytechnicum, organitzat per la Secció de Literatura
i d'Ara un curset sobre
literäria", a t'arree del senyor Carlea SnIdevila.
Aqueat curte , que constarà
guatee 'harina. es donarà cada dilluns,
de les vuit a les nou del vespre. Per
a informacions i matricules, a la
secretaria de l'Ateneu, cartee Mis

VIDA CORPORATIVA
L'Aesoriació de Fahricants
Gasoses 1 BeglIde3
de Cataltinya ha eteandzat la
IV asee:titilee de fabricants do
gasoses. In n 111a1 es relehrara a
l'estatal,
11e. reOl (Plaea
de FranoeSe Mariä. 1. entreeol;
,lies 1 15 del me:s que sort.
L'assemblea es descabdellara
a " la el eegilen t pro g rama: Dia I 1.
a les °rizo riel mate obertura de
l i asaetablea: a les quatre de la
larda, eonferanc la del doetor Andreu 1) ri .. 1 Anguera, eatedratta
de Biologia a l'Escida d'Agrieutlima de la Generalital. sola el
tema: "Valor del COat i de les
aigiies earbautiquea en l'organiei»e hin»A". Dia 15. a les deu tiel
mal a clausura de l'assemblea.
A la una del rnigdia, apta de
compativania a l'Hotel Elurida.
tlel Tittidabo.
Per mienta del secretari general de l'Aeseciació de Periodistes. senyor ,Ioeep s'atea 1 Salva, alta enrarregal de la Secretaria do la dita entitat el senyor
Mula Gasainitjana.
----La I:nid Sindieals :agríenlee de iallabinva linea a eienüiXenwnt deis aetis Sindicals adlterils la n • traillar del 1)eparInment
le Satutiit i Aseisteneia Sorial
de la Generalitat de Catalunyit.
P er l a ( I lull hola ha prorrogal Al
peplo& elaniquisieia ile plagues
per a iS 1 . arrualires dest inat s excliv. i%,./11e111 al transport de verdurea fins al primer d'abril; el
peritule coneedit per a dotar de
Iones impermeables planxes
selle, ele,. per tul PI mes
el periode ele realilzaeid d'inspeeeions eomprovalbries 1 Iliuramera de cerliticacions de de,infecenl fins al primer d'abril.
la I'. S. .s. de
En
ta Maya. fide t romplidora de
les !Iris retal:diem. avisa els seus
.a indicula que a les seres M'idi al preu de dues peseetes.
Irubaran lea plagues eeduentade.
le Gonlraclistes
31nlint
Pilletes de
lohn-es i
liareelima liii quedat constituida
a ix 1:
President, Anheni Torreta.; VICP15rOt+ ide(11..110s0p Gl'a11; secretari.
flafol viee-seeretart.
Josep Llay1 .1; lreaorer, ‚loan Amal
maniplatlar, Sebastia Itoselt;
ministradar, Jasep Ferrer i
voieds: ‚loan aarcti
tittixart, Narels Pilad, Joan Poch,
ruilohn Rosas, Ja trine Soler, Ea11) ,, 11 Mostee, i Josop Ainergós.

VARIA
El jutge del Jutjat número das va
prendre, durant el mati dattur, decla,aamas al, hallarlas que aztuaren a
iOlympia durant el campionat de resistencia, Aquestes coincidiren del tot
atnb lea que van fer erran de la denúncia que van presentar contra l'organitzador del dit campionat. senyor
Del Mueca ¡ a conseqüencia de les
quals aquest bu detingut.
El jutge va disputar que es dictes
aute de processament contra alucci,
pel suposat delicte d'estafa. assenyalant-li la calamitas dainze mil peitaen -a per a la llibertat provisional. Al/ir
la tarda ii fou cotnunicat laute
aroacaaament.
* El jutge senyor Pene Fernandez Cavada va rebre ahir al man
diversas declaracions, i entre elles.
les de les dones que cluen a les cases on huelen viscut com a reliogats
els detinguts Granero i Cardona,
companys, en la realitzacir d'acres de
sabotatge als camales, del mort Raiel
Arnau.
Fas dits teatimonis no aportaren
dades d'interés al sumara Es limitaren a explicar la manera com ela
taren llogades lea habitacions, i digueren que no coneixica la mena de
vida que aquella ieien, Tampoc no
van saber explicar el per qua. desprea del dia la de febrer, que ira
quan van desapareixen de casa seva,
:lo n i hav:en donas compte a les auto'ita:El
its.jutge va retire declarada,. i gual -

dinari contra Francesc Gales, Joaquim
passat, atemptaren contra Ramo Mas,
de la Sal, el dia 17 d'abril de l'any
passat atemptaren contra Ramon 548i,
engegant-li diversos trets de pistola,
als quals contesta l'agredit disparant
igualment la seva. .4 conseqüència del
tiroteig resultaren dos vianants ferina:
Franceac Zaragoza, que trigä 45 dies
a guarir, i 1: cancere Díaz, qae necessi15 seixanta dies d'assistència facultativa. Cont sigui que Mas na tenia lacé/tala d'U§ d'arma, també gel preces•
sä , i esta encartat eh aquest mateix
voces. El fiscal qualitita els (eta considerant els tres primerament eme:tata
cm a autors d'un delicte d'hornicidi
irstrat, un altre de lesions i un altre
de tinença iilicnta d'arma de frac, demana que seas imposi pel delicte d'homacidi frustrar la pena de vuit artes i un
dia de presa, pel segon un any i un dia
i la indemnització de ano i pessetes, respectivament, als lesionats. i pel
tercer la pena d'un any de reclusió. Per
a Ramon Mas. considerar rom a autor
d'un delicte de tinença allana diarrea
ite tot, alemana :a pena d'un any de reclusiä.
Pel Jutjat número quinze sisar.
meses a Saragossa al j utge que instrueix el suman d'urgencia contra la
Junta de la C. N. T., amb motitt deis
fets anareo-sindicaliste i del mes de desembre passat, les dudes sollicitades referents al processat Duaruti. Aquesles
dades san extenses i es refeteixen a tat
el que sata efectuat a Barcelona ama
el detingut. les vegades que ha esta:
processat i les detencions sofertes.
• Pel fiscal del Tribunal d'Urge...
cia saben qualiticat les causes seguiac,
contra Francesa de P. Guilera per nnença iHicita d'arma de Inc. per al qua:
milicia la pena de quatre mesos i
dia de preita, i la seguida contra JOZO
Rocabers. el qual acusa d'haver corr.e
un atematat ah carrer de Balmes, cantonada amb la Ronda de la laniversitra.
i per al qual demana la pena de quatr
anys, dos nietos i un da de presa atanor.
Pel fiscal de la Secció Prima,
h acstat qualificada la causa que segu•
el Jutjat especial nornenat per als delinea arnb motiu de la vaga de tramtae.
contra Jui: Zaragoza i Liberal Cataht.
acusats d'esser portadors, dos dies de.prés d'esclatar la vaga de tramvies.
d'una bomba de vuit gules de pes Izo
es proposaven Itanear a les cotgerei
dels tramvies da Sarria. La detenzia s'efectua a la barriada de les Tres Torres. El fiscal demana per a cada un dels
processats la 'pena de cine anys, cinc
mesos i oare dies de presa.

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Inhibitériai A:mand Riera contra fiscal. Incident:
J. Llopard contra F. Figueres. Incident: \Voltean Brot centra Jaume
Rafols i companya.
Sala Segana. — Divorci: Marcela
Durand contra Joan de Torres Espanya. Menor: Junqueira Meirelles
contra Joaep Maria Fumes Quadres.
Incident: Joan Roig i Masgaret contra Consol Pasco Tarecha i d'altrea
i advocat d'Estas. Executiu i Jaurue
Arau esotra losen Puig i
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sucia, Postura. -- Tre u ora:s per
furt i un per leaiona centra Joan a itRicard González 1 Ferran Girbe. ; i Agusti Esbers.
Un divorci: Anna Casanoves contra
Lluis Josep Folch.
Seeci6 Segona. — Un oral per assassinat contra Antoni Mario
Secciat Tercera. — Tres orals per
desdenes. estafa i leaia contra kan
Mortaja. Joan
i Josep Arnau,
e sp cena arnent.
Seccia, Quarta. — Daa uralt per
teti 'ib srnicili comaa Franzeic Guerrero i Futlall Perera.

litem, a un metge forense, el gua ', va
reaoneixer en el detingut Granero
l'individu que havia resultas ierit a
aonseqüencia titateig del canten
le alarina. Digue que la ferala
Granero bu produida per una arma
de Inc del calibre 7 . 65, i que ion assist it per un tenic i no per Mani profanes , ja que bou necessari donar alzuna punta de sutura, i que, denles,
es cura rapidantent. i alz a . coni a
re,drat de la mena de reineis que.
¡aren aplicats. Ali j e a la tarda ei
Jutjat va continuar fent dilicenaies
i va prendre resolucions obre la si- 0Rn:4-RAPARLES' GRACIA-RAMALES
memzernoo
tuació dels detinguts.
* Ha estat denuncia: novanient
el diari "Adelante'', per excitacia a EXPOSICIONS D'ART
la sedició.
* Antoni •Martinez va denunciar
aliir que salaria trabar. en una de les
butxaques de l'americana, ulut paper CALMES LAIETANES
CCTITS CATALANES. 615
eo-rit a máquina. en el qual ii deien Exposidle-verda
d ' una nenertant p•rtida
que, per 110 hacer-se portar C0111 Cade quafroa de la cOPeoc16 Orlmaldl
09113 14:DALCO
t tenia
P1ntura
li& amb ein obrers tornera Inc
PA. PICEM
llogats, será mort dad a pace dics.
Fina al le del torrent
La policia la diligencies encaminades
a 'a detencia de l'autor de l'ananim
* El comandant daviacia, cap de LA PINACOTECA
PASSCIG 03 GRACIA, 34
la Seccia de Barcelona, senyor Felip
P sastre JAUVA
*querelles
Fes al 23 de mere
Díaz S811(1111 0, va declarar ahir al
— —
metí davant del Julia/ namero imatre, a conseqüencia de l'atropellanant C01111 s- COntra un agent mate. SALA BUSQUETS
Pla gie 02 OftdC:A.
fi a ra de la circulada. Eapaca que
Metne, 1 objectea CaO
'
aquell agent a'havia insolentas contra
RAFOL6
Pintura
d'en i que havia nialtractat el soldas
JOSIP PA NINIC0131'
Fine
al
24
de mere
que condina ranto i, alhora. que havia intentas agredir-lo, per la qual
cosa ell Iti 'savia intervingut. AgitesSYRA
tes explicacions foren coniirmades per DIPLITACIG. 282
To islion 13710
diversos teatimonia. 'renint en compte
Art 1 onelnentso n O
que es tramita una causa per aquests
JOAQUIM 31.114Y314
1Nntura
rnateixos fets per la jurisdicció miCAPUV1LA
litar. seinhla ene les diligencies reaPERE ArAA
F Z. a, Sor dr:be,,,41.,Idecoretwe
1itzr a tdaets dpelniiiiiirtajar_tlepsäs saran al militas
1,e

L — Agrupaciete Mútila de Mamit ¡en - oliva ir a iota eis seas
assurints a la junta general
ordinaria que lindra Mur. a l'eInige de la Unió Democratice de.
Catalunya. Rivadeneira. 4, prin- e
H
r anteatautahid
st äe
q elietcvadaa
alpe), evita diumenge, a les
pci fiscal. tina
,ausa que s'instruí pel proeediment orA nze del mart.

SALA PARES
•STRITXOL, e
03101.5
P,nture
GUILLAIA 112RONIIII
Puntada
Fine el 23 de mere
J.

1eumuledors

SALA GASPAR
CONIELL O« =NI'. 323 - Tal. 15004
Pcnturee, Olbuleo, Mera. (loseta,
illralli 1 11114111uree
011o1xoe
V :CENO N AV ARRO
Fin* •1 23 de mere
No es un •sais: 30 ano d' operencla
acrediten so oh>, rodiont u ¡lumia

Acumuladores Eléctricos, S. A. -

COMERÁ iterseloal

GALERIES VALENCIANO
PUM

INACIA, Id

1EXPOSICIO DUNYAC
Del a el Is da maro

0

Diumenge.

11 de mere de 1934

LA

BARCELONA
Bu t llet í P e d aübüic
UNIVERSITÄT AUTONOMA
Invitació al rector. - El president
de l'Academia d'Higiene, doctor
Agell, acompanyat del secre;ari de
la dita corporació, visitaren altar el
rector, doctor Bosch i Gimpera. al-1/S
l'objecte d'invitar-lo a Tacte inaugural d'una exposició que se celebrara demà. dilluns, a les set de
la tarda, al saló d'actes del "Casal
del Metge'.
Conferencia. - El dimarts vinent
se celebran à a l'aula de Química cerera: de la Universitat la segona conferencia del curs sobre les idees de
pau i cooperació internacional, organinzat per TAssociacie Umirersitäria
Catalana pro Societat de Nacions.
En el dit arte, que tindrá lloc a les
set de la tarda, arnb caräcter públic,
dissertarä el doctor senyor Joaquim
Balcells sobre el tema: ConcepciO
romana de la guerra i de la pau",

• Han presentan expedients
bertura de colegas privats els senvors Salvador Mareal i Pone, Josep Ferrer i Vidal i Joan Manuel Casainada i Llore«.
• Ha recaigut acord de jubilació
per complir ledat reglamentaria en
l'expedient del mestre de Mataró senyor Joan Rocha Pérez.
• Es faciliten les consultes que
formula a l'alcalde de Sant Julia de
Vilatorta.
• E5 cursa l'expedient de 'licencia a :a senyora Remei Martínez Vicente.
• Es tramen a la Secció Administrativa de Madrid l'expedient personal, la t'Usa la liquidació d'havers
dei mestre senyor Fermi Palou i
Caselles. nomenat director del crup
escolar Joaquim Costa.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

ENSENYAMENT PRIMAR!
NOTES DE LA SECCIC)
ADMINISTRATIVA
4, Es tramita expedient del ser-.vor Josep Domenech i Alzina. en
súplica de duplican del titol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia. i el
senyor Manuel Olavadia Conde.
Llicenciat en Dret.

Subvenció. - A fi d'ateriere les
majors necessitats de l'ensenyanca i
contribuir a les despeses que ocasionin el millor utillatge i material, es
concedeix una subvenció de 3. 000
pessetes, amb carrec al vigent pressupost, a l'F_scoa del Treball de
Terrassa.

• Es reben i registren els teces
ELS ESTUDIANTS
cié Batsiller del senyor Antoni
el de mestra nacional de la
.
La sessió d'art dels estudiants de
,:r.y . -ra Marta Luisa Prats.
medicina. - Han cridat l'atenció els
* Es tramita l'expedient de quin- cartells i programes de la Se.e.Sin
cirenni de la professora especial de d'Art que el proper dia 15 tindrä Iloc
Taquigrafia i Mecanografia senyora a la sala de festes del Casal del MetPilar Anton de la Requette.
ge, organitzada pels estudiants del
4. Es despatxen fulls de serveis sise curs de medicina. El bon gust
anal)
qué han estat confeccionats els
•
certificacions de descompaltres. reclamarles per altres uns i els altres sin/ una garantia
d'exit per als seus organitzadors. Les
Administratives.
invitacions per a assistir a aquesta
Es trameten al Ministeri nom- sessió poden adquirir-se a moldes
'
es dades demanades per a diver- Reig, Comes S. A., Saló Rosa i al
Casal del Menee.
- =e7Ve,.

L'A etivitat Politica
Apat-homenatge a Albert Carel
Lacasa
El Comité Pro-Homenatge a A:hert Carsi prega a tots eis que valguin assistir a rapan-han/e//arce que
li ser à oiert el proper dia 18, a la
una de la tarda, que se serveixin
ainuinir com MéS aviat millar els
t ..quets corresponents, a fi de fueltant com sigui possibie la tasca
= organitzadors. Per a informes
Ateneu Pi i Marcan, Por:
Nou, 31; Institut Optic Olió.
de: Centre, 3. i restaurant

autoritats de cada competencia han
ordenat la suspensió de tots els artes de caracter politic i social organitzats per Unió Democrática de
Catalunya per a aquests dies. Entre
aquests hi havia una conferencia a
:a Delegaci6 de Sabadell, divendres:
una conferencia a Festatge de la Lliga Comarca! de Lleida, dissabte:
miting d'orientació femenina a Gironena, diumenge: una conferencia i
reunió important a la Delegació de
Terrassa; el miting d'inauguració de
l'estatge de la Delegació del Camp
d'En Grassot, i un gran miting a
la ciutat de Girona el diumenge viUnió Democràtica de Catalunya
nent. Amh la deguda oportunitat se.A:r,b motiu de la promulgada de ran anunciarles les dates de celebra: . estan d'alarma a tot Catalunya. les r:a de tots aquests artes.

La Mar
SEMAFOR DE MONTJUIC
Oeser y acions meteorolegiques.
- -1 raen!, vent flux a l'Oest,
'Alud i liodtzens borroses,
..gdia S. S. 0. fr-ese, cel amb
rs j heritzons boirosos, ¡ a
.ifient S. 0. amb la mateixa
mar /mi r.c nul..! t (1._• 1 S. 0. i
oercle queda semicobert.
PearCenetre, 75 0. - Termetne12.

Moviment de vaixells a Posta
de sol. - Demeren a TEst un
un bergardí goleta i una
.andra que prelenen el port, i
goleta que va en popa. Pel
e iira pailebot de tres pals que
--a de TOesI a l'Est, ¡ ura psi1 que ve al port, ¡ al S. 0. una
dos bergantins goleta i
. pailebols pra r. vanen .2n poea,
.1 os pailebots a motor que varen al port. de vela 'latina tres
%bazos per a diverses direci un cap a aquest port.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. - De Hamburg i 31alaga, arrale càrrega general, el vaixell alemany
r." , dels senyors Baquera KUSCIIP
i Mart in; de Bilbao j esa-ales, amb
chucea general, el vaixell espanyol "Cabo Espartel", del senyor
kill d ftömul Bosch; de Liverpiad i Palamós, amb càrrega gerieral. el vaixell angles "Colón",
deis senyors Mar Andrews
d o Colón ¡ escales, amb càrrega
general ¡ 60 passatgers, el tratasallantic correu espanyol "Magallanes", de la Cia. Transallantiea; de Palma, amb corren, inereaderies i 105 passafgers, el meter corren "Ciudad de Palma".
de la Cia. Transinediterränia;
Cardiff ara carbó mineral. el
vaixell mantee "Manila", de l'Agencia Meta Witty; de Valparaíso
escales, amb càrrega general i
do tränsit i 43 passatgers per a
a q uest port i 258 di trànsit el
motor corren ifaliä "Orazio", de
la S. A. E. SI .A. lt ; da.. 'Trieste
i Palarn6s, amb càrrega general,
el vaixell fallir "C.ellina", del senyor Emili Carandini:
V aIxells sortits. - Distäncia
ea‘egada dels vaixells que avui

11.16 DIA

r-,..--------1
! Servei Meteorològic
!
de Catalunya
1

L'Actuació
i

SITUACIO CE AAAAA ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES SET DIM DIA

1

10 DE MARÇ DE 1994

/
¡

I

A tot Pocoldent d'Europa emplgor• I
/ el temas. degut a una deprimid bai romatrIoa situada • Irlanda, I • un
/ secundar' que es forma a Espanye.
La nebuloeltat éls galrebé gen•ral
j
S I plou • una gran zona que compran
j la maJor part de le S/enfilen(' ;banca, I
! Franca 1 Illes Britiniques,
Aqueete son& de s'upes 1 ele cen- i
/
- tres de pertorbacI6 avancen cap a j
/ Orlent. per la qual cosa el ternos em- 1
i plgorar• • tot Poest I sud d'Euro pa. j
A la mar Balticl I a l'Europa cen- S
j tral persletelz el fred I es registren 1
S nevadas.
/
1

ESTAT DEL TEMPS
A CATALUNTA. A LES VUIT

/
/

la nebuloeltat I el temps 1
1 empigera degut
al minImum baro- 1
mitric que e• forma e la PenInsula /
1j 'borla..
la Influancla del qual s'a- I
I tendra al nostre País.
En les darreres 24 hores s'han re- /
/
,, gistrat sitia. a la regia /Drenen. I !
1 a /cs comarquss de Barcelona, fIns a
! • lemporda.
Le mazIrna preolpitach5 tinqué lloc !
/
ag..Gcli rro. za, amb 10 libes per metro 1
i
Augmenta

I(1.es ob.5ervaclens del temps a 1
Barcelona. a tes 5et, un a la cap- )
is calera
de la prime:a Denla.)
1
i...........n..m......n.......n..........5.•,.....J
1138 arriba l'avió amb correu,
inercaderies i 2 passatgers.
A les 1153 sortf l'avió cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 2 passatgers.
A les 1152 sortí l'avió cap a
Marsella amb corren, mercaderies 1 sense passatgers.
A les 830 serti l'avió cap a
Casablanca amb coreen, mercaalertes i 5 laassalgers.

Aeròdrom de l'AeronatIca Naval.-Procedent d'Estutgaral, airib
escales a Ginebra ¡ Marsella, a
les 17 lo arribä ROHRBACH D-1720 amb corren, mercaderies ¡ 4 pas.s-Oger,
procedent de 'Madrid no
arribà.
A les 8 sorli larVa ROHRBACH
D-1720 cap a Estule.ard. amb escales a Marsella i Ginebra, amb
correti, mercaderies j 4 passatgens.
L'avió cap a Madt ; id no smdf.
A les 919 sentí l'avió correu
HE1NKEL D-2537 cap a Sevilla ,
amb inercaderies.

Dele4ació

• F•
rsa 1
Bo
manees

Social

que, en aquest ras, haurh s de coELS JURATS MIXTOS
mençar a les 8 del mal( per a
L'horari a les oficinas d'Asas- acabar a les ti."
gurances. - El Jurat Mixt ale Trasllat d'otlelnes. - L'AgruBanca, Asseguranoes À Oficines pació Administrativa dels Jurada
-Secció d'Assegurances-fas avi- Mixtos de Treball d'Aigua, Gas,
anea a les Empreses sotmeses a Electricital i Telefons ha trasla sera jurisdiceiö. que de con- Hadal les seres oficines al arcar
formen( ainb el que estableixen ale Varclaguer i Callis, número 2,
les Mases de Ireball del pede col- principal, primera, telefon núlootiu signat el dia 5 del correni. mero 21572.
l'horari que ha de regir a les
oficines del ruin s'ajustarà al
següent extrem de l'esmentat
ELS OBRERS
parte:
-La jornada de treball comenAssemblea suspesa. - En vireatiä n n i l'any a les nou del mali
per a acabar a les 13, i es re- I ut d'haver-se declara! l'eslat
prendrà a les '5'30 per a acabar d'alarma ha esta! suspesa govera les 19, des de primer d'octubre nativament l'assernblea general
fins al 30 de juny, i a les 16 per ereinäria que Irania de celebrar
a acabar a les 18. des de primer artii la 1- nió Professional de Dede juliol fins al 30 de setembre. pendents 1 Empleats del Comer,:.
S • observirrä tot Tany l'anomenaLa Germandat de Cambrers de
da selmana anglesas, i, c n inse- Barcelona celebrara assemblea
güentment. la jornada del dis- general ordinaria el dimerres risables e onlenearä a les 9 del nent. din 14. a les qualre de la
malí per a acabar a les 14. Els lerda, a l'estalge de lit Federavie
patrons queden. pece, especial- de Germandats, earrer de Lleria,
rnent auloritziits per a organit- número 1, principal.
zar el treball, en el periodo compres entre primer de jullot 30
GRACIA-RAMBLES? GRACIA-RAMBLES!
le sefembre, en una sola tanda,

de Marina

Base Aeronaval. -,t les 7 sorti

Theirotivia 1- RUDO oap a Marsella, Genova ¡ Rema amb correu,
mercaderies i 2 passatgers.
AV19.-E0 posa a con ixement
dels que gaudeixen de permisos
temporals a la zona marítima ale
In platja de Castelldefels. que el
terinim per a revocar-la-as unirla
el dia 1 d'abril vinent, adverlintlos que a partir d'aquesta data
es desallotjaran de la dila zona
Iran súrtil fora d'horitzó es tra- tetes les inslallacions que no haben els espanyols "Ampurdan", gin renorat els permisos.
anda càrrega general, cap a PaCrldes. - Per la secretaria
lamas i Robes, de la senyor Vi- aTaimesta Delegad() de Marina
dria de C. Martorell; "atrae R.".
crida els senyors Gaielä Gano.
a trab passatge i cärrega general,
Joan Prade Harn i Antoni Mareap a Algeciras i escales i
tínez Shnchez. per a Iliairar-los
a:ardo R.", amb eärrega general, documents.
cap a Sant ', din de Guixols, tots
Lambe es n'ida el seny e r Josep
des del senyer Fill de Palman A.
Ramos; els curvees "C. Segarra", Gilehert per a un assumpte pie
anda passatge ¡ cárregit general, Ii interessa.
cap a Ceuta ¡ escales; "Ciudad
de Sevilla", amb raassatge i darregir general, cap a Las Palmas ENTERRAMENT DE LA
i escales; "Ciudad de Palma-.
SRA. VDA. TEIXIDOR
amb passatge i eärrega general,
cap a P411121/t, 1 "Rey Jaime 11".
A les tres d'ahir a la tarda ices conanda passatge i arrega general.
a lesglésia parrcquial fe San,. Jocap a 'Mató , tots quatre de la cluida
sep Oriol, i despres al Cernentiri Ven. el
Transinediferränia; Eangles cadáver de la virtuosa senyora Erundina
"Voltaire", anal) 230 turistes i Puig i Mill, Mita de Rasa Teixidor, i
el ser: equip, cap a la mar, dels mare del nostre estiman amic i redactor
Senyor Mac Andrews ¡Cia.; no- ale LA PUBLICITAT. senyor Joaquim
tar/des "Hebe", arista eärrega ge- Teixidor.
Un seguid molt noterós ha acorneaneral, cala a Amsterdam i eseales,
dele senyors Talavera 1 Fills; el n ...a! els familiars en el luctues arte.
petrraler 'lomee "Glittre", ell dern o strant les moltes simpaties de qué
Mas!, cap a Batan, del senver gandia la finada i els seus familiars. els
amh aquest nimia, han rehut senSurcessor de H. Enberg; el ;to- tides manifestacions d'afecte de les sernee "Estrella", ninfa cärreea ge_ res imites amistats que han assistit a
neral, cap a Marsella, de l'Agen- l'enterrament.
da Meta Detenido; el nomino
Ami) aquest motiu. renovem a la fa"Vashang". als trhnsit . cap a Ge_ milia. i en especial al ristre rompan.'
Teisidor.
l'expressiii mes sincera del
nova, del senyor Successor
H. Enberg; el japrani . s "Dakar nostre sentiment per la sentida perdua
Marn" , arnh cärrega general, cap ame filmen.
sr Kaah 1 escales, del senyor Jo-es i Herrero; PI !lomee "Sardiida". amb dirregn general. i-ap
a Valeneia , deis senyers Talavera
¡
cortion italiä "Orazio",
arnh eitrrega general i d e ti
AUDICIONS PER A AVUI
si!, amb 5 passatgers d'anuas?
por! i 258 de Iränsit, rap a Mar- Al !m'U
rIP la 5. A. E - M • A. R • : Al 'arcar de Montmany, entre
l'espanvol "Befis". anul a ciirr Pg a els de Sani Huís i Politiquee
neral.
eap si Castelló. Gamba m an ganitzada per la Serció d • Esee
Valenci:n . de la Miela Successora p r e is i F„I „ ale emem, Rads P. (lardas a Seguí.
pul-Atril de Gràcia. Cordal: La
Principal de Barcelcina.
- A la Placa de Sarriä. oiganiicartsn l'Esharl de DansaiMOVIMENT D'AVIONS
res Sarrianenc. Dable Popular.
A la tarda
Aeròdrom de l'Alr-France.
Prounrintil de Transa . ti Ins 713
A l'Avinguda le Francese Layarribh laviad atnh corren, merca- rel, 101, estatge de EAgrupari6
Sardanista de Barcelona. Cobla:
deries i 1 passatger.
Proa-calma! de Marsella, a les Barcelona Albert Martí.
- Grup Renaixement, Creat
822 arritiä l'avió amb colreu,
mercaderies i 3 passatgere.
deis Molors, 20. Cable Bereelona
(O.
de la G.),
Procedent, de Casablanca. a les

i

PUBLICITAT.

l'Aire

LES SARDANES

Eis Fets

Diversos

Montgat va bolear ahir un camió
i en resulté greument ferit Nards Puig
Simón.
de 40 anys, el qual fou coni
duít a l'Hospital ele Sant Pau.
- A Ramon Torredeflot, que viu
al carrer de Piquer, li ha desaparegut
una rellogada i ainb aquesta una quantitat de dues mil pessetes en metällic.
- A la paca de San Agusti, un
company de treball agredí ahir al
mati el jornaler Andreu Balaguer
Esclasans, de 78 any', que resulta amb
contusions a l'esquena.
- rk la "Casa del Sacristän - , del
"Barrio chino - , aliir, a les quatre de
la rnatinada, bou agredit per un deseo.
rieganCristefol Valls, de 38 anys, que
fou auxilian a la Casa de Socors del
carrer de Barbar:, per presentar una
herida contusa al cap.
- Ahir al /atad, a la placa de Sant
.-1gusti, un subjecte que km detingut
per la guardia civil agredí el yellet
de eo anys V.:cm; Lengua i Soler, i
Ii produí una ferida a la iba esquerra,
de la qual fou assistit a la Casa de
bacon; del districte.
- A primeres hores d'ahir es
arodui una gran ; alarma en sentir-se
dues forres detonacions que jet-en dos
petards en es c lanar. Els esmentats petares , que eren igual; als que arossuch a usar els nois per jugar, foren
tirats des del terrat de la casa situada
davant el número 30 de le:mentada
casa. S'ignora quins poden ésser els
autors de tan pesada broma.
- El soldan del Regiment de Cavalleria num. 9 Andreu Moldean González, de 23 amo, al carrer de Valencia, cantonada al de Sardenva. baixä d'un tramv:a, sense adamar -se que
en venia un altre en direcció contraria. per la qual cosa ton atropellat.
Sofri diverses lesions i commoció cerebral. Ingressä a l'Hospital Militar.
- carrer de Sant Ramon, al
costat al carnee Nou de la Rambla,
un taxi atropellä ahir al mati Josefa
Lafuente Cuetra, de 3 5 ansia, que resulta anal, contusions en diierents
parts del cos. Després d'ésser auxiliada a la Casa de Socors del carrer
13arbarä, passä a l'Hospital de Sant
Pa u.

- A la Ronda de San Antoni, davant el carrer del Tigre, un auto va
atropellar Jaume Folch i Juncar, de
21 anys , i Ii causà ierides cantuses
al peu i a la cuixa drena.
- Ahir al mati. a la Ronda de
Sant Antoni, un auto atropellà Emili
Martinez Calatayud, de 38 anys, i
produi diverses erosions.
- Un altre automóbil atropella a
la Ronda de Sant Antoni la vellera
de 72 anys Concepció Cortés i PeidrO,
que sorti de l'accident amb diverses
contusiona.
- Al carrer de les Tapies so:ti:id:cree ahir a la matinada una disput.,
Joan Porra i Acunar, de 23 anys . i
Nlagi .Alberte, de aso; el primer resulta anal, una ferida a l'anca esquerra
per arma blanca, de pronóstic reservan. El pacient bu assistit a la Casa
de Socors del carrer de Barbará, i
Tagres.sor ion detingin.
- Al porter de ;a casa núm. 2 del
carrer del Carate. _loan Moreno Cormi, uns desconecta; Ii sostragueren
de les teces habitacions trencant una
reina. joies , robes de vestir i un aparell de radio, valoran en unes 2.000
pessetes, i dues-centes pessetes en meta lije.
- La policía procedí a la detenció de Josep Zantorano Llobet, que
s'escapa del regirnent de caearlors de
Muntanya, destacan a La Seu d'Urgen, enduent-se er: una maleta l'uniforme del coronel del regiment. En
ésser detingut, se Ii ocupa una maleta,
on es creu que porta l'uniforme. El
detingut ha esta t posat a disposicia
de l'autoritat militar per tenir - lo reclaman.
- A la casa de Joan Toll, carrer
de les Flors, 6 i 8, es comete un robatori consistent en 200 quilos de
cate, valorats en 1.3oo pessetes.
- El jutjat de guardia estigué al
carrer d'Aribau, 42, tercer, segona, i
ordena Faixecament del cadáver d'Irene Ramos Sánchez, que se suicidä
ingerint unes pastilles de subliman.
S'ignoren les causes de tan fatal resolució.

Noticies
S'avisa als subscriptors a la "Cacera de Madrid" i al "Boietin
de Hacienda - haver-se rebut
ii Dipositaria Pagadoria d'Hisenda
els rebuts de subscripció corresponents a l'any actual, primer semestre
i primer trimestre. els quals podran
recollir els intcressats tots els dies
feiners de les nou a les dotze.
Relació dels objectes trobats a la via
pública i dipositats a la Majordomis
municipal a disposició de les persones
que justiliquin que els pertanyen: un
moneder de pell comenint un bitliet del
Banc d'Espanya i dues monedes ; un
clauer amb set claus; una cartera de pell
amh documents a nom de Ferran Aloii.
so; un aparen porta cines quilomètriques ; una cartera amb documents a nom
de Josep Calzada, fotografies t hitllet.
del Baile d'Espanya; una cartera amb
d ocume nts a n o m d'Anima Andrés; una
placa de venda ambnlant; un document
a nora d'Antoni Verdugo; un moneder
de pell anali metällie ; tuses ulleres amb
muntura imitació carei; un aparen feo
t n eräfic amb funda; un clauer amb quatre claus.

ESTADISTICA

EL CURS DEL MERCAT D'ESPECUL:ACIÓ

PARAIGIAS DARDU8

Portatrrissa,
L'exposició sobre Tossa de Mar que
actualment ti .11oc al Centre Excursionista de Gräcia (Astúries. el), cominos-

I930

193e

I tO Mln
120
100 141/111111
RO

beilim

.
f

00
"1

40

'

20

El grabe que reproduim detalla el
,
curs mantingut per les tres
rileres, Nords (r ), Alacants (2) i Andalusos (3I mes operades en el nostre
mercat especulatiu, en particular les
dues primcres. Les dades de que ens
servían san la tanca de regulador que
rada fi de mes fixa el Mercat Lliure
de Valors.
La tendencia que s'observa en els
dos primers mesos d'enguany en les
tres corbes reproduides marquen exactament la marxa que ha seguit aquest
sector.
L'empenta que portava el mercat especulatiu a darreries de 1933 Migue
ressò en els primers dies de gener d'enguany, peró a mitjans del referit parode conminà a constatar - se un xic de
feixugor, en particular en el deenvoluparnent de la contractació, i ben aviat
tingué influencia efectiva en els canvis, cls quals iniciaren una depressiö
que ha estat mantinguda fins el present.
En el curs de les darreres setmanes
no es pot negar que la situació politicosocial ha travessat moments un xic confusos, que sempre tenen relativa influencia en els mercats borsaris, peró si recarden' que en altres ocasions s'han resistit amb valentia époques més anormala hem de creme que actualment repintó cantractadora es mostra passiva i
no vol intervenir en cap sentit en la
marxa especulativa. Ratifica aquesta
afirmacij el fet d'haver-se produit una
crisi ministerial, sense que tingues la
més Ileugera influencia en el ritme borsari; rana si gan que en altres temps s'aprofitava aquesta avinentesa per produir utn moviment, ja sigui en alca o
haixa, pera es feia palesa la vitalitat
d'un centre d'aquesta mena. la qual cosa
sempre ha de demostrar posseir.
.Aquesta situació de passivitat que
d'algunes setmanes encä es manifesta
en la contractació, agreuiada considerahlement en els darrers dies, fa que actualment es travessi un periode de marcada depressió pagues vegades comprovarla. i davant aquesta inactivitat les
onsicinns no acnnseeneisin mantenir-se
i cada dia es registrin noves pérdues.

Soltes

DADES FACIL1TADES PER LA
CASA JOAQUIM SITGES

PAD ROSA

TANQUES
Mes

St -

D'arul.

Proced.

Ales Balsa

Cacau Nova York
5
0.20
5.55

m _ 5.33
I. -5.51

2
5

5.37
5.56

Sucre Nova York
51 ii.. 1-

1.15

1 47

1.5 5
1. n'.4
Blat Liverpool

1.7,7

1.61

a
1
4

34. - 4.2
u. - 44 1/4
J. -4.6 1i4
Blat Xicago
31. -

-

J. -

Fe 3 4
86 ti/.
87 3,8

>7
1/4
Si 5,5
1/4
87 5/8 114

Moresc Xicago
3!
sa
as 7S
51 3 4
Cafè Nova York
51 1/8
53 1/8

S.45
tl. - 8.60
- 8.68
lt - 10.50
M . - 11 02
si. - II °9.
J. - /1.14

S.28
8.11
8.40
10.68
10.56
10.88
10.97

17
19
17
/2
12

11'

ta de dibuixos , fotografíes, etc., lela pel
Sucre Londres
cousoci de Fentitat Mi/. J. Soler de ato- m - all 1
ren, de Tossa de Mar, pon visitar-se tut, 41 - 5.2 43 4
- 5.4 3/4
els dies de vale a nou del vespre.
- 5.6

En aquesta ocasió el s clon cerriler
es el que s'ha vist més perjudican, tant
es aixi que en algunes jornades s"nan
registrat en la resta de sectors lleugeres represes, mentre que en el de valor,
ferroviaris la feixugor es maniíestava
amb cruesa. I en aquesta situació Poc
falaguera deixarem els valors ferroviaris en la darrera sessió celebrada, sense que es confii, per ara en un canvi
d'orientació que converteixi aquesta pesantor en un ritme mis optimista i es.
perancadon
La tanca de reguladors que es fixä
per les accions Nords a ji de gener fou
53 enters i 49 en iebrer, contra 54 que
correspongué al desembre. La ¿Alatantas, 46 i 44 contra 49, i la d'Andalusos, 15 i 14 contra 16, respectivament.
Per aquestes, hom observa un majos.
sosteniment en Nords durant el curs de
gener respecte a les Alacants, pero veietn com desapareix aquesta tònica en el
mes següent i s'anivella a artera de
febrer la perdua registrada per aquests:
dos principals valors.
L'estat que donem a continuació és
prou eloqüent per comprendre la marsa seguida pel sector especulatiu des de
començaments d'any, 1 dels diversos valors que reprodujm es de remarcar la
tónica observada en alguna delta, cona
M. Rii, Montserrat ¡ en particular A:gUes, la qual discrepa de la marxa general del mercat, i donen mostres de
Ileugera ferrnesa, en aquests temps larca lloable. Altrament, demostren evident
pesantor els Explosius, els quals en les
darreres sessions es veuen 1 -oc mantinennesri,
oammpba r eenl deel nd,iatri raenr gca
gut,s, deit

veiem com marquen una diferencia poc
optimista.
9 marc 1 5 fcbrcr 15 gente
Nords
4945
44'75
Alacants
6025
M. Rii
Explosius 132'50
Colonial
45.85
17Coo
Aigiies
Slontscrrat bono

4820

43'50
54'65
132'5o
45'50
162'75
58',)

5.175
48.60
58'oo
141'65
4800
Oo50

Anuncis oficials
SOCIETAT GENERAL D'AlGüES
DE BARCELONA
----Amortització d'Obligactons
El vint-i-quatre sorteig 410bligacions 4 per 100, Serie A.
i el /10VP sorteig d'Obligacions
6 per 100, Serie D, tindran Itoe
el alta 28 (lel corrent, a les onze
i a dos quarts de dolze del mati,
respectivanient. al domicili
questa Societat, Passeig de la
República, 39.
De cada note, que serä medio. en donarä fe un Notad.
Itarrel.mm , tt) ile marc da 1131.
La Direccló,
Londres. P.. 7513. -- NOV.4 York, 1..,
50:75. P.. 15197. - Holanda I... 754:5.
I... 102235. -- Fra110, 1_, 7715. 1, L.,
at e n. L., 2179. P.. 35375. trans
3915. P., 13043. - alemanya. I... 1800,
Suis,a, I-, 15715. 1'.. 49062. -- ErpallVa,
I.. , 3725. P., ataatuma - DInamarra, L.,
2330. l'.. 3140u. --- Suecia, L., 19392.
l'.. 39900. -- Nortleira. L.. 19902. lisLna, I., 09S7. - rraes, I... 13243. Austria, 1_ 952.5. - Art.-entina. 1_ no
oficial. 2710. - 11am Janeiro. 1.lila. Montevideo, L.. 2150. - ne o-

BEVEU AIGUA IMPERIAL
D els dies 17 al 20 de maig tindrä
a Basilea el Congrés Internacional de
l a História de la Farmacia i la IV Assemblea de la "Gesellschaft für Geschichte der Rharmacie". I.es sessions i
comunicacions comprendran dos aspectes: el cientific i el c o mercial. Secan
visitats museus i organitzacions del rail/.
Les inscripcions i comunicacions parlen
adreçar-se al president del Camine organitzador. professar Dr. J. A.
ge n, Institut Farmaceutic, Basile-a.

Avui surten cap a Madrid per tal
d'assistir al ple anual del Co-seil ciirectiu de la Coniederació Gremial Espanyola el president de la Confederació
Catalana, senyor Amigó i Ferreres,
ac o mpanyat dels vocal% del mateix Cansen senyors Manuel Soligué i Ramal'
Bone t. les circumstäncies que so.iialHanyeres, lavabos. ment travessa Madrid fan doblement
elcelera
interessant aquesta reunió d'elements de
Ilniversttat, 9 les entitats gremials de tot Esparya.

Durant el mes de fehrer les obres del
temple expiatori de la Sagrada Familia
han rebut els següents visitants: estrangers: francesas, 15; anglesos, lo;
italians, la; romanesos, 4; salmos, r3.
Nacionals andalusos, 1 3; aragonesas.
22; barcelonins, 121; castellanas, 1y; navarresos , t3; tarragonins, 12; valencians, 15; bascas, 17.

1932

1931

1930

1929

UN REFREOAT

MAL CUIOAT
es una porta

oberta a totes les Malaltes

DE LA GOLA, DELS BRONQUIS t DELS

PULMONS

NO DESCUIDEU MAI UN REFREDAT 1
PODEU CUIDARLO
911 poca dies

i a poi cost empleant lea

PASTILLES VALIJA
ANTISEPTICAS

Paró, sobre tot, nouseu sin() les
VERITABLES

VALDA
PASTILLES
las qu'es venen solament
en CAIXES
amb el nom VALDA
a la tapa i mai
d'altre Corma.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
en català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, Le= IMMMMIOMMIUMWeleäämAIMMUMMOMMMEMMeMagi
Les d'esports, a Barbarä, 11 Llegiu
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ELS ESPOR
TENIS

Crónica internacional : Les
activitats del Club Pompeia
Noticia/4 : El ("t'usen de la
setmana Correspondencia

superior al de le3 competidor. Lasedes
en el sisteniz de cliairicaejera, i, per
tant, neeiee es, en be del minora:m/n
del imbol, en som uns entusiastas deCLUB BASCONIA
fensors.
PRONTO PCINETATS
A la nostra ciutat l'Espanyol imitará
Parlits per 11 aVili a/ metí:
amb el Racing eel Ferrol. Un partir que
Primer. 11 les den, (le uoneurs. se li presenta fácil si de bon principi
grup
Bardinilla i Alonso el/11- Ii concedeix la importancia que es meln SUllyer i Sabadell.
reja.
•
•
Segon, a pala: AguirreurvelaAnit van arribar en autocar a la 1/osArenas contra Pedructio-Garatra ciutat els jugadors del Racing del
gorri.
Ferrol, i, eegons ens eltgueren, sortiran
Tercer, grill, A: Väzquez-Mdul
I.444.34444.144~14114.444
disponte a assolir la vieren-je, i si aixe
A fe que totes aquestes darles diuen ftibes contra Itenuni-Jonqueree. no fos possible, faran teta els eseoreos
Quart: 011er ì Guasch contra que calgein perquè el resultat sigui el
pm, clar quina es la importancia d'as
menys desfavorable, ja que creuen que
questa manifestacie del nostre espora Campabadal i Matesanz.
-oal Ferrol podrats superar-lo, i d'aquesta
no solament per poder acure reunits
.Al FronlO Principal Palace es manera poder jugar els altres partits
vuit clubs en una sola jornada, sine per
d'aquest campionat.
l'expectació que entre els bons aficio- jugaren els següenls:
L'equip que presentaran serä el manats Ira de9ertat. Tot aixe, CI13 fa creuPrimer, a les den: Viladot i
re que a.r.:et inati els dos terrenys de Marcelo contra Doldri i Villalba. teix que dejen/ alee, o sigui: Guasch.
Pardo, ,
inc guIe mes annint hem cimentar es
Silvosa, Basterrechea.
$ egun: Riera i Escudero contra
veuran plens despectadors treturosos
Romaie Toralla, Loureiro, Pueyo, Cagigay i Rubio.
vador.
d'en/ocie i bona Iluita, circurnstencies Bodelles i Viladomiu.
Teruel': lorrents 11-Masferrer
Finalment F. López guanyä per que creiern es prodigaran certament a
L'equip espanyolista será: Florence,
contra Duasso-Riquer.
tocar les dues represes del seu con/- mans pienses per poc que els acturs
Oro, Mas, Martí, Soler, Cristià, Prat,
bar amb Geli. Ni el mes optimista posin un xic de ferina voluntat i enQuart: Olaso (professional) i Edeliniro I, Iriondo, Edelmiro II i
partidari de Lepez creia que des- cert.
Torrent s I cunl ro Vázquez, Steeg- Bosch; per tant, reeta confirmada la
pren dele dos anys d'inaetivitat aconrea parició del defensa internacional Mas,
Sacaban á la festa amb una exhibicie maitu i Mas.
segui5 una serrería de testa impor- de gimnástica sueca a cärrec dels alumaixi real la del no menys internacional Bosch, totalment restahlerts de les
ten/da com és la que retina manera nes del Ginmäs Motinyó.
rotunda va assolir: amb ella demoslesions que els ha obligat a restar
ROLAND
trà que amb un conetant entrenament
lnactius durant l'are temps.
AV121 COMENÇA EL SEGON
• • •
encara pot aconseguir brillante vic- CAMPIONAT DE CATALUNYA EL II CAMPIONAT CATALA DE
tòries.
A Sabadell el titular haurä de pastar
FEMEN!
NEOFITS
UNIVERSITARIS
Finida la festa Cuevas done les
una nieta tarda davant el temut Celta
Com ja hem virigut anunciant en les
Avui, a l'Estadi, se celebrnrä de Vigo. Un resultat minim al seu faruedes al públic per l'assistència nostres passades « nI icio/1s, asue a les
i aquest correspongué a aquestes pa- quatre de la tarda, al camp del Laietä aquest Campionat, sota el se- vor seria molt ben rebut, pere cal un
raules amb una última ovació.
maree mis gran per tal que en el parE. C. (carrer de Viladornat, entre Pro- guro/1 o rdre de proves:
L. venea i Rosselló), se celebraran els pri- Al matí
tir de tornada hi pugui usar amb mes
elle tal. eliminatòries, 1.000 in. tranquillitat.
mers rartits de la interessant competiEl Celta de Vigo es trika ja a la
GRACIA•RAMBLE411 erd de basquetbol ienteur que ha urga- (fidial), SU in. eliininatúries.
GRAGIA• RAMBLES
nitzat "L'Opinie".
Ilannament (lel pes (final), sal t . !sestea ciutat, disposat a donar la reLa primera jornada ens presenta dos d'a leería (final), 80 ra. (semi- plica al Sabadell, en el primer partit
eliminatori ritte es jugare a la Creu
partits interessants sota tuts els aepecllamean/ene del dise
Alta.
tes. El Femeni A, guanyador de diverSlan desplaçat Lilo. Bermúdez, Cases competicinns, i el Sati s , refluir, que nall, 3.000 in. (semifinal),
A
la
tarda
pesto, Ignacio, Valcercel, Armando, VeFESTIVAL PENVA SAGI-BARB.a pels seus merits s ena fet creditor desser
ga.
Peleiro, Marcial, Gonzalo, Nolete,
80
rn.
(final),
salt d'aleärin
Esdeveniment basquetbolfstic poden/ considerar com el rival mes directe (l la3.000 in. (final), 300 ni. Pirelo i Polo.
dir que sere el que avui, a les deu del guen equip ineueuraran la nieta, i ens
Entre aquests jugaeors es formare
mate tendre 'loe als terrenys de l'Espa- delectaran amb un dels partits mis eme- (final), Ilatorament de la javent) ol i Penya Coratge. tots dos al re- tías, sois dubte, que cris ha deferir el lina (final , rellevaninnts 4 por regule definitiu aeans de sortir al ter.
reny
de jcc.
cinte del aatalunya de les Corta.
Terneig.
tuf) (final).
Lequip del Sabadell será el següent:
Donare principi al festival alt partit
L'airee partir assenyalat per a avui
Furniers, Morral, Giner, Gräcia, Dude futhol entre els equips fundador i es el que disputaran el Femeni B i
ran, Sitges. Sangüesa, Cairel, Gua',
actual de Penya Sagi-Barha.
l'Atlas, dos equips mes jorres molt
Bucee!) i Esteve.
Es disputaran una borrica i esplèn- igualades i anea ele ineteixos /riereis que
• •
dida copa donada per la senyoreta Ame- els anteriors per a aspirar al trautet
Avui,
diumenge,
continuaran
conl
Heus ami els partits anunciats per a
ha Nadal - Miss Gracia 1.933.
definithe
de coetum els vols d'Aero Popular
El nombre d'equips participants en
També promet estar mut animas el de Barcelona, correspenent volar als avui:
EePany e l - Racing del Ferrnl a Barel Torneig de Basquet és de vnit, ituasi ball que per a despees deis partits. ia eegeents socis: Irseep Catalä, T'ere
tras (diem quasi tnts , pula que creient a lioner de les jugadores que lii pren- Catale, Joan Tornen, Mara A. Carne celona: arbitre senyor Vallan&
Sa l arien - Celta de Vigo, a Sabadell;
que la seiecció bou reta amb dubtosa im- dran part. ha organitzat al miele camp elndest Jons. Gaspar Conde, Pers.
parcial J: et) del rnilloret amb que comp- el club premietari del terreny.
Marine
Feliu
Martín.
Eugen:
Mire,
Ceuta - Sevilla, a Ceuta; Balance.
41100100/
ra el basmiet cztale.
Ricard Valle, Juan Oliver, Joan FerC. E. Tenerife - Hércules, a 'IdeeAlans-dahir a la nit, al local de la Frontil, Principal Palace rer. l'ere Aroza, Gonçal Atares, A.ein:
Comerera.
Federacie Catalana, bou efectuar ei corteni rnia.cli, Barde Rigau, Erne,t
Beraceleln - Snorting de C;ijon, a Baresponent sorteig entre els equips pare i l li eenge. Tu Iii. l'U,
Cestera Llorenç Mascaren, Roben racaldn: Feizarri.
ticipante a fi de fixar un orare per als
GURUCEAGA UGEFITECHEA Perelle, Estere Navarro, i con/ a suLegrneo - ;Jinda, a lEgrorm: Viencontres.
plente Jesep Burbiea, Josep Frigola. !alta.
La ser decidí que les partirles fossin
cont ro
Joan Josep Coromines, tras
Racing lee Santander, a
Valencia
portades a terme daquesta manera:
aquests cols En batees de l'aire.
València; Irle-vis.
ARRUTI - CELAYA I
Terreno del C. E. Espanyol:
L'autoenunlbus per dirigir-5e a leeeEepertiu Cnruha - Onnba, a La CoPrimera eliminatòria: Barcelona redrum del Prat sortirà, corn de cos- ruña: Montero.
Ni), ferie
Patrie. Arbitre, senyor Lepez.
tuna. a les me, del mati.
Osasuna - Athletle de 'Madrid, a FarnSegona eliminateria: Penya Coratge- ASTIGARRAGA - MARCELINO
plena: Arribas.
Atlas. Arbitre. senyor Mor-leerte.
Betis - Sevilla; Cesterlena5.
contra
Terreny de la Penya Coratge:
Saragossa - Arenas. a Saragossa:
Primera eliminateria: Espanyol ITUARTE - GONIEZ
Atiene. Arbitre, senyor Manid.
Avui començarà el Campio- Stelmbsrn.
El partit Censtincia - Bareelona, que
Segona Mili/Materia; C. de Jovess'havia de celebrar a Inca, no tundra
nat
Copa d'Espanya
Intendencia. Arbitre, senyor Brotons.
llar fins al dimecres de la !Minuta viFRONTO NOVETAT5
El guanyalor de la primera eliminaLe tul/menea, máxima del menee es- nent.
AVU1, DIUMENGE
tenia del terreny de l'Eepanyol serä
paineel
eere
iniciada
avui
ame
la
prime4:
TORNEIG DE CLASSIFICACIO
Tarda, a les
(mesar al vencedor dc la segona riel terte elimmateria. La forma de jugar-se
Tercera jornada - Srgona rolla
GALLARTA II - CHIQUITO ~ARTA
reny de la reuusa. partirla que será arrer
clinsineteries,
fa
que
equest
torneig,
centra
11 de nsarç 1534
bitrada pel senyor Medina.
resulti mea nies n 'amen i interestant
QUINTANA IV - PUMA
Martinenc Sane.
gut el Ternes nie latea que suara acaba
Aixi mateix. el que guanyi de la
Mt, • les 10'15:
Manresa
- luto.
de fner-se. En aquesta COMpetiCiO, C.3171
primera eliminat e ria del carne de la
ZARRAGA - JAUREGUI
Sant .endreu - Terrassa.
Penya serä acerar amb el guanyador de
centra
recordaran els Ilustres lectors, escasee),
EL CAMP1 O NAT AMATF.UR
IZAGUIRRE - ABASOLO
ren els partits interessante, ensems
la segona del terreny de elespanyol, enEls cainpionate organitzats per la
DILI.UNS: Peto. popular.. Butaca. 1
contre que serä arbitrat pel senyen Maper
regla
general
s'obserla clasfe gire
Lliga Amateur san arribant a Ilur acamute; entrada general, 1 uta Tarneunt.
ve ale camps de joc fon també ferea bament. Aquest any s l han avaneat per
da, Fernandee - fle-ones 111 contra
Chistu I - Nerru I. lid: Chiquito
Els guanyadors de les re s pectives sedeficient.
peder inendre part al Campionat
bao - Campo. contra Narru II - Quinnaiinals es disputaran la final, partida
En el Campionat d'Espenva, per tal a
tana 111. netaes per Garulla
d'Espanya Amateur.
de poder eixir endavaet, C3' un esfore
que dirigirá el senyor Gironès.
La Lega Amateur ha cursar la cer0111
responent in:cripcie per netja de la Eeeeracie Catalana.
.Avui es jugaran els seeüents partes
11IERCAT DE COTONS
Dia 10 de març de 193-1
elirninateris d'aquest campionat.
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tocar al 236.

Cuesta (C. G. 13.e-L6pez (F.) feren upa curta exhibició. en la quäl
Cuesta demosträ enat en molt betel
forma davant els pròxims cemplonats.
Termes (F. i Catalunya (C. G. 13.1
iniciaren un combat a gran tren. en
el qual tau as iat dominava enti com
Vahee; subtadament, però, d'una presa afortunada. Catalunya len tocar
el sen contrincant, La segona part
canviä molt d'espute, car Terme,
eorti atub gran coratge i dislosat
endur-se'n la victeria, la qual aren.
seguí despees de dominar intensament.
Salvador, l'invencible Iluitador que
fa una colla d'anys que ostenta el
titol de campió. s'apuntà olor una
nova victòria en batre Comes. caropie del pes superior. Comes no va
poder ter ultra cosa gne defensar-se
davant la inimitable Huna de Sal-

•*
Temes del mes ah interès tenistic
ens han interdit momentàniament la Copa Garriga-Nogués: S'estan jupublicacie daquestes notes. Aixi 1 gant carteles corresponents a aquest
tot tenen prou actualitat encara per concurs.
Entre les parides jugades cal ae sc justificar . ne la publicació.
El tenis iranzes, que fine en els nivelar les seguents: Nalabarder-Grau
una
vltatitat
(to-S.
7-5 ), Rubio-de la Huerta
eeus alts j baixos palesa
torprenent. be mercix els comentaris (6-4, 2-6, 7-31.
•• • •
i l'atenci6 de la riostra prernea, una
Campionats de Catalunya Escolars
mica maese dese als panorames espartirte que l albiren més enlle de /Juniors): El dia 17. i a les piste;
del Turne, conminaran a jugar-se
les nostres fronteres.
• • •
aquest campionate que per delegaLa senyoreta Colette Rosambert i cio de l'Associació organitza l'esmen.
Andre el erlin són es actual; cam- tat cercle.
Eeperem text d'aqueste campioPlans de Franca.
oportunament.
Talment uns anys enrera Suzanne nats, i en parlarem
•••
•
Langen i els liosquetersl - dita almate
Algiros-Sporting
a Valencia
gun enfunreta. Però cal que no si- El
Aquest encontre tou jugat a les
guem massa severs; no es pas perque els nous campions semblin inca- pistes de eSporting. En "singles" dapaeos daixecar mes enlaire luir tito l ntes, la senyoreta Detim. de l'Sporenvejable que nosaltres no hàgim de ring, va guanyar a scnyoreta C. Detrobar-los perfectament dignes d'os- Ma. de l'Algiros, per 6•3, 6-3.
En dobles clames, Denny i tsetentar-lo. Hi ha encara la simpatia
que també compra. En aquest pum zata, de l'Sporting, guanyaren C. i A.
Denia.
tambe per e-3, e-3.
.
els
nous
can/
hern de declarar que
En dobles bornes. Vicente i Aliol
pons mereixen totes les nostres prete
derrotaren
la parella Monlhl i Ries.
l'ere:te j es. Colette Rosambert
n - o, 6-1.
"classe
e; e seu tenis fa bonic, és de l'Sporting, per
• ••
pur, i té una gran distinció. Es l' esServir, en tenis, és un gros avan
pon - iins al limit deis angles. Amb
la seta performance ella acaba de tatge. Tot i que el vostre servei no
bell
somni
sigui
molt bo, useu d'aquesta priomes
seu
el
veure realitzat
de noia plena dellusions. Cal felici- ritat sempre que se us presenti rocas
Així
ató.
el vostre adversari no podre
tar-la, dones, efusivament.
Però-ens demanem nosaltres- explotar el seu des del primer joc.
•••
e aquest gran éxit serä suficient per
A J. B. V.: En regraciar-vos per
ell mateix per a fer desapareixer les
falles de :a seva valor intrínseca la voetra amable Iletra us volens feNo podem esperar-ho. I és Ilestima. licitar ben sinceranient per Feefore
Hem seguit atentament els seas que féu a profit del vostre club. Ens
progressos; el seu temperament, la plaure de seguir ben de prop la nova
seca moral, la seva combativitat - vida de l'entitat.
eiernents essencials del veritable caen- A Luis 13. M.: Els costees doeupie - i hem de declarar que mente- mente tenistics sen rernarcables. Esnen encara un punt de fragilitat ex- perem que els "Amics del Tenis"
cessiva. Andre Merlin és poseeidor aviat donaran fe de vida.
de mes qualitats. En mane; té també
Carles SINDREU
molts mes detectes. D'ell no por dirse, com de Colette. que hagi vist concretar el seu somni dadoleerent per
la sencilla rae que és- ha estas teta
la vida - un borne Pie de fume - tot
i que la seca vanitat sigui mes apa- CAMPIONAT DE CATALUNYA
rent que real.
DE LA LLIGA OFICIAL
Tothom concia una mica el temEls partits i cannis per a avui són
perament daquest jugador, el qual. eis eeguents:
malgrat aquest detecte imperdonable.
elixic B. B. C. - U. E. de Sant,
té prou condicions per fer- sel per- camp de len-Palo (carretera de Sardonar pei gran dinamisme que posa
riän, a lee deu del nedi, Unipire seen les seves actuaclone.
nsor Remire'.
I encara uns mote dedicats als alCatalenia B. B. C. . Canadenc 13. B.
tres...
C., cenit, de l'ex-Pelo (carretera de
Mme. Kleinadel este mancada de Sarrie e a les onze del metí; 'emplee
convicció, de foc sagrat; les seves seinyor Torrents.
grans qualitats, dones, semblen hacer
F. C. learcelotia - F. A. E. E. T..
trohat els seus limite. al Ile. Panne- carnp de la Grama (unter dlereelle a
tier es confirma cada dia tres; se >es .uze del tnati; Ututere senyor Corn'hi va faltar rnolt poc perque no aca- tes III.
bes amb ellle. Rosarnbert, el reperBarcelerii/ta Alinendares
tori de la qual, no &estalle és molt 13;Casal
13. C., camp de Iex-Polo (carretera
mes complet. Mis Hardwick ha eade
Sarrie),
a les deu del sean; Lenpibut dona. a les jugadores del concurs una noca lliçó, guanyant amb te sensor Taixes.
Prunnet ésser ben intereseant el parla seca borla molts punt> cree la resta
de las concureante no hatmen asee- tit Caralonia - Canedenc, que el propuassut
diumenge van ventee, respecta
lit per inhje de cap mes cop. Es
realment curtes de cons t a t ar que semen/e el San, i l'Almendares: creiem
lexemple de Suzanne Langlen hagi que st el Catalenie volgues, per mis que
servir per desenvolupar la seva me- sigui torea dur el puna pudría sortir delirar de joc a lestranger i en canvi tic vencedor.
Cii altre ben interessun serä el del
no tingui imitadors a França.
Sector masculí: Absents Austin i Casal Barcelonista - Almendares,
difícil
pronòstic.
Prenn. per a internacionalitzar la
Els dos que resten, Barcelona - F. A.
mandestacie els catnpionats de Erança han tingut l'aportad ,/ de Schroe- E. E. T. i el eeic - San, ele guanyader, ben poc conegut i que per cert san, evidentment, e Barcelona i el
venia voltat d'un nimbe non de trin- Siria Ir.
ca de popularitat. El jove suec ha
Cuas es formaran les nevenes:
aconseguit enriquir la seva Mete de
eiexic B. B. C.: etuñez, Vitae, Vevictinies amb una víctima mes. En- la ii. Mas II, Teixés, Vela I, Barchecara que imaginen/ que Feret ii va na, Jimeno i Jer.
deixar entreveure que no hacia batut
LI. E. de Sans: Calleja, Amar. Salaa.r r a cos a q ue Dembra d'un Borotra. legue Surera, Cortes, Garcia. Mira II,
Arribar a St-Moritz coix. el base no aIngosta i Ramírez.
podia donar de cap de les maneres
Catalönia B. B. C.: Encuentra, Sanel seo habitual rendiment. Altrament tasusana, Geners, Antonio II, Alvarez,
Schroeder és susceptible de fer grans
Cortés I. Bullich i Andreu.
progressos . Potentiseirn. pere descuCanadenc B. B. C.: Gómez, Sebald,
rat en el seu joc, arribará aviat - així Manzanares, Soler. Roure, Liepard,
ho preveiem nosaltres - a la primera Cerdee, Calleja i Soler.
zona internacional. Ara figura en la
F. C Barcelona: Arcos, Grade, Rius.
segona. I és qüestió le poc temps.
!ensebe ri,e2, Gracia II, DornInguez
• ••
Tenint en cumple la migrada si- Ra17701 i junte.
la A. E. E. T.: Brió, Costó. Rossich.
track. econerniea de la mejor part
deis nostres clubs, cal que ele que efalet, Doté, Abanet, Atlo, Plana i
tractem de reflectir-ne les activitats Ferrer.
Almendares B. B. C.: Gota Abi•
des de les pagines dels diaris i revistes rernarquem tot esforç que randa, Dagas. Marte Senchie, Abizanhom faci en el sentit de minorar i da, Paco i Senchez.
Casai Barcelenista: N'as, Restelle.
donar mes abast a la vida dels cerc'es tenistics, una mica mancats de Venia II. Mas II, Vela 1, lere, efärguez.
suport, val a dír-ho, con/ tetes lee Sala i Ribalta. - A .Herneuee.,
iniciatives esportives del nostre pas,
dem temps a aquesta part.
Ens plau avui subratllar Factuacie
entusiasta dels elements del Club
Pompeia. Es just que no amaguen/ El, FESTIVAL BENEFIC
la nostra admiració enfront llar tasca D'ABANS-D'AHIR VA CONSTITUIR UN EXIT ESCLATANT
q ue no solamcnt ateny a les Metal-hUna munir') d'aficionare que crinelor/e del cercle, sinó que es tradueix
en una forta actuació so c ial tenistica penaren l'espaiós local del casal Kv" des dels començaments daquesta nie ameestiren a la reunie de Huna
temporada, actuad '', que a hores gimnàstica que ergareteaven els
d'ara ja dena els seus fruits i que cal con*, a honor i benefici nle Lluis de
las Cuevas. El púber colgué demosaugmentar encara si és possible.
Ara mateix el Club P omP e ia es trar la simpatia que Ii mereixia le
posa a construir una piscina dintre personalitat de Cuevas bent-lo obje e
-tedcalorspuimnt.
els terrenys socials, al costat maEsportivament la vetllada fou la,
teix del xaiet, j per al servei exclutant reeixida. Va començar amb un,
siu dele socis.
Les mides d'aquesta piscina 86n. meviments de gimnástica analítica, a
to X ' 6 . 67 (Es a de. , exactament càrrec del conjnnt dels Falcons. que
iguala a les deis banys de Sant Se- entusiasme els espectador., pel ritme
basta (secció bornes) de la nostra execre de tots els seus componen!.
ciutat.
En els conjunts de tres i en els conEs realment una idea magnífica junte de tot El grup agradaren molt,
aquesta de dotar de piscines els nos- principalment en els 1:atiene. role totres clubs de tenis.
ren d'una gran bellesa estética.
El Pompeia, dones, fe el primer
Després començaren els combate
de posar-la a la ptictica. La nostra de Iluita, el primer e càrrec tic Ma.
enhorabona.
di (C. G. Fr. i °melle (C. Cl.
• ••
Aquest tumbal era per a desfer remEl mata Salut-Barcino (fugas ale nat que en el eampionat de Carecamps del "Salut Sport Club, va l/e/ya es predui entre aquests dos
donar el resultat d'un empat a cinc Iluitadors: el rombat, per6, no va
victóries.
poder ésser de campionat, ja que
Fou un mata pie d'interés, i boin Omella passi del pes. El combat a
+(cid
eatónes boa tenia,
pes lliure cl guanyä Meche, la prime-

N.444.444~4444.~»
Llegiu el dimarts vinent, a
LA PUBLICITAT, la documentada ressenya del nostre
enviat especial senyor Josep
Onzins, al matx Espanya Portugal, que se celebrarà
aquesta tarda a Madrid
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ARRIBARA A DEBUTAR HORAS
El debut del pes migiorr Ileidate
Antoni Horas s'anuncia ara P er a le

provena vetlleda de l'Olvmpla. Pelee
hern es demana si despees dhaver
estat en/tacar anteriormen t due s ve.
gules anueet delitit arribar: a efectuar-se dimecres.
Cal vigilar Holtzer.- efatneri 'Achure, el notable pes planta francés. acaba d'obtenir un nou exit: esposar a
Phineas John. a Londres. Holtzer
s'adjudicsi una clara victòria per
punts. Holtzer eentlea en aqueets
emment s madur p er a mate de gran
env ergadura
Arambilet es consedera postergas Llegun en un elare del nord que el
pe5 Ileuger bate Arembilet es con>,
dera poetergat per la Federada Espanyola en virtut d'haver eleg:t agries t
erganisme SI cm i Rainlvau com els
pesos Ileugers ines qualificats per a
disputar-se rd Campionat del pe' Ileuleer curen agnest es trebava vacant.
Nosaltree creiem que no te rae ear,
en rev,ndicar els seus dret s . Arambilet no por a llegar nitres jets que haver hatut Isidro Pérez, fa tenips retirat del ring i altre: vetas e Ileugees
de segon rengle. Ço que 110 V.31 flit
que Arambilet. exceRent boxador, no
p ugui un dia o altre arribar al
a ene aspira.
Roth contra Seeling.- Aquest comInat que es va haver d'aiorner per
leele del Primer deis tse/rentara bonadora se celebrare finalment a B e usselles el prnper du te.
Petersen. continua... El pes fort
enfilé; Petersen. rlesposseit no fa gelre Ad seu titol de Campi6 d'Angla-

V 4.1

1

terra i que més tard ha vingut acumulant victòria darrera victòria, va
batee abans-d'ahir, a Londres, al boxador gegant australià Ben Fiyard,
per inferioritat a la 1 3 repres a . 12eamental Ben Feord hacia aceneeeeme
elaborar darrerament uit record de
27 vlebbries consecutives. DecicjIdanient la revenja Petersen-Len Harwey s'imposa.
Kid Berga, tornara al ring.- El pes
Ileuger anglo-jueu Kid Berg, iecentment batut per Locatelli, que havia
fin que es retirava del ring, esti en
tractes per a un combat amb Harry
Mizler, per a un matx en el qual
darrer esmentat posarla en ice el seu
títol de Campió d'Anglaterra del pes
Ileuger.

Natació
EI CONCURS D'HIVERN DEL
C. N. BARCELONA.- Aquett metí, a les deu. comeneare a la piscina
de l'Escullera de Llevant la sessió
corresponent al Concurs d'Hivern que
cada diumenge es ve disputant entre
lean nombre d'en yesaste; nedadors i
polistes del C. N. Barcelona.
Els equips C. i D. han de
Iluitar en :es proves de roo metres
!Hure, reo metres braga, tito dors, ReIlevaments .1 X 200 i partir de waterpolo els del primer grup 1 roo metres
niure, loo merece braça. roo metres
dore.. Rellevaments 3 X jo i partit
de mater-polo els del legan.
En el primer grup. l'interés està
concentrat en el partit de water-polo,
puix que de resultar-ne guanvador requin C., el resultat final de la sessió
es traduiria en un empat -comptant
que les curses respectives es descabdellin normamlent i els equips no sofreixin cap modificarid.
Es d'esperar que per aqucsta possibilitat de requip C.. i davant l'interés de vencer, a bastament demostrat
pels equips, oferirant en aquesta jornada un encontre molt competir.
Els equips del segon grup que
s'Itan vingut preparant durant la setmana es disposen a nuitar ele ferm
p er tal d'aconseguir un millorament
en la seva actual claeeificació.
CAMPIONATS ESCOLARS DE
NATACIÓ. - L'Associacie d'Estodents de le Facultas de eiedlcina
g enirea anuest nie els Campionats
Eses/la:5 de Nefaria. Per :enteres
ande que ha estat rebuda la noticia en
el; rte‘Vs escalare. hem els pot augurar u 1 exlt

Ciclisme

XVI Volta a Catalunya
III Gran Premi Generalitat
(16 a 24 de juny)
La U. E. Sans es preocupa actualment de tenir concretar cont mes
avia/ m'U p e ritinerari de la vinent
Volta a Catalunya. que ha de celebrar-se en nou etapes durant els dies
16 a 24 ene juny.
Je han estar fixades con/ a segures
cinc final; d'etapa, les guate san:
efanresa, Tenis. Valle, La Bisbal i
Terras s a. Manquen designar nomes
tres pobles nies per a tenir ultimar
el circuit.
Tindran cura dels finals d'etapa ja
concretara lee entitate eegiients Man.
cesa: Penya Ciclieta Bonavieta Reus:
Assnciació d'Iniciatives de R eus.
Valle: Ajuntament, tenia Gremial i
Can/1, ra del Comerç. La Biebal: Ajentarnent i Pedal Club Bisbalenc. Te erussa: Unia Ciclista Terrassa.
El >oh fet de posar per primera
vrearla a Cataluna ele prernis en
reetellic per clubs ha contribuir a
enlairar rentu s laeme de ben nombre
daquests. Ja es coneix la formació
dels setzeents equipo, con, a participante de la grart prosa: F. C. Barcelona: Catiardo. Cardona, Ale ante.
Escuriet i Figueres, de Teleea le. E.
San , (Seccia Cielistal• Barbeen. Destiente. Antoni Andrés Sant-ho. Tudele , Pagés , P3 3 .. Voldi, A C. MataJimenne Ferrando. Menreal, Cevaller, Rovira , Ciria i daltres, Clue
Ciclista Monthlanc • Berres, gens/ene
Gaecen. Civit, Sartlanyoni. Tul,au i
Figueres. de Valls. Aixi mateix se
sap que Si prendran part anit, forts
eq u ips el C. C. Mallorca / aSeceió
Cichera de! 7.aradora F. C len grup
rfentusiastes de Cerena prepare un
eettip de sis principiants.
•

• •

Per a la trrsernpcirS d'estrangers ja
es tenen nombreeee i interessants
proposicions, ene permetran de fer
1:na magnifica seleccie de corredor.
irancesos. belgues i italiana.

La cursa al sol
En :a terrera etapa (Lee-Avine&
quilernetres1 de la prova ParisN ' ea, els cerredenr: Inelgues. aprofitan/ les difirultate del terreny r la
tempeeta de pluja i ven t que acompanvá ele cicretes gairebé en Iota
ruta, acouseguiren una brillant reventa sobre els seue contrincante
Despeen de la tercera etapa e l essabii la seguent classificacie general:
L.epibie, en te hores tsj minuts
23 scgons; 2, Rebry, mateo( temps;
Merviel, en 19 h. 21 nu, 44 51 4.
Archambaud, metete temps; 5, Louncene en te h. 26 rn. /8 s.: 6. A rei
21 se 7, De Ca--guraenqhm.
luce. 8. Denle %ere; o. Sehe-pers. mate??? te1111,.
LA QUARTA ETAPA
elarsella, 1u. - Se lla diepute- .esa
la guarra etepe de la cursa ParisNiee, sobre el re.orregut compres entre Avinyó-Marsella. d'un total de
2oe'800 quiten/erres.
A /nimia etapa salan escapar els
belgues Rehre 1 Remain Maese. eeguits del trances Pene Aquest darrer ha estat deleat prop de la ir.ete,
¡ ha percha dos nnnuts.
En la llana entaulada entre 'lee..
cantor (Jets perseguidors aquest ala
disgregar
La classificació d'are.hada ha estat:
1. Romain Maese. 5 h. 4r5
2. Muy. a 5 metres.
3. Pene 3 lt. 47 in. 48 3.
Daneels. 5 11. 51 in. a; s.
3. Valentin, ídem.
ti. Rinaldi. t denn.
7. S. Macee. ídem.
Despres d'aquesta etapa el belga
Rebry pasta a lider absolut, seguit
de Lapébie, Merviel i Arrilambaud.
212
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MODA Programes d'avui ESPECTACrtil
TEATRES

StreeltIna. - Clv arda: "El Seso delall":
ä lea Sr "Eclipse de Sol". nli. a les
10'1a: "Maclemoiselle" iralrenal.
Clro Illerealones. - Tarda 3%10 1 Al 5, 1
les 10: -Parlslana" I altrep.
Mi.
Cómic, - Torda. a Ir5 a: "La P i n a de
oro" 1 -1.0 nansa de le pompadnur".
Normaba. - 3'3o larda. sorteig dedleat
als infant5; a les 0 1 nit: espectacle
!lomee Goidin
PittaenOn. - Tarde, a lea 6, "reesme.
Inelsno".
Poilorama. - II mati, - I a *llena kl mundo en rutomOvIli te Espeta a Filipinas
y de FillpinilA a Cuba".
Romea. - 330 larch . "La re g ión y filler.
/P de N. S. J' . ,ierleIO' o le: O I K
11 15 olt: "Alas en /a aldea".
M'Aluna. - Tardo: "La verdad cospe-

Teat ros
eeemm
TEATR

E ROMEA

Tetaren 19881
A les l'AA: LA PASION Y MUERTE DK
N. 8. JESUCRISITO, ineravolloSil prosenia
ciA A les A 1 a les 10'15, OLAS EN LA
ALEGA. elainoreas lairnot 1011 se 1 Init,r•
prsts Denla, a lea O: LA •415 1.0f4. !Id
ALAS EN LA ALDEA

%Meterte. - Tarda: "El nido del principal"
i 1.5 embijada en peligro", nit: "La
etnnljaca en peligro".
Coliseu Pompe y a, - Tarda 1 nit: -La barba del carrilo".

re+4,6714o
Por el mar viene la ilusión
poma, no: -Mirador" pre s enta la
N' u/a re n) Fox

••••,•••nnnnnnn••,•n •n•n••••• nnn,....,”...g......

lona

eonnat de 1-as" do

II

tnneti

HORACE GOLDIN

Tarda. 1 les :1'1". sr,al,í popular dr
Mainfila. lo qual sera
tnemln
obsequiada, per milla d'un serteig,
amb un nombre de conmina, lee la
qual cose e , 0011ata Irr nerner o per
loralilal tednittride. Taril e les 54i,
mi, a les 1011:

_ Repdrialgra :1°,1,111.111M.
- COM.
Ameno'. - ..ra.laru5
parleros" I -N., Meres la Roerle abierla".

*llanta. - e/noten:1 VIO tarda: "Nieoles
Y su virtud" 1 ..Ltebeier
Unir() pered,". "NasolesArenes.
re" I- Guerra de eutriel".
- -Vida azarosa", "Un latirdn eil

HORACE GOLDIN

le nietos" 1 -ponche-.
miselma. - 2 • 30 i O tarda, -Latly Lou"

I “Attland borle".
Ilareffieea. - "Yo, Id y ella", "Las dos
huerranitas" I "Dfli soldaditos".
Aohemia. - 11 inati 1 e,,nuema 3 , 30 lar.
da: -Ileroe o cobarde". -S. O. S. Iceberg"; i‘it: -Central Fark" 1 "VampiIP55, 1911".
Bein, - -La Senda ael atan/ante" 1 -varnpneSIS 1 933 - .

Broadway. - "Renda Fria". "Camaradas
o bordo", "Una m'ente Ideal" I -30,0110
mnre ellSlde SIDK".

Capitel. - 11 mall, dúos seaeions 310 1
o lerda, I 10 015: El testamento del
elector afilbuse''.
*Matunga, - 11 ~f. "Les seaslons 317/1
1 A tarda. i 10 nit: - Mala". Mall: "Su

nilima pelea".
Conseum. - -Reina el amor".
Colom - -Como III me degnaif ". "El armar
y la suerte". "El legado rie la estela.
CornStlia. - "510000 culpables". "La dl •
ma del :nada" I - Amor audaz".
nao tar•
Comtal -i•-• 10 - 4; mali i continuaprohibida"
da, -11,1rnaniehd - , -Metolla

Km], peype,nele

rniiiii sorprenent del
e toles les

m.,,, de magia
etlals. DO trust en 00 minuto. 100
1 misten

eran, Moliere, 100, entre anres me.
ravelles. La dona a traVe1 del chalen.

L'àrab porforal. El n'Irania vlsent.
La den• partida par complot per una
sacra circular, eta. LA MOTOCICLETA INFERNAL, TNE JOANNYS, nin1 be , ruell,plaS 011 rolo,. El etisPatne
vinent, InaNgllearld /le la tempor ida

Ilrica. Companyla 1.1ills Calvo. smb
l'estrena de l'obra del mes', Peinilla

TANA FEDEROWA

pe! colossal Mareos Redondo
Desnata a earaptadoela
.......w....w.

ante el espejo"; ni!:

sienero de mi col ann",

"Pro

mena. continua 3 • :10 larda: Pafa el
amor". -Narttld quebrantada" i -El himno de la victoria".

Fantaslo. - -Por el mar "lene la 11a1 i
'tonina. - - Cena a las ocho". a 5..Ep rce/
jau.
,l
-..tenlaattlf ls. ame plaasd rae r
en acción".
"santa", "l'huimos ho y ", "El
Cera.
d e llrio de 115 'relees".
Ideal. - enutnIIIK 3 • 30 tal/la: /• 111 ralo , o" 1 “Esrlavlim1".
111,1t , ". ...V1/ n;141. 0
Intim Cinema:. -- -Ilernes de tachuel.."
-Aana lihre".
Irla Park. - "Laspnlin y la Zarina".
prOreser Ideal" "El terror de Allzona"
deliri

Kurestl. - 4 larda 1 tO nit: "La mondane", nemet tarde. "El rey de la plata"
I 'Cl rey de la gliertr".
Morbo", "ProbtLaletara. - -*motel de
Ind n- I “Irola renh g t O".
Majettle. - rirdr: -Una diente Id y al" I

- 11Uliche " ; nir: -El Pez butnano" 1 -53o
111e1r1 Mha0....- iiftnnehe", e Orizontes doradei s•• i "Gloria".
&do acusador" 1 "La
Matropol. Irla Ort
Mida. - confirme 3 1 3n tarda: "Humanl•
dad" 1 -alelorlia proMblda"; OIl - Aras1, - 1/111//, del crimen".
MoouniOntel. o - 11i Mil: "Alll 05 13; 0511 .1' in tarda: "La Vida nrkada
1l si
"Annv y los cutoinrique VIII";
Tarda 1 nif l 'La datna de l'hez
Neo.
Ottsdn'!" 1 -La raileion d e l marlsral".
Rúas. - "Eclair Ultimar, "Todo lo pue•
el
amor".
"Vivames hoy" 1 -alain"
jr
Lou" 1 -El cantar de los
Parlo .2/.
1laroSdebilidarl"•
11 mili:
Pah
te Faunos.
tarda: "110/PI (IP es 111 d 1 intc5"
• '-a e püsettlo rolo": ntli "Plmba".
Podré. - 3'1 0 'onda/ ./Contral Park" I
- S , n. s. Iceterg", nII: "Héroe o //n-

•.. . •
•

Bruses
Les "m'uses con::: esser: un elerient primordial e:. e moia :raquesin temporada. E3 un comp:ement inspensable de ga:rebé tots els vestits
aztuale. fea dels vestits luxoscs que
al)ans no es conceben integral; per
erusa foLlilla. Val a dir, pese,, que
caräc:er de les bruses d'avui és
'en .-1:'.erent del de llavors. Ara, en
-.•, a s ee, la brusa és una pea moit
ja. e:ice/alada en teles riques
,-1 dir que constitunix el ver",ist:t. del qual faldilla i jaqueta
inplements secundaris.
--m'are de m c dels de bruces a
• eccions actuals és realrnent exveuen M'uses de crepe

LA REGLA
SUSPESA
Inraarn raptelament I cense Perla
¡ arrib PULES tt FENII". Hm-ave/mg
preducte d'ete r l es s eg ura senas
tierjurlIcer la sana
Da •endai Pr. ANDREU, 5E(7.%1 .A
EaRMArtES

se:A arnb eran fantasia d'execució, amb
un petit faldó sobre la faid:iia de
vellut molt senzilla. Nie: ha de vellut
ne gre creuades ardidament oer botons
d'aerr. nun lernten conjunt amb
clare s . N'II: ha aiMi :can roll
de "ta'Sictas - llis sabre - taitetas - a
quadres. D'alees s'execuien en Manetes f:nes, kosha jersei. en formes
senzilles per a aconipanyar els veet:ls
d'esport. Es veuen lambe lieuaes
grana solapes allargant'el bus: o ami,
ornamenta que eixamplen els muscles
Bruces en-lb erans hertes i altres grane
rnot.'ms d'adornarrent al coStat de bruces iinament trehallades amb riera-aa:tres (Halls subtlls.
res
Sin defecte 1)0 bruse: anib l la rg
faldó amb coll, punys i c:nyell del
niate:.x to de 'a tablilla. Brusa en color blau o rosa pälilid amb
negra.
Ami és convenient per a . seguir de
peco la moda un bou nc.inbre de brus es de diversos g eneres i formes, seenns els vestir; ene han de complei.ar
Heu's ach una bona. collenc:ó:
Dues bruses camina pel "tailleur de primn,erd.

Una brusa de crespó set' per al
per f"¡ El..4 g ign0 de la cruz"
vestit de lanl.a o "tailleur" de fantasia. Pebip'u' ilaripr:Cr. ‘1:emdae.
Una brusa de seti o de lamé amb
ePrPr'onrleFle'll e..'or.nia9, I19Ef I
PRUbmibi
faldó forman: túnica ver a formar concanear ile los
eapitän Ile rorbeta"
e•odares".
jan: amb tald:Iles de vellut o 5eti.
R i eren. _ 3 • 111 larda: "Tierra IP disrnrAh". -,./011ehl alla Cara o cruz" I -Ley
e i imanes del museo".
Royal. - 11 volt: "Asi ea BrOadssy"..•
1 - 10 /arda: -Ha editado oo
villa privada de EnrInte V111 - .
Fe un capen de prUnavera execu- Sine.. 1.a
Comtal. - Conflion 3'3h I gels, - 1 a
tat en seti de color fax, de forma
v-roneilda de ml marido" I "Los erlno. .111 .n,sle dn elo mehui7".:
molt nova. La copa està censttuida

Capell en setí

per 0 :5 peces que ernmatIlen el cap
fins a la nuca. Uno petita fantas i a de
picuda orna la veda esquerra del cap e!". Pot é s ser sub e titulc:a per una
cinta o un llaç dr feltre.
EI patró consta de vint peces amb
una entrada de cap en ecnjunt de
0'55 m. Per a interpretar aquest cape!! cal 075 cm. de set; estret. Tallar
ele patrons segons l'esquema.
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gracia, al rnerae01101 drieirobriment dele

ne 1 g
Vies urinnries

Noi-

1 la

'P""•

secos rmunrestle guia: sPIPMUIL
orquItls, clatItis, gota mIlit-S, ele.. de ;Reme.
I p ulvitla, vaginIfia. Milenio. a p otema, retina, ace p illa, flancos, at e .. la la dona. pal
!T runques I relama alie !talen, et fui:armen avi al 1 radl g alincol AMO el) Casolo. KAIIKK laleerlenr,
sete del doctor Sebo*. Eis rallaus S t. carel len rer
CI rentats, ni spliraelons ne ',ames 1 tubrles. ele . l en Pern Ins ee ”,Sr. que
flereasiten la p r eset e la tel ira t g e I nIn g d no Passahenla d* fa Nimia sollallts.
Ve nilai COCO ptesetea capa
@

Impureses la sang cum
ecatei ii,aen. S de IrK er

e'Pe..
Mc"«
"Mentero•rupocna
eritemes, acné, urticaria, ere., malattles filie .f uPa r er S31140 !minore.
Ve/1 o infeecinns
in iS . Per ra,allrillet 1 rcb" .1 " e e. "" ' n
gu're"en
arfa; errib lea Pladole. de p uratisee del Dr. g olde, i r le §dIl ia l9.1'neló
te renoven. aug•
Wallaa. Ideal I per recia, perdlin aculen refrendan la *A.R.531111.
reenIfid en
Me n t en !mes lee ener g ies de borennisme 1 (naden / en la
do les
I@ e

Ohe untas torea lee Ulcere', IlarleS. !fan!, /nr)11 , 1115. enpuracl ,
!Tu r nara, ealgula del caben. Infiarnaciona en g e neral. el , . rI ll. / 1/Ild la
vele 1 reeet,eradiv, el cabed >hilara 1 mines. 1 no &in en larriren la nie se'
mois tel plisa'. Venda: 660 pestetet fleten.
impateneta (rn:/nra fin VISO/ Pe a lla l /. tic/Huelen.
Debilitat nerviosa nhaturne. e eP aemeterrol ' 0"dd's
Gn.enent mental, cerdue da memela, rerttgent. Ceban« munalar, ttOlde corporal, tremeleee, ealpitchlons, traMelltil nerviosos Ca la darle
1 lotee lee manifearaclefli de le Nsumutenia o esgoiare ent /I.F r,/d6 Per rrnotea 1 rentiS que drin, 115 erarean atial 1 ntilira i .inint enib eh, Pepeun annient
/wat, potencia)* do& Dr. Marra. Neo opie un fnerlielni e t.t
medulle 5 un el caleras nerville, ¡M'ale •sper•siment
liC e eli o sr,d• la Jcvenlut por 1018 Mella d'eseesene i 55115 a , n'n atiPi
per "" i+V erar Inte g raran* lotee lea fla g elan. i r ..... v e r tino a l'estrena
' e n e s . Cense violeuter re'reanIsme, el vItid ? e,lhiil [irle DF 1*1•411I. Ven"'
0'80 oeseetee

leINDA A LIS PROIGIPAI.8 FARMACIES 1•111114141aft. PORTUGAL
ANNOINIA
Tora ele pnelent s do les ele, ueinkrles o deblillal nrr-tion Ore.
a 5 I a.
a. a
flahl-se I teatneient n'In pesado s e n ge ge l ik Per el franquai
Ti.r, 18, %Metan 50711 , rebeco
menee Les...tovi 8oesitare,
desen, Oil lantent, 'reclati 011a un 1 libre ezplIcailu sobro'
men; 1 euArlment d'aa»esue mslentet.
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Rivera - De Plan

AVIII. diumenge. Ir e s coleaseis
sessions,
1.. , a les -:,' to urda,
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EL SEXO DEBIL
: E C LIP .SE DE SOL
Al:, a un quart el' I I : estrena

reanveli h

rel

mur

orrplegtra eseen111,1

Che l'Inri Jazz.

tele Dore

AnT/111. •-•/ "Iliehard
n ••.rrv" n ellity.onntrrS,.
Telas,. - Tip le café fianlene, dirtglu lar
', so,. 111.r/ las.
enea Llibre.
'ruede 1 no . Thr
Hotel flite. - Tarde 1 nII: TUS n:111,1111.

bei come,

on, hrO

MADEMOISELLE
(SEÑORITA)

Pern11. 1111//Ill .. . 1.‘1 n 11- EL SEXO DEOIL. 1: , :. MADEMOISELLE
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TEATRE COMIC
REVISTES
Avol, Momee., urde. a

les 5. segon
111e de
•LA PIPA DE ORO
sufre crea r ol de Mal gin CarbaJat. Olga
Vleeng Ayunar', Ma.srenas. Arlur

•

nuel Alares, etc. La revista de/ dia

La camisa de la Pompadour
i le Margarita e:m.1MM.
alaria Laealle. Artur 1.1edd, 01051 5'

Lsit

Va/PIll; Apariri, Manuel Alares. Simone
eatilona. Ju odia Rarceln 1 lotee les be
All, a un !plan d'II.
Hi s simes
rels ifialeilOs amistes ile la tarda. fienil.
I irda.
les 5. Preus 11111,11111,i LA PIPA
DE ORO. alt: LA CAMISA 01 LA POMPADOUR. Ils despataa als centi es de
loralttria

Te

.adre
ik
A .0000 TAT -72
[ISAG nuor(u . sAN SEBASTIAN
.C1

lo

TEATRE NOU

Evita i cura
APOPLEXIA

=

1

PROCLAMACIO
DELS CAMPIONS
Espectacle de la més
gran enlació
i
1 Butaques a 3 pessetes 1
IGeneral, 1 pesseta

gran Meció de Lionel Barrymore.
La produeeld na -tone-

BOLICHE

nerre" 1 -El haer negro"
PATHE •ALAC K
11 Mal! 1 continua 310 tarda: "Hotel Me
estudienIes". "Crepúsculo rojo". Rudolf
Yosirr. Nit: "Mmba e . DerrIN: "MI

per Irania, Fugazol, Demare, .Ampato
Alia g a I Rafael Arcos
vIg.S.1•11@SMASMnAMSSISIDSMIMeiSMOSSPESS@PSIIININS.

dellidad"

EXCELSIOR
1 rr 17, nrilf i rontinua 130 tarda: "La
dama del avión". ' I Creprisrulo royo". Rte.
chal( Foster.
"Simba". bemai
- MI clebIllaaa"
MINIO.
Confiar/a 330 tarda: "Humanidad". Ralett
Otorgan. "Meloclia probibida", en esparvel.
Jure illofira. c larbira. Xlt: "AtIstherstas
del filmen". Lema: "E/ beso ante el
espejo"
GRAN TEATRE COMTAL
1045 mati I continua 3'30 tarda: "Rufelle
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