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L'AGITACIO SOCIAL
d'alair
Anguera de Bojo
La senyora Stavisky Ela Cono&
la Generalitat
A més del ram de Construcció, ha deixat d'ésser
ha Parlat...
Una allocució del
Diu que el seu mara estava en relaciona amb Govern sobre l'ordre
Chautemps i Tardieu i que coneixia Flandin, Cot
piblic
i Mandel
A primera hora de la tarda d'ahir va

avui a Madrid han fet vaga President
de l'Audiència de
Arts
de
les
general els obrers
Barcelona

Per una vegada mes tenim ofensiva de vagues. El programa es pot
car per endavant. L'eficiència, com
t empre, será nulla. Les victimes,
lamentables i eixorques. En fi: tot
reunir-se a la Presidencia el Govern
tan igual cona sempre que potser
de la Generalitat.
En la nota del Consell de Minis.
de
l'afer
Prince
testimoni
Intenta
suicidar-se
un
na valdria 2a pena ni de parlar-ne:
En finir-se la reunió fou facilitada
tres de Madrid els nostres lectors
del
jutge
de
bastaria referir-se als nostres comenSeguint
instruccions
a
la
Prensa
la
nota
següent:
trabaran la noticia d'haver-se declarat
Parle. 12. — L'interrogatori de la setaris d'ocasione, semblants.
"Aquest mati s'ha intentar iniciar un
nyora Stavisky sha prolongat durant Baiona, un magistrat de París ha inen situació d'excedencia el senyor
L'actitud dels vaguistes no diu res una part de la tarda.
terrogar aquesta tarda els senyors moviment de vaga, que no ha arribat a
Anguera de Sojo, magistral del TriEl senyor Lerroux fa unes estranyes declaracions bunal
de nota ni té cap interés. El que es
Suprem. Alzó vol dir que deiiLa senyora de Stavisky ha reconegut Durand i Dalimier, ex-ministres de produir-se. Duna s'intentará una altra
veritablement enigmatic — i això si rescriptura del seu marit en les ma- Comerç i Treball. respectivament.
legada amb més esforç.
nitivament el senyor Anguera deixa
sobre
la
situació
a
Catalunya
que interessa— es la reacció del pú- trius dels xecs emesos per l'estafador,
s'intenta
va
d'una
manera
enEl
que
la
Presidencia
de l'Audiencia de BarLa senyora Taris intenta
lata de ciutadans rnitjans. Agaiaran que li han estat mostrades pel jutge.
coberta contra la Generalitat, i cada
celona, cirrec que no exercia en efecsuicidar-se
pànic? Llavors el feixisme haurà iet
element que hi collabora porta una in- •
tiu des de finals de gener, en que li
En el referent a les relacione cae
molt de cami. Sabran veure-hi ciar?
Paris, 11. — La senyoreta Taris, tendel diferent. Es de ola:ayer que alfou concedit el permis que, junt amb
Heus azi una cosa dificil. Potree, sostenia Stavisky, la cera vidua ha de- que presta declaració com a testimo- guns sectors, per tal de simular una forl'excedència, i esperant la concessió
l' en mirar, rúnica esperança que clarar que amb qui mis es tractava era ni en l'assumpte Prince i que havia ça de la qual manquen i per servir els
d'aquesta, baria soHicitat.
recta ferma és que en aquest pais anda Ayeard, Bonnaure, Lubarry, Ga- manifestar haver sitst el magistrat a seus compromisos, s'uneixen a pertorEl nona del senyor Anguera anirà
les coses mai no prenen proporcions rat i la senyora de Garat.
restació el dia que marxa a Dijon, badors sistemático.
unit a l'historial d'aquests primers
seriases. Tampoc no és serias que la
Ira erial detinguda quan es disposava
anys de la República. Nomenat PreEl Govern de la Generalitat de Caa Ilanaar-se al canal de Saint-Martin. talunya reprimirá arnb energia l'intent,
vaga s'anuncli cona a protesta conEitlent de l'Audiencia de Barcelona
Ha estar conduida a la Comissa- perra té mes confiança amb l'assistència
tra el feixisme. Mil jets a tot Europel senyor Madi i normalitzat el-seu
trabada
pa demostren que els feixismes semria de Policia, on li ha estat
nomenament pel Govern de Madrid,
dels ciutadans, que creu no es deixaran
pre salan enrobustit precisament da una carta en la qual anuncia el seu serprendre pele qui, Ma y orint les dretes,
a qui corre.spon fer-ho, segons les 'teje
quedes protestes tumultuáries. És la
propòsit de llevar-se la vida.
vigents, en dimitir el carrec de goduna forma tan lamentable, pretendo
millar propaganda que podrien ter
vernador civil el senyor Espià, el seafeblir el (levan de Catalunya, garanTrasllat de les deepulles
al feixisme els que, potser arbitra.
nyor Anguera el succei com a govertia de republicanisme progressiu, en el
de Prince
riament, shan erigit en enemics seus
nador antera en virtut del seu cárrec
moment que realitza una obra fecunda
dintre la República.
' president de l'Audiencia. Pera el
Moulins-sur-L'Allier, 12. — El le- i eticaç.
que,
per
aquest
Nosaltres voldriem
Govern de Madrid, complagut amb
retre que conté les despulles del maEls obrers catalans é; d'esperar que
cap, el desig dels pertorbadors es
Factuació del senyor Anguera, deixa
gistrat senyor Prince ha estat extret reaccionaran vivament contra cls que
veies coronar per l'exit; és a dir:
nie nomenar substitut al senyor Espia
avui del panteó de familia i dipositat tracten de ier-los servir d'instrument."
que no hi hagués renació feixista.
i conserva la interinitat del senyor
en un ¡urea automòbil de pompes
Pels volts de les set els consellerg es
Anguera al Govern civil fina que
Perú això no estì a la rrià dels cercafúnebres que es dirigeix a París per traslladaren a rantic despatx de la
eiluest Ii del-nanâ amb carácter ter:aons socials. Q u e hi bagi o no una
carretera, escortat per un cotxe de Conselleria de Governació, on va prosminant que nomenes un governador
repercussió a favor del feixisme enla gendarmeria.
seguir la reunió. Va durar escaseaefectiu, A començaments de gener fou
iront del desgavell actual no depèn
ment una hora. A la sortida fou facinomenat el senyor Moles, i el senyor
de:s nostres irreflexius revolucionalitada la nota segiient:
Anguera torna altra vegada a la Preris, sitió de corn sha prengui la
"Després de la nota donada a la
sidencia de la-audiencia.
massa neutra. Si ella es deixa impremsa, i tramesa per radio, el Canse!!
afés tard, l'any passat, va esser nopressionar, hi haura feixisme; si vea
s'ha ocupat del problema de l'Ordre
menar Fiscal de la República pel Goles coses tal com són, no.
taja i del projecte de Llei de Contrae.
vern Azaria, corresponent-li la qualiI la realitat és que tots els desLa policia practica alar uns escorcolls les de Cometa
ficació de la causa pele jets del lo
ordres i neguits que ara intoxiquen
Demà a la tarda, al Parlament. cona les impremtes de 'Solidaridad",
de
protegir
els
zarnions
que
fan
el
d'agost. Quan puja al Govern el seha
civil
el cos de la República san per noA Santander la guardia
tinuará aquesta reunió del Conseil, que
"Adelante"
i
"Defensa
Patronal"
que
nyor Lerroux va dimitir aquest arres. Hi ha Miestions importante, petransport de la Ilet
resultaren infructuosos. Aquests escor- ha estat breu per tal que els consellers
ree i ocupa novament l Presidencia
ra tothom s'estima més anar per
colls han estar motivats per l'aparició poguessin atendre projectes parlamen—No—ha replicar el President. de l'Audiencia, fino que a finals de
les branques í deixar-les córrer. De
taris que han de discutir-se aquesta setMadrid, 12. — El President del Con- ¿Qué saber de Barcelona?
de
fulls
clandestins
sobre
la
vaga
anungleiee dala:test any -1leetant en tant un esclat per justificar Giboud-Ribaud, del gabinet del misell de Ministres va romandre al seta
mana."
Els periodistes li han dit que res,
les prediques de la demagbgia. i des- nistre George Bonnet, que mantingué ciada per a avui.
despatx oficial fins a dos quarts de nau i llavors el senyor Lerroux ha afegit:
ores, una tornada a Lensopiment de
del vespre, hora en qué ha rebut els
amistoses retadoras amb Stavisky
sempre.
—Dones busquen, perque per alli
periodistes, als quals ha manifestat:
L'esclat d'ara es dóna en un país
noticies us vuc comunicar. hi ha noticies. Malla arribat el rumor
—Poques
El
jutge
ha
interrogar
després
Romafatigar que ja no obeeix ni el Gavera
Aquesta tarda, al ministeri sha cons- d'alguna cosa semb!ant a la vaga geque no governa ni els seus enemics niglo, lloc-tinent de Staviskaa cl qual
tituir la Junta Permanent del Censen neral, pena jo no he pogut comproque tampoc no chi oposen; un poble assenyalat entre les relacior.s de lesd'Estat, sota la presidencia de S. E. el var-ho, i espero que no s'arribarà a
que no sap que pensar, perquè d'una tajador el senador senyor Lluis Serre ,
President de la República, el qua,- ha produir. No vull dir res més sobre
Gastan
Hulin
i
els
diputats
senyors
coses
contrali
diuen
hora a l'altra
pronunciat un discutes sobre política in- aixó, perque hauria de completar les
Lean Baretty, teta ells ex-ministres o exdictòries.
ternacional, molt interessant, atenyent naves, i llavors era veuria obligar a
Donades aquestes circumstàncies sots-secretaris.
tot5 els problemes que con s titueixen rae- dir alguna cosa que molestaría algú.
as fácil de preveure com, aquesta
Stavisky, segons ha manifestat, es
perquè quan s'està al circ no conve
tualitat de la política exterior.
agitada paseada, tot tornará a rener- trobava ea relacione amb el Govern
fustigar les feres. Aixat no vol dir
cm' acaabt l'acte. s'ha constituit la
vant non-non de c o st um. Aixa, Chauternps, per mediada, de la senyora
Junta i shan examinat divers os aspec- que jo deixi el fuet. Pot ocórrer, corn
auant als elements de revolta; pera, Luciana Abril i amb el Govern Tardieu,
hem
la
junta.
i
succeeix als domadors, que mori
tes de ragim intern cíe
mollea masses de ciutadans es pre- yen mediació d'Aymard i del periòdic
acordat tornar a reunir-nos dissabte.
d'una urpada dun Ilea, pera mentre
cuntaran si és possible de viure amb "La Liberté".
jo estigui aquí, el fuet i les iniciaEl Presiden ha meditat, i ha dit:
aquesta malaltia crònica dele nostres
Tumbé va estar en relacions amb mo—Abres noticies, no tinc. No obstant. tices les tinc jo. També poden dir
extremismes poca-soltes.
tiu d'un assumpte ene no dona resultat,
hl arribat fine a mi la impressió que el que el Canse llal Palau, que havia de
Nosaltres els respondriem de bona amb el senyor Flandin, i conegué perconflicte d'Arts Grafiques es sa lo- tenir !loa el dijous, s'ha avançat i se
cana que no val la pena de suportar fectatnent el senyor Chassaigne. cap del
' -alitzant a "A B C" i per tant ¡wat re- celebrará (lema,
ca esclavatge voluntari per tal d'evi- gabinet del senyor Pierre Cot, quan
saldre's, pera aixä heu de comprovar:ir la repetició daldarulls i gresques aquest era ministre de l'Aire.
El President de la República,
an al rninisteri de la Gnvernacia, don aquesta tarda, en la reunió de la Juntan empipadors corn vulgueu, perú,
Sembla, segons declaració de Romair,
Inc
tingut
la
noticia.
No
he
comunien suma, bastant inofensius. Posar- guies, que Stavisky va dinar un dia amb
ta Permanent del Caneen d'Estat,
-e. tina cadena al coll per fer-los el senyer Mandel. i que tumbé es trobava
cat directament amh el ministre, perqui Mha pregat que el celebréssim de- Ei senyar Oriol Anguaaca ce Sojo
eslava molt stupst. sin& que me l'han nla Abatas, pera, a les deu, tindra
- a ssibles ens sembla que és usar en relacione amb el senyor Tissot, ex— ansmesa des de la secretaria. També lloe el petit colasen.
remei pitjor que el mal.
directcr d'Assegurances socials. al qual
dencia de la magistratura del Suprem,
tinc noticia que la vaga del ram de la
Perú no estern segurs que la mas- hada proposat se subscritas als falsos
que comportara la cessacici en el sea
ronstrucciii va per bon cama i que
a deis ciutadans ho ramal com
bens per un milla de francs, pera rascarrec. Durant aquest periode de
LA
VAGA
DEL
RAM
DE
' , tuesta nit els equips del torn de la nit
A tot Europa el candor deis sumpte no es porta a terme.
temps fine que l'excedència li ha esentraran al treball.
-':rs del desordre ha encegat, per
tat concedida, el senyor Anguera, cona
Romagnino ha dit també que entre les
CONSTRUCCIÓ
El President ha preguntatt
,aeate de panic, les multituds de la relacione de Stavisky figuraren els sehem dit, no ha exercit el arrea gauvosaltres teniu alguna noticia
e. l asse mitjana i les ha llançades dins nyors Queuille i Francois Albert, i que
Madrid, 12. — Eins a les tres de dint d'un permis que havia sallicitat
el ramat del leía. Potser aci no ar- conegué, aixi mateix. el Sr. Julien, exarr comunicar-me?
la matinada d'ahir estigueren reunits a aquest eiecte.
'a arà l'aigua al rin, per seny o per director de la Seguretat general, i el
Els periodistes li han contestar al Govern civil amb el governador
Cal recordar que el senyor Angue:bior de natural. L'únic segur i cert senyor Crlembani. coraissari de T'eli'irte sois allh que es refereix a cer- representacions patronals i obreres ra ha estat el primer President de
-as que els ingenuo revolucionaris de da per al Servei del joc, a la Seguretat
i tertúlies.
de la construcció. L'entrevista fou l'Audiencia de Barcelona, no tan sols
asa riostra no podrien nualificar mes general.
El senyor Lerroux ha dit:
de malta durada. Els patrons es ne- català, sitia catalanista. i nomenat,
,aexactament Pur eixiaa d'aquests
garen
a acceptar el laude ministerial, ultra els seus alts mérits de juriscon.
—Dones
jo
en
tinc
una
que
no
t
a ins si s'entesten a anomenar-la con- Un escorcoll a casa dc
i propasaren formular consulta ale salt, per aquesta condiaió.
vull ni he de dir.
tra el feixisme.
Una de les moltes situacions de pe rill clavara la porta uels portuguesas
.,
laulboud-Ribaud
—¿Té bon aire. com les anteriors? seus companys per gremis, la qual
Durant un escorcoll que hä estát
cosa lumia retardat la solució del
(Del nostre enviat especial)
practicar al domicili duta soc:etat
;Espanya acaba de batre Portugal
conflicte.
Coaccions
de la qual era director el senyor Gi- per
A la pagina 7:
nou gols a cap! Heus ací un
Els obrera no accediren tampoc a
boud Ribaud la policía s'ha incautar resultat contundent, aclaparador, que
"AVUI COMENCEN LES
quals
s'atribueix
treballar
en
els
enllaços
ferroviaris,
als
de documente
per la seca importancia cal reconiai en vista d'aquesta actitud irreducCONVERSES DE ROMA" molta importancia.
xer cona a totalment inesperat. La
..-1nit es denuncia a la Comissaria
tible, s'ordena la detenció deis con- d'Ordre Públic cate uns estrangers es
de requip espanyol era un
ArrOn11n11 victòria
factor que posseia abans del mata
tractistes per negar-se a complir les presentaren ah cabaret' Pompeya amb
el setanta-cinc per cent de probaba
ordres del Govern. També iou detin- el propasit fer abandonar el treball
litats de poder reeixir. Una detinals funcionaris a les dotze de la nit, per
gut el Camita de vaga.
guda observació en l'historial d'atal de sumar-se a l'intent ile caga geja
un
donara
partits
ens
quests
(Continua a la Paaina 5, col. .; ) neral.
balanç de vuit victòries de requip
espanyol per un sol empat, aconsepassarà res
guit a Lisboa, en el sisa partit. Per Lerroux declara al "Morning Post" que no
tant no era gens dificil d'ernetre un
De toles ntaneres rolen: emetre
Londres, 12. — Durant la sessió cepronöstic de vencedor tenint el másobre aquesta qiiestid sense
ximum de garantics per endavani. lebrada a la Camina dele Comuns aques- cap judici detalls. Ens refusem a ;nai112éS
leuir
Peró en aquest parta es dtsputava ta tarda, ei diputar laborista sensor
que
el
floren:
analh considcri Espore
s'ha
dirigit
al
seise:Eden,
no solament continuar la tradició de Wodgwood
coln fin país on es crequi amb dret
disputar un partit nné., eina l'asee- Lord del Segell Privat, per tal de pre- nja
a
intervenir
acose
cap matiu de politinanear de prendre part al canapionat guntan -li si el govern anglas tema
exterior, en rl quab cas la protesta
del ma ta que ara comença. I aques- tencia de fer alguna gesti6 envers el no
govern espanyol sobre la pau interior del país seria unánime.
ta particularitat, i pm r altre costat
inclusió de sis elements joves en d'aquest país,
El senyor Eden ella negar a contesrequip de Portugal, que rebien el
baptisme d'internacionals, revestido tar aquesta pregunta, i ha tomas ca- Lerroux, optimista
Hat,
en vista de la qual cosa rinterpelel mato d'un interès superior al,
Londres, 12. — En la conversa telelant ha tornat a insistir en la seva pre- fanica
precedentment disputats.
celebraaa andi un representant
gunta, per la qual cosa alguns diputats
del "Daily Telegraph", que publica
(Continua a la Pagin a lo. c al. 3 1 han contestar negativarnent.
aquest periälic, el cap del govern eslt'sral dir que aquesta noticia cris panyol, senyor Lerroux, ha manifestat,
producir molta estranyesa. No podent entre altres coses:
mesurar robas: de la pregunta del diDigueu a la nada anglesa que a Esputat laborista, ens cal recordar que el panya admire!» immensament i respeccon Id In a la Caml,n deis ComlinS
ten Ics institucions britäniques i les lb-atento al mique guau s'adrcca una pro
bertats britäniques en aquests mornents
nistre, i aquest no respon es que, tot i
que el Govern té la intenció de donar a
L'Havana, 12. — Als centres oficials admetent el fonamenr de la interpella- Espanya les mateixes condicione felies considera que la saga revesteix un ció, el Goteo: no creu prudent la res- ces de qué vosaltres gaudiu.
carácter més seriós als centres indus- posta, indican', pera, que aquesta no seHa afegit que el govern espanyol esta
trials que al camp, on no ¡la estés ria negativa.
preparat a tota eventualitat: que pot
molt.
Fíen ent.:rs, dones, que si el telegrama defensar la Constitució i por aplicar i
Tots els sindicats obrers en vaga han és os-arte a Angfalerro u denen hare• tara aplicar la llei i mantindrà Vordre.
.'ocupat de la situad:3 interna espaestat dissolts amb el suport de la troNo abstant, el mateix periódic, copa. Horn creu que el president Mend,eta oyola. I la noticia que el "31ornirg
Post", el gran <irgan conservador, !mili mentant la situació d'Espanya, din que
podrá
mantenir
l'ordre
de
mornent,
pede
Catalunya,
reuntts
Els representants dels Ajuntament', esquerians
ra hom té por que la seca situada no telefonat a Lerroux ro deixa d'indicar aquesta situada podria a,:ibar a addiumenge a Barcelona, asieren a portar un rant de llorer forjat a la
sigui compromesa l'estiu vinent, quan que a Anglaterra la situacid espanyola quirir proporciona que fessin mis difitomba del President Madi\ (Foto. Torrents,),
,umI marratoavil
cil la seva solució.
no dura d'inquietar.
l hagi acabar el treball a les sucreres.
fl7-ef iniof it5. a ke P,reiA 3).
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Eseoreolls infructuosos

Han començat les eliminatòries del Campionat del Món de futbol
Al

Madrid, Espanya bat
Portugal per 9 a O

Al Parlament anülh

La

en un

Un mputat laborista interpel ala el Govern
sobre la situació interior d'Espanya

Diada dels Ajuntaments
d'Esquerra

S'acosta la Primavera

La vaga revolucionària
de Cuba
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LA PURLIOITAT

Les Lletres i les Arts
NOVELLISTES CATALANS

(loan Santamaria
El cas de Joan Santamaria és un
dels mes curiosos de la nostra literatura. El seo nom es dona a conèixer, f a una quinzena d'anys, en
aquells quatre Yolums de "Narracions extraordiniries", aval introbables, en els quals la influencia ¿'Eddantasia
gar Poe s'aliara a una gran
i un llenguatge imatjat. Al cap de
molt de termas de silenci, es la represa d'una autentica vocaciä de narrador: "Ma vida en doMa.", primer
volum de les "Memòries del Doctor
Verdós", puhlicat lany 1925, assolia
un exit ressonant i guant a y a per a
Joan Santamaria un palio addicte

ria, aquella que el públie ha afaverit mes ara!, la sena atencid, és, pera,
a La filia del Tartari". Si podem die
que aquesta és l'obra mestra del seu
autor, haurem d reconèixer també
que ella resumeix perfectament totes
les característiques personalissimes
que motiven les qualitats ¡ detectes
de les novelles de Santamaria.
Examinen Vargument, ieu-ne l'esquema i sintetitzeu-lo. En quedará la
materia suficient per a un monte. Hi
ha repetició de situacions, un excés
de capitols secundaris, descripcions
i converses que no tan sitió allargassar la trama. La conclusió és duta a
l'exagerada i sense gaires explicaci e n‘, malt de pressa. Sembla com
Si junior. angunii, s pel tempa perdut en les marcarles del tullí, volcaes enllestir amb quatre revolades
el que br manca, i el recurs de ter
esdevenir fiare el protagonista potser ja es una mica gastar, i en "La
filla del Tartari" es prerenta molt
gratuitament. La influencia de Poe
es posa lambe de manifest en aquella perdigonada final que rep misteriosament el protagonlsta. i la v er bola joiosa del Rabelais s'exalta en
les descripcions dels Spats tara:conesos, en aquella evocació tan viva
i sensual dels encisos de la protagonista, en la torrentada de san g i de
vitalitat que corre de dalt a baja d'aquest llibre extraordinari, pie de superlatius, d'adjectivació i de color:t.
Els protagonistes viuen la vida sense
discreció, antb extremositats 1 estaraialls: gemeguen, miden, s'exalten i
diuen u fan coses d'un alt idealisme
o d'un planer sentit cornil. Els paisatges. u sobretot el de Telé, esdevenen nous protagonistes, i recorden
aquelles enlluernadores "Visions de
Catalunya", d'un colorit tan virolat.
que Santamaria publica a LA PUBLICITAT i després aplegà en 'li-

Mirada a Holanda simultaniament

ausuh l'anglesal, 11113 envició viva de!
catacliame social de' l'Alemanya d'avui. Es dóna poc sovint un maridat ye tan perfecte de ficció i de realitat.
Ens desfà davant els nostres ulls la
histaria interna del daltalia ; x d'una
nació, servint-se cota a forma d'exP re,,i,; de la novella. amb exuberancia de detall descriptiu, ben Party
d'ésser tedias. Teixeix una trama
nuestra, canta una realitat que podria
molt be éster basada en ficci0 pura,
pera que en canvi esdevé formidable
en la sera bialeiria implícita.
Feuchtwanger ens narra l'epopeia
d'una familia aleinann a-jueva, que no
és sMa la d'una mude de famil:e.
jueves. A turés dels ulls dc Gustar.
el (filetear; Marfil+, l'home d'afers:
I.isellotte, la sera esposa, el tipus
veritable de sagacitat nórdica: Edgar, l'home de ciencia: Francois, el
director d'escala; Rutli, la nacionalista; Berthold, l'estudiant; Markns.
rempleat: Ellen, latn : ga dci príncep
de la Corona, i d'altres, treballa amb
agilitat de novellista mestre un dels
episodis nvas ¿manid tino de l'epoca
moderna. Es un veritable "Weitbilci",
que es el que substancialment ha
d'ésser V art narratiu, junt amh
pressió de la ideología, de la filosoU.a.
de l'espiritualitat d'un noble, de la
humanitat dirient. Amb els germano
Oppermann, cadascun dintre el seo
nión distint, dibuixa l'autor amb
forta caracters definitius, que de ict
són també representatius de tants
d'altres milers de gerrnans Oppermann.
Un deis tipus, pie d'humanitat, es
el de Markus, Phome de classe mitlana, hon jan, venedor en una casa
de mobles, que viu en el zeu estimat
;aloe de cases a Friedrich Karl Strasse, on hi ha tants d'altres Markus.
Feuchtwanger nlna copsat la mentabre.
litat d'aquest tipus, i alxi te mornents
L'autor de "La filla del Tartari", niolt bons quan, per exem p le, descriu
és un gran novellista? Si mis no, és la satisfaccin amb que Markus,
tot
un extraordinari narrador, ple de Fantasía i de vitalitat: sap evocar epomies. ambients i escenaris, crear pe r .
aonatges vius i presentar-los amb
mots abrivats i en escenes divertides. El dia que Joan Santamaria
—si és que aquests set anys de silenci no es prolonguen encara — trobi un argument humà ¡ arriscat i ens
vulgui presentar, arnb el seu est:1 desp reocupar i engrescador, el meravellós espectacle quotidiä de lo vila
ciutadana. que s'escorre desapercebuda al costat nostre. la novel-la catalana estaná. d lenhorabona, i eis

i variadissim.
Aleshores, en tres anys publica
quatre novelles. Era un veritable
"tour de force", i si els lectora no
seit planyeren pas, ben al contrari.
exhaurit per
en canvi l'autor resta
El 1927
una massa larga temporada.
o l, segcna
"L'Apòst
baria publicat
terpart del "Doctor Verdós"; la
cera, anunciada com a imminent,
pohom
que
com un -Adarn i Eva"
cha esperar per a molt aviat, encara
romanen inedits, i potser pitjor, tendels novellistes
se escriu re. Que un
catalana de més facilitat i de 411é5
públic hagi eetat set anys acose publicar ni una ratlia. es una cosa, tanmateix, ben estranya. Hi ha hagut
malalties, suposo, destorbs diversos.
malta feina, segurarnent: tot abre; no
basta per a explicar aquest eclipsi de
la novella catalana d'un dels seus autors de més e/da
He alludit ja a la influenca de Poe
en es primers Ilibres de Santamaría.
a lfa vida en doina" i -L'Apósto',"
també en duen rastres. en aquelles
historietes deslligades de l'argurnent
principal, com "L'anima delant
Paró". Perb al costat de les aeles macabres i misterioses, trobem
també els episodis rebelesians. piens
d'una joia grassa i despreocupada,
que trenen un aureola de nou CasaVernova al volt del Doctor Oleguer
des, gran devot de l'amor i de Varenaquests
mornents
quan
:nra. Es en
Santainaria desbrida el sen esti: ¡ ens
<Infla aquella prosa sucosa, inflada un
punt de barroquisme, que no s'atura
davant de les incorreccions gramadi
ni dels descordaments de léxic.-cals
que sap emprar indistintarnent els
arcaismes més gustosos i els darrers
moto de l'argot popular, aquella pro- lectora. també.
sa que s'abrira en les descripcions
del paisatge i dels bornes, i que tant
es rabeja delito.sament en la pintura
de la Rambla barcelonina de començaments de segle com en la nariacic
deis episodis eròtics de la vida at , a-

just amb la seva brillant dentadura
noca, s'imagina lenveja que 11 hura
el seu veí i constant rival del mateix replä quan a la seva salutació
sorneguera ell ii retorni un somriure
ple de Mane i d'or, Això II fria halegar amb força cl coto I coma després, aquest mateix vei esdevingut
la page" i de prendre's el doctor AlbiLa Lliga i
cap de secció del; hatallons merceliana sermaament, per tal com enlloc
naria nacionalistes, l'acusa d'havcr
L'OPIMO assen .vala la falla de ma- d'Espanya no se l'hi oren ningú, ni els
pres part a Vincendi Reichstag. surn dels ami can: la !dila
s mateixos
/han
gre
monárquica."
" En" . ja és c a s. per la sola enreja scriosament les facec;es del famós do:del seu vei, que de passada volia el tor:
Bons consells
scu pis per a un germa, reure'a en
LA VEU DE C.-ITALCNYA, que
"L'Albifiana, per airar bé, no en le
mans dels rnercenaris nacianaliste, ¡
subjecte, per tant, a Hur "Mitrar- prnu de Ser de feixista de paisà. Cal temps carera cansideraza Acció Catalana cola un simple entrebanc. ara s'hi
ció " practica!
que es resteixi l'un ifor ma Uniforme
nu
En resurta Leen Feachtwanger, un o altre.
ha molts drapaires que n'Iii enterneix i la :vidria salvar dc ntalcs
alemany — un jueu, un exiliat raes facilitaran un boa esta. N'hi ha de ben compalt2;ies:
que res un Plome de lletres, ha carril lianirants 1 qua farien fer molla pat"Accin Catalana ¡ el gsup de L'Opinió
una novella de l'Alemanya actual, ha saca en un país com aquest mala aquest salvaren l'Ea-perra d'una caiguda irrefermat de la tragedia d'un iet actual. sch que estabella i aqucst clima tan favo- meiable en prestar-li llar concurs en .es
una obra d'art moderna.
cable. L'Albinana necessita exhibir-se. eleccions municipals del mes de gener.
J. L GILI „I SERRA I quan torni a Catalunya, el que ha de Però si ara persisteixen a Madres com
frr és no fer-ho d'arnagat, ni anar a pletament amb l'Esauerra, acceptant els
ensenyar la sera modesta pfitola a in seus procediments de govern i fent-se
cambrer de la ":51aison Dorée". Ha solidad, de l'ebra de sabotatge de VanL'obertura de dues exposi- d'arribar
mudat, vestir de gala, a mb un tonomia catalana que el sensor Selves.

evista

cions: Sunyer, a la Syra,
i Obiols, a Can PaKs

barret de P lome s, i ha de irr formar les
seves "falanges" del "Nos Y Ego " a
l'estacin mateix, ¡ desfilar pels carrera
amb una xaranga que toqui "La banderita". Sortiran a fer-li corrió a banda i banda del correr tots els senyors
de la Lliga, i a primer rengle els diputato que feren el mut en la SeSSió del
divendres que espiritualment hi estaven a favor, names vague el que l'havia tancat al calaaas, ea companyia d'un
paren d'invertits perquè no ha passés
avorrit, era tia conseller del Govern de
la Generalitat.
A part, perra dauest acompanyafaria
ment de simratazants, tothom
sei prendria com una
un tip
riure
mascarada de "Mi-Careme".
El foixisme inci pient es desacreditará
:tes con: mis tac:Wats se li donin perqué s'exhíbeixi. Es en la clandestinitat
corn pot for - t r fort i donar algun disgust. En canal, si ve el doctor
Sana, se li deixa algun palau de Montjuic i s'anuncia que l'ensenyaran a la
sortida: hi batirá empentes Per anar-ni
a riure.
Cal tenir el sentir de la mesura per
cada cosa. I la darrera planxa de la
1.1iga ha estat de co saber-se posar "a

Dissabte s'obriren daca importants exposieicns fie pintura: la de J oaquim Su nyer, a les Galeries Syra, i la de Josep
Oaiels a can Paree. A tots dos arte'
concorregua un nombre excepcional de
visitants destacats. No hi van mancar els nems més assenyalats, en el
ntan harcelona de les arts i de les Iletres. Per als amadors de la bona pintura autbranna, les exposicions Sunyer
la la Syra) i Obiols fa can Pares) repreenten un esdeveniment. La pintura catalana ,^51 una de les seres épolues
atas brillants.

EL CORREU D'AVUI
* Ilibee naif. — Avui e4 posa e
la venda el llihre de poesies de 1-111i.1
Casals i García. "Set colora", mil el
nual anaest autor va revelar-se en el
Premi Eólgtiera d'enguany.
* Una marta d'idees: -Revista de
Catalunva". Hl subscritzen a Tapinetia.
uüm. ro.

la noveHa. Interromp la narraria amb
intermedis, bi introdueix episodis
aliens a la trama central, envestelx
directament el lector, passant per damunt dels personatges i sap prescindir en tot moment de l'encarcatament
de Eestil musa correrte.
"Quatre titelles i un ninot" representa el sermó de q uares m a de Joan
Santamaría, moralista escandalitzat
davant la corrupció del món. En la
faula arbitraria i plena de fantasia
d'aquells ninots que es captenen con+
a persones i d'aquelles persones que
fan amb tanta propietat el titella.
l'autor, que ha acompanyat els seus
personatges arbitraris a través de
tota la vida de la societat barcelonina
contemporania, que no ens ha cocamoteat cap de les facéciea divertides
dels Cosques i dels Sifon, ens vol
impressionar amb el drama del senyor Horaci, representant d'una moral arreconada i escarnida. Es una
sátira mordaç i acolorida, gens declamatòria, pe:ni implacable. La part de
iantasia que hi ha en Vorigen dels
personatges — éssers artificials. amb
una dos¡ eseassissima d'humanitat —
contribueix a llevar molta exemplaritat a aquella crítica dels costurns

"The Oppermanns"
Novella per Lion Feuchtsvanger
(Martin Secker, London)

Era Ludwig Lewishon, era sembla
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des. no obstante la alarma que causan
en la poblacidn y la gravedad que encierran atendida su finalidad perturbadora.
Por contra , en algunos casos se han
decretado fianzas notoriamente exageradas para negar la libertad provisional
a delincuentes ocasionales sin temibil:dad alguna."
Rec'»-da la renaRtat, la incompelércia dels funcionaria, i
"De los auxiliares, no hablemos. Unes
viven en la negra miseria, por su honrada actuacian: otros perciben sueldos
de hambre, pero tienen automóbil. Se
dedican a tado: peritos, comisarios de
quiebra, compra-venta de terrenos, etcétera. etc.

los secretarios y relatores, por lo
general. viven en la opulencia y rodeados dt1 respeto y consideración general
entre tanta inmundicia. Escribir, ni un
plumazo; trabajar, jamás. Su misión
se reduce a cobrar cuentas.
Y asi no se puede continuar. La administración de justicia precisa de urgentes reço:mas. En otro caso. creeremos que la República ha venido salo a
recordarnos nuestra impotencia para
terminar con el reinado de lo absitrdo
y santificar les peores males de la monarquía.
Sin una justicia recta y honesta no
se puede v.vir.

convenio sea íntegramente conocido, y
aún habrá que ver dspués cómo se aplica, porque no olvidemos que los fran-

ii ha dissensions entre els
socialistes

ceses, grandes negociadores, saben guardarse las salidas, y no ha habido pacta
en que no hayamos sufrido la sensible
experiencia de verles obrar luego libremente, elevando derechos de aduana y
poniendo dificultades crecientes a nues!TOS productos, cuando nosotros estábamos comprometidos, atados de pies y
manos, para no poder responder en
igual forma. Nuestros exportadores de
Vinos saben de esto no poco.
En fin; que en principio no nos
parece mal saber que inmediatamente
entrará en vigor un convenio que normalice nuestras relaciones con Francia
y que u s i se ponen a cubierto considerables intereses de nuestra exportación agrícola. En su día — cuando co-

EL SOCIALISTA replica iradament
els runtors Jets circular ter un ciiari
a prori,sit de l'actitud del sen33r Besscgons els quals entre els sociali.s:cs es manitcsten °t'inicias divergen1s:
"Son bien pocas. pero bien claras, las
que ha empleado Besteiro en rectificar
el supuesto. Las indispensables para
afirmar su completa identificación con
los postulados de nuestro Partido. Ro-
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tido al enfrentarse con los rumbos desdichados de la política republicana. Des
ocasiones mandestas de criterios dispares entre los socia l1o ts. Nadie ha

ción varia de tal suerte. que nadie es negado la disparidad. Mas, ¡hasta qué
capaz de calcular la fecha aproximada punto han sido graves tabes discrepanen que se obtendrit el fallo. Los peritos cias y en qué 71artida? En ninguno de
ea la materia yerran de una manera la- los dos casos podemos asegurarlo, han
sido fundamentales, en orden al problementable en sus pronósticos.
El *público ha de ser muy benévolo ma que se trataba de resolver, esas
con sus juzgadores para no levantar discrepancias. Si en lo accesorio han
podido registrarse matices, disconforuna protesta airada.
Las anomalías en lajusticia crimi- mkiades personales. juicios encontranal son aún mucho más extraordina- dos. en lo sustantivo la voluntad del
rius. Hay jueces que se niegan en re- Partido ha sido una, y uno, desde hiedondo a conceder la libertad a los pro- na sti método de acción."
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desagradables:

En las procesos por delitos que heillamamos sociales se conceden liberta-

No sería la primera vez en qué el albarazo de los negociadores, enardecidos por un supuesto éxito, se convierte
Y, aún cuando sea pedir mucha, reen desilusión al denunciar los intereses
clarramos un poco de atención hacia esafectados una habilidad de que se les
ta materia de los Celegios de Ahogahabía hecho victimas y que sólo la reados y procuradores de los presidente;
lidad les muestra.
de Audiencia y del Gobierno de la
Hay que aguardar, pues, para enjuiGeneralidad."
ciar en definitiva, a que el texto del

"Dos pleitos idénticos en los que se
promueven las mismas incidencias rara
vez terminan por una resolución igual.
el tiempo invertido en la tramita-
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se s

presuntos reos, cuando en otros se les
atorga la libertad con o sin fianza.

reformar la justicia
a Catalunya
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L.4 VANGUARDIA, despida de critica. auramelli la manera provisional
d'ap.ovar el cont . cui, diu que vol creurc
que hi haurà niotiiis pe r felicitar-4e que
sigui un fct. De vegades, pera — ajegris --, en OqUe37e4 foses hi ha SO/tre-

pedo a la gravedad de un delito determinado hace que en un Juzgado se decrete la prisión incondicional de

lunta-1 de nuestros negociad ores, segu- ciplina: la maycría decide y tcrios oberamente no habrá motivo de reprnche: decen. Asi fue. Así es. Asi será. ¡Quiepero queda por saber el margen de au- re decir ello que nuestro Partido contoridad que el Gobierno les haya olor- serva, a la lnora presente, por virtud
g aidd,o ny lo que los franceses hayan ex:- de esa disciplina, su unidad física. mas
110 la unidad moral que proviene de una
solidaridad de voluntades? Tal es, en
Cal
electo, la versión con la cual se ha venido jugando casi constantemente desde
el advenimiento de la República. Pr.Amb 'ata rai5 defrana EL DILU- mero fui con motivo de la colabaraVIO, el qual retreu les següents ano- Ción ministerial. Después, con motivo
',folies:
de la postura adoptada por nuestro Par-

Sobretot
sericres, que per la seva constitució mes delicada
tchren sampre e!s calmants usuals, han de pendre el VERAMON.
Aquest preparat fa desparkixer amb Ilestesa els dolors, especialment eis propis de la dona, i retorna el benestar sense atacar per res
el cor ni perjudicar gens l'organisme. Es per això el calmant de
dclors especial per a la dona, i e/ que vostè tard o d'hora ti de
pend..e.
ro el conc:x, proel una vegada; quedarà de seguida
admirada de la seva acció, da sensació de benestar que proporciona.

TRES MIL

Premiat arnb 120.000 pesiseaes
28.933 Barcelona, Sant Sebastià.

El conveni comercial
amb França

vas para ser aplicados.
La divergencia de apreciación re'-

de las que ahora apenas se habla. Si nos pusiéramos a reñir, hemos dado la
sólo brunos de fiar en la buena vo- fórmula dura, escueta, de nuestra dis-

es un reme, especial per a vostè

recordar, que cercant arguments en
contra la teoria de Jales Romains de
la noveHa de les "masses", deia qne
la societat és en ella mateixa una
abstracció. un espectre. i que so:s podia penetrar en la intelligencia i atoare el cm únicarnent des del punt
vista dels individus que l'integren.
Tan bon punt l'art fa seu un esscr
hurnå. aquest ésser hurnä esdevé
individu, subjecte tal volta a les arbitrarietats dels moviments toral',
aclaparat pels mateixos potser, pecó
anal) tot un individu, una personalitat, una inMia. I és evident que la
un:tat de Vi7:6 i de forma en una
novella convergeix ja sigui en una
personalitat, l'heroi o protagonista.
ja sigui en una serie de personalitats
pertanyents a una familia. Aleshores
menina que encara que l'heroi sigui la
societat, els moviments d'aquesta ens
emocionen. més que pel scu conjunt,
per les seves formes individuals.
Es eiectivament ¿aquesta manera
com °late Feuchtwanger en la sena
darrera noveHa "The Oppermanns "
("Die Geschwister Opphenheim", semoderas.
La millar obra de Joan Santama- gons la versió original alemanya, pu'

LA Rilr

Princi Paimen1 , está rcalitzant, ja podan
preparar-se tant l'un com l'altre grup
per a una eliminació definitiva de la politica de Catalunya.
Solament padriert salvar-se mantenint
diverses matisaciens en el conjunt de
la política esquerrana, Per ells faran si
deixen que sigui solament Lliga Catalana la roe rmedi cona a reserva ver a
salvar l'autonomia politira de Catalunya,
cada dia posada en major perill pels
catalanistes niel 14 d'abil."

cesados bajo fianza personal. Para ellos
han caído en desuso preceptos procesales que se hallan en las leyes adjeti-

demos permitirnos el lujo de detenernos en el tema. No porque las palabras
de Besteiro acusen para nosotros novedad _sensible que nos convenga destacar.
sitió, al revés, porque no descubren ningún horizonte que estuviera inéd:ta.
No son, en realidad. sino la ratificación de una conducta que entre nosnozcan:os el texto — veremos lo que otros es tradicional e insoslayable. Alesto nos cuesta como contrapartida de guna vez, para desconsuelo de quienes
las concesiones que hayamos hecho y esperaban que de un instante a otro

Rafel TASIS

Eis llibres nous

4-osa del Doctor Verba.
Joan Santamaría negligeix les regles tradicionals de la composició

ole Premsa
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(entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gracia)
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EL CINEMA
D'UN FILM A L'ALTRE

44444444444

Carl Laemmle, fill, embarcara a
Nova York en E"Ile de France" cap
a Europa. Visitara Franea i Anglaterra per negocis, i .Espanya, naturalment
com a turista.
*

* Un altre film sobre Schubert.
'Aquest. angles, produit per la B.I.P. Es
titulara "Blossam Time", i el director
is Paul Stein. El protagonista será Riehard Tauler. que ha escrit alguna rameras de música per al film. En aquesta pelirula, Schubert no s'enamara ell.
Dialogada en espanyol
sind ene ajuda eta amara d'un jove aficial i la filia d'una familia aristocrà- 4444114444.4+1e444444.444+64
tica.
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TEATRE GOYA
Un èxit sense precedents
va obtenir ahir amb
l'estrena de

IFESA
pzelite/0

locura
del
dolar

oett WALTER HUSTON
Pf

Kay Jehngen
CURATA3V 113.44. 1r CAP,94 •

Completa el programa

U CONSENTIDA
per CAROLE LOMBARD, i

1111 DE CENT1080
pel cèlebre cavall REX
Un öxit senee precedente fou la
presentació en 80$8115 privada de
diumenge al mati dedicada a la
Banca Indústria de Barcelona,
que va merèixer els més calorosos aplaudlments del públic
que amplia el local

Iffleft••••44444444~44444

SAL() CATALUNYA
CADA • DIA ORAN EXIT

d'un paper secundari en "zEs esto del doble programa INARNER
a mors
de qualitat excepcional
* Sis dels illustradors americans
DOMAS fitISSAIN
assistiren recemment a una exhibida especial nie la pellicula zoth CenCÖP.i-rrA vounG.k
tury "Una dama galante", cornissionats per la United Artista, la companyia distribuidora del Hm, per a dibuixae l'escena o detall que a Ilur
criteri representes alla mea memorable d'aquest captivador cinedrama. Llora II apis tragaren en el paper la mes lenta impressió que a cada
un d'ella causâ la pellicu:a. i és molt
film WAD1164. NOS GIRST riaTtOfIAL
curias observar llora reacciona. Llora
nlibuixos san un notable exemple
%NARREN WILLIAM en
com un grua de gen!s artiatics, arosturnats a visualitzar la part més prominera de tot alba que cenen els seus
ulla i senten les seves animes, se sentiren afectats tan diversatnent per •44444444444+644441.11444444.1
aquesta obra de cinema.
Els artistes en qüestia foren
Rivera. pintor mexicà de l'escala realista moderna, els treballa del qual als
ja comenea a teixir les seves
Estats Units han guanyat darrera- intrigues perqué la victima no sidoni
ment enorme atens-id, grades al fu- que es mouen cara femenina per tal
ror que causaren els frescos que pin- d'apresar la seca joventut.
ta fa poc en redifici mes gran del
A S. A. Imperial, en plena despremata ranomenat Centre Rockefeller; ocupada per tan important assumpte,
i lanward Chandler Christy, james l'atranca molt mes les maniobres de
afontgontery Flagg, McClelland Bar. mar i terca que el flirteig amb dameclan, Bradshaw Crandall i Hayden tes de la noblesa.
Hayden, tots ells Mostradora.
Diverses vegades han intentat conDiversos d'aquests mestres del pin- vencer-lo de la importancia que per
zell dibuixaren sols Ann Harding, a l'Imperi té el sea enllaç amb una
mentre que d'altres escolliren com a princesa, a fi de cercar a:iances. o
tenla les escames mes rellevants de Per a airees ambicions politiques.
"Una dama galante". Vistos els sis
Tota la cort sap que el präxim
Mataos en conjunt, no solament fora Niea da un pretext per a Una
men una interessantissima colleccia viatge
entrevista anda la princesa Dorotea,
del q ue te de mes sobresortint la pel- d'una de les cases regnants mea imsinó que serveixen també per a
judicar clarament les dominant: ca- portants de Centre Europa. L'anic
racteristiques del treball d'aquests no- que ho ignora es el usar-evita. que
sola veu en aquest viatge unes aletables artistes.
gres vacances sota el formas sol de
la
Hi44444444+4444444444•4 CoSta Brava.:
Es en aquest atare de luxe. i esDEBA, DIMECRES: ESTRENA
plendor en que es desenrotlla la producció "Cine-Allianz". que próxima:1min Ufilms presentará.
al

PELEA

* La Hummia Filmfahrik, de Budapest. i la City Films, de París, preparen, en collaboracia, una superproducció 'Fantasia hang-aresa", basada en Molt aviat, programa doble de
episodis de la vida de Franz Liszt. sedues pellicules de base
gons argument de Gyula de Pekar. Ea
farà en diverses versalita, i el director
sera Max Neufeld. La música. part impartantissima del film, sera adaptada per
Paul Abraham, sota la direccia d'Eugene
de Hulla... director general de l'Academia Reial de Música, de Budapest.

* Clara Bona la mis discutida "flapper" del llene americà, no ha estat molt
pródiga darreramen t en les seres actuacions. Durant rana! Pas sat, Una sala
pellicula de Clara Bou' fou projectada:
'Sangre roja'', degut a la censura americana. Una noca pellícula de Clara Boss

PE

tILTRIA

* Als estudia d'E.C.E.S.A.. d'Aranjuez, Flarian Rey activa el rodatge de
"El novio de mana", pellicula d'Imperio
-aear a., 1 a Eananya, en la qual tindrà
eran/ a "partenaire" lactar camic Miguel
Ligero i el galant Ricard Nnfiez.

* Spencer Tracy, que hern vist
en films tan excellents com "20.000 anys
a Sing-Sing', "Sangre joven", "Diablos celestiales", etc., rasqué a \Visconsn (afilwaukee) i se sentí poeta una
cegada i guarda curosament el resulta:
de la seca experiencia.
Es casal amb Louise Treaweil i té
una noaa ¡ un nen. Li agrada mes Conrad que Stevenson i coniessa na catendre de música. No és superticiós, pera
ho sembla, encara que ell diu que
de broma. Vio gairebé sempre fora de
casa. A casa respira malament i Ilegeix noveHes de viatges.
Va tenir velleitats de mari ne'''. Li
manaren que pintes a coberta i per por
es mor d'insolació. El primer pilot el
va acusar de gandul i ell Manea la pintura a mar.
Te el paper central de "El poder y
g1oria", film Fox que s'estrena dillana en Sessió Mirador.

DiMarls, 13 de ~Pi; de 1 931

torna a ésser presentada: "Hoopla'.
pellicula Fox de propera estrena.
D'aquesta pellícula sha conservat el
titol original anglès per dificultats de
traducció. "Hoopla" es una exclamada
anglesa, que. com "Whoope", no té traducció possible, I la pellicula esta a to
daquesta alegre exclaniació. Presidida
Pel dina mi sme de Clara Bow, "Hoopla"
ens canta un apassionat ;Mili en rambien particular d'un circ-fira ambulant.
Amb Clara Bow trobem Preston
Foster i Richard Cronnvell, en els papers masculins. De director actua
Frank Lloyd, al qual deseen la seca
inoblidable "Cabalgata", i que aqua
presentant la sinceritat d'una pasan.) en
el pintoresc i bigarrat rrión del circ-fira,
ens mostea la ductilitat del set, temperament artistic.
* Buck _Iones, rastre popular de les
pellicules d'arda a cama obert. Com a
genet no te rival. Fou "cow-boy"
Montana, pertangué a un regiment de
cacalleria de l'exércit, viatjä arnb un
aire representant episodis de rantic
Far-West, executan t arriscats exercicis
d'equitació i ha aparegut davant les
corts europees amb el seo camarada, el
poltre "Silver". Durant la guerra europea servi en una esquadreta d'aviació.
En les seres pellicules, naturalment,
la seca /maula en la-sella forma el fa
principal, i gairebé sernpre apareix arab
el seu equip de vaquer, que abans usava
en les tasques veritables. Sembla impossible pensar en Buck Joncs vestit d'altea manera.
* M. G. M. ens presentará aviat un
film de S. \V. Dyke sobre el Pol Nord,
"Eskimo", rodat a les illes Teller, no
molt lluny de les costes d'Alaska.
L'arg urnent d'aquesta pellicula esta basat en una obra de l'explorador danes
Peter Freuchen.
Aquest film no és únicament una h;atarri a d'amor commovedora, malgrat la
seca simplicitat, sin d que, denles, és un
document interessantissim de la vida
costuras dels esquimals.
Cal recordar d'aquest director que
se'ns presenta en un film tan excellent
com "Ombres blanquea", que vciérem
en eis principis del cinema sumir, ami)
exteriors de la mar del Sud; "Trajee
Horra", un aitre film amb exteriars
exòtics, tot ell rodat al cor de l'Afta
ca, pera molt Iluna' de posseir aquella
forea emotiva que tan admirirem en el
film que heno esmentat. Darrerament
vejaren] "Mocos culpables'', realitzat
en plena davallada d'un dels directora
que més prometia. Fa poca en "Asesinato en la terraza", fet in un dels generes més usats pels americana, hi trohavem innovacions ¡ detalla que rein no
que el temperament del director d'"Ona
tires blanques" subsisteix. Aquestes causes eins la esperar, ultra l'alteres que
indubtablement té la cinta, arrh ansietat aquest film, en el qual coleta yetire W. S. Van Diyle, realitzador dOmbres blanques".
* Len Carrillo, que apareix coro
a promotor de Iluites en "¡A batacazo limpio!" , és fill d'una distingida
familia hispana de rantiga Califärnia. En un temps les possessions de
la familia Carrillo s'estenien des de
Santa Bárbara f ins a l a frontera me
-xican.Leohrtdsu
avantpassats lanar a la terra, al
camp, i per aixa es feliz en la seca
hisenda propera a Santa Mani t a , an
els seus amics troben en ell el complert cavaller i perferte anifitria. Les
visites a la villa de Carrillo san populars entre la colònia cineista.
Carrillo és conegut a tots els paisos de parla anglesa, incloent-hi les
llunyanes Australia i Nova Zelanda,
en les seves simpatiques caracteritza
cions de tipus italians. I.es teces millors interpretacions al llene han estat: "Mr. Antonio", "Camino del
infierno", "alas fuerte que el odio" i
ORACIA-RAMBLEST 011ACIA-RAIMI&4IlI
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METROPOL CINEMA
Salki Eilers 'iontanroAer
Rosib Moreno,
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* I.a popular comedia de Veher
¡ Ger-liuden "Un hijo en América" ha
estat portava al llene per Filma Osso,
té per protagonistes Annabella i
Albert Prejean.
•
Des de "Noche de redada", la pellíenla cito de 193t. no havien treballat junts. laargument de "Un hijo
en América" es presta d'una manera
meracellosa a la labor conjunta de
:a famosa parcha, la qual. sota la direcció de Carmine Gallone, qui els
portã al triomf en "Noche de redada", dirigeix aquest nou film.

Sessió de cinema amateur
Per al vinent diinus, a les deu de la
nit, la Casa del Valles ha organitzat una
sessia de Cinema Antafenr, dedicada especialment als socia de les entitats adherides a la Lliga Comarcal de Catalunya.
en la qual sera projectada una tria de
Notes Folklariques. Dactimentals i Reaortatees. a carrec de la Secció Cinei s ti444.044+1144444+644444.444+ ca del Centre Excursionista del
Vallè5.
* Jacquie 1.1 17, al qual es cons':- de Sabadell.
La resaló tindra Ilac a la sala darles
dera tun veritable prodigi infantil, interpreta un deis principal: papero en de rentitat. Placa del Teatre. 3, pral.
la pealicula "El abuelo de la criatura-,
junt arnh Statt Laurel i Oliver llar- .+4+11.444+~.4.44.44444
di', La petita Jacquie Lyn nasqué a
Londres en 1928. A Vedar de sis meso; aprengué de parlar. En ractualiNOU EXIT de FRITZ LANG
tat, la seca memaria per als diàlegs
dels papera que interpreta és meravellosa, car té mes facilitar que mola,
dels interprets adults.

CAPITOL

En aquest filni es on ha demostrar
tot el seu talent, ço que li ha valgut
uni avantatjas contracte dels Estudia
de Hal Roach.
* Frank Cama, director de "Dirigible". "Alas", "Submarino". "Mujeres de lujo", "Amor prahitado",
"La amargura del general Yen", ens
pre s entara acial "La locura del (halar".
* El tsarevitx ha de asar-se.
Un film alluclnant
El cornte de Narkin ha reina l'ordre
de S. A. Imperial el Gran Dile Ni- e4•4444444441444+64444444.4.4

EL TEATRE
LES ESTRENES

PEL TEATRE CATALÀ

Centre Catalanista Bada- UN CONCURS D'EMPRESES
loní: "Madame", comèdia
CONVOCARA EL COMITÉ
en tres actes, de Lluís Elies EL
DE TEATRE NOMENAT PER LA

Diguenaho tot seguit : feia temas que
haviern vist a l'escena catalana una
obra tan ben feta, tan equilibrada: feia
ternas que no hadern assistit a la revelada d'un temperament de comediagrai tan complet. Llu a Elies plantía
nun doniini de l'escena que no el fa pas
semblar un amar novel!: un seguit de
remesas que amarren una fertilitat d'inventiva. que . Il0 és pas gaire corrent
entre nosaltres: una trià de mesure a
saber conjugar laminar i la tendresa, i
encara una audacia barrejada de tacic
que It perrnet de dir-lira tot i tallar just.
Té timba , Unís Elies alguna cosa
de la causticitat de Rossinvol, del millar Rossincol: ádhuc de les idees de
Rossinyal sobre els artistes i els industrials. Te al g una cosa d'Arniches, del
Arniches. de l'Arniches de "La
Diasa ne", aer exernple. I té, finalment,
molt de l'escola francesa en el saber
fer dúctil el diàleg per passar de l'humor a l'enlació.
L'autor ras ha volgut especular amh
la na vetat. sitió oferir una comedia intelligent i sensible, coses gens impossibles de Mear a desgrat del que creuen
els emaresaris que encarreguen les obres
als autora analfabeta. La idea fonamental de la sena obra és mostrar-nos com
el sentiment di n ferioritat q ue fa certs
homes tímida i encongits prové de vegades del menyspreu que els altres tenen de les 'lastres excellincies, i com
nue aquest sentiment pot esvair-se quan
hom eraleve considerat o estimat. Tal
és el ea S del crotagnaista de la co'
micha, dependent de vetes-i-fils en una
vila d'estitiei 0 . l'estela d'una manera
absurda, fa versas d'amaga/. Hom el
téper un pobre noi , gairebe per alta
mica totxo. Hom Ii ho diu O bé Ii ho
fa sentir. FIl mateix acaba per frie
creme-alto. Pera vet azí que arriba
al poble una parella de parisenca una
mica desigual. En é, un pintor famas.
ja una mica dur. Ella, la seca amiga.
una xicota javina un carácter esplenaid:
seductora, Inés encara que per la seca
benesa, per la seva arnabilitat, oer la
seca gracia. En aquel' palde esdevé la
mäxima atracció de la temnorada per
als hoinea Des del primer dia i acul ada tan del seu han natural com de la
seca simpatia ha tractat aquell xicot
amb una amabilitat a la qual ell na eslava acosturnat. Se:15e propasar-511 0 1:
ha desvetilat aixi una gran passió , una
passia plena de respecte. Sota la influencia dan/Tata dann, que no s'esta de ferli sensible la seca simpatia boneaa, e,
transforma de vestit, de maceres, gaieché de cal-artera. La madame, inconscientment, amb els sena favors , el pasa
de muela. Ell esdevé, sen s e preposar-h o.
sense adonar-se'n tan SAIS , el preferit
de les noies i hdhuc de les senyares.
Habilment l'autor carabina aquesta transformada encert psicalbgic i teatral— amb la ectasia de la fina dels
amas de la botiga, s ecretament enamoelfia del airea; arnb el drama intern de
l'amic de la franceseta: amb les expio.
siana del caHeter arraixat de la mestressus. que dama malt de jor. L'anima
encara ama, un seguit d'escenes episadiques gradases n hiamnrísti q ues, que
il/den a revelar, a mati5ar el, tardeter5.
r tot iderat fi lernt anth un didleg
; trae 1 intencional de yekales: un niälee faena eixarreit, arre mis aviat
rio d'ésser castiaat en la seca abandanda, i pie na costaria gens ste fer esdevenir una mica més pur. Horn ro vol
cas encarcaraments gramatieals. El dialee teatral i , sohretat. el dialeg
necess its co ia la llibertat, aira la
rancia. Pera cal evitar els manlleus Mnecessarii.
Eh rsraet.r de la protagonista ieradia
encis i tendresa. Els un caricter nerqua
una 1,ona actria s'hi llueixi i °Magia
ner aanal. La senyora Pinol. que
1 5 ella mateixa r ra e insa i simratica.
hi sahut nreatar brea atractiu. Tre els
,I tres artistes de la comparnia PuI01Fornamtera v a n cantrilcuir escaientment
al boa ccibint.
al' e amens. felit i tar el, atacara
D ala! ¡ E-rel a miera rer h a ver fingid
rerreet ¡ el han aust d'acollir aquesta
camedia ¡ d'haver-la presentat tan dignament.
Domenec GUANSt
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El conseller de Cultura, senyor
a'entura Gassol, ha facilitat a la
premsa la nota següent:
"Acaba de constituir-se, al Departament de Cultura, el Comite de
Teatre de la Generalitat, sota el patronatge de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona.
La constitució del Comité iou presidida pel conseller de Cultura,. el
rep resentant de l'Ajuntament de Barcelona conseller regidor Anual; Ventas, que duia tambe la representada
de l'alcalde de Barcelona, que es
trobar a Madrid, president del Comité
junt amb el conseller de Cultura. Hi
assistiren tots els qui integren el Comité; els senyors Joan Puig i
ter, diputat al Parlament de Catalunya
i del Consell de Cultura; Alexandre
Plana, de la sub-ponencia de premis
del Consell de Cultura: Josep
llás i Raurell, del l'atronar de la Institució del Teatre, de la Gencralitat;
J. Pous i Pagés, Josep M.' de Segarra i J. F. Vidal i Jover, com a
autors; els senyors Josep M. de Roviralta i el doctor Ferran Rubia> i
Tuduri: el doctor Claudi Castells, delegar de la Institucia Pro Teatre
Català; coas a delegats de les comano y es, els senyors Miguel de Palol
Pece Cavaller, Joan S. Arbó i Domenea Pallerola. Per a facilitar les
las q ues del Comité fou nomenat secretari el senyor J. S. Arbó,
El Comité va decidir comenzar de
seguida la seva tasca i nomenar una
p onencia encarregada de forruu:ar ana,
rapidesa les bases p er a enrocar un
concurs dempreses. La que afareiNi
més g aranties &atinará la subven.uo
suiicient p er atendre la contirmitat i
el to de la temoora2a.
Ultra assegurar el funcionament
de la temporada normal de Teatre
(ata!). el Comite aspira a la realització d'un pla més ambicids de
re p resentacions i d'espectacles. Facilitaran extraordinàriament aquest projecte radhesiä entusiasta que aporta
a la iniciativa l'alcalde de Barcelona
i el conseller regidor Antoni Ventas.
La utilització, amb aquesta finalitat.
del Palau de Projeccions, del Palau
Nacional i del Teatre Grec de Monta
juic, quan calgui , p ermetri la celebració de festivals populars i de tot,
aquella artes que puma crear al
voltant del nostre teatre un ample
ambient d'interes i de fervor que
l'impulsi d'una manera decisiva."

E seertaris
La companyia Herrero-Soto estrenaro aquest cesare, al Poliorama, la comedia Las Mijos sevillanos, original
dels senyors Adalf Torrado i Leanare
Navarro. Es veo que la Ilegenda cristiana Fuj un príncipe dc Israel no deu
Iraner enganxat.
Sembla que una colla

d'amics

arliniradors del matrimoni Ladrón de
Guecara-Rivelles es propüsa fer acte
de presencia denla i denla passat a
l'F.apanyol per tal d'intentar "un nou
i suprem esforç" perqué no es tiri endavant el dicorei dels dos esmentats artistes. Així, almenys, ho hem llegit.

4,

El amo del lagar, la sarsuela del

mestre Codina que catan assajant al
Non, s'estrenarà el dijous vinent, dia
ta, si no surt Cap destorb.
.ê' l,'iliirtionsistu Horace Goldin va
acabar abans-d'altir la seca actuada al
Novetats; reapareixeri denla, per a algima dies, a l'Avaló.
Aquesta tarda tindrà lloc al teatre Victaria el deattt del tenor Emili
Vendrell; cantará Daira Francisquita.

Al Nou hi haura també debut: el del
baríton Lluis Fabregat; es presentara
amb Las golondrinas.
* Resten pocs dies d'actuada dels
celebrats duetistes Richard i Carry a a.
Granja Royal.
4. La negrita tiple Paquita Campas,
refeta ja de la maialtia que l'ha tinguda allunyada una temporada de Ics taules, tornará dintre poc a l'escena. Pera
elevada a la categoría de vedette. I no
al Camic, sinn, segons sembla, a l'Apara

* Per a demà, dimecres, a les onze del mati, estan convocats a reunia
els socis de la Societat d'Autors de Catalunya. La convocatòria diu que s'hal
de tractar assumptes de gran interés
social.
Organitzada per la Secció Artistica del Casal del Metge, de l'Associació d'Estudiants de afedicina, e! din
15 Vinent se celebrara a l'esmentat Casal una vetllada en la qual prendran
part la cantatriu afercé Plantada i Cl
bailan i Joan Magrinva.

4. La inaugurada de la tenmorada
lírica de primavera al Novetats está
anunciada oficialment per al dissabte
d'aquesta setmana, ella t7. Com és sabut, s'estrenara la sarsuela del mestre
Penclla Tana Federo:a.
4. Aseixanta-set anys ha mort a
París la canteuse Euger.ie Buffer, que
durant llarg temps conegué la raes aran
popularitat al music-hall, al cabaret i
al café-cota-era L'ara, passat ti havien
atorgat la Legió d'Honar.

La Mtisica
Radiada' important.—Laassociació
Francesa d'Expansió i Bescanvis Artistics ens informa que e! Teatre Nacional de l'Opera de P2rii, radioda
fondrá el t6 de loare propvinent, a
la nit," Don Juan'', poema de L. ea
Ponte, versió francesa de M. A. Boachot. masita de Mozart.
Recital de violoncel per Pau
El recital amb el (mal dis;quia anualment el mestre Pau Casas
els patrona de la sera arquestra ha
estat fixat per al dia 4 del vinent mes
d'abril, o si gui, el disnecres de la
setruana de Pasqua. Als extraordina
que ofereix sentare aques--risalcent
t a solemnitat, que permet admirar en
tot el seu esplendor l'art del gran
violoncellista, s'hi afegirà aquesta cegada l'especial atractiu de verificar-se
l'esmentat recital ara!) acompanyament d'orquestra. per al qua!. Pau
Casals, ha c o mbinat un programa selectissim que anunciarem oportunaMen t.
Con/ de costura, ner assi s tlr a aquesta gran l'esta dart es indispensable
estar inscrit al Patronat de l'Orquestra Pau Casals. .A la Secretaria del d:t
Patronal, Diagonal, 440, ha queda:
alerta la ¡asar:peje, la qual darla dret
al mateix temps ais concer3 que
reala2an duran; a q uest 22y.
sals. —

Totes les notes pregrde›

han d'ésser trameses en
en català i abans de les nou
del vespre, a la RedacciO:
Corts Catalanes, 5S9, 1.,,
Les d'esports, a Barbará, 11
-

Irr

llegiu tots els dijous
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INFORMACIO D'ESPANYA
El

hvaaei xen nou relusos de la presó de
Larrinaga

tractat dels conflictes socials sense que s'hagi gres

ha ordenat la de-

cap (lord

nle:tí de dos oficinIs
de la presó
Ahir fugiren de la
Larrinaga nou indiaidus que
aeeen detinguts, uns per ateaatres per ateniptata a la proTets són extremistes. La fugida
reclosos s'efectuà aprofitant
•, del públice
' amador confiera l'ocorregut
periodistes que es tractava
- " id& vergenyós, que bdhuo se.- ssible. La inicia. segons ex• gavernador. era assenyalada per
despees per al dia p. coimaal visita de l'Audiencia. Cone. -eses propòsits. s'adverti al di- ae la presa,. oferint-li la força
aideres neeessäria per tal dan,
.. pecó el director contesta que
3 :eses les mesures oportunos.
..e amb la vigilancia interior i
- e- no creia que l'intent Migues
s'explica el governador corn so el manipulacions i sorol.; que fe-5 e:s evadits ro tossin vistos pels
de servei. i menys que r9 s'adnnis
ci havien entrar cingaanta persones a
es presos, i despees en sortiren

Consell de ministres J'ahir

S'acorda celebrar solemnement la data del
14 d'abril i que es reparteixi un projecte
d'amnistia

Les escomeses
contra l'auto-

nomla
Catalnnya

EIS estudiants agrimoms ja

no són sois a protestar
Madrid, 12. — La Junta Directiva de
l' Institut d'Enginyers Civils cl Espanya.
que compren la representacin d'Assoclacions i Federacions d'enginyers aeró11011/N, de Camina, Indastriale, de Mines
i de alont5. ha acardat protestar del
decret, que 'tuteen anti-constituzional. de
Generalitar de Cataluma, relatiu a
la validesa dels timas ele les escoles supenar i imtjana d'Agricultura, que vulneren els drets del; enginyers agranums
i perns agríenles de l'Estas. Tambe ha
fet constar la seva canformitat amb !a
protesta deis alumnes de les esmentades escotes canana aquesta disposició de
la Generalitat

L'AGITACIO SOCIAL

Eis comdlictes es mantenen en
estat estacionar'
-

S'han prodnit p onderosos disturbis d'escassa
importüncia

nDes del punt de vista de l'ordre pa- sent ordre amb instruccions a les ei
(re de !a frinicra t '4;ina)
lle el dia ha transcorregut amb tren- Presea Periodi stique s d'apesta capital a
ALLIEERAMENT
quillitat, pera ei realrnent no salan re- Ilurs efeetes.
DELS DETINGUTS
ç'o que trasllado a y. per al vostre
gistras excesaos d' imp earánc i a. Per 01A dos quarts de date del mala el Ira part han circulat tants 1 tan amena- coneixement i afectes..
Sojo
de
Madrid
de
vcinat
eadurs
rusuors
que
el
Anguera
LES EMPRESES PERIODISTIcap superior de Policia, senyor buten
Es declara l'exced è ncia del Sr.
ha ni a u ifes tat a Is period is tes viu en un catar d'excitada, i d'alarma. Ql./ES YORMEN UN FRONT
quer, Ira
Per tal de calmar el públic, desitjOs
A ‘ itiest mati 5 . 50 reunit el Consell de aiteració de 1 : urdre rut assegural,
UN IC
primores
llores
del
mati
d'avui
que
a
aixi se 11 he Irr saber a "La Epcsea",
ministres, des de i es deu a la una de la
han estas alliberats els patrons i eis de coneixcr el descabdellziment dels C011Al da/nieta de "El Debate" ;han recae ha maMfestat atraes de seguir pu.
birles, la rädio ha emes en dalltates llo- urnt
tarda.
el
Comité
de
vaga
obrera
que
;
armen
aquesta tarda els representants de
bacant-se Ageesta mesura s'aplicara a
A la sortida, el mnistre d'O.bres
del ran: de la construcció, els qua:, res del dia nuticies que ii ha facilitat les empreses periudistiqtics a excepciti
bliques, aenyor uretra del Rio, comes- tots e:e periòdic;, diatinCtä de madetinguts a la ~Macla. No el ministeri de la Governacia.
¡oren
Libera." Heraldo". S'isa
"LI
de
talle preguntes dels periodistes ha du risas, 1 ir:mana:in ei e; ecniiicte fas tau
()emir al cut:nicle de la construeziO, tractat de la vaga d'Arts grjumes
obstant cantinuen detinguts a la ere que cis problemes (le carácter social es general que una excepció equivalguas
l ' únic que hi ha per ara és que l'atar de l'actitud adaptada en el c.ntlicte. El
st
RoLIfiOZ
i
31
els
patrons
Baixeres
trobaven en Ilur periede culminan:. Re- a eue es convertis el pericidic en una gaman, que remen detinguts a la man- coetinua essent eomplet. Slan realitzat senyar Ceal, representant de -El Debaferint-se concretainent al conflicte de :a seta revolucionaria, el Gotera sortiria
eada passaila per qüestions indepcn- gestams per re,oldre'l i la ha esperan- te", ha iet canatar que tat unan arce
construcela ha de, que es temen mes al pas d'un tal actitud.
ea que Podrá arribar-se a un acord es- parat per publicar el aeu periodic dema,
dent; de les del Camita.
d'alguna
assurnpbones impressions, assenyalant la creen'Lamba ha manirestat el Cal, supe- pecialinent pel que fa a lea obres de
A l'ar r. del desa atx
que shavia presentar a treballar tot
tes de caracter urgent—ha aiegit — el
ea que aquesta tarda camenearien
rior de Policia que en diferclits in- 'Tetar, coto ela etillaeos ferroviaria, la el personal de la casa seni,e una excepconstrucció
de
nous
editada
per
a
mitreballs a les obres públiques incau- Gaveen ha invertir tot el temps eue
drets de Madrid, especialment a les
ea. Les edicicus han estar expeses raerdurar la reunid en l'estudi de diversos
redes.
Ventas i el carrer de Mego de Lean nisteris, etc.
malinent a la tarda, i per a ia venda
En igual sentit confirmen tambe els a Madrid del 'Minero de dem s'ha d:,El president del Consell i el minis- prc.blema; Pantejats. especiaiment els
prop de la Guindalera, g rit a s' do
la eircu -brcshaniteplzr airees cutiiiictes pendents. Les precau- posat que, a part dels llocs fiaos a. que
tre de la Gevernacia han sortit junts. del depa rtamen t d'Obres Púlliques.
`,. ;gZavia, 12. — A les deu del mati.
ante-lacio:strnve. Ci ons preses pel Gnvern en n rerisió de allucieixen le, instruccions del L'oreen
El 5e31;3ür Lerraux ha dit que tots els estas ohjecte de gran atenuo els
autintiat, s ' Ita produit
tal
roen
estaca
.tur
tor
per
a
remeiar
F.a
dient que s'han efectuat ah- possibles esdeveniments 5) 11 gratis. Peis civil, per caminnetts es tara el sortea
assumptes tractats en la reunió es tra- projectes de hei
ratur general accnclat per les societats terminan
tamh¡
cri5i
minera
traeant-se
la
baren especificats en la nota oficiosa.
afectes a la U. G. T. Fins ara no Eitles detenCi0:15, e, pcc ia I n'en t de carrera circulen els guardies amb ter
Protegidas Per ia iarea pubhca.
les linies generals d'un prujeete dam- s'hart peculiar incidents. Els comer- Jotes, que roben impedir la venda cerotes i no Són permesos grupa pela volant
Realment—ira ategit—hem tractat
L1 senyor Luca de Tena Ita manitu:snta-non.
carrera.
El
Govern
aasegura
que
te
prepera
tense
nistia.
assumptes
d'iMeres
Oficial
del
Lunes".
le
la
"Hoja
olt
s
testat també que esperava publicar
m
ços estan (aterra; pera, sense la depenascal celebra una entrevic.ta arnb adoptar resoluta en cap d'ella. Pel que
sea totes les mesures que calen per a
B C" nolt aviat, pila que porta
LA NOTA OFICIOSA
dencia. arel les portes .. punt de ral- Adlnic han arribat a prendre-la de sidocar rápidanent aualsevol intent de
rrernador per tal de trocear del es refereix a la comissió interministeles
mans
deis
iectors.
molt avançada la formació deis tecesde
tranapuits
l'ame
no
ram
ear.
En
el
:era i despees es trasIladb a la pre- rial nomenada per a la confecciú del
La referencia ,-,:closa de la reunió
produir-se.
que
podria
pertnrhació
saris equipa d'obrers. S'ha parlar de ;a
CAPITOL D'INCIDENTS
1,ecta als autos deis metges ni als
Al domicili de la Patronal i a la necessitat plantejada clavan: aquest con¡jus.5 el jutge de guardia per a ins- I t e 3s11Pes t extezordinari, segur, els chu així:
Presidencia. — Resolent, e..acorl SelVei5 palle 9. Els bars i cafés catan
A Las Ventas del Espiritu Santo Casa del Poble l'afluencia d'associats
aar :es diligencies. El fiscal confirma seas treballa i emetrà 1.111 informe.
Cicle que lti hagi una solidarnat estreeberts.
servits
pela
an.os
1
iamiliars.
amb el dictamen emes pel Lonsell
des de les primeres horca del mati ha ha es tat enorme. "fa:tt patrons con: tu
a aeriodistes que els recintos fugiren
entre les empreses periodistiques, i
El cap del Gavern lia alegit que
:eareitori d'advocats, i per poder acrecaEstat, el conilicte interministerial Els serveis pública es troben custo- crescut l'efe:ves...en:la entre belonent obrera han acudit a Ilurs secretaries per i ' ha apunta: tambe la ne.ce53itat que
celebrar
de
la
manera
acordat
diara per la guardia civil. La circula- obrer amb motiu de la vaga del rem
tingueren necess:tat de ter
entre eis tIlu:ars d'Obres Públiques
assabentar-se del curs del ennflicte.
la
däta
del
14
aqueata
solidaritat, si s'hi arriba, tinpossible
mes
solemne
aaagrirultura. amb motiu de l'incorn- da al cartees és escassa.
de la construccia. Forces de la guar-Le s eroll i sobretot una cridòria exLA VENDA DEL FUL OFICIAL gui una base terma en el sentit que no
A l'erute, per al t a ansed de pliment de sentencia en els recursos
dia
civil
patrullen
pela
carrera
i
re!erra: dels visitares per a donar 'loe d'abril.
A
VIGO
DETENCIONS
ha
d'esser
[remada, base ui tte podna
ministres següent al proper cada unnisI ALTRES INCIDENTS
no!, muntet un servei especial de virl es violentes el eaderas que hi
Tambe- promoguta per jaume Navia i altres
cer . Per exem ple, la signatura d'unes
Vigo. 12. — La policia la detingut gilancia a les proximitats del mercar
si la porta. i per a no cridar l'aten- tre aportara llurs iniciatives.
Oliere.
aores
del
mati
s'hati
A
pi:
auxiliar;
claArlimintsracia
lidies de crescut import que haurien de
cantal impressions sabre
a alguns es-1: vigilant de servei en aquells Unes. ha dit— untat
Justicia. — Decret autoritzant cl com a autor; de l'assalt
per evitar possibles assalts. Alguna mamut a la imprenna de "El Del'amnistia, autoritzant-se el ministre de
tabliments de Vigo i Lavadores. Sis grups han intentar earalitzar la cir- bate" alguns venedors a demanar el satisfer-se en el cas dinfraccio per part
'.erià la circumstancia a mes, que
ministre per presentar a les Corts
de
les empreses que hagueasin naltat als
Justicia
parqué
reparteixi
entre
eta
conservei
oficials que estaren
iin projecte de ilei sobre la forma dz individus, obrers parats. que han in- culada de mandes tirant desrerres "Fan Oficial" per revendrel, i a seus compromisos.
te:cterior l'oren advertits del sellers ropurtn prajecte de Urea
de jutges ¡ fiscals munici- gressat a la pre,a, a disposició del Tri- a la aja , les n ,,tials han estar tretes per aeueet objecte han tret alguna paqueis
El senyar (ea c ha dit que no tenia
Per la seva part, el ministre de la
;e es preparava. i, no obstant. no
al carrcr. Els • enedors vagaistes que inconvenient a sotnetre la proposta al
pala. Declarant en eituacia d'excedent bunal d'Urgencia.
la benemérita.
havien
salan
practicar
nnmbroses
També
-razteen la precaeció de ranear les Governacia ha confirmar que patronal
el senyor ansep Oriol Anguera de SoCom que les coses han proa un cai- el; esperaven als voltants de la dita scit Consell cl'Administraele, però no
tac alliberats eis comises
entre je., es
•
73 e33 evitar que els reelosot sorMi:imita els han pros els paquete, i cal dir que pauto avanear que en cas
jo. magistral del Tribunal Sumen). detencions, principalment
perillas, salan demattat reforçoe
obrer del ram de la cdnstrusciú, per Nornenaiit. eoin a resultar de concurs, sect:alistes. La majoria dcha detinguts re
a: carrer.
la
Direccaa de Segurelat, i han aeri- amb cita han fet una foguera a La d'ésser acceptada ho seria tan solament
l'azt:cud de rebellia en
barer
abandona(
únicaposats
en
Ilibertat,
i
han
estar
hat forces d'assalt, que, juntament Cibeles. Ignalment ha ocorregut 415 per a comiictes suCCeSiine, pulx que
a <tal ha ordenas la actenció dels
magistral de i' Audiència provincial de
es cullucaren la nit abans. Els element tres han quedat detinguts.
cacials. la ne g ligeneia dels guata que
a ni b la gua rrlia civil. han die sol t els carrera d'Atociia i Embajadores. A niel que respecta a l'actual -El Debate"
menas patronal; ha afegit—han mani- Ciudad Real Cl senyor (lincear del Pila fugida.
i
de
la
de
Lugo
el
senyar
•
Saee,
no
al propósit de reunir ea una aaEL CONFLICTE DE LA CASA grupa. Aqueates Meces no late pogut la Puerta de el Sol alguna roas slian es pub:izara com le costum.
t
f
esta
E: gnernador ha explicat la seva
Francesa Rodríguez Valcaren Decret
evitar que un trainvia de la Ciudad dedicar a arrahassar els números del
Després d'áinplia discussió s'ba reKLEIN
hart compan y s d'organització,
e-aanea que no trigaran a es e ( (letal- semblea
Lineal fo, apedregat. Els vidres han - 1 , n11 Oficial** al patine que el llegia. solt (Inc el senyor Ceal transiten a la
fi d'estudiar una fórmula per a la ',- autaritzant la superiora de les AdoraV,go, 12. — Una conlissi j: de la CaHan
sovintejat
els
incidents
i
s'han
quedar
trencats,
perit
no
rs eas fugitius. Per tal de fugir, saluda, (lel connicte. Eis ubrera, per la trius de Granada per efectuar la venliess ocurreseva empresa ei desig de les altres que
sa del roble i del comité de vaga
a presos obeiren un forat de la mida
practicat algunes deteneinns.
ei cdmpromis alludit cornead a regir
seva part, tambd !tan mostrat bona (lis- da de dura cases ; er al pagement marx5. a Madrid per tal d'entrevis- gut ‚Irr unir- entre (as S'illee733. La
borne aproximadarnent en im
Aquest mati ein incendi ha destriat rl vinent dimecres. Si aquest nos actranquilhtat lia einedat res:abierta.
de cleuses.
d'imiin per a na detenir - se
tar- s e amb el director general de Terael primer pis, baixant un a un i vi cami que ' porti a rceabarrent del
.fareare a Cuatro CaniMas shan for- un m'irise de periódica al correr de Go_ ceptat, Debate publicado denla,
Decret promovent a magistrat
han. i demanar-li que ea ermtpleixin mar alguna
ya,
cantonada al d'Alcala. Hom crea dimarte, i a partir de dimecres suspen• tatant el cadenas del Ineamei dadgrups
que han estat
diencia, arnb el sou (le e.eao pessetes. :f 5 bases
treball acordarles pel
eats. Aeueet departament comanica conflicte.
que Iinrn,li lia estat intencionat i a dria volumaname nt la seva publicada).
El Govern—ha segun dent—vol de- cl senyor H tumben Llorent nue con- rat Miar. l'estiu paasat, que listen re- malta per les torees de la guaeclia ci- conseqii;mcia
ira el locutori públic, .per majá d'una
de la vaca.
vil, seguretat i assalt que patrullaven
rigo- tfnuara exercint e! zarrec de jurge de
ha estat rebutjaaa la proposició del
cerregudes per l'empresa Klein, per per alli. Al carnee de Diego
.e.a. (me era tuteada aixi rnateix aria, mostrar que no segueix una linia
representant de "La Epoca" sobre perde Lean,
sitia que pel contrari primera instancia de Madrid.
ViCTIMA
inflexible,
D'UN
ATEMPTAT
rosa
¡
<cer:0!15
130 ircezitar les bases a le;
aTlenas.
sonal, en el sentit que en cas de nedaEl Consell la acordar reunir-se al- (le gomes i e autxa. El director els ha a l'altara dele carrera de Torrijos i
QUE MOR
del pablic, apr e fitant la visita, sol sentir al pas de qualseva; nuera
cessitat les empreses puguin cedir-se
de la Guindaleta, han estas apedregats
Ir; recado dimart s , a les der.
conciliació
Agucet mati ha rnort a l'equip quimomea resoldre rapirlament l ' assump- també alguna tramvies. Al primer dels
rnzi eh cadenas, dmant ami pas d'un vinerlça i
unes a altres per tal de plantar
No es pot die el ntateix—ha segeit ELS MINISTRES S'HAN MOS- te. Si la re,:olucia es favorable abs
rúrgic l'ohrer relle7a Josep Herrero, obrera
linieei a l'altre. No cal dir que la
cara a pessibles contlieles. La questió
esmentats carrera diferents grups de trehallador dA B C", ferit eta
client—en
el
que
fa
referencia
a:,
conera
combinada
arnb
gent
de
l'exl'a- relativa a la solidaritat d'en:presea sera
cubren s el eonflicte entrarla en una no_ vaguistes han apedregat els trennen.
TRAT RESERVADfSSIMS
•
temptat de divendres al carece de Da- decidida, en vista de la contestaciä de
rer. Un dels foragitats feu conaern- Mete d'Arts lteät:ques El; clerert deDesprés del Cameal celebrar aquest va faro que podria ésser la solnciä bit dels grups tiiO nonthrosos
manen taxativament la readenssia esrla Mar:a de Molina.
Persisteix la tranquillitat.
definitiva.
a e nu anys de presa. El governadar
"El Debato', en tina nava reunió que se
TeSe33mata
el<
ministres
s'aan
mostrar
aconseguit detenir dos vehicles, deis
qual ee04 s'opon l'empresa
de guatre
-3 3 3e concedira una gratificació tricta, a la
quals han obligat a descendir els viat- UNA NOTA DEL GOVERN CI- Celebrará. denla, a dos quarts
a . El Gavera esta vad;5:-, ims. Davant alguns periodistes
de
''Prensa
Espailola
EL
CONFLICTE
LLETER
.ssetes
a
qui
faciliti
noticies
7 —
de
la
tardo
a
la
casa
de
"El
Sol".
que
l'han
visitat
demanant-li
hilaresgers.
Quan
intentaven
bolear
do
treaquests
VIL
REFERENT
A
LA
PROTECllibertat
disposat a garantir la
A SANTANDER
• paeador d'un deis
sirte', anicament el ministre de Marina
vehicles han arrihat iones ele segure- CIA DE LA LLIBERTAT DEL UNA ESTRANYA INFORMACIO
Ignocenci Martinez. ball per a la. venda dgl; periedice que ha dit rete era completament inknamenSantander. 1 — Continua Han- tat que han dissolt els pertorbadors.
DE ".e...L DEBATE"
TREBALL
sli p eli s a;
correr.
com
de
t,ts.
piguilt
sortit
E
perillas
tipagrafs
conilicte lleter. El coman- Els guardies vigilen pel dits carrera
tada
la
noticia
que
els
ohrers
guint
el
posat amb la "Hoja Of;cial dei Lunes-,
"E: Debate". en la seva edkib de
Al
Govern
civil
de
Madrid
a'ha
iadel set departament havien secundar la dant del bloc de la guardia civil de i la circulació ha quedar restablerta. cilitat la nota segrient:
provineies publica un solt en el cual
situant camionetes als iloc r estrategics valga.
Pedrefin ha comunicar al gavernaaor
Alguns graos de dones, coincidint
"El Exina. Sr. ministro de la Gober- relata el seginent : "Jesús Navarro,
de la població dezudarrcnt protegides.
dos
¡nd¡o¡dus
detinguts
que
han
estas
El ministre de la Guerra ha asseguen Ilur majoria deis barda extrema, nación, en orden de esta fecha, me di- obrer minervista de -A C" 1 motin
Avui ala darlas a Madrid una alta proMemptat contra
va de efeisme arnb nriitt de la venda rat tambe, per la Sera banda, gre nn era que repartien fulls clandestina ro- slian dedieat a recórrer els correr; ce lo que sigue:
CMcial de l'actual coniliene de premsa,
citant diferenta elements a que deide la "Hoja Ofieial", car e5 formaren tert que abs tallers del seu rninisteri munistes.
Excmo. Sr. A pesar de los esfuerzos ha rebut la vis1ta d'un senyor que li
Entre era pobles de Casar dc Pe- xessin el treball.
realizados por el señor ministro de la Itt nroposat renunciar al seu 1100 a
barnices cene s t ense eue es registres cap hague5sin °corregid inci-lents.
riedo i Virgen de la Pella s,:ha colVan fixar especialment la soya Gobernacaún para lograr una fórmula ":\ B C - a canvi de deterrainades
11fflalnlfflecent nOccanas
locar a la carretera un arbre de ateneiú en els tallers de costura als armanica que ponga im al conflicto plan- compensacions".
vint-i-cinc itt etre 5, amb l'objecte q uals pujaren per invitar les opera- teado en el gremio de Artes Gráficas,
Segons el relat de "Ll Debate",
'Aigr abeño' i el seu germà
d'impeclir el transit. Entre Cabezo rles a qué abarelonessin les sería la- nu s e ha llegado hasta el presente mo- l'inciagnit autor d'aquesta oieria
casa
de
la
Sal
i
Reinosa
tatnbe
ha
estat
bor
e
.
si
he,
en
general,
no
van
obmento
a
la
anhelada
resultat
greument
Fan
soluciún, y sin Calat aguja: per la policia a ia
collocat uui altre arbre. 11dm supo, ten:1- l'èxit que es proposaven. .A pri- perjuicio de estar atento a cualquier del (lit obre:. ocre, els agente slan
daszoaeaat
ei
ferits
que es tractava d'impedir l'arribada mera hora (le la tarda slan congregat pasibilided de reanudar las relaciones retirat en mostrar-los
del bestiar al mercas, pecó aquesta ha a la plaga de Santa Bàrbara uns interrumpidas, siempre dentro de las senyor vis aetia do:mine:ira dadentitat.
1 2. — Eis entro r el
g rupa que han intentas. segons sein- normas legales, el Gobierno estä firmi- El Wat de "El Debate" no aclareix
Madrid. 12. — Ahir continua la lun- tingut lloc sense incidents.
trial pel tore,litdor
b:a. formar una manifestació encara simamente decidido a proteger la liber- rirs el succeit i acaba amb aquest
., genera/ eraccianistea del Banc d'EsOFICI DE VAGA RETIRAT
l'hütel Er l g le Palitee.
tue no se sao amb quin fi. Assaben- tad de trabajo, que es un imperativo de parägral: 'Na s'ha pogut - saber el
pany-a. i satprova la memoria.
ae51,etx
AMteria,
la.
—
El
Cunate
de
vaga
taaa de tot la direcció de Seguretat la ConatituciOn de la RepUblica, sin nont d'aquest benfactor. Té diners i
11 11101 fel 11011
rebut
ox
ti.
El doctor Negrita demana cine tossin
"Algatiefai" lm relata xifrat de la Direceici ele Seguretat dient reintegrats a llurs destins qu a tre f un de la U. tì. T. ha retirar Forici i ba ha trames algunes forces d'oedre pa- regatear medios para que aquélla se pc1 que es reu, immunitat, no tan
contra la desculo, sin) contro
s al costal eis querre de que el vapor atentan , "Larache". que fa
-,ianrsept.Alguciones demanat autorització per a publicar blie que han aconseguit dissoldre els desenvuelva sin alteraciones de orden suls
público, y para ello ha acordado lo si- la publicitat tambe. perque la policia
greu. El seil germà. el recorreget Eam5urg a Larraix.
per entend It:c a i sU era 1111 lila nife,t explicatiu de la aituacid grane de revo'tosos. ;ense que
ala llega: a d r el norn inserit al
guiente:
ha relata uit leal a havia transhardat en els darrera die , . a problema politic, la quid cosa negó el carrera. El governador els ha auto- produit aldarulls.
ritzat a publiaar unes quartillee, prePrimero. — Las empresas que die- earmi".
A les onze del mati, al barri de,, la
tumbe de pranüa le un pesquer esnaneol. pistoles per als fe:- , envor aSegrin.
viament revisarles.
Con c ePcii:i. un gritp coi-upo:4 per pingan de medios para hacer la tirada EL MINISTRE DE GOVER. laafer, Antoni Girublirct. xistes de Cache i Sevilla.
Uta) ament la seva intervenci .; la conEl governador celebra converses uns vint individus ja arribas ii116 a un de los periadicos los l'ondean a la venEl comissari de poliela. prezuntat so- la al parietal dret, dt. bre l'assumpte ha dit que ceneiaia el te- vertí en arte, i ei Comen digne que per tal de solucionar el problema. Collegi de parvuls eateldert a la dita ta con el personal perteneciente a aqueNACIO TE BONES
l'acollia amis simnatia. Despres l'acciu• lleti.
legrama. nera eme crea que la netleia nista Lluis Martin Olivares denuncia l'arte', de ia lia s e de 'libertas del barriada i propietat de les denles ea- llas en los puntas que seguidamente ae
IMPRESSIONS
la
agressiü
relacionan.
temas tee. Han entras a l'inter:or i han
.1u ‚ quer
era un "lauln".
ocarreguts 4 la sin-lar:al de Barco- treball. Respecte a baixecanlent de
Dichos punto; son todas ha a romiaa1 . 1 nou:st, e de la (-cc:ve/usar:O ha
,rif lid e que se i gli ligue
No obstant. s'assegura que es :rada trua, i l'aura al Consell una carpela azul, la ciatiaura n le lee societats olmeres, destroeat diversee portes i cidros i han rías de distrito, distintos ministerios y
Parla!. ,‘ ulttts qoarts d'onze de la nit
Ila tlit el governador que es.perava po- intentat calar foc a l'edifiei. Ahans
,f.ni" a la sera finco de d'un miler de pist oles antora'atiques ame- dacaments.
que ho acansc g u:serin i ovan es diri- tenencias de alcaldía.
des del fillerbion d'Llnita Radio, i
der ausc.olr a la petici.; aviat.
e n el qual resunis un tralladore,I. deseinbareades cn tenias d'ees
eor.clusions
formularles
per
aeitest
I
Ea
cada
uno
de
estos
lugares
se
eseoinutireat des del seu departament
j
en
a
la
canella
del
Colleg.
ha
a
31S13nuipatge, i ene es trole: el di -bit en
mort.
`oren rehutjades.
clit la guardia civil. Eis assaltants en tablecera pur la Direccin;ti de de Se- que CUIVIrahlt e rl els niovintents
LA VAGA DE TRANSPORTS
una casa del carrer d'Enric Marinas, acc:onista
A VALENCIA
veure-la arribar han iugit, però la guridad la proteccian necesaria para ga- metates i podia alternar que no sita11...m.onemmffloon en poder d'un dreti,ta anenienat TorreGRACIA-RAMBLES:
guardia
civil ha pogat detenir dos in- rantizar la venta de la prensa."
vta alterat l'orilre public en tot EsValencia. lo. -- niotiu del succiA-a5M9Lt.13?
cilla
Segon.—Ultra aque s ts lloes Evos les trama, i estava assegurat ti provetcts
que
e;
desenrotlla a la carretera dividua anomenars Jeume liernandez
1-fam crea que force/ desembarcades
empreses podran efectuar la senda . am- tneitt de la poblacia. Existeix —ha
(le li.ladrid per uns coaccionador, en Mateo i Constan:1 Llano.
en port d'aquesta provincia.
Homenatge als futbolistes enFu
A mig mati, it,, grup compost por bulantt ele periadics en una o dues va- n itegit — l'atur d'.•1rts Grätiques, pero
leS qua!, intervingué la guàrdia civil.
recorda que el tan« "Larache".
/p
ie
uns
lu
den
han, i feri greument l'obren
inclividus ha assaltat la tenda mionetes, al qual efecte els directors Segons les nieves noticies alguna pea'ante:edents contraaandisees en la ea'portuguesas
Domanee Aguller, i foren detinguts de quevuires propietat de Marian dels diaris o persones que el represen- reidies pudran sortir detná, els uns
soda guerra ael Marrac. es va dedicar
Direccia amb els seus propis mitjans i els alFroilan 1.4ez i F..inii Enes. el Sin- Mufnuz, situada al career de Miguel ten es posaran d'acorcl amb
12. — Al Pan de Cristalls al centraban (l'armes i municions ner 215
dicat l'HM de Transports ha dirigir 1:Jebe-a, núm. lo. Han tremat les general de sesera-mar a f tttte per an ues- tre per concessions irles pels va• ament, Oca celebras aqueeta tr a rm. i eme bou apressat en clive,es
-tunió organitzada a tenor de ntasiort.
S'ha publicar una nota daaccia Po a Taminia, un inanifest protestant per Panes i slan emportat gran quantitat ta entitat cl.. sigui facilitada la M' ea quistes.
De totes maneres, el Govern gati etinboll, Iii ha acudit la torea pú- necessária per a al protecciú d'aquesta
'.• :ottugues de futbol, que va ar-pularsobe tipralCon- la intervencin de la forea pablica.
EL
GOVERNADOR
DESMENT
Din el manifesj que el 511CeiS
bl',ca que ha pogut deten:r un dels venda ainbulant, t d'acurd amb les en,- rantirá el dret de tots i té assegurada
"-,7 äin: a afedrid. Acudiren a la rede El EscoAssernalea
gris
Nacional
i
LA NOVA
desenrotIlá en forma .nqualificable, ja assaltants, que sfanomena Eitgeni presto s es Lis:ni:1 ntillerari que han de la venda dels periòdics que Cr- pu!Dta els jugadors dels dos emeipa Ta rerial del proper dia 8 d'abril.
bliquin.
E n envernadar ha desmentit Cl s upoque els va g uistes adoptaren en tot Serrano. Els aítres assalta in a sha n fet seguir els vehicles.
a/ limbaixador de Portugal a Eva. ; de trens
gestiona
l'organitzaci
Es
Respecte a la vaga de Im Construc,a's. el senyor Sancher (-tatua en re- sat contratan d'arm e < amh destinació als
escápula.
Tercer.—E1 mateix procediment que
de 'o- rnoment una actitud correcta, i
continuen les negociacions per arliquen n I'enganyila el fet de la guarateeentaria ael Car de l'Estat. el Presi- elements feieitais e. Mo eelehrat una ex- especials i servei d'auteamnibus
se seguirá per enviar els paquets de
res
les
regions.
De
Valencia
anuncien
LA VAGA DE LES ARTS jerii;dics des de les empre s es respec t. :bar a un acord i l'assemblea ha aber'a llt de la Federació Espanvnla de Fnt- ten s a trinferancia arrh el comissari de
que realit- dia civil, cercant un motin per tal de
vatencians
l'arrancia
de
cent
din
la discussió de les bases de so5't i de la Federada PorMguesa i aldisparar en catire tics dels ennipanya.
tives als Unes fixats en l'arartat
GRAF1QUES
een el viatge en bicicleta. De Valla- Ni un sol moment es fin resistencia
nier i a les estacions de ferrocarril per Mció proposades pel ministeri de
17' Personalitars espnrtivea i els pc.
dolid diuen que organitzen un tren e:- a la força.
Ireball. A les dotze de la nit es
Madrid, la. — Tal cons esnava armo- a les expedid:eta a provincies.
a listes nertuguems. La Banda atunialuest matt ha soineiKat la vaga
`ail de Madrid ha interpretat un con- Representants de la Fede- pecial. A Castella la Nava es preparen
Co que die a V. E. per al vostre en- reuniran els rocals abren, al MinisEl manifest aelba cridant l'atenta': clat,
general
caravanes d'autoOmnibus.
rJe
les
Arts
` ta amb peces espanvn l es i despre s els
ir
grd l I q ue• Let
neixement, donant trasllat de la pre- tril de Treball i considero segur que
de les autoritats pel sistema de reració Gremial Catalana
s'arribara a una solució. Tambe s'han
l, ez dors han estat obsequiats amb
També s'anuncia l'arribada de nom- pressió, que mis que suavitzar en• ha etsat abso lut als periadics i a tut;
adiemat disposicions respecte a la
e:a taller, lanicarrient sha treballat a
la. a l'Ajuntament. La recepció ha redureix.
brosns joves de Burgos, Múrcia,
a Madrid
continuaciü de les obres incautades
s 'al 111' 1 1 brillant i simpatica.
'
la impremta de "El Debate" amb perVAGA
A
JAEN
i Badajoz.
pel Govern. Ha acahat diem que el
YISITEU
sonal t associat. En abres peribiles
Madrid. t2. — Aquest mati han mi-•
Jaén,
t
2
—
Govern está disposat a actuar amb
La reisea do campanya constituira
Comuniquen d'Aleali com "La Epoca". "La Nacian" i - Inint a Madrid els senyors Amigo Ferrede
la
Real
que
els
elemeres
obrers
gran serenitat, reflex del que el propi
fortnaciones" les e m preses han ¡Manan
Ele religiós dedicas als märtirs de 11Tes, Amigo Soliener i Ramon Erntet,
han
mostrat
avui
una
atinad
realce
paiS està demostrant en aquests mnL I NAZA la Federació Gremial Catalana, que atreure
els
periblits
,
per) no han pogut
deal. Després pronunciara una aflocu- tada, i han abanaonat el treball. Les
ments.
DEGERM1NADA tistiran a la reinin pienäria del Comité
, i di - autoritats han adoptat les precaucions imonseguir-ho per no trabar personal no
M.
Valtelte
n
l
me
or
ae
M
ci6
el
UNA NOVA ASSEMBLEA DE LA
a:vociat stificient. L'Agrupatiii pri . udirectiu de la Confederae1Á Gremial Escnrresponents.
No
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-regat
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salutació
a
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joventuts
el
inragira
pertanyen.
FEDERACIO PATRONAL QUE
tombi
paevola. a la qual
distica. que, com se sap, está tin;aa a!,
ciden/s.
APROVA UNA FORMULA DEL
En
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reunir',
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clan
tractat
al
qual
els
assistents
Roa:es,
vaguistes,
ha
pertnes,
no
obstant,
(111e
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Rebudes les novetats
GOVERNADOR
diversos assurnetes que afecten a la prestaran harnenatge dacatament desf.r7eballin fas corresponsal!. ¡ agencies.
'
re,
n O o's
rla.se.
i *
Ui' i alter; es descabdellen amb
RONDA DE SANT PERE, 24
A la Federaciii Patronal. i autoritlant das-ni ell en manifestació Meiga.
difieultats,
Llegiu LA PUBLICITAT
ja que a causa de la vaga
Pre g untat cl senvor AmieP Ferreres.
zada pel ministre, s'ha celebrat una
atta•cnbed macanee II as •,.
Tolifon finas
Diferents actes esportius completaran
11„39,,,,ctelOS iseriVOS. MAS 5 30
tots els serveis pública es traben desita fet manifeatacinns advertes al Parassemblea patronal anal) assistkneit
.
el programa del tila,
artienlata.
Propagueu-la!
-sent de Catalunela
del Comitè directiu que havia esta!
12. —

L'agitació obrera
per tot Espanya

un

toreiador

trohat una par- La junta d'accionistes
tirla de mil pistoles del Banc d'Espanya
que Lona creu destinarles als feixistes

A

Aculó Popular prepara
una exhibició
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ESTRANGER
Anglaterra i el desarmament

Sembla que el govern britànic
es prepara a garantir-se contra
els atacs aeris
Finare-es ha desmentit a Bit-

Londres. 12. - Horn assenyala
que Baldwin. intervenint als Co- mingham que el Govern elabores
muns en el debat sobre les for- un vas! pla de reorganitzaeidle
ces aèries. havia pronunciat cer- la defensa naci.-inal el cost de la
tes paraules que la premsa havia qual pujar melts ni:Bous de
remarcat. Suposant que la Con- linnes esterlines.
enojó del Desermament en pro- Una precisió oficial
jede n o Pogu e s esser oonehis. L mitres. 12. - El Govern hrihacia afirmat que el Govern no lente projeola un pacte limitan!
deeransaria per tal d'arribar a lamió i l'es de Fama seria a
una Convenció aèria limitada a certes zones delerminades. en el
les potencies d'Europa occiden- cas de fracaesar la Convenció del
tal per tal d'assegurar la bona desalen:nadie A aquesta confirrnatexa de la civilització europea. meció, donada aquest mati ett els
Baldwin deepres s'ha pronun- medis o fin ials. In im afegeix %le
riel- per la igualtat aeria amb totes mandes que seria potset
tota altea potencia 1 ha acatat possible d'eslendre's aquest paramb aquesta frase que la prem- te a la limilaeid dels efectius de
sa conservadora ha interpretat l'aire, si les converses en eurs.
Colo un compromis solemne:
sense arribar a la conelusid
tots els nostres esforços Ist eonvenene de von.iunt teten
fracassen. si no es possible d'ar- apareixer punts de contacte enribar a un reglarnent de la ma- tre els paisoe interessats.
nera que jo he indical. declaro
Pel que es refereit a aquestes
netament que tot Govern d'aquest negociadens, hont no creu que
país. i el Govern nacional mes sigui certa la noticia de la proque cap altre. vetllare perquè eii pera teunia a Estoculm iluna
el domini de les forces aeriee conferencia arnb participació reAnglaterra no estigui de cap de de ida.
les numeres en estat d'intern e
discussió del pressues--ritanbcpleóqu La
post de Marina
tigui prop nostre.
Londres, 12. - Lit discutir-se
Les declaracions de Beldwin
permeteu de fer una constataeie a la Cambra dels Coniuns el prosinteressant. Segons recorda ei eupost %te Marina, el primer Lord
"Manchester Guardián", fou ei del'Alintrallat, senyor Eyree
rnateix Baldwin qui declarà. fa Muneey. ha dit que l'Alreirallat
por, que el projecte de Comen- havia arrebat a la conclusiO que
ció britànica represente el dar- constituia una operació impracrer esforç del seu (joven'. Con) ticable la d'exhaure els
que ell està sobretot preocupat ri tu s enfonsats a tenme per a saldels perdis de guerra aèria. si el var la vida dele tripulants, per
ines eeforeoß que es fessin, penó
Ida de Convenció geneial
eassa el Govern ;Ingles inten- que d'ara endaeant els submarina
tar à de negociar una Convenció entran proveils d'un aparen que
purament aèria. encara que fos pertnetra als trIpulants pujar a
amb les soles potencies d'Europa la superficie.
L'orador ella dolgut de la conoccidental. si no rete. el liban és
advertit que Anglaterra precu- troversia, que ha qualificat ,le
rarä de seguida tenir una fleta nefasta, sobre els mierits relaties
aèria a l'altura ele qualsevulla de la Marina i de l'Aviaree, de les
quals ha dit que constilueixen
ee•
igualnient una necessitat vital
Sir John Gilmour confir.de l'Impere
ma les paraules de Baldblm dolgut alee metete que
wir
hi hagi qui digui que els cuirasCardal'. 1 2. - La importancia
a ts aún un anacronisme, quan,
que la questid aèria reveeteix en s el contrate, cine:di:ideen un elel'
aquest limment als ulls del Go- ment essencial de la Marina.
vern angl&s: ha estat posada noDespees de mostrar-se contt avament de relleu en un discuta
pronundat per sir Gilmour, mi- ri a la idea que els cuirassate
siguitt reduits a 10.000 tones, el
nialre de l'Interior.
senyor Eyres Monsey ha dit que
Traelaut del pla angles de
Desartnament. el teinietre he de- telittea definicid de les armes
n 11. erISIVeS i defeneives que semchaval: Potser el pla anglès
1111 assentipot aplicar-se en beta la eeva bla haver aconseguil
e011extensiú. Pene h¡ ha un fi envere ment general a Gibraltar ,
s
el qual concentrem teds els nos- sisleix e dir que tela arma
tres esforços: /a reduce-id dele ofensiva si un se la troba davanl.
i defensiva si se la troba darrearmarnents aeris.
D'al ta pare el ministre de ra. (Grans vienes.)

afer erespionatüe?

A l'ex-rei Alfons
el prenen per un

bandit..,

Les converses de Roma

Gomboes ja ä a Roma, Dollfuss
hi arriba avui

Però ell s'ho agafa molt bé

S'aconseguirix un acord amb la Petita Entesa?

Alexandria, 12. --- Els peleódics egipcis publiquen noticies
d'una aventura que li sucrel al
Sudan a len -rei d'Espanya. Sorid del Caire a principis de febrer
per la caça del liee en A Is panaipes del Mil Dencler. don Alfolia. despres d'haver matat una
fera, ha lingut mu inrident que
hauria poeta tenir conseqüencies
greus. Una patrulla sudanesa es
dirigia. en la regin del Dender,
a la recerca d'un grup de bandile que hi havia acampale. LA
patrulla y a l'In:91(1re el grnp de
lee -rei pele bandits. i d'una part
¡ altea es (-enviaren diversos
Irels. u nornes despees d'una llarca eecaramuee l'equivoo ha p e gut ésaer notarle Sembla que
den Alfons s'eta pres l'aventura
sil alegroment.

El dia 15, a la delegaria
el ira a la d'Hongria. tindran llar
dos
separa intims, cm es reuniran,
residincia dl., seus ambaixadors prop
de l'Estar Pontifici. i *eres, pasar en Sra les delegacions, alt personal itapeder dd yotern austru-horigarris. fou
savia objecte de snastijesiacions bostas Opinions hongareses
per, part dula malas-in:t os amb la donsi.
Budapcst. 12. - Ilont pot notar
nació dcls Ilabslutru sobre Trienio i
una interes,ant evoluciO de les deacTrieste, a; si, ter una k0512 de la hiscions hongareses davant la perspecK,r1a rettneisen en amistosa cymtiva d'un a e ord entre Italia, Franca
verse cis pritners rysinisires
i la Petita Entesa sobre el problema
No cs podria del'Europa Central. La premsa de
manar una arena Juillo, de la inatithiat de
estralls de la guerra. I pensar que Budapest dantuvi semblava desorien.
tarta
pels comentaris estrangers a les
pe, ;sayo-dos deplora, Boles XV fou
objecte de les mis violentes fazawliaes converses de Roma. L'oficies Budapest
Hirlap escricia, fa pues diez
par fuer de la prernsa /*Incluya!
sense una reviso dcl
Sobre aquesta enfajé internacional de encara, que
Rama eny-ara hs ha pums poc cines, i tractat de Trianon un acostatnent entcrqie,'• manquen informe/croas oficials tre e:5 paisos danubians com e: conreina Franca era inmossible. Avui el
precises ral g uiar-se Per induccions si
"Fuggentlenseg", que passa per essen
hom, es ; ol ',rentar d'alguna manera.
Dolljuss i Gontboes han declara!, el portantveu de Londres, es limita
abans de sortir cap a R ,nna. glde 101 :2 a posar com a condició que els Es1. :duiria a Insuuidi [le glieSHOns ccelt3o gli- tats de :a Petita Entesa, si sen
ln 3, e.. tal d'atara* 1,110 enleSa entre data a adherir•se al grup tramaren.=
ltrtlia, Austria i Unnyria sobre aquest ihalo-austro-honga r e s , ho facin
pstyyt. Però al matei.e !crups se sap 'me vidualment i ;case cap pensament politic 1 no en bloc, car seria donar un
" fsa rb jd getreu rorná s la n fet
carácter poiitic a l'empresa.
12 sia París, ja per a of. tenir la colla.
Per alta banda. e - Bndapesti
tIora,;,t francesa en el pla que s'elabnraria al Palau Venriin, ict ter a d'He. Nidal) estima que un acostantent ennir f cancurs de la ¡'chiba lis/esa, Per tre Hongria i la Petita Entesa exial qua l es comatava amb la ion-y -cu- seis una atmosiera favorable. Pera
y-id del Quai d'Orsa, Es :.ert que Tema- l'actitud dels paisos le la Petisa Ens'ha esmeros - dcspris que l'antbai- tesa per llar; rninories liongareses ha
xador (tafia a París, conste Pignaili, ha encerinat molí .les relaciona entre
Hongria i el; scus atina en el curs
assegurat que a Roma un es parlaria
Ira cosa que de la manera de dur a la d'aquests darrera mesos.
Sentida resultar daquestes opinions
Prtirtiia. auuub modijiraeinns si y-olio, el
pla de Ta rdicit a dilerrint -, a obse- de premia que liongria ha reeunegut
nie que la Pettia Entesa, i esPecialment ;a i mn ortanc:a de demarear una rnscussin scbre la recisiö vean a conT.recoslotaquia pressessin Ilmo concurs.
Bettes, cap de la Pesita Eniesa, ha dició d'un acostaneent económic arrib
els palees de la Perita Entesa. Es,
sollieitaeinns
de
Bar1hou;
arcedit a /CV
paré ha posat condliions. que en el fons sens clubte un gran eregrés.
Les disposicions de Txesaún les que tambi intercssen Franc
sens crinqrrincia peleico pe r m'e de loväquia u: u:
u:

Consell nacional del
partit S. F. I. 0.
Paris, z2. - En Consell nacional de':
partit socialista S. E. I. 0. ha alacoyac per 3.732 vots contra 73 i 78
abstencions. una reeolució d'oposició
l'actual Gomera i a prossegMr la
campanya per a a conquesta del Poder. El parta s'inclina per la cPssoiudO de la Cambra i per :a representació proporcional integra, aixi com
persistir en la !taita contra el feixistue
uels mitjans següents:
Printer. - Coordinar els esforcis
arnh la C. G. T.
Segon.- La unió dels elements
del p roletarias manifestant•se en comú
pece acuse crear organismes prensanents.
Tercer.- Agrupació al voltant del
nartit de mis ele bornes resolts a defensar la República contra el feixisme
El vinent Congrés nacional ordinari del p artit se celebrará. a Tolosa
de 20 al 23 de mag.

Ea aquel1 serer palas que la República
Veneeiana alfyi id fi dri l 'apitoh per a

Sensacionals acusa.
cions per frau al fisc
contra Mellan i Jimmy
Walker
Washington, 11, - L'attorney general
senyor Cummings ha anunciat que molt
aviat presentare al tribunal unes acusacions per frau al fisc i que afecten al
senyor Mellon, ex-secretari d'Estat al
Departament del Tresor; a Walker, exalcalde de Nova York , i a Thornas Stiwelt lament, tnernbre de la Morgan.
Len-secretan i d'Estat Sr. Mello ha
declarat que d'alguns meses enea es ve
fent una campanya per desprestigiar la
seta reputació des de la premisa i per
radio Recorta que els agents del Departament de Justicia examinaren el, seus
Ilibres per l'octubre i novembre darrers,
i nil li Van trobar cap irrecularitat. Tamha ha desmentir Mellen que la seca familia posseeixi la majnria de valora en
l'empresa Almninium Conipany nf America, i que aquesta companyia detenti el
monopol i en els prens de l'alumini,

Londres, 12. - L'itInbisiXadol
delnglaterra a Madrid ha dirigit
al Govern del seu pata l'informe
que baria celta sollicitat sobre
la detened') del súbdit anglés senyor Ciare.
En l'informe es manifesta que
el dit sensor tou detingut pel fel
d'habitar amb un individu anoiBeria .Maroni, del qua) se suspila que es dedica a l'espionatge.
Coto sigui que el Govern espanyol ha manifestat que ratee
será. ràpidament resolt. als Circols oficials anglesos es .declara
que el Govern angles no Id per
que fer cap gestió davant de l'espanyid.

Un afer d'espionatge
a Berlín
Patas, 11. - Comuniquen de Berlin
al "Journal" que des de fa alguns dies
es ve parlant en els cercles dipinmatics
d'un nou assumpte d'espinnatge, els principals personatees del qual pertanyen a
la millor societat.
Sembla que ja ha estat detingut per
la poliria secreta de l'Estat el director
de la Seccie d'Armaments Aeris de les
Fabriques Simens, i lii ha dive r se s persenes acusades d'haver-se P rocurat in
que interessen a liciacie i a-formen
la defensa aria del Reich.

Un bisbe protestant acusat
d'irregularitats administratives
Brunseviee. 12.-El hisbe protestent jo l'eeglesia de Brunsraick. eenyor Beie, ha comparegnt aquest mati davant el Tribunal correedonal detquesta enstat,
acusat d'irregularitals en
minietracie de la parròquia de
Wenzen, que eiern i abans d#5
sor mar-nema bisbe.
La cansa ha quedat vista per
a eonteneia; el fall es tar à públic
•
molt aviat,

Asunción. ii. - El President del Paraguai, Sr. Ayala. ha declarat que el seo
país prendria en conSideració leg prom..
sicicms de Bolivia, i que solament en el
cas que en l'esmentada Comissie insis•
lis el Paraguai acceptaria una Conferencia de plenipotenciaris per tal de resoldre
el con filete pendent
Praga, z f. - Avni s'ha inaugnrat la
Fira ele Primavera de Praga.
Roma. 12. - Aquest matí han arrihat
els reis de Sierre procedents 'de San
Remo,
Rabat. 12. - No ha pogut Esser dominar encara l'incendi declarar al pou
de petreli nntn. 2R del Diebe! Tselfat.
Durant la nit el loe adquirí majenr inrrement, i els treballs s'han fet mis di¡irle
Temee, tu. - Cada segad ais nids
gran la inmietud per la sort del torpediner japorès "Tomorsuru". que fria
exereiris are de la illa de Sliiiikigima.
Londres, t ì - A Crestershien va canre ahir un avia de la Rnyal Air Force.
Es deaconeixen les cauce% de l'accident.
Ha resultar mort un dels pilots: 'Are
se selve llançant-se mil un paracaigu-

S'assegura que
Italia ha enviat

des.

armes a Hongria

Wanshinmon. 12. - La Camina de
Pepresentants ha adaptat una proansiria de llei pee la sial es preves el rarimen? de u 200 milinns de eelars en mes

Belgrad, 1 2. - Se sap de font
segura que el dia 8 de 111111T 1111
tren de merraderies que venia
(llena travesse la froutera austriaca a res:erice de Frisach 1 es
inunediatament en ei terreteri fumigares per l'estació
frontera de Kaiserebenborf.
Aquest tren transporlava dos
vagons do niescares per a gas.
quatre ?enes de methil gros, •e',
canons i canons Ilançamines i
d'allres armes ami, deelinaciet a
i de provinenca italiana, la qua' roea ha provocal una
viva enlodó entre els media
iliensla tes.

presideix la inauguració de la l'ira de Lió

Salt lake City (Utahl. 12. - En moviment sismic de ha s tant d'intemitat g'ha
produit aqueo mati en aluesta Doblaefelts deis edificis han estilla!. El
fenAmen ha esta? observar tanda; a la re.
nnrd d'Utah i fin: a Rocksprings
(Mrnminel.

tanic al: soldats

Washineton. su. - E t senader Whee-

ler ha presentar una nroposicid de Ilei

al Sena, rer la qualaltutoritzaria el Gis.
cena per a adnuirir sri milions d'anees
de reata mensualment fins nue sigiti assaluda la rebele de 1-16 entre la plata i
l'or.
Paris. 12, - hin jutge eenstrucció ‚ha
traslladar au-ui als dnmicilis de eficerses
societats financeres. el director de les
nuals. semen Berthelemy, va ésser deringla el 23 de febrer ter estala abús
te confianca 1 infracció de la Il e i sore 'arietar fa rmantitat estafada :urja

GUÍA
GENERAL

Lió. I I. - El senyor Berrio/.
alcalde de Lid i ministre d'Eslal,
Praga. 12. - Els comentaris que 1115- ha presidit aquest nialf la eeriDE
pira a la prensa estrangera la possimanda °henil d'inateatirac id de
biiitat d'un acostament entre
la
l'ira
Internacional
de
Lió.
Praga
seguits
a
la Petita Entesa, sea/
Acaba% larle d'inanguració
amb gran atencle: els periódica s'in-Posen molla reserva a ii de 112 per- ele eelebrat un Lanquet als sajudicar els hornee d'Estat. Pene tot lons de leejuntarnent, arnb aseieaante-Salltlare - gen)
marta a creure que les disposiciuns de tencia de nombrosee personanUn projecte de llei sobre
lcipiaiuu són favorables a una entesa
especialment de represenami, Italia, les condicions de la qual. tenis del Govern espanyol, entre
l'argent, als Estats Units
MAS GE 2,G20
naturalment, ;lauden de precisar. ells els senyors Mertiendo j AnWa shing ta - Pel' Ii
Horn cual que un acord reapectant tigüedad.
IIIS Ul iDO,00. 5 DAI g S SEUS
Comissió iiP la Motiela do la
tots els interessos de mis els Estas:
Amb
taidiu
de
l'obertura
de
le
del Ccmercio, Industria, egricultera,
udanubian.
és
periectement
concebible
Camina de Represenlatils ha
celebrat una missa
ah aprovat 1111 projerte Ile llei.
Comentan l lugoslau
le t r i na, presidida pel cardenal Miseria, Ganaderia, Profesiones, etc,
13 quid s'atritmeix gran imporBelgrad, 12. - Comentant l'entrevis- erquebishe ite Lió.
a existentes en la extensa y rica
tancia, per l'ajitt que representa
ta Mussolini-Dollfuss-Gomboes, el peregión catalana
z-16(1k "Politika". recorda que el cap
per a l'expertacid de producto,.
"elealee"
:te-rientes ¡ per a l'elevazió del ea-a".
Govern italsia no ha mancat d'indel
Pròximes
canonitzacions
2.-Ii.rd is una prora ose hália rol li- formar Govern frances per rnitja
pum nnindial de Eargent.
,,," 13 syna aicid al ianit ecallantief
MAPAS EN
rambaistador
Chambrun
de
la
fiCUATRO
PRECIOSOS
En aquest projecte de Ilei
rrur altra dificultaf sembla isser le
Cantal del Seit ich , 12.-Durani
s'autoril ea el Govern deis Eetate roussiisitda pel kf qua Gotruhnes que nalitat de les converses. El periódic
COLCRES CE LAS PROVINCIAS
aques1
celebra(
urt
Goilaietort
Unile a pagar un :25 per 100 del fine ara semblava har-er renunciar a les la remarcar igualment que Barthou mal( i al qua! han assistit 21
els gocerns inteB A RCELONA, GERO N A, LÉ P IDA y IABRAtiglik
mea del mercal per Eargent tra- mires rerisinnisies, acres:aria !a /yeti- isa avisat igualment
ressats, sobretot després de la pu- cardenals i 10 testes i arquemes als Estats tenits en paga- eiParid de la petisa Entesa en la unió Idicació del projeccte de Mussolini re- bisbes, han estat votades per
danubiana, terb anth cada nació per se.
men1 de produdes agriroles, ¡
ferent a la collaboració politica i eco- unanimitat les canonilzacions
Pretil(' de un Piemplar,
adquit ir 1.500 milions d'unces patas i nn com a unilal .Va sea- nómica al Dannbi amb el3 Estats de
dele benaventurals Giusseppe
fuertemente encuadernado
d'argent al preu que regeixi al Ida que ai.t.3 pngui eonrenir ni a rey-- la Perita Entesa.
Collotenge
¡
Corrado
da
Pareinsto:aguja, ia Po uibubtit, II a luansblefral.
Serla una altra qüest:e 51 la colla!aria.
VEINTICINCO PESETAS
la
benaventurada
Teresa
i
n:1m
boraci.; així concebuda per R“illa
D'aquest ei quanlitat, 15') uni.4 liongria, el go7-ern
Aya
}boli.
tIranci de portes e> :esa Esparta
uns s'Ilion-len d'adquirir duratit pnrIa ! ii is-it solee Ealeman y , que san- dia realitzar-se.
Despres de la votad°, el pana
els (-pudre primers mesos se- ta Pressió ha exerrit. Goldnes, arte fou Ei punt de vista del peha anuncia! .4irialment que la
güents a l'adonde) del projecle el trireirr cap de anvern que es tras- riòdic "Le Temps" ::
i 250 milions mes durant els Boda a felicitar Hitler 'er la sera aseenreferint-se reriniónia de eationitzacid de
Paria 12. - ** Le
sir' al poder. ha declara?. en un diSrlirS a les 'imperes entrevistes de Runln. diu Cottolengo i de Redi N'idean [loe
SOil niesos següents.
liare, dan, de mor- que l'organització económica de l'Euro. el die 19 de Factual, i la de Cortf
.
,71110ICial
roques
les compres d'argent cessaran
Bai l l!-Badliere ! Riera Reunidos, S.1„
rae y-at a Roma, que caria reNufiar
pa Central. encaminada a assegurar als vado di Parzham el dia 20 de Nulos
mema Cr gord.” tld y 98 CARCEL9tIA
Berlin, 12.- Una Ordenança que tan acial con) el preu arribi als inger.i nda en el lerrienri
i
Inés
particularment
paisses
danubians
i
mate
vinent.
ha estat publicada pel president del Estets Units al nivell milla que i5 iii iris a Berlín, os, tollsom eslia cona Austria, la possibilitat de ciure i pros- 11n••
Consell de Prús s ia, sen y or Goetnng tenia rally 19 2el.
rehelle que actualment ro a Roma alli pera,. a. el millor matja o. per millor
--..esc,se-e=sen
actuant en la seca qualitat de cap de
on es ntartin h ra Ind'r contra e; Tercer cha l'Unic TIMA criase; de Sanear definila noticia secreta. limita co gran ma- ¿Ruptura de les negocia- Reirla
EL
tit ament la porta a 1 . .anchsluss. No seria
nera la competencia deis alta funcioEl alee senthla segur is que Ilas.olini d'est r ancar que a Berlín es consideri que
cions comercials anglonaris per a la detenció preventiva
dn: ranrins per triar: n rüllabnraciri tot el que s'intenta en aquest sentit va
persones aeusades de delictes palitics
Tilo!. :rusa rae ernfu l tif berternanir ata- diri g it contra la política del Reich.
japoneses?
La detenció per un termini major
ren! o dissimulat i solo en el muy, ecoUna Europa Central forra i capac
Londres, 12.-LeAgencia Etui - I . Intde, ras eir 1 grial tieufra el suport
vuit dies haurà d'ésser ordenada pcl
viure per ella mateixa as la ruin: r gapresident del Con s ell prussii.
ter polilla una nota dient que de Fraurn
de la Pelito Entes,' rantia de la seemetat italiana. pera fi
En el cas que la detenció sigui or- ej s delegats jimenesos que par- i e l Perfil
E4uschltiss çcrd es-miura!: eaun error creme quhe aquest resultas
denada cont una mesura preventiva tieipen en les negocitteimis de o ti, e.relusió dr la Pesiba Futesa, que es rot assolir per la unió (Manera italoper existir sosMtes que s'estigui pre- Londres telatives. al colú han unl dir no enmplar n'ah rl notar, dr anstro-hone,aresa. °posada económicanarant una acció delictiva, caldra do- retad instruccions del seu paie. Eruten i en CampleS d 'adarir la silla,- ment i porticament, a la Petita Entesa
Remei cientific
nar immediatament compre a les
nil de l'Eurnea rentral, ensuesla ei com.
Aques t error nn el cometra el senyor
autoritats judicials. que decicEran si especialment del fabrirants de tlicar3 enemas un'e i sera enea /out trua- Mussolini,
nie sabrá certament guardarcontra la calvicie
alta de rnantenir o no la dita deten- Osaka, en el sentil de 'retirar les a r de perIlls. mis serioso: i 1 / 10 a"•ctar se de sacrificar tot l'e s deveridor de la
negociacions si els delegats brició.
olt ;ir -ttnt
tasca d'Italia er, l'Enroaa Central a una
111111111111.4111111111111111
neattletten llar Ite11111 , 1 re4.• Vetl r in, Si de &din lei ha narres de combinació particular i immediata ente
Les detencions que no tinguin ca4.
ferent
a
l'extenehe
geogreftea
de
4,,,nar ser la pan. I c, I; tul els nue afeeiria nnces complicacions a les ja
rácter d'arrest preventiu. medran soId rontribueirett i els que l 'obelaeldif- eaistenta
tanteen ésser ordenades per les auto- les negoviacions.
ritats legalment competents i hauran
Les dues delegarions ¡hierasLa condicia "sMe atta ttnn" de l'hit
fresser objecte d'una ordre judicial sude , 071 equee t. asstnie l e es teAIREBII tots els calbs ho són per la sebo>
de la pnlítica encaminada a l'arganitraR o ma, 12. - E! seny o r nonelmes
dintre d'un termini de 24
rea, aquesta hipersecreci6 del cap,
uniran dimorres.
arribat Remeda tarda a suena capital. ció eennAmica de l'Europa Central es reG
i ha e st as re h ut pel cap del Cocerla se- sumeix en el principi que fou punt de
que es manifesta amb l'aparici6 de la
ég
partida
de
l'acostament
franco-italiä,
7n111,5,,linis
Arribada d'un vaixell
principi d'emesa regional entre
"Le Petit Parisien" publicaspa. La seborrea is el començameni de la
Anda moti ude la visita oficial a Ro- a dir:ria.
Iloreria. Txecoslocaaia,
Au st
de l'expedició Byrd
una dels sea, ors Crunhnec
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
carà els documents configastivia i Romania i si s'hi presta,. Bulque és e s nerat per ami leni, a les
garia.
amb
inrIerendinr i a de rota tnte,a
Dunedin, 12. -- ¡la arribat
No es coneix altre especihc contra la se.
1.1 . 3 0 . a l'aerip n r1 de lar g or:o, elc prdencials alemanys
dele vaixells ste l'expedietó Byte], TiAriirv diriaeixen als des cap; dels pal- pnlítira le nralsevnl eran rntt'llcia.
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
Paris, 12. - Ll Petii Pari- la tripularle') d e l q u a' lun tingut sei arnirs, una afee-Mesa solettaciea
un medicament que permeti utilitzar aquestes
sien" pliblieare denle el projecte de Burlar ronslantin e nt contra mant ene arme,ta visita estä destinada La nova llei d'Ordre Públic,
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de text c o mpl e t (text alonian n- eta tetuporala duranl el vial ge a cnmpletar les entrevistes italo.austroa Suissa
eriginal i 1i-roture:Vi fraiteesut. des de Bast Whalee. lic in hringareses de to33 i principis d'ade nou ofert al públic
deja docurnenls con fidencials deeembaree reementada expedi- quest anta i expressen la certcsa que le.
El SULFOPILOL no es, doncS, un proentrevistes que bar' ile celebrarte ac..alemanys dele quals publioä rle Byrd.
liaran per resUltats útils. no snlamem
ducte empine, casolà, o de perfumeria, prepaA preeir del mal lempe, el l'altina part Co el mes de nevembre
per als tre s pasos . sind Mime per a la
nell Do ha eofert maa que a y arat sense re ponsa bilitat cientifica. Pel contrari
ilarrer.
restanraci d ecanómica de tras els paiimporlhncia.
e
lees
arne
Aquests document s. l'aidentiestá fet per facultatius catalans 1 basar en kvnt clannbians
vital dels quals garanteix el pe_
programa
de
les
remules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud
El
Música espanyola a París
hl Parisien", conseiteeixen l'ex_
oepolons
Es rúnie remei que li aconsenera el seu met.
pes¡e l o de lea instru y en-1ns feParte. 11. -- En ele Coneeris
Roma. 52. - Dollfuss arribará deBerna. 12. -- El Govern fedeeamentals de la propaganda ale- Pasdeloup. als Campe EliSiA, s'ha nla en avió acompanyat de Hornhosge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL eviral hacia propesat a la Canibra
eolebrat avut el segon festival tel cap de departament politic.
manya a Feetrenger.
tara la caiguda del cabell en qualsevol morapróvariét d'una noca Bei tenespanyol. (tirito per lelluerre
tiornhae s . a-ribat avui. sera posa t ded a restringir la Ilibertat
meta en que es trobi el seu proces de Calvicie.
mestre .Arbds, amb el roncar-A de al cerrem de les converses preparapremisa 1 la de retinte. Rasant -as
Amb el SULFOPILOL tindrà, denles, sempre
Maria Cid i de Leopold Quered te -cš pel haró de Villamy
Lacierva a Perpinyà
E! ta, Dellfuss assistera a un di- 00 la Gonstitudó euissa, els eoEn el programa figuraven les
1
perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
Perptnyä, 12. - Aquest metí. obres segiiente: 'Iberia". de De_ nar ofert pela Catallers de Malta. 1.a oialisles han dernanat que la
la caspa 11 malmeti la cabellera 1 li taci Ileig 1
proredent de Olerme, ha arrabal entssy; e Corale bascort". n tel par« nit, al palau de Venecia. Mussolini (tova. Ilei tos sol mesa a un retel'aviador espanyol senyor La Donosti; "Iberia", d'Albeniz: oferira un sopar al; mini s tres estran- renduin popular. Alee ha donat
brut damunt el coll de la sera roba exterior.
peu a ViVisellile9 mpanyes en
Cierva, que ha fet eseala Pit Caneens populars. d'Oscar Es- gera
Un meterlas será ofert pel rei al pro i en contra de la nova
aquest aeròdrom.
plä, i --Una liebe en los jet ilinos Quirieal. el dia 15. A la nit. tindrà
El referenduni popular ha roPer despres l.a Cier- de España", ele Falla. El ineetre U n e una " s oiree" de gala a l'Apera.
fellecincs, R1prea de 7'50 pti
%a ha reprès el vol en direcoiö a Arbds ha estat objecte d'un hu- Es parla d'una gran recepció al Ca- lintel! la nieva Ilei Públii.
per
480.000
yuls
contra
418.000
menatge de simpatia,
pitol el dia 16.
Paris .
seeeeienseieereeeei
Cap ((lis eS:ranger, j parital n.anilicians en l 'Obra de sanrianent fronóMic.
no:-ern ;tafia ne ha donas n can<l iXer •ClaramcIlt la se:0 Olt itritt sobre
aquest prod. encara que Fi -Corriere deltaSeos hog; di i ii oHide de sol - que Mussnlini uornis er prnhm tractor de la ro:labor:Trió económica. PcrO aquests dies s'Iyan esdevingus
d i anas feto sionetontritics: la coneessió
dlunshruck, fria Per Dollisiss a
la tramesa d'armes - violant
•
tnts ds tracto!: de eau • llonnria a trirts rr.4rIstria - lote
;vol hagufdot'ofició d'un fel antir
ova
ruPar . se fa la S. de les A'.
santa imPressiyl ha les a luooshi:42. Seanne el corresponsal del Peiii Par-f-

CATALU N. A

Contra l'arbitrarietat
La detenció d'un sil- de la policia nazi
dit anglès, a Madrid

Un

Noticies curtes

lili

SIILFOPILOL

Ha estat rebutjada
per referèndum
popular

fa cetro

".'
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BARC E LO NA
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
Onneellerla de GovernacId. —
Mur, a les cinc de la tarda, a la
Conselleria de Governaeió se celebre la reunió de la Junta organitzadora del Semeiente per tal
Ce procedir a l'aproveche del Reglament que ha confeccionat
ponencia que fou nomenada a

aqueet efecte.
* Abir a la tarda, a la Coneelleria de Governacre es va reunir la Junta organittail ere di
Semetent. oren discutits i apto
vals els 19 primera articles del
nou Reglement.
* .'.hi va cürrer el rumor
que l'autogir de l'englnyer La
Cierva hacia solee un accident.
El senyor Selvee va assahenter
els periodistes que, en realitat, el
senyor La Cierva va notar una
pelita av aria en el sen aparen.
Va aterrar feliçment a l'iteredrom de Girona. va reparar l'avaria i va sortir cense contratemps cap a Perpinye i París.
* El governadur civil de valencia va telefonar stur al senyor
Selves dient-11 que havia llegit
una informació del "Full Oficial - en la qual es dele que la
vaga de transporta hacia collocal a a quella ciutat en una
difícil Mitimiti , que les escombra r es eren ni ring del earrer
durant hores i heres ele. El da
governador va desment
ir aqueela
in ferniacue die,/ t que la vaga.
que és legal, es deeetirettlava
normalment i que fine ara no
hacia ocorregut cap incident.
* El Fonient del Treball Nacional desmenteix una informació dels dieres daher al vempr .
en la qual es deia que hi havie
hag l if una reunió de patrona per
a parlar de la situaciú actual de
Barcelona i de Madrid. Aquesta
reunió no va tenir 'loc. 1 iiienys
encara en

aquests moments

en

que reunions de tal categoría celan absolutament prohibides,

* En rebre ahir al media ele
periodistes, el senyor Seies els
maniteele que altir al matt calgue procedie a desalleljier els

selseers de la .f abrica Betran
Serra, del earrer de Purcerieees.
de la barriada de Satis , perque
feieu la eaga de leaçue e:en:sets
i es negaeen, a mee, ii ler els
rellevaments u a emeer subsOLI tiemble d'ubrers desallcdjale és d'un n'acr.
La u t a t ella opereciU V haver
de dur a cap la plicia amb ele
300 uneers de la liebricit Sucrescors de Franceec Vi la, situada al
carnet de eatit Joan de Malla,
número 62, per ier la %asea , ainbé, de bravos eaiguts e negar-se
a canviar de seetiú,
•
hu foren 400 obren de
la fabrica La Textil Colunera, (le
l'Hoepitalet, els quals leien vaga
de brsietes !tanguee, no donan' el
vendimia mes mal, i per n e garce a parlamentar ami, el pato) i
amb les autoritats, per parlar de
Ja ree.olueió del cunflicte.
A les altres fàbriques, la l
età
-tuaco
Han esta( ataludes °Airee concretes per a fer desallotjar ele
obrets dels llora un es realitzin
lela d'aquesta mena.
Celebrareil una c onferencia el
comiesari general d'Ordre Públic
i el conseller de Treball per tel
d'aeabar-ho d'un cup.
Urt periodista pregunta al senyor Selves si sabia alguna coca
de la reunió que s'havia celebrat
a la Federal() Patronal, relacionada amb aquests eches, i el
senyor Selves conteeth que no en
sabia res.
A la nit els periodistes esligueren novament a saludar el
conseller de Governaeld , el qual
va manifester-los que s'havien

reparan uns tulle de l'Alianea
Obrera en ela 1.111AIS s'anunciava
la vaga general de 24 h ores per
st lviii. Aquesta vaga ¡hidria per
objeete d'henar contra el feixisme.
C0111 saben — digne ei sienyor
Selves—, aquesta vaga AS abrir,Intament illegal, i, per tant, s'hrin
dona t lea ordres mes terminante
per garantir la llibertat del treball i persona no es produeixin
a /mese s moviinenls que signifiquen la perlie bale de la pan i
de la Iranquillilal 50Cialg.
aquesla finalitat he donaf oedrrs
al ceinisenri general il'Orilre
blic, als delegals de d'Ordre
a les remarques. aixl voin
he peeat a e/menee/mol/1 do toles
les Alcaldies agnesta as/asuste%

cid Local): Circula u delegan( en
ele Comissarie de la Generalitat

a Girona, Lleida i Tarragona les
funcione relatives a les Hisendee
Iche Municipie de Ilur demarcalee que eorresponen It la Direcci general deldmitilstracie La.
eal. i aclarint que el Serretart
general d • Hisendes locals serà el
etibetititt ilel Direelor general en
cas l'absencia o de vacant.
SeeOld d'Agrien:1nm de lee
Comarques tarragonines: Premie
de lee (menee panificables per al
nies de maree
Districte Miner de Barcelona:
Exples Me,
Junios Monicipale del Cellb
El e Cterill ele Caleilunya: Beberles
lela eautadans (pie conat deliran
lea Juntes mieuicipals del Gens
elector/el te Clatalunytt durant el
hietini 1134-1 0 3 Te
efuniripnl. —

FULL DE DIETARI Tribunals
La imparcialitat dificil

r‘h l'inquieta que ha organitzat
"L'Opini6" per conèixer el parer de
diversos escriptors catalans sobre els
n y* compresos entre la fi de sosa
i la Gran Guerra, abunden les coincidenciet. A tots els que vam néixer
aluna del reo° ens co ge de jutjar
amb rigor una epoca que entre sis
' sus •pisodis pública duu lea minúcies de la costra infantesa o les ridicules, i tanmateix enyorables, tortures de la nostra adolescencia. Això
es evident. No es pot mirar amb els
mateixos ulls inquisitius i desapassienets una epoca que hern viscut
que una epoca sola cort a guda a traves de la literatura, ele anecdotari
i els monuments. Durant el t7co o
el tse° podrem exercltar facultats
critiques si fa no fa esterilitzades;
Edietes, subhastes i ceneursee davant el nao, amb els seus primera
prrqnr prengnin Irs InefillreS
elaijuntannents de Cataliniya.
automòbils, el seu estil modernista,
eerlinenis per a evitar l'esta' do
Adminitstraena de Juelfente. — ele darrers Cancans i els primera
peri orba e tö que es vol P ortar a Pulelicaeid de sentenelee 1 min..- vals
boston, el capveepre de Verdaear.
tea.
guer i l'aurora de Maragall, no Es
possible.
civil
* El cap de la guerdia
Pa quatre o cinc anys, a Freno,
de IR linia de Calella comunica
COMISSARIA GENERAL
i per imitaci6 en algunes abres naMaree trübt l'antonnebil númecions, va revifar-se et gust per les
D'ORDRE
PUBLIC
ro 4075. de la matricule le Gicoses del Segara Imperi. La gent
rona. el qua! pertany al afer
Abir a la matiniola la malicia ociosa o Ilaminera de novetats va
Carlee Eeleve 't'enfurta. Aipleet del distriele
esforçar-se
a trabar un encfs als miele les Drassanes
auto ii fon retal per dea
ettgege une quanls Pele contra rinyace que duien l'emperadriu Eugenia
i
la
comtesta Castiglione, va
dos i una dena que després d'haum lIndregot 141111) el
propòsit de enyorar la gracia aèria de Rosita
ver-lo llogal el varen aloe/mear fer-lo
aturar 1 poder-lo detenei. 1/Inri, la genial dansarina de Reus,
amb pistolas i el tieienren Hiato je que hacia robat diverses robes
i fina va arribar a revalorar els mode pene i mane a la cuneta.
en un bar. Fou detingul. i les bles i els edificis d'aquella epoca.
L'aitlernebil té tols rIS vidres robes robades foren
recupera- Aquest joc de rejoveniment pogué
trencals de resultes d'un ACTA- dee.
fer-nos mes o menys felleos, segons
den!. havent-se trobat senyals
* Per erdre de l'aut eritat es el tirarme de cadascú, per6 no va
te sang, la qua l cosa demostra proredf
¿luir a requisar antes tenir sinó llunyanament cap fibra
Era un joc que nomas freque es ndree foren ferits.
parlienlers per tal da peder prac. Intima.
gava el nostre record personal: a
Departament de Financies. — liear la vigileneia deguda.
alguns els feia pensar en la sala isa* La pulida de Terressa. belina del. seus avis; a d'altres els
SecelO de RecaptacI6. — El Conseller de Eme:lees hi reell ooniplint ordree da l'alcalde d'a- duia el record d'algun calaix d'armaprorrogar bits ai dia 16 del pre- quella localitat, proced1 a la de- ri on s'aglomeraven ventalle antics.,.
sent mes t mere el termini va- :ene-je', segens nota facililada a Emoció moderada, que no impedid
sitúale de eobeament de les que- la Contestarla d'Oree Públic. el judici.
Perú, el rgool
les del reeerrec sobre Varbilri ‚tele següents individus:
El mateix Paul Morand quan s'hi
niunicepal ‚le solars sense
Frencese Puig i Cases, leidre
ha
volgut acerar amb el seu llibre,
Mear rerrespene»Is al primer Negueres ¡ Creus. Evarist Ilee
M'aireó
s quan l'ha evocat en alguna
trimestre de 1933.
Pastor. Manuel Cal telera Sin- capítols del
seu Eduard VII, han
Jusep
Caseiniliana
Llou
patit —1 amb goig ho vull creure —
Visites. — Alije el senyor
pard.
JOSep Roesinyol i Casnu- aquesta impossibilitat d'elevar-se a
Compaes-s va sebre, Puje alli
&e. Josep hienilo alonleon. Eran- una glacial vitoreen:, de beta i de
les segeiente visites: L'alcalde i
aeer Piurlin 1 i Margall, Pa u Valls persones.
regidora de eleiä; la Junta de!
Reluda. Temes Altamira 1 CaDe seguida que, en descriure o
Centre Celoner de Barcelona.
comentar un episodi, heu de dir en
Sebaetia Badia i
I 'er tal d'interessar del Presiveu baixa: "Aleshores jo tenia quinJaitme
f.:tebano
1
Abolles.
dent que intercedeixi a favor do
go anys", adéu la imparcialitatt
la promulgació ‚le l'hora d'estiu: Joan Argone Abellan i Linfa VenCarlea SOLDEVILA
i'Aesociacie de l'erices , serveis falle
Afegeix tu nota que Argone As
dettiesties auelege. m'anoria- presidetil
del Sitidleat Unic d'a- eionumem a la tensiiiieria del
liyals del dlpulal eeityor Ti abat; quella iulat
i proeeseal. just doctor
j Julia, lluuuual per
el diputat senyor Salen.); el
arnh
Eallre
delingut Dadin, pele una e:amnesia) repteaenlalisa
Cerniesari general d'Ordre
fels
esdevinguts
quan
l'asesalt
n
les entitale eignatds ele feeniensenyor Col!: l'ee-alealde
l'Ajunlitment de Teresa.
tit doeumene en leen de M'iBarCeit n 11,1 i lipuil 1 SellyUr JauII delingul. Ventalle fou
guala
lee>.
me Aiguader; el diputa!. eenyor n 7relarj
particular d'Alfa/sis Sala.
El setiyor Duran i Ileynals,
Gran eassans, i ulla comissie
quan a quest füu president de In arellint ande lidia ste‚palia aquesque ales a invitar el senyor Prela idee, h i e inauileelkit al secreeident al banipiet d'hornertalge etaneonnnotal.
lari tl aquella Cuenteen/. emiyor
al geòleg Albeo, Carsi i Lacinen. CelEle delie g ute pertanyen
'4 . 1e 'Fradieionaliela de TerLis/menee Leelori e i Soler, que eß
Consellerla de Treball. — Ahir rassa i a la F. A. I.
prendra aqueeta p e leen') ande el
al ' mi li el censeller de Treball i
seaxisnum d • inleree i que aelivitta
Obres Públiques y a rebre una
comiesi6 d'alcaldes del Literal. DELEGACIO—iiPECIAL DEL lid el possible la Ira milaeiú de
acompanyada deis isenyors San- GOVERN DE LA REPUBLICA Valer perque eigui avial unit nen alila 1 el desig de l'opiniú Catalana
taló i Arnau, eis gneis ¡negaren
alsonienatjar la inemória del
A CATALUNYA
al senye e r Barrera que teer.laj la
doctor Maell i
pende, que tenen presentada reAlee eor e n exptileale per hale_
ferent al regim de plutgee.
L'homenatge a Josep Morasil jebles els etibdils pelrangers
pues. — Han eetal
deepale de
* Tainhe castigue a la Cense_ Welter Golde Treyetan
ele eene ore m.
Heria de l'ostia! l una corniseió
clic f
ir mo li n s u J. (.:,,31anyer, reprefuncionales judieials. ele
eentanle de les Joventute d'Este t.
despres de palesar Itur contienAJUNTAMENT
Acció Cal:dime Repulenen en el servir Barrera, van re.ana u (Aleen Catalana amb
tirar l'ofici de vaga que havien
El senyor Pi j Sunyer de rejeete de perlar ande el ernyiw
presentid. t,ii,t ei m c n It ii ple les torn. — Va tutelar de aliolvid
usa
alcalde de les testes d'hemenutge
assenyades gestions por tades
Pren
dre
Peseeesiú
nocament
ozlp poi Deparlament per tal de
petriei Jeeep Maraguee.
l'Alcaldia l'alcalde.
Carreeoldre el conflicte que s'haviii lee Pi i letinyer. Hasencor
Ele eetrangers van arribant.-ce .ssat , per
plantejat.
iamut.
l'exereiej de l'Alcalina 1:01üiwi de Collecacie ile lel* A la Sed,' de ''nflirtei au', ideiit al, el conseller regidor junlainent de Barcelona (l'aseeig
soeials la eslat reeoll el que es- ties
‚le la laolhatria, 11) prega el,
i alcalde segen,
ta y :u plantejat entre el ji lid i els lor J ur
II ref..
eetrangers 3lantu lizaebrers denla obra Mi seenstrueEl monument al doctor Marti /ole, Carlee Neuessbaner, Amen
el.; al ealTer de Lope /le, Vega. I Julia. — JI a vieital el conseller Ventura, Agustf Piani, ‘Valter
que havien abandonal el treball regidor dierbanitzneiú j
Kunz, Marcelle Caelron, Teresa
peelne neu eeheaven eis jornals.
senyor Estanislau Duran 1 Laibl , ttineIaite Leve Marie RiVai8,
Pruiicri e i Lezcano, Reeina
Heytials,
el erereleri de la CaDutlleti Oficial de la Cenarainieeira pro mentnneut al declor
Narcía Fulgores que sie
Iltet. — En el een mimar°
publica el ss e giient acate!:
M artí Julie, per tal de reeerdar-li eer y cixiii preeenlar-se a acineet
Presidencia: Istei ereatit el fiee ui dia 12 d'ageet preppassal SegOeia l de Política Social ese,
Tribunal ele Cassaeid de Cala- leo Iliural a l'ex-ideal/le docber
avial millor, de de les aleu
tunea.
Jalone Anenader i 'Miró un doe.11- del mati a la una de la larda
Departan-lefa de fi se
CIa dillune, diniecree i divenmeta riemanant a la Corporneió
Direcció General d'Administra- Municipal que les ni:les ear un dres'j. lese liad:ir-se d'un IIS,1Alu i d e /pie es relue • isna m uit, le
‚ea:, earla de trellell.
z
Ele servele dele bombers.—El

,pLetenee eineetelis i

Maria Font i Fernández
ha mort a l'edat de 34 anys
deeprés de rebuts els Auxilia Espirituals
(A. C. S.)
Els qui la ploren: espòs Miguel Seler, tilIa Llulea, aliquel u Montee/ rae mate
politira Igneeie Elisa vidua Soler. germana Lluis. Enrio i Dolore germene platee
Santiago Llopart. Glòria Soler i Josep Sunyol, ondea, nebots, cocina i famllie teta,
la lo ad social "MIGUEL SOLER ELLAS", la casa "JOSEP SUNYOL 1 GArifilfiA" i el
perihelio "LA RAMBLA", en assabentar Ilurs amire 1 conegula de tan doleresa pèrdua
els preguen que la tinguin present en llur a orariens i que ce serveixin assiallr a
la casa mortuòria, cartel' de Londres, número 188, avui, dimarts, dia 13, a dos cit./arte
de quatre de la tarda, per tal d'Reempanyer el cadever a l'església parroquia] Je
Noslra Dona del Pilar i després a/ Cementiri del Sud-Oesit.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

AL

:-alv:Inient ha portal a deete dilema e. 1 mes de febrer dal I'Vr ele
segtnents ser vels:
(erutes memelis, 4; incendie, 23;
petils incendie, 1 5; eeteleneies,
1 2; falsits crides, 1; reentieixe•
mente, 3; expleeione, 1; emgelas
menta , I; retens Je prnvenrie,
diferele acracia, 53; amb uni lote: de 109 sierren:, que han eilst
preelats en la forma següent.
l'er la Caserna Central, tua; pel
quarteret del Pare, 11; pel mime
leid t de l'Exposeeiie 16; pel quarteret die La Sugiera , 6.
En els Irerveim d'exlinció d'incendie han netal utilitzades
boquee de la enitalitzaciä general
le ja via pública. La «rada del
servei mes important ha /s et al
de 517 hores. El material gran
utilitzat en els esmenlats serveis ha estat el segiient: Asilobumbes, tia; autolritiesport ne
personal 1 malerials, 9i; amoescala. 1; escales iieriee, II; atil
tractors, 9; bomba de 30 me.
1,

:

D1A

i jutjats

CAUSES VISTES AHIR ANUNCIS JUDICIALS
A la Seccia Primera hi va compareixer Agustí Eebert, acusas d'haver causat unes le9ions a un rellogat
mea tenia al pis de carrer de la Cadena, on viu, a conseqüencia d'haverse barallat. El fiscal sollieite que li
los aplicada la pena de sis inesoe
darrest.
* A tus Seccions Segona i Tercera no es van celebrar vistes.
* A la Seecia Quarta hi va com.pareixer Endairl Perera, el qua l .
anant clalt d'una motocicleta i portant en el seient del darrera Joan
Vela en arribar al cierres de Casanoves, va atropellar un ven anemenat
Marian 3lariiiucz, i Ii produi lesions
a conseqüencia de les quals va morir,
i va resultar lesionar tumbe el pass
seseen-. El fiscal au sellicitar que li
íos aplicada la pena de deu meso:
ute reclusió.

VARIA
Ahir el metí fosa posat en Ilibeetat,
despeas d'haver dipositat fiança de
cinc mil eessete5 que li havia estas
assenyalaaa. Eneganitzarlor del cutpionat de ball de l'Olynne:a, senyrnr
Alfred Mueca L'arrendatari d'aquel'
teatre, senyor Doroten de Carbe s , ha
presentar un escrit eollicitant pren are
part en la causa que s'instrueix contra el suyos- Muece
*La policia va posar ahir a disposición del bujes de guardia Pau
Fi g neres, el qual está reclamas pel
Jutjat de Sant Ecial pel deecte d'esta 1 u,
cerner de/ Baluart, de la
*
Bereeleneta, es va pramoure un aros
esciindal i va ésscr deeneut Antoni
eeelna i Petunia el qual. en esser
cencluit a la delegació cs va insolealar amb els guàrdies i els va agredir.
A conseqüencia d'alzó va ésser posat
a disposició del Tribunal d'Urgencia.
.4 llevara del Jutjat núninero setze,
van deelarar abt els duu e individus
que van iseer detinguts a Badal 'na
amen motiu de rasracament comes en
un bar de rAvinguila del 14 d'Abril.
Els detinguts s'anomenen Pere Seisches Garcia i Celedoni Gonzalez
Boira. Des dels primer, moments van
coniesear que havien seres part en l'atracannent. Peree en misser al Jutjat
van negar en absolut la seva particis
pació en l'acre, tot i haver-los eetat
trsbada una pistola i Un ganivet al
clannunt. Van aiegir que si en els primers mornents ho ran dir, eeer
per esta ,/viar-se Assen maltractats per
la policia. Tots doe han estar proCeeSati nr1 procediment d'urgencia.
• William Nade, va den -ataviar
abur que trobant-se a la plaça de
Braus li van pren s ire el rellotge i
cadena, que eren d'or, i que valen unef
cine-centes pessetes.
* El fiscal de guardia va denunciar eliumenge els números dAde!ante" i "El Diluvio". Per ordre del
jutge la policia va recollir les edi-

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.—Divorci: Margarita
Fasanella Bover contra Francesc
Lis re, i Linares.— Desnonament:
Joeep Saint i Alegre contra Joan Sant
i Alegre.— Menor quantia:
Gibert i Ingles contra Carlee Mant.
>Cuy

Sala Segona.—Executiu: Josep Larrerce i Vsentura centra ).1quel Riera i
Tu s quelles.— Inciden!: Vicenç Riesen
Danate contra Josefa Liarcla i
Divore:: Joeep Ortes Fernende/ contra L'irisa Cuedres i Padilla. —
Polen-esa: Antoni Pecera contra Domines: Berbonet.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Tres orals per
lesions contra la salut i furt contra
Lltsis Fauttin, elanuel Rodríguez i
Isabel Senclie 7, respectivament.
Szcció Segona.— Tres orals per redeecasedienzia i dioses contra
Josep Díaz, Jean Rovira i Josep
dii respectivament.
Secció Tercera.— lane orals per
furt contra Erancese Aysra
i Manuel Suarez. respectivamente —
Un divorci: Carnee Martínez contra
Reinen Raiona i fiscal.
Secció Quarta.— Un oral per
desolsedianeia contra .antani Segura.
un altre oral per estafa contra Do .
lers Caetellvi.

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el seriar jaez de primera instancia e instrucción número cuatro de los de esta
ciudad, en providencia de esta fecha,
dictada en las diligencia de ejecución
tiente recaída en les autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos por
la entidad "Textil Martí Llopart y
Trenas , S. A." contra den Andrés Morales Garci a . se anuncia la venta en
púb lica subasta, Kr primera vez, término de veinte días y precio de avalúo
Po r lies, de los siguientes bienes:
LOTE PRIMERO
Una casa de dos cuerpos de alzada,
con su corra!, marcada con el número quince, situada co la Cuesta de Antón Pintado, de Loja, que linda per
el costado derecles con otra de Pedro
Cantero Ramírez, izquierda la de Manuel López /Mece y espalda, huerto de
Francieco de l'atila Torres, cuya finca
adquirió el deudor Por co mpr a a José
GiMillez Rodriguez, en escritura de
treinta y uno de diciembre último, ante
el notario don Jocé del Barco y Rubialee, valorada en tres mil ciento veinticinco pesetas.
LOTE SEGUNDO
Un crédito hipotecario constituido por
José Pacctti Marte= a favor del deudor, en cantidad de mil pesetas tiempo
de cinco alias e interés de un ocho per
ciento anual en escritura de catorce de
enero del año fideo otorgada en esta
ciudad ante el Notario de la misma JI:r3i
del Barro y Rubiales, en la que para
garantir la expresada burile y quinientas
pesetas más para costar e j 'iter en COMO
crédito supletorio el seiner Pareetti
constituye hipoteca voluntaria sobre dan
terceras partes pr o indivisas de una casa
marcada ruin el !Minero tres en ha calle
Cuesta de Sulórzaw,, parroquia de Santa Marea de la Encarnación. de Loja,
valorado este crédito en mil quinientas
pesetas.
LOTE TERCERO
Otro crestau de tres niel ochocientas
noventa y canco pesetas, e:ene:in/do pu:
escritura de fecha yeintieeis de entre
último, otorgada por el netarie den jese
del Barco Rubiatee en la que don Enr iqu e de Arroyo Molina, vecino de bala r , se obliga a devols-er la exuresade
suma al seiner atorelts en el plazo cli:
cuatro afios y constituye hipoteca voluntaria a responder de la repetida sUrna
y de dos mil pesetas mas como crédito
supletorio para gastos y costas, en caso
de ei ec uenne sobre una casa sin número, eituada co la calle de la Ceneepción
de la Nilla de Salar, sin que conste eis
medida superficial. Valorado este crédito en la suma de cinco mil ochocientas
noventa y CuICO pesetas.
Se ha srealado para el acto de reinase de tales bienes, que tendrá lugar
en la sala audiencia del antes expresado
Juzgado, sito en los bajos del Palacio
de Justicia, ala derecha, segundo patio,
el dia dieeiseis de abril prÓximo y hora
de lae doce, previniendese a los licitadores:
Primero: Que los autos c la certificación del Registro en cusUnto a cargas y en cuanto a :suplencia de titules
de propiedad , estarán de manifiesto en
la Secretari a del que refrenda.
Segundo: Que Iss que quieran tomar
Parte en la subasta, deberán previamente consignar en la mesa del Juzgado
una cantidad igual por la menos, as diez
Por rimo del precio de va/a:ración de
los bienes.
Tercero: Que el rematante deberá
c c/Me rmarse. en cuanto a títulos de propiedad, con !o que resulte de aquella
certificacien. debiendo aceptar las rat'na' y gravamenes anteriores y l e s erefereMes al crédito de la entidad demandante, que, por tanto, quedares- euhsistenses, sin destinarse a 311 eXtnc ,..5n al
precio del remare.
Cuarto: Que los gastos dc sub asta, y
demás inherentes liana la entrega de bi n
no: al comprador, serán de cargo del
mienso.
Quinto: No sc admitirá postura alguna que no cubra las dos terceras partes
del precio de avalúo.
Barcelona, diez de marzo de mil noyecientos treinta y cuatro.
El Secretario: P. H. =- Ernesto Pas
cual,

la en pública subasta por primera vez
y término de veinte dial de la siguiente
finca: "Casa en construcción que se
compondrá de bajos y seis pisos altos
divididos de planta y dos viviendas, situada en esta cuidad, barriada de San
Martín de Provensals, con frente a la
ca l le de Vilanova, de sueerficie c:ento
cincuenta metros ochenta y ocho decímetros cuadrados, equivalentes a cuatro
mil cuarenta y seis palmos sesenta y
tres dechnetros cuadrados; lindante por el
frente Sur en una linea de siete metros
ochenta y un centímetros con dicha calle de Vilanova; per desees Norte, con
terreno de don Francsco Moya; pOr la
derecha, entrando, Este en una línea de
diez y nueve metros con finca de don
Juan Leva, y por la izquierda. Oeste,
con la de don Narciso Saus. Inscrita
ss el Registro de la Propiedad del Dise
releo del Norte, tomo I 3 3 3 del archivo,
libro 471 de la sección 2.. o de San Martín de Provensals, folio 133 vuelto finca número 1335 0.
La anteror finca se saca a subasta
por la cantidad de ciento veinte y cinco
mil pesetas en que se tasó en la escritura de préstamo hipotecario que sirvió
de título en estos autos.
La celebración del remate tendrá lugar en la sala audiencia de este Juzgade sito en el Palacio ele Justicia el día
anee de abril próximo a las doce horas,
bajó lee condiciones siguientes:
P rimera.—No se admitirá postura alguna que no cubra las dos terceras partes del avalúo.
Segunda.—Para t am ar Parte en la su
-bastderánloicsga
previamente en la Caja General de Dzpastos 'te esta Provincia, una cantidet
igual, por lo menos, al diez por cierne
electivo del valor de los bienes, sin cuso
requisito no serán admitidos.
Tercera.—Ims gastos de subasta y
paga de derechos a la Hacienda vendráa
a cargo del rematante.
Les titulas de propiedad de /a descrita
finca están de manifiesto en Secta:sería
pira que puedan ser examinados por los
que de s een tomar parte en la subasta,
previniéminse a les lictadores one de/serán conformarse ron ellos y mire no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.
Barcelon a . echo de marzo de mil noveciento treinta 3 . cuatro.
El secretaria — =José Dalmau.
Procurador = jnq Revira.

VIDA CORPORATIVA
Han estal cursats els següents

teleerarnes:

"Gijón. — Federación Viajantes Centieionielae. — EaMbra
Vial jant COrredor 13 epresenta/11
Catalunya miela preteela aixecada costra Feelerin s ió presencial
Antela/da centra comerciant
atropelle eempany lineSlte eit la
seca laber professional.— Elies,

president."
" Fiellt. Sr. Preeident Ceneell
Ministres — Madrid. — Cambra
Viatjant Cernedor' Representant
Catalunya consideran l menyspreada dignilal professienal
atremellarnent inqualifieable ro-mes comerciant gijonene centra'
eemipany prolestern respertuoeainent davant imacciti del caereici Hure funcione'. — Elies, preei nlent."
A l'asee:Id-den enhuere+ celebrada per l'Assolacel Ferretera
fou constitult el Cuneen Direetiu
‚e, ni forma segiient: President,
Jea» Aine: cice-president. Josep
p alma: secrelari. Joan Redreguez:
vire-secretare Carniseee;
rornplador. Leovigild Ripoll: tresorer. Lluis Fa n- igle: vire-tresorer. Joaquim Aguilar: biblioteeari. Eulogi lb/diez: delegat de
Cultura. Joan Coca: delegat
Vieene ilitai/ar;
delegat d'Aceite Social. Alcite

el necee.

Denle, dinmeres, a les onze del
metí. tindre Iler a l'estatge social de la Seoielal d'Antors de
leatalinlya la Junta general ortli,

neria.

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el seanor
juez de primera Instancia del Juzgada
Mime n) 1 4 /le los de esta capital, el
providencia de fecha veintiocho de febrero filtirms. dictada e/1 los autos de juicio
ejecutivo prnmovides une don José 13 0 liart Castells contra don Angel Canes
P e ns por el pre s ente se anuncia la ven-

ANGINES • GRIP • REFREDATS

Amb el fi que els nous
eials con:tb./Mil lamba a l'obra
i ple in ¡roben consolidada, en
la (hurera reunió general de la
"eletna d'Empleate en el Cemere
i Iruhistria de Barcelona'', enrrer.
i te Fontanella, número In, isegon,
erg Na acordar establir uns dreta
‚l'entrada cariablee, segons l'edat del sollicitant. S'avisa,
lols tequells als gneis ptigui inIls rPeear. que els esmentats dreis
d'entrada enmenearan a regir
definili y ament des del dia prime r.
d'abril cincela
La nnva Dtreettva de l'Aseeensile Narional ‚l'Agenls deeeseenrames ha reell rondenar per
mm um eurt tertnint el pagamel
de
dreis dengres a l'esmerilada enti let t, a II ete facilitar
la 111151Siti
de teis els gestora, tenint en
0.-,nipte la propera eidlegotei6
obligatòria de la litem. . segens
proposició de hei preea en con,
eiderariet pel Parlament mamad en sessió del dia 6 del eorrent. A l'eetatge de l'esmentada
Aeeociame. Rambla deis Estudie,
memere 1, primer. primera. tele-.
Ini 21821 , es facilitaran Iota mena d'informes i dades respecte a
aqueela interessant qüestie, que
afecta els interessos de l'aseegurança peina.
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BASQUETBOL

La primera eliminatòria per al eampionat del alón

liatacid

LA VUITENA JORNADA DEL
CONCURS D'HIVERN DEL
C. N, BARCELONA
ELS EQUIPS D GUANYADORS Efç
CADA GRUP
Només se celebraren les primeres partides que
VEUREM UNA NOVA
REVELACIO?
la Federació havia suspis. -- El Laietà - Iluro,
Diumenge al metí se celebra, a la
però, no es portà a terme. -- Bons resultats del
piscina del C. N. Barcelona, la vuitenz
(1 • e de la trinicra higiaa)
cquip que, encara que inferior, va Sonsa i Dean e enec Lapez. (Parten SaLuxemburg - Alemama, 1-9.
jamada del Coneurs d'Hivern, entre ele
Bages i el Cadci.
cretada en aquest interrogant: iacon- presentar sentare batalla. Pera pus- marreta venia i pantabon bla ne
Breu comentari
A PARIS
equips C i O dele dos grups. D'engi que
la rnajor superiordat 1eCtli- eats aqueeta mientes, reauip de ParFranca - Suissa,
L'EXPECTACIO EF/MERA
Per a diumenge al mata estaven taenent deplorables, ja que eepecteclee seguiria
hom ve celebrara aquest eoneurs, en fer
ca espanyola eliminar la /Mecen') de tugal va fer l'efeete d'un bala d'oxiL• eqnip espanyol entra en joc con- A AMSTERDAM
anunciats diversos encontres, entre com el que presenclarem diuen :non pon
la ressenya de cada jornada hora danava
ells el Laietä-lluro de Matara, que en favor de sectors que es titilen d'es- joventut, de plenitud iisigues dels gen que s'evaporava lentament, fins
llo1anda
Belgica
9-3
tra
preferencia a l'actireei6 del P rimer gr-lp.
el vent. Una hala que partera de
,
portuguesos? 1 be: la resp0:,:a ha arribar a l'extrem de desapareixer per Langara
encara que no podía ocasionar varia- portius vcritat.
i que va a taute al; pea; A LAUSANA
perque el fet d'eetar cempastos els seas
es tat que la eienaia ha veneut unta complet. Aleshores remata espanyol
cions en la dassificacia, no per aixo
Suissa B - Franca B. 2-1.
equipe per nedadors ja coneagrats eernAquesta partida fou bastara dempta legada me; la jo y el/hit. Espanya ha evolucionava en la forma i Ilne per uit Ventolrä, de aprofitada p er aquest
deixava de presentar-se interessant, lada. t a que finendansaa juga anal, bata
per tal eme ¡los
pre s'hi &Maya la nota mis s abresarresultat vencedora aerque les croes em tenia per convenient. Quant a la mera vegaela en Reis entri per pri- El que opinen del parta tint.
car per als nostres bons aficionats,
Inc. El partit conembaúle &duce. El l'ame, ja Un
solament
es
partit
Muta
sentare
van
denotar
brillantor
del
tille
una partida de tal envergadura tolo- cansat de Eestorc que Las .0 haßlit de
Avui,
hem d'alterar aqueas ordesplaçaven a ten punt equidietant veme en els rnoments en que el tinua ruganit-se a gran tren i, per alguns protagonistes i per- dre que pera,
met sernpre bona lluita j joc
ens hav fern imposat ; l'actuació
rendir :hiera els blau-geana, tru;ht cec - del ventee, laonze espan ) ot, ep el espanyols Van trotar una restan:enea. talo, reeu.ta interessam. L'onze versonalitats federatives
del segon gru ja aje; t 'hi mereix. Ne sigmell es l'anta que porta el comanDissortadament no fou alai, ja que ta thinultat per batee l'entusiasme dels transmite
de la huila, acose que la terina.
per motius que no san del cas espodar/lefa de l'atac, Els poruguesos ranifiquen aquestes linies ca ta censura per
El senyer Carda Sri:azar:
Finalment, pera, la superearitat
PRELIMINARS
sar, fou necessari ajornar-la per a un tea n e ca dels franceses s'imposa amb ca- sea a actuada estigui d'acord a nett el
res vegades aconsegueixen passar del
-El seleccionador nacional -com SIC nedadors del primer gr up. Velen/
reeultat,
va
efectuar,
no
obetant,
)111a
a
Madrid,
é
l
Diumenge.
nun
centre
del
terreny.
'¿amara
reata
altre dia.
es Parla
natural- la victòria l'ha deixat sa- remarcar solament els posititte progre!.
inräcter definan) per ne etent-li surtir ven- taita leen remarcable. Observant leo
A Manresa, en terreny del Blan- cedor per alguna diferencia.
i sols una jugade etue Zabalo tisfet. Creu que en aquests monteras ens que en cada nova jornada ene la
del peral Espanyalinks u eurein que en quasi toleS su el'altra enea que
lj Huera fa que ell hi intervingui. no cal parlar de variacions en
queig, es disputä rencontre Regenrequip viraran oferint el segon greta rom a
Deepres d'avene reseeltats, dancs, Marear III; 11[1;1 pulule prr tal de iel- Portugal. En tote els llocs eentrirS
ta. S. de Cornellä, partida que a /a quedare,' qua:ira:Jis per disputar lana
de ;a i/01113Ciri, penyes esportiece , cu- L'alee eeleanyol eontinue i és prefe- nacional, i que, diumenge. a Portu- preve que Oren ares aquest roncare
les homememes. Iniclant r ab serea e ea
reina ciutat despertä molta especia- contre Innal I s Espanyal i la Suelete
lis, etc., linm MI %CM hules lile par- remitido portal per j ata taquera.) , de gal, el rnateix equip d'avui ha de inh tono la v nI'.uutat i entusiasme datas
per la eletensiva, ens trabeni epa. lar ele) mata que a la mula alta de resultes de la qual Espanya
da. I certament que els espectadors
debutante i que eran a neelatiors han
es belio- defensar els colors espanyuls,
L'arlatratge, &Ademes....
amencoeee va estar VII a n i ttent itdrlät
no en sortiren gens detraudats. I es
velvIn a, a l ' haniartin. Itom diría que ficia del primer curner de la tarda.
comares la ¡menea') que el ponía a orl'carcldni i Zabalo:
Despees
d'un
breu
deseaas
s
.apresseencertue
per eXtreill; el defellSa, ele- len ara: nionients. el Madrid, apassio- El tira el mateix Corotiza,
que un xoc entre dos cines de forces t'en per a la partida definitiva (que fan
amb
la
-Els
dos jugadors catalans no ganitzar-lo.
gant, segur si es vol, amb un vstil nat pele conflictes socials que ara precisió de costean', ¡ es produeix intan anivellades ha de produir for ç oD'aquest grapat de debutants, destaca.
amaguen
que
no
han
pogut
donar
ju g ada en terreny de la (Inflo. ) blaus tina mica impressionant, va ésser el salí elesenvolimen, queda desplaçat esperadament rut bell enrenou. Resament una lluita emotiva en extrem, ¡ blanc -binas.
de si el Sell normal rendiment. Con- en primer lloc, l'especialista de bra2
que va brillar al camp de Chamar¡ provocar un bella demostrada de
pit Querol, un nedador que en la sena
aqueats
afees
ocugueiro,
Chacho
¡
Lángara
preven
inque
per
complet
i
firmen que la desconeixença del terA lee ordre a del senyor Gironès els tira Quincores, per la regularitat que
la boniquesa del noetre espora, cirprimera cuerea del cancurs ene sorprenpen III/ eegon ala en l'ordre del dia. útilment d'aconseguir el prinnier puna reny els ha handicapat, ¡ que
cumstäncies sempre plaents als bus- cincs s'arrengleraren de la segiient ma- va palesar durant tota la Beata, és l'els carrers medrar:u-e, per les ma- Finalenent Langara, d'un tret invisi- ren amb interés e/ segon partitespeper mea per l'estil i pel temps adanseguit
nera:
tal segada l'element que n'es va des- ttieules dels entars que per ells ht ble, ac onsegueix marcar al cap
emetbolistes cent per cent.
de tal de situar el futbol catala al 'loe une en la jornada de da/merme passat,
C. D. Espanyul; Rodriguez, Hernán- tacar-se nie tota la resta. Al seu
En aquest encontre, si bé corn ja
tat i caneiderant-In ja rem un bar, ert*,.
es bici! d'endevinar ;a gran tres mimas. - Esfranya, j • Portu- que li correspon.
transiten,
tea el nostre Zabalo, el eleiensa lt gnantitat gene iorastera que ha gal, o,
lista, ene en rprengue tinvament porqué
era de suposar i diem mis arnunt, es der. Gago, Brutales j Culi.
Zamora:
S. Patrie: Coeierch, alaunier, Font, la precien'' , una caracterietica dile- %amen
Els espanyols, entueiasmats
fer e/ primer llene en ele roo metres
constata una anivella c ió de meces ex
especialment
de
Portugal,
Barpei pa-L'etern capita de l'equip nacional
rent a la del sets e a rnpany, però que celona i Bilbao, Per via ferina tambee blic, domine» ara amb mes persietene; factor terreny decidí per-trema, Arnaud ¡ anchen.
de braca de pit ernprä t mirad 30 seestá
satisfet
del
triomf
dels
seas
Aquest
no
obstant
el
natuencontre,
en
el
fans
coincideix,
no
ea
pus
estar
quin bando' s'llavien de decantar els
han arribat dos trens especials Pr o cía. Els partuguesos sembla que <lefa- "paularais'", Espera que els seus subor- gara. 3-10, que if el millor temns arendos punts. El C. E. de la Comarca de ral cansament que innaerava a les files a l'alçada de les normals actuacions
seguit de ton' els nedadors de bra g a de
-cedntPorugal,semqn Beban per la ineficacia dels seus atece.
Bages temí un dels millors encontres d'ambeleis cines, mie ostensible en els seres. Zabalo, que leavia de tener cura ele "serniespecial" de Barcelona. Per Solainent López, l'extcriar esquerra. dinats S 'anublaran mes endavant
pit tue participen en anuro Concms.
perfectamen
t
i
màxim
que
Espana
tara
un
francesas,
iras
jugat
al
rengles
del
marcatge
de
l'ala mes rápida de aquest 'notita els llore Inés remarca- esdesi perilla 3 per les seves &tent- enis
Tenint en carena& que Overol ha anat
que 1¡ hem vist, condició que Ii peri hon paper en elcampionat que suara
tren que permetien les torees respec- requip portuguee, va denotar Iras- Idee de Madrid es veuen coneorregu- rápales incursiona Celaurren i Zabalo,
/meré fer-se amb elle.
millnrant can e tentrnent la leva farrea,
tant la manca d'aquella seguretat tan dissims de visitante. La venda de lo- per tant, es veuen obligats a intervenir eomenea.
La U. S. de Colmen. no obstant tivo.
tea i nedant s empre sense !taita, ja eme
Mr. Van Prag:
En els primera deu minuts a Iluita peculiar seva. No °testara la seva ac- calilate ha quedat des de fa dos die; energicarnent, en evitacia d'ulteriors peita guanyat tate, le e cursec netarrent desdemostrar a bastarnent com es jus-L'arbare tueca creu que si Es- tacar, pedem admetre que el dia que
tificada la seva classificació en el seu bou idielada. Marcare)) primer el3 tuada no vol pus die que loe desde- tanrada, la qual cosa in cal dir que ri!ls. Salvat d'aquests as-anear/lenes
tira
gruta del qual és un dels capdavan- blau-blancs: ho feren després els blass eertada, mina que fou etsmareaela a :teas d'un foraetcr Ii ha cstat una isolats dels visitants, els e s panyols san panya acola sempre com en aquest eta 0c 0 1 16 de retar ende bracietes
ters. no aetua com ens té acostumats. i fins arribaren a podar alge») asan- dama petita irregularitet. l'er tata, noea ben desagradalae.
cale ell. !era' alesharee (luan deels que evulucioaen sempre en terreny Partit, és un del, equipo más impoetanta que acendran para en aquest mostrara tust el otee val. En les imporLa seva actuació no ion tan reeixida tatge. Pern n'entre anava passant el la defensa veiran que re una linia
El començament del partir esta eramic. Partem deu minuts de jac,
com en altres partides. I aquesta pe- rena les rcç ai r de l'Espera,' ! ta t a, iniao. 2Iblida que ha de continuar ande la anunciat per a lee 4 lustre de la tarda. regi,trat en els nostree apunts el quart Campanea
tants competiciane d'a q uest any te Ima
mateixa formada. La linea mitjana Mu la abans d'aquesea llora, les avin- cOnner de la tarda, que, tirat per Golita diferencia de rendiment &otea el sant per la seva mes gran efectivitat
Raid Vieira:
maenifica nen s ia per anemone-ha. Per
oferia la particularitat ele la inclusa', gucles que porten ni camp de C i ta- rastiza, és rematat fulminantment per
set/ origen, creiem, en el factor ter- comenca 3 dominar,
-El president de la Federada. Por- la nae tra pera esperem confiate que saEl cansament que apuntaren els fran- de al areuleta en el (filia Item ele !Mg maulea el Pasada de Recaleto e i de Langara per nutre els portuguesas per Maltesa no vol excu e ar-se pel resul- rat e ara el 'tete ha fra fine avui
reny.
L'altre encontre, el C. N. Sabadell- cesos en començar-se la art da santen_ centre: Marculeia, pera, tot i estar ia Caetellana, entre almes, es traben segona vegada. - Espanya, 2 - l'orlo- tat d'avui. Espera que Portugal es
De le trata de l'encontre oadern reCede:. contràriament al que molts sifica a mesura que pasearen el * manee. temertat. va palr n ar que es mur' i, canvertides tri Una iilera iimaea hohle paf, o.
rehabilitará en el segon paran per marcar cana a mata an vibra Feota:miaus:e
a
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L'Espanyol, dones, no bague d'esfoeNil, 101 5
Setos trup
La jornada internacional
Cinqtid 1 le '', Manid.
Carde gaire per a qualificar- .e
Preu:
3
pessetes
ro n : o fl 2-12 rudos.
IIIARLUOEA - OUTIERREZ
sbe Pere A g raz C. NI. Barcelota. arribant-hi en mis que mitjanes conde la Copa del Ilön
rruir A :
femfe;
neo.
dicione fisiques.
r -nrin n !
retro,
con Ira
}leo aci ele aetree resultan% que es
L'a!tre Semifinal. l'encontre Patrievutte: Ernest Multar
Fnuip
nurse
registraren en la jornada de diumenge:
SALT DOIM.F
ASTIGARRAOA TIODO110
hatendincia, dona lloc a incidents cerTm,
els
equins
d'amNd acres parA LUXEMBURG
Ruud i Ttichner, 32 metres.
een efectuar% enlate

Campionat de Cafalunya

Espallya, superior tionicament a Portugal, aconsegueix una
performallça mai igualada en l'historial d'aquests partits

Esportsdelien
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Una vida

enrontee.

LA PusuorrAT

DiMar ts , 1 3 de mar(' de 1934

ELS ESPORTS
Atletisme ELS ESCACS

EL CAMPIONAT D'ESPANYA DE FUTBOL

L'Espanyol obtingué

una bri -

llant victòria sobre el

Räcing
del Ferrol.- El Sabadell guanyà
amb dificultat el Celta
partit

Constància - Barcelona ea jugarà dijous

El Campionat d'Espanya

panyed va aconseguir el gol que
Iota set , despres d'un bonie avant.
personal eflriondo que remati,
amb un tul fortissim. I tixt,
amb aquest resultat. actibä el
partit.
Va arbitrar el senyor Vallo na,
els equips eren:
Espanyol: Florenea, Oc u. Mita,
Martl, Soler. CriSliä, Pral, Edolmiro I, 'hondo. Edelmiro
Bosch.
Racing del Ferrol: Gunsp. Par_
dc), Moreno, Silvosa. Bast errechea. R o nutaldo. Torralba. Surede. Pueyo. Gagigay i Rubió.

MARTINEZ I L'AIRE LLIURE.
- C3AR - C3AR; a. - P4D COMENTARI
VENCEDORS DE LA CURSA
Hem rebut una atentissitna carta del P4D, 3. - P4A - P3R; 4. - CA DEL C. E. BLANC I NEGAR prometa
AA;
5. - D2A - CD2D; 6. - AA
de ia Pedel'aele Latalana
El C. E. Blanc i Negre, novela
entitat en les tasques atlètiques. celebra ahir al mati una cursa reservada a corredora neòfits i debutante
en una distancia de cinc quilómetres,
en la qual van participar mes de
:inquanta corredora.
La prova constituí un brillant
triomf per a l'atleta del Club Esportiu Aire Lliure Manuel Martínez
per al seu Club, que conqueri el
primer II« per equipe de tres corredora.
Vegi . ; a continuacie la classificació del: primers corredora arrihats
a la nieta:
Manuel Martínez. neetit, Aire
to in. 3 s. 3 cinquene.
2. l'eh', Sanchez. debutant, Nurmi.
3. Josep Colonia, nteMit, Aire
Llture.
Josep n'arte:. ídem, Sarria Eoportiu.
5. Insep Esteller. idem. Blanc i

que agrarni rivament.
/iteres <lunes consideracions indica
-que el nostre primer emitan:sine tetlerattu vol portar a la practica i estabititLacio d'un agrupament de pertodistes cscaquistee". 1 destja que e:9w= el nos-

caes,

tre pacer.

Com no pot per menys de supoiar, ene
plan que es portes a ta practica aquesta idea, pido que (ara aproximadaniat
un any i tnig, quan encara érem a Barcelona, se n'havia parlat atnb mott oirtenis d'aquest projecte i recordent hacer estat reunits tots els periodistes que
signaveni enanques d'escacs amb aquest
objecte.
Tot el que sigui enaltir ele eseaca,
cont és er aquest fas, ja que organitzant ele seus periodistes sempre es
creané% un esperit de solidaritat altatnent
beneficies per a la nostra premsa, sera
una cosa que defensarem.
Ara be: creiem que els periodistes
han de tenir completa llibertat per a la
seca planta ¡ Dure exposició de les
seres idees, i caldria que fas una entt.
tat completament deelligada adhue de
la mateixa Federació. Ante no vol dir
que la Federació endegui aquesta aspiraci, que is de tras, pera romanent al
marge cense cap tutela sobre la tutura organització.
Com que caldrà escoltar tots els coli .
panys periodistes, ja tindrem l'ocasio
tle veure Hura parers, amb la segureta:
que poden comptar sempre amb la nosIra collaboració.
Agratm la felicitació que ene adreça
l'anafe Ermengot per la nostra noca
aproximen', al periodisme escaquista i
el seu oterment de la corporació que dirigeix ; podem nosaltres afegir que ara
con% alune té aquestes columnes a la
seca disposició, aixf com per iota causa
justa en pro dels tarare.
DI VULGACIO
Els finals que mes importancia tenen
són aquella que es preeenten en la practica, u erre aquests sOn por> coneguts
el de rei sol contra dos alfas i contra alfil i cavall.
Quantes vegades s'han denat Per tau
aquests dos finals, quan hom tenia-les
;a partida guanyada, ja que is molt
trobar les jogades precises particularment en el d'al fil i cavall , i per mes
que hom Pensi i improvisi no es troba la
manera de Sumar.
NosaltreS creient d'utilitat divulgarlos i arnb aquest fi inviten el que
els conegu que els aprengui i qui u'.a
tingut oblidats que els repassi.
Considerem com a posició final el
d'aquest diagrama:

Borsa j Finan.ees
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
Les primeres sessions celebrades
aquesta semana en el sector d'operacions
a teman' es desenvoluparen en un amhiera molt diterent al constatat en jornadee precedents, Ja des dels primers
inontents de la reunió del Borsi hom
nula una major disposició operadora, en
particular pele calor, carrilerS, tónica
que fou mantIngua durant el curs de
la sesió i fine al darrer quart d'hora
de Borsa. Aquesta reacció rcpercuti sobre els rancie, ele quals donaren mostees
d'evident fermesa, (iris a apr o par-se latí
de la sessió, en que es can apreciar IleuarteN pirdues.
Despees de la mica s'inicia una noca
represa i es cotitzaren: Norde, 5230;
Atarante, 47' 10 ; M. Rif, 6t'so.
Celehrem aquesta rellana registrada
en el mercat especulatiu, pera cal que
transcorrin mis quinte dies mes, per
veure si té prou sol ide s a perqué pugui ésser considerada com a
tal, o 'tomes es una de tantee oscilación' a ,M estem acnsturnats a comprotoar aquests darrers temps.
Tanca finada pet Mencat Lliure de
Valore en la reunió de Borsa:

- P3R - C4T ; 8. - A3C
- P3TD; 9. - P=P- PAN?: lo. -A31) - P3CR; it. - 0-0 - CXA:
12.-PTxt.: 0-0; 13.-TRtD - A312;
r4.-P4R - PXE; 15.-AXP - C3AR;
i. -B2R - D2R; r7.-TDtA - TIC:
t8.- C5R A2D; to.-A3A - TRiD;
20 -R3R - R2C; et.-P3T - A-R;
22.-P4CR - r3T; 23.-NCR - TiCt A ;
24.-P5C - PXP; 23.-DXPC - T
.26.-D3R TDtA; - C:C;
48.-TtTR - P3 4 ; 20-C311 - P4CR:
3o.-TtAzR - A2A;31.--. 45 T - DtR:
32.-A XA- T X A ; 33 .- D 4 R - AXPT;
34.-T7T+ - R1A: 35.-TXT+ DXT ; 36.-PXA - TXC; 37.-05A P3C; 39.-T7T
P4 R : 38.-TITR
PXC;4o.-TXD-1- - RX T ; 41.D5D+ - RtA; 42.-PXPR - C2R:
43.-D2D - TXPT: 44 . - P X P - C3C;
4 3.-D7D- Abanhonen.
PROBLEMA NUM. 2
Shinkn:an
In
liolorr
-La Stratigie - , mar( de m0 9
Negree, 4 peces
- P34:

Mate: Sembla que els drena
vulguin soslenir-se, paró per la
peca acceplació d'aquests fabricante es per creure que no /Dará.
possible tul fermesa, 1 amb rAer.i
inotiu perquè com sigui que íes
existencieS de ferina san en nombre respectable, el que er pugui
adquirir ho sera /tomes que pee
atendre les necessitats mea pr,•cises. EI que es portä a termo.
va ASSer procedent
- 32c pies.; Berlanga, ß 5215;
Sahagún, a 51, i Fróituelit, a 51,
posat tot dannint vagG origen.
Ordi I oleada: Val manlenintse els preus traquests d ts gimeres, peti, aniti poca demanda. LA
t:Milzaciú vi g ent ee per l'ordt de
Castella. a 33 pessetes 1 civada,
a 3050; civada Ettremadura.
vena , a 31 , i ndsti ß 3050, pat.t
lambe tol ert vagó origen.
Deapullee: La manca de ron.
stint per a aquestes fa que ei>
preus no tinguin la ticantor
Ires dies i que mes Rviat tendelzin a afeblir-se una mica Inés.
Deis Nitres geittee3 ei, farem
referencia en suceessives ¡nforrnacions.

RESUL TATS DE LA PRIMERA
ELIMINATORIA
Espanyol. 7- R acalg de
E: Ferrol. t.
Sabadell: Sabadell, 2- Celta de Vigo.
17:a: Constancia - Barcelona (ajores: '•
3.
Ceuta: Ceuta. 3Múrcia: Club Deportivo TeneriTanta
Alça
fe. 1- Hercules. 4.
Din u anterior abai.ea
Negre.
Span
2
Baraca:do,
Baracaldo:
loses Berenciteres, ídem, j. A.
tint:. 3.
P.. de Sabadell.
Nords
5 1. 90
49'45
-I- 2'45
7. Francesc Devesa, idem, Blanc
Logrofm: Logroho. o- Múrcia. o.
.Alarants
A- 2.20
4 6' 95
4475
Valencia: Valencia. 7 Racing Sani Negre.
Andalusos
14'75
14'+0'75
El Sabadell guanya el Celta R. Joan Sentís, idem, Aire Lliure.
tander. t.
Oren5e5
1750
17.25
+ 0'25
9. Josep Marti. idern, Aire Lliure.
Coruña: Coruha, 5 . 0nuba, o.
Transversal
-per dos gols a un
2 3' 50
23.50
MATERIALES HIDRAULI0011
lo. Manuel afollen. ídem Nurnii.
Pamplona: 05asuna, 2- Athletic de
af.
Rif
6o
'
6
60'25
-1- n'ata
Li calia al Sabadell un lesultat ti. Manuel Barraquer, idees, SarMadrid, o.
ORIFFI, 8. A.
Filirines
0 3'1'4.
3
304'i.
Sevilla: Betis. 2- Levante.
ria E a portiu. Fine a 47 ,:aS.
molt mes favorable per a lente
Explosius
13375
1 3 2 50
+ 125
Saragossa: Saragossa, i - Arenas. o e sperances de continuar el
sificats.
Aigiies
170'65 171'-0'33
Domiciliada
d'Espanya. i. per lata, la CLASSIFICACIO PER CLUBS
-Chades
34 I '- 34 1 'El Torneig de Classificació pionat
a Vilanova j La tiditrú
mínima
Petrolis
dilerencia
que
registra
Primer:
Aire
lijare,
1-3-9
=
13
540
5'20
+0.20
De confunnitat anib ej que
diumenge el laureado r al camp punts.
RESULTATS DE DII./MENGE
La tanca anterior de Transversal és disposa Farticle 12 deis Estaluts
Segon: U. A. Nurtni, 2-10-12 =
de La Creu Alta, gairebe poden'
Andreu - Terrassa
del
dia
23
del
passat
ferrer.
del
dia
6
eirr que representa per al nostre 24 punts.
siieiuls, els senyors accionistes
del mes que som la corresponent a An1 creer: J. A. P. Sabadell. 6-8-13
equip l'eliminació del torneig.
2-I
7e5a - Puro
dalusos: del 7 la de Petrolis. i del dia 8 d'aquesta Companyia sen convt,27 punta.
1 és que el Sabadell, amb tut i
cata a la junta general ordinatu
la de Filipines.
Quart: Blanc i Negre. 5-7-16 =
La puntuació
jugar gairebe ainh requip com- 28 punta.
que se celebrara el dia 25 dei
BORSA AL COMPTAT
mes que som , a les onze del mati,
plet, defrauda per la poca efiCinqui: Sarria Esportiu. 4-11-14=
Els rotlles d'obligacions mantingueren
8 6 2 o 18 9 14 cacia que posa en el joc, puix
en la sessió d'ahir la tónica constatada a Via Laietatia, 3d, barios, BarBlanquee. 5 Peces
8 4 2 2 11 7 in que hoin esperava que faria moll 29 punts.
".1a7u.uenc
n3-r7-1830
punte
S n sei lianti,
en j ornades precedente, sense variacions ,eluiia, per deliberar i resoldre
Mat en dues jugades
8 3 2 3 13 88
7e7715:Sa
Aviació
apreciables ni en activitat contranadora sobre el Batalle taucat el 31 dd
La enlució el dimane vinent.
8 3 1 4 12 16 7 mes del que feu.
Manresa
El Celta va saber-se aprofilar
8 3 o 5 13 t t 6
DR. A. VILARNAU nue is de regular importancia, ni en can- desembre de 1935.
vis els guate, en general, no registren
d'això,
j
Ennic
interes
Des de la data d'aquesta con1
6
11
posa
que
8 i
23 3
Sant Andreu
ocillacions remarcables.
ion de que la diferencia en el
vocathria lins a la celebració eh:
FI
mine d'Efectes Públics es veu un
El Torneig Català
marcador fus la inós curta possic mes artiu que en dies anteriors. Els la junta, estaran exposats a les
sible.
UN SOPAR
soltes ranvis. nedo. no presenten variarían!, oficines de la Companyia i a
RESULTATS DE DIUMENGE
El primer gol fou mercal pel
remarcables , i només és de notar la tó- disposició dels senyorS aeCioniaDE COMPANYONIA
¡-0
lollet - Espanyol
Sabadell ¡ obra de Gual en rema_
nica dele Interior, que queden a nivells tes per al seu examen, el Balanç
a;
restaurant
Migue
lloc
,adalona - Ripoller
Dissabte
lar una bala que venia de Darun sic fluixos.
ATLETISME
Á els seus comprovants.
1-I
d'hornenatge que
:'•tatt Cugat -Júpiter
Ohlicacions Tresoreria Generalitat
celó: aquest punt es produta al Núria un sopar
Els senyors accionistes tindrún
2-O
santboiä Granollers
Atlética. organitzadora del usrien de cotització. roo'2N.
l'Aero Club Popular dedicara ale seus
Arrió
.k
cap de vuit minuts de joc. Onze aseo :101s que darrerament han °Min.
cura de donar compliment al prede marxa i i Cros
1.El
gnu)
d'Ajuntaments
prossecueix
ben
minutS
mes
lord,
Mete
remata
La puntuació
gut el titol de piiot, i entre ells la
Eemeni, fa avinent que el dime- dispneat. i horn aprecia una major die- viligut en Fallido 13 deis Estael gol de l'empat.
tuts socials, i en conseqüència
senyoreta Vives, que és la segona
cree vinent, dia 14, a les vuit de la ponibilitat de numerari. Aixét fa nue
S 3 2 1 20 8 12
A la sepulta t ' art. el Sabadell dona que a Catalunya obte aquest
vetlla, a reentge de la ,A. Nurrni diverses erniseions operades mantinguin pudran dipositar les acciona a la
84 2 2 29 12 10 no pegué aconseguir desempatar
Granoilers
(Sant Pau, i to - Billar Club Marca), amb facilitat nivela precedente i fins Caixa social o a les cases de
84 2 2 23 18 ro fins al cap de 48 minuts, i enSant Cugat
s'efectuara el repartiment de premis. s'amerii quelrom de fermesa.
Ofen i el sopar el senyor Sinchez
Banca deis senyors Fills de
8 2 3 3 12 12 7
Badalona
E:s atletes marxador s Francesc
Cordobés, president de l'entitat. i parcara
per
sser
castigat
el
Celta
Les Diputaions no es cenen gaire ala' E'. Mas Sardà, Soler i Torra GerEspanyol
Grau, Andreu Ferrer, Amadeu Mi- 'anides
73 O 4 to 22 6 amb un penal que
laren
a
mes
el
comandant
de
la
base
en aquesta j ornada. Repeteixen a inans, Banca Nonell, Bailo de
fou transfer71
2 9 to 6
:upiter
guel, Enric Clavero i Jaume Font. lo
aéria de Barcelona. el president de:
les 3'>o (e.noo.00n); les 6 per Biscaia, Banc Crquijo Catalä,
8 2 2 4 13 29 6 mal per Bareelti.
Santhoiä
que es classificaren primers en la ca- Ion eters
Sindica: de Periodistes Esportius, el
i
Provincial;
nerrlen un giren i mig Bario Comercial de Barcelona.
Va arbitrar Oslaler, i ele senyor Ferrindiz i la senyoreta Vi8 2
5 9 17 5
'.'-ilet
tegoria juniors, juntament amb Artur
d'ente,,
respectivament,
en cotitzar 89 i
a),
Raequips eren:
Villach iguanyador de la oro y
Banc de Bilbao, sano Espanyol
ves. que restada l'obsequi en nom
Po entere.
nion Dolg. .Abraliam Ros, Angel SoCELTA. - Lilo, Ignacio, Val- dela seus companys.
p
l grup ele chlule s , aml, recular efec. de Credit, a Barcelona.
que
ho
force
Leopold
Garc:a,
i
ein
L'Espanyol bat el Raeing cärcel, Peña. Vega, Pifieiro, MarA Vilanova i Geltrú: Banc de
en la categoria de neófits. i Juan Cas- t 1 citat. no registra modificacions digne< Biscaia Baue
t,nzalito, MCdele, Pirelo i
trquijo Catalä.
de notar
j
del Ferrol, per set gols a un
tells, Ramon Mami, Josep Baldellü,
Polo.
El aector carriler. en aquesta jornada
Vilanova ¡ Geltrú, 13 de mart;
Febo Liases i Rarnon Llobet, en la
L'EspanyAl trencava el fue
no
ha
seceit
la
tendència
observada
per
SABADELL. - Fornies, 310rde debutante, aixi cont el C. E. Jú- Feepeculació, com regularment es com- de 1934. - P. A. del C. d'A., el
.^.-ienge al camp de la carre- ral. Giner, Gräcia. Duran. Sitges.
AL CLUB BASCONIA
piter. guanyador per equipe del 11 nrova. i ultra realitzar an volum d'o- secretari, EnrIc Jiu-di.
. ,-r, de Sarria per al Campionat Sangüesa, Cairel, Gual, Barcelü
Tornb a Nt o nt i mc , també cont lee se- pr.racion: pee anreciable. presenta irreAl
Frontó
de:
Palace
van
lugar
G . E›;n anya. contra el Racing del i Esteve.
nyoretes que participaren en el I Cross
SANO VITALICI D'ESPANYA
en posicions. en Particular en
se diumenge els segnents partits:
Fe: rol.
Vemeni celebras el 12 de novembre gularitats
les Alacant, amh alan cee, nérdues entorn
Valenti-Marreto. 28.
El
partit
darrer, són pregats d'assistir a aquest, ud rete enter; le; Nord donen mo5.tres
S, Stern ja per endavant la
El dimecres dia 28 del mes que
Bohiú-Villalba, 40.
que sera preceda d'una brea come- d'un, mis gran estahilitat ; observen cc- son). a les onze del mili, s'efecConstància -Barcelona
•,eiitat de l'equip gallee. i per
rencia a canee d'un elernent de l'en- .'1 •
a'.X , • esperävens confiats que el
^¡011; COM 1,, A- la rInr•na serie. tuara a l'estatge social d'aquesta
Rodelles . J. Viladomiu, 40.
El fet de teliir dos jugadors
titat. en el (mal ela seran Iliurati ele
de la partida seria tie- seleccionats el Barcelona aCull;V I ; (-1- r..” ) ; i Fsnecials Pamplona. entitat el sorteig anual per A
Riera-Escudero. 3 :t.
Per donar ntat hem d'arreconar el lt premis eme el; corresponen.
- . '25 f-Lr '241: les 5.50 per roo dava- l'ainuititzacrti de pólisses serlent favorable a l'Espanyol, s p gtif que el parlit que havia de
negre i fer- h 5 preciaarnent a 1TR. 8TR,
llen a 8 l'5:o (- 1 '5o). Sarr1,1 a parre. jables.
EXCURSIONISME
(* al dir que no comptävent jugar diumenge los ajornat. Per
Torrente 11-Ló p ez. re.
ITD, RTD, i tamtsé
ICR
kos ntilloren u nz (+2).
c. , la victoria assólida ho fos aquest motiu avui a la nit sorBarcelona, 13 de mere de 1934,
Salsamendi II-Riquer, 38 ,
fra 8CR; 1CD 1 22'D: fa) i 8CD.
Per als propers dies t8 i 19 el Club
"911 de valor« elértrir s . a;giies
;er f an llar g marge de gols.
l
Excursionista
de
Gracia,
que
té
proEl
mat
donarem
aisdi
El director general,
l'equip cap a Inca, on juindustrial; no nresenta ran narticulariL Espanyol en aquest partit
jectada una excursió a Valencia per tat a remarcar, i pros s ecuelx corn
A2R
R5D
V. Muntadas
gara dijous el partit que havia
O:aso-Torrente,
4o•
'tia un Pe per a fer-se me- de celebrar-se diunienge.
1241.1
2. - A2D
lii classistir a la típica iesta de les s e ‘sions oreeedents, amh regar activiVizquez-Steeginan-afas, 27.
a
tots
els
seus
assoprega
: ,-.xeelor d'un resultat tan tala1 alle,,
3. - A3R
/11 eontractadora. Mantenint nvells nre%a
not el:son
.Aque s t partit éter
ciats, iantiliars i atines que no esperin r edenta. amh tene1 2,1, mie aviat
cf.7. puix que li ealg,ue nornós
B212
4. - A3AR
tat , malgrat que pel resultat podria
a darrera hora ice Ilur inscripció, lIetur era f .,,,• %a. Modifico/en mis: Con.
RIAD
czular despleganient per n
R
5.
A4
ó
seinhlar altrament; lacre, Olaso, que
puix que aquesta será tancada a mit- nera tica Flold. 1020. ../e
Rtl.)
6. - R6R
g
Asland
od.dicar-se una diferancia
Co professional. migue un bon cornjans de la settnana entrant. Per a de- ^ref^"nts. PC (3- 4 1 : Nfllores Valimeia
RtAD
7. - .A n D
pany amb Torrente, i constituiren
(6 a 1 perquè a la setalls, con% de costurn, de vuit a nou 01 ( +11. i Hulleres. 103 2 . 70 (-.0.
RiD
ARTO
8.
Mied contra Huméry.- El proper una parella formidable per la bona
part es decidí a Iluitar
del vespre. a la secretaria dt1 club, .AsR1R
8.".. de remarcar INDUSTRIES FRIGORIFIQUILi,
De 1,s
9. - A7CD
dia 10, a la Sala Wagram de París, voluntat i entus i asme que únicament
-e ransar-sli.
túries,
RA R
S. A.
el canci a' 4iiie4 ordlniries. reo (4.11
- A7AD
el
nostre compatriota Miró sera opo- pogué oposar-hi el tercet.
E:s gallees contonearen /uf,
t
r.
RTR
ASAR
BORSA nr PARIS
FUTBOL
ferO no enntinuaren aquella enl- sat al pes Ileuger íranees Iluméry,
RIAR
MAD+
El
dissable
dia 31 del corrent,
12.
Els partits jugat s a la cansa del
Aquest es traba actua:mrat en gra:I
El mercat parisenc en la primera se,
Ditunenge comença el campionat
i'e n'a que ens ten ereure un iorma; honi recordara que oposat el Novetats donaren els següents retal - 13. -A6D+
RICR
d'Espanya Amateur amb ele recultats .15 celebrada apuesta setmana prosse. a les guai p e de la tarda, tindr
Zi .- 7:n ent que presenciarlem un
4. - R6CR
R1TR
mes paseat a Sybille, su mata vaiid tat':
aeguent a: Inan-ToutUng de Rentera veis donant enristres de lleugera fei- iloc la junta general ordinaria
.-ompetit.
Rte.:E
t5. - ARAD
Alonso-PartUnina. 37 ,
per al titol de Campió d'Europa dele
3 a o; Betis-Granada to a O i Athletic s u rto. 1 Poca dimos ició en la contracta - de setipirt: accionistes d'aquesta
El/ resum fon un parlit roon- pesos Ileugers, la critica reconegui
16. - AND+
RiTR
Sunyer-Sabadell. 40.
cié. vi arp e, 4. rendee nresenta balsa ce- societat, al doinieili del seu pred'A.lineeia-Cartagena 1 a 0.
de vistositat i linicament uninimement nia'grat la fICCiS:O
17. - .44D mat.
- L'Olimpique de Marsella va gua- Peral • n ¡ir/sic-loe s . amh - a eclues a/ vet- siden!, Corte Catalanes. nümeismalment donar mat a RCR nyar el Donóstia per 5 a 2.
Es
pot
- ä la quattlitat de gula que en contra dels juntes. Huméry hacia
tant d'en vuit d'ente r . Raer de Tron- rd 593. principal.
Pedrucho-Arenas. 24.
a partir de la jugada t5 CllINCQ112ÍX:
guanyat. Caldra, dones, que el nostre
:rearen.
- El conseller municipal censor ca, treffie T.'esnern'acós aixi maAcuirreurreta-Ara, 40
Barcelona. 1 1 de niarr de 1931.
R1CR
u'ar del pes
- ARAR
s
11.1mant
Cameló
penin
tris nrs- sostingods . 0 sssol.1 s monte.
a
l'alVicenç Bernades alta adreçat
e primera part es produl.Aquest partit ui esser jugat a pala
El se,'retari.
RiTR
t6.
ben preparat a cambatre
Ileu g er surtiA6TIZ
com a president de la Comis- 0 11/ duell, erereet • • Its • Rin reto, 1 lo.
Orefe tots els gols. En c o el temible trances.
RiCR
1 7. - A;CS-tS. Gubern I Salleeehe
516 de Pressup0stos. demanant la su- ( -101: Roya' D o rrh. t277(
Vázquez-Vidal Ribes.
' d'una gran-•relucift
mal.
per6
do
amb
una
ASD
I
g
Suor.
tut
01
(-0:
h
;
(Sc':
Ktehl
mans.
Banquet a Mas Schmeling. - La
pressie de rarbitri del 5. % sobre els
Renoni-Jonqueres. 40.
Jets jtigadors gallees. colónia alemanya resident a la riostra
jumsela nv's
cantera de soci eme es ve cobrant als Wagons T.ito. od
.: • cit el primer Unte gol dei carat es urtmosa obsequiar el seu
El dma N ts vinent es nlicarem el da"- clubs de futbol de la noctra ciutat,
Campabarlal-M Vetan!. an.
a. aconseguit per Torralba conapatr1ota Max Schmenng arnb un
EI i cavall.
considerant que mai la cooperació clac
011er-Guasch, 33.
NOVF.S ACTUALS
matar un eantre de Rubio. banquet que tindri lloc el proper dia
presten els socia a una finalitat cultuEl rnestre belga ThInhelblum llanca ral, que is la que persegueixen les
pat es produt al cap de 15 a l'Hotel d'Orient.
AL CLUB ATANO
un repte al mestre Diner, belga nimbé, entitats esportives, ha d'equiparar-ce
ininuts. ¡ fou obra d'EdelLaudrin es Camp:6 de França del
Eh reminte;ament de set mana
El; socia d'aquest Club juraren per lee un Mate.
a un abonament a espectacle públic
',, I. t. n rematar 1111il bala que pea fort. Livru i rea pasea:. a :a Sala
MEDICAMENT3 PUR3
Aqueo' s'II , portad a Serme jutant-e cont s'interpreta a y er: erniniament en en aquest mercal no fo .i ;n'ir^
ant matinal de
d'Iriondo.
Wa2.7a111 cl, Parle, se celebra e; mato die/menee una interes s
FARMACIA VDA
falaguer
pel que respecta la conPer1de e 3 81' 11%564S i duce a Aa- virtut de l'anide m'en de FOrdenanca
pilota
a
mi
a
la
cansa
del
carrer
del
dues
• Isp ele disset n,itiimls, una entre Len g :et i Laudrin. vàlid per al
vers. El resultat foil de +I
núm. 52 referent a arbitri cobre es- currencia; pel que fa les transa(' •
doctcr Robert.
França
del
pes
que llançà Etlelmiro II titol de Camp16 de
•
•
Lain g i Carca Guillén, verinell<,
cione, hom nota nieella
pertacled.
.• gol {mi recollela per ion. El combat es decidl a favor de perderen llur partit davant Escrivä
"Zclitt,5
en la contract aojó.
CAMPIONAT DF. PARIS
MOTORISME
el qual marra el segon. Laudrin per decisi ó dels jutges. El
Figneres. Mane. nos . 17 a 3e nunts
iw, at a París apresta irunortant
bei'
novell
campió
va
ter
un
ir.:
moll
A l cap de vint-t-eine minuts
enntimlariA Florea i Sabadell. manifestació esranuista. quedant la clasStadium Moto Club organitza un
Prld centra sobre gol , 1 el por- Ilant i intelligent. A la matean set. vermells. g e e am aren per 35 a u pum. sifi cari4 final estehterta rom seepreix: sopar, en relebrariO del tercer aniFrancia va vencer Htiguen.n
lada
Kid
' 1'7. en s'Olor agafar-la. se
Rrc tedimo. 13 n. 5/14 (4.S ii 165: versan ele la seca tundarieS, el (pul 11114411efelebeetlffle~444.44 1144.114.44111111/114.4441.04.044 1
nur &butaca con, a peo gall. Segens a Rosic i Sequen b'aus.
apä ele les Inane. i la pilota la crí t ica gil Francis va fornir una
Finalment es jtmi un partit d'en- Halle, 12 1 / 2: Renstein. yr: Perel- t , netri lime el diMue vinent, dio 11,
al restaurant Velt'sdrorn. En el mateix
trenernent entre Gutiérrez i Pitare mans. 5 1/2: Cotti : 0: Ilatheratad
s'i rfroduf a la sar g a. warrant remarcable actuar:d.
i Ca. ‘:,ertruiegen, R: MnInar, 6 1/2; Joubar sopar ea reparti,an els premie ciarIt l'Espanycil PI tercer gol; uf.
Hoover i Scirsler esdevenen cam- del Club Bese de l'Hospitalet.
Collserine, N 1 / 2: Carraca 4 1/2: reeponents a la darrera prova de Re,.a%aec i Pallen. del Club Mano.
. r nire de Bosch el rernatä Edel- pions d'Alemanya.- El passat dia
: afro I. el pral. d'un t!op i le cap. a Berlín, es disputaren els Campio1-a manar eficacia dele primer, va ArN11.45 ¡ Spaniente. 4: Coros, 3, i gularitat.
BANQUERS
r 1/2.
PING-PONG
111a r e t 01 quart. Al cap de vint- nats d'Alernanya del pes fort i Ileu- imposar- s e. ; resultaren vencedora
La g ermana entran( reldic a rent a br u Rambla deis Estudios, 11 i 13, i Bonsuccia, 1 1
, -cuit minuls. itnib inoliu d'una Ref5. El primer deis esmentats Mole per 30 omite a IR.
El Club "De Set a Nou”, organ i tm a partirla d'aqueu esmpionat.
autor del 11 Campionat de Catalunya
se jadjudieä Hoover en renttT Hein
' e ntrada de Pral. friendo renta
• ••
per equipa, conmine& que l'honorable
a rel el cap fluixament. al portee' M'Oler per punta; el segon SeAssler.
NOVETATS
CAMPIONAT DE RERLIN
President de la Generalitat :ha chg•
NEGOCIEM ELS CUPONS DELS DEUTES DE
se li le S e ap1, la bula de les ruar, en barre Duebbers igualmcnt per deha
estas
la
seLa
final
classificaei6
AYCI.
DIMARTS
nat comedir un premi per als gui•
FF.spanyed A'aplitilit el cinque• ciaió.
L'ESTAT INTERIOR, EXTERIOR, AMORTIT.
guent
:
nyadors
d'aquest
colarme.
Aquel:,
tes
el
nostre
Tarda,
•
Tormo venç Mignard.- El
R6I. I al cap de trentn-qual re
Mimes 1 Ssevarh, 8 1/2; Kolck. junt amb els altres amb qué eompte
Tormo va vencer
AZURNIENDI SLORRIO
ZABLES I FERROVIARIS
tru nuts. friondo marca el sia'. compatrlYa Pasen
John.
Flustee
i
Va:
7
1/a;
Rellstab,
6
l'entitat organitzailora, seran esposan
a Paris el pes Ileuger tranesotra
que lampee no era gens diffeil dissahte
5 tia; Dahl i Troeger. 5; Camprieh, dintre breas dies en un aparador del
VENCIMENT
1.er D'ABRIL VINENT
ces M:gnard. per punte, en deu reOALLARTA
III
NARRU
I
d'evitar.
r . rret uIt relay0. F.5 fa avinent 3
4 1/ 2 ; Porneeler, GramatIon, 3,
p reses de den minuta. A la inateixa
a IN 10.11It
Jebe!. a 1/2.
CARINRA
CUIRASEADA
(MIMES DE LLOOUER
unte, le s entitats que perrita:tia pan
Al cap de deu minnts d'haver velada Raback vence Cloquel per
• ••
JAURILOUI
al concurs que. a partir d'avui, Por, ntenear in segona part, rE,- tiunts en deu rounds de tres minuts
per a guardar valors, doeuments, joies 1 alises Abieeles
PARTIDA NI'M DEI, M4TX
den efectuar ele entrenantents 11 Club
sestee
de valor
DYNFR -017NKF.LBLUM
de set a nou, Corte Catalanes. >92,
QUINTANA IV - CHIQUITO
Compartiments des de 22 pessetes anuals
entreent %exima.
Blanquee - Dyner
ateei.ARTICLES FEA TIRS
OALLARTA
Pot visitar-se lote ele dies feinere, de (fati de 330 a fi
Negres.-sDunkelblum.
Aribau. 35 • Tilden 321115 - 1
•
ON4112 _NO gansas
GRACIA- RRRRRR
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La T. S. F. Programes d'avui
Programes europeus
selectas

TEATRES
Barcelona. -

debil".

noces de Fígaro", òpera
zart.

"llademOlselle" I -El aran

Cernid. - Tarda: "La tripa de oro"; 1111:
"La camisa de la Poinpadotir".
de Mo- Nou. - Tarda, "La marcha de Yedlz"
-Las Golondrinas"; 1M: "La vlejeella".
- raro, - rae 'un P11 111' 1 14' de
all: estrella de "Los ninus
540

15 30.-Budapest, 549 m. "Les
11E00.--111uissa alemanya,

sevillanos".

metres. Corleen simfònic.
19'00. - Varsevia, 1.415 ni Ptres. "L'enemic de les dones".
opereta d'Eysler.
1930. - Suizas& romanza, 443
metres. "Phi-Phi", opereta de
Vffleinetz i Cris( Me.
19'30.-Torre Elffel, 1.389 in.
Recital de pian,): Cesar Franck.

Romea. - Tarda, "La Pasión y Muerte
dr N. 8. Jesucristo"; n11: "1135 en la
aldea".
VlotbrIa. - Tarda,' -11ofia Franelsquita";
- La embajada en peligro".

CINEMES

1011Bornboleos de Belly".
Illetrosel. - "El dedo acusador" 1 "La
bi ta del regimiento".

MINa, - "Justicia del fuego", "El rey de
loa fdsfnros" 1 "El beso ante el espejo",
AllenuMental. - ..1101e1 do estudiantes",
"Farsa contra farsa" / "Aal C3 Broadway".
Mundial. - "So bici pecado", "Amerl19111 bluff" 1 -El 511 2 0 del amor".
Nürla. - "La gran duquesa Alejandra"
I "El malvado Zaroft".
Parlo - -Ondas musicales" I "Adiós a
las armas".
Path6 Palace. - El loco anador", "Nido
de amor" 1 "Mi debtlIdarr.
Podre. - "El puilal inalayo", "Veronlka"
I "Vampiresas 1933".
Publl Cinema. - Reportalges d'artualitat.
Ramblas. - ••:•• n • nn •la perseguida", "Amores de otoflo" I -El expreso rantama".
Roya'. - "Prisinner0 de ml corazdn",
"Farsa contra farsa" I "Asi es Broad-

Dimarts, 13

PUBLICITAT

ESPE CTACLES
T'aires - Cinemes
TEATRE

ROMEA

COL11,11001

Talaron 1131311
A les 0, bilawirs a 9'30 pre g • LA
SPASION Y amurra es n. S. JESUCRI
TO. A les 1015) ALAS EN LA ALDEA,
l'obra Mol Bartomeu Solar , flema. tarda: LA PASION, nIt: ALAS EN LA ALDEA.

prometida de ml mando" i "Los crímenes del musco".

1

••••

E s el

A AFAITAR

NIX

estat elaborada pensant no
sois en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable
Cense gran estor% sind pensant tambe en que turi l'epidermis de tota irritaci6,
graos, rolors, etc.
ha

e

Li . Pasta

NI

T

COMPANIA TRASMEDITERRAM6
NADAUD: Paeselp de la castellana, 14. - ISARCELONA: VII Lanelana.
LIRIO RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARIAB
»mides aelmanais cta dissabirs a les 12. Eh-cura:ah el er1 1,113 lea -010•DIM
« CIUDAD DE SEVILLA" I "VILLA DE MADRID"
LINIA RANDA DE GRAN LUXE B1IRCELDNA-PAL.7111 DE MALLORCA
SOT1101es rada di. (excepte els Clumengelii. de Barcelona I Palma, a lea Al
borra, per /ea moto.uaUs

Usant la Pasta NIX
s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la natural esa
de la Pasta en si, sind tambe
p e r que s'eliminen sabons,
bretes, vasos i tota mena
d'objectes porta-microbis.

"CIUDAD DE BARCELONA" 1 "CIUDAD d .: PALMA"

SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA Da
MALLORCA. BARCELONA-MAS I BARCELONA-EIVISIA

Usant la Pasta NIX
simplificarà l'operacid.
tar-se, hi eMplearä tres o
quarre minuts, no sentir despres cap irritació ni molestia
a la pell i, si la tenia abans
d'afaitar-se, h desapareixerä,
perquè, cal no oblidar-ho,
LA .PASTA NIX' ES,
UN PRODUC
ABANS DE TOT,
E PER A L'EPIDERMIS-T
sewn-eto EN DROGUERIES. PERFIDIE

LIMA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS1 ELS PORTS DE LA MELITERHANIA,
NORD D'.1FRICA / C.ANARIES. - SOrildee Oulnzenall de Barcelona ell dIJOUI
LINIA CoMEISCIAL BILBAO . CADIZ-CAN AMES, AMB EsCALA A TOIT
oBTS DEL NORD D'ESPAN Y A. - Sort/das quinzenals de Bilbao All dIJoua
RAPIDA REGULAD ENTRE ESPANTA I f EIIRITOR!S DE 1.1 GUINEA
ESPANYOLA (FERNANDO FOCO. Sorildes ei dio 17 de cala mes, amh escoles a
Valencia, Alaranl (facultativa), Cartagena (facultatival, Cadiz, Las Palinae,
Santa Cruz Ce Tenerlfe, Rio de Ore (LSCUltallval, Monnwla o freetown (faenan.
11 0 01, Santa laabel de Peinando roe, Bata (Sacultallva), KG E C 1 BI D Zenit°
(facullalIval, peit /spots
"PLUS ULTRA" I ..LEGAZPI.
L/NIA RAPIDA REGULAR ENTRE •ARCELJNA e VALENCIA
SorlIdes de Barre !eng ele di Ilins) 1 d/10111, a tes YO &ores
"cunser, DE VALENCIA"
?Tau a cebona: rao otee. BItIleZo d'una. I tomada o p.. mido'.

• QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTABRICA
enD escala a toas C16 ponle Ge ma PenInsula. Sontdet de Barreo-me el: Climeerea
VILLA
LISIA REGULAR ENTRE BARCELONA ALACANT - ORAN - MELILLA
ALHUCEMAS - CEUTA 1 VICE-VERSA
ele
dimana
borla:
d'Atar:un
SOrlIdet de BerColotis cada dlumenge, a tea
d'orar+ el. ClID3•Cr•14. doran rap • Macan, eis Minarlo I cumacant cap a
Barrelons ele dlinrcres.
8619,016 antes i Serviele Upe:tiras-Cauta mies sortloe)
aula ala des ob tioN pula - Iae,el Algeolras-Tin g er. oran - Corve, buten/sanad
klmarla -Mtona. Bervel ec.45ilar Gidia - Leerala. Ser ve1 setmenal Illercelone - Gartaper.•
oelegacld de la Company ia a tolo ala Puna

(LE SEXE FAIBLE)
MI, a un qilart d'unzo:

GRANJA
ROYAL
daiillacid deis extraordinarit
batr e rs dies
"ellan5onli iels " ii

d110 1 pianmes
RICHARD á CARREY
TES) SORTIDA DE TEASEXTET TOLDEN
TRES. be 10 a 12
que lig uen en el;

en serio
ron

EL

Jenny a u80

n.
irr Pa:11911(
1mi 1?E‘ilL

CENTRIC HOTEL

Gran confort momeen - Penaos compiet.
066 de 1250 m'asee'. - Flabitac,anz
Coberts a 5 D'AM
des de 5 peasetes.
Tetaron 17441
Rambla
deis Estuchs, 8
HA M PA
BARCELONA

lk

rUinost

Llguldacld

¡dobl

uteumilona

es Ue."grjearti
reed. Nu us equiva-

duelo.

MEEIP

Tarda, a le s 1; 1111. a les 10: un
8, ande'', dolde programa, eompost
per dues g.:1s Pellicules

Bellezas a la venta
per

i
/

BA-TA-CLAN
55, F. Lalret, SS - Telf. 31374
Tarda, 330; nit, 930
Empelles: GAS.
60 ARTISTAS, 90
ANGELINA, VALENCIA, TERRy
BARTOMCU, ESTRELLITA LOPEZ
DacIng d'11 a 4 de la matinada
1 un ALEGRE VODEVIL

Cualquiera toma el amor

artib Spencer Tracy

ltespatx a compladOria

I
i EL SEXO DEBIL

Diversos

Com un vol en avld a e/ vlatge ep
de vlsitardo.
Consell da Casi, 217 - Telèfon 30515 l'AERI DEL PORT. No delzeu
A 1 111. lerS colos s als Olins:
LA MUCHACHA REPORTER
.2•Iirien
P er Ma c Clark e i

El poder y la gloria,

.1 not

guart

Merla Thiele

Aval, larda. de 4 a 13; nit, a les 10:
Gran Mil de Collen Monre en la Super oducci0 Foz

i MARCOS REDONDO
I amero Palacios - Valeria Ruiz Paris

de sis:

be doncs, un factor precien
per a l'operad() d'al-altar-se 1
al atareis temps un producte
d'higiene pes a la pell.

.3•101phe 5/cigrat. UNIDOS En LA VENGANZA. 1 ur. PRIMER DERECHO DE UN HIJO, per

F-,-a446mo

Interpreladors
Planes - TrInl Ave/II

1 Ato/1, clImai Im, tarda, a un

X

PESSETES
U. ETC. AL PREU DE t'SP

Maria

de 1934

SPLENDID CINEMA

Edón Concert. - Deu debuis nous I Ce
Excelsior. - "Nido de amor" I "MI deb1;a1;0.
11,Ind-.
Moulln Rouge. - Temple de la frivolitat, TEATRE POLIORAMA
Fantasio. - "Poder y gloria-.
10gellia Marlin.
mambo,
gprning. __. "cena a las ocho".
e,d de Da153 M'ileon 1 Companyia d'alta corneell• Herrero-Soto
Carmen \Veneno
Frégoll. - "Illy que casarlos", "Agilitas
l'Arios" I - Itanton". en espanyol.
3,111, 1d11111. 1/4 de 6: FUE UN PRINCIPE DE ISRAEL.. , Alt, 1 '4 I I I: estrena
Goya. - "Alma de centauro". - La conDIVERSOS
de la comer1,3 en tres arios I un poder.
sentola" 1 "La locura del dólar".
)rIo
L. Navarro 1 Adolfo Turrado,
Imito Cinema. - "Ni despertar" 1 "El
Maleen Don». - orquesira wat/frica LOS NIÑOS SEVILLANOS. Den/A. tarda:
nulns11110 de la ciudad".
hic 11.vpi Jazz,
FUE UN PRINCIPE D•E ISRAEL. NO u LOS
Irle Park. - "El gran domador", "PaSala Dora 1 Ardnja Coral). - "luchara NIÑOS SEVILLANOS,
pr1ka" 1 -Un ladrón en la aientri".
C3 113" Ichansonniers).
Kursaal. - MeloMa en azul". "1 u disparo al amaneeer' I "El frisar negro" Trlana. - ipie cale riarnenc, emidt per
audaz". -Torero a
Laiatana. 110/1.010
11rbeca".
la fuerza" 1
Ca. Lllbre. - Tho dansam.
Marina. - "Salvada". "Corazones vallen- Note, Rdo. - he dansant.
I TEATRE BARCELONA t
Companyia de comedia
t
I
Nixon. - De Rosas
/

`07, A PASTA PER

KD

Apolo. - Vedettes frIvOlisSimes I Mercede s FIN.
Ba-Ta-Clan. - Varleiats 1 Lila Ilagui.
Palac • . - Saló tnialinont restaura!. Nit:
toll r o ll111111, extraortlinan. Dinins Hollywood I Ihnover 1 la siva Orq uestra.
Panamä. - COI detibnibirr rio Elsie Bit-roa 1 la formidable orquestra [temen'.

ADIOS A' LAS ARMAS

CMudetto eolhirt I Fredorle March
Són filma Paramount

FEDERO YA
TANA
Prineipals

MUSIC-HALLS

març

RIBUIXOS. Gary Conpor i I loten
Ray os ell el film do Erank Bortage

REINA EL AMOR

Sal6 comtal. -

REVISTA.

ONDAS MUSICALES

Avtil. tarda, a les 4'03; 1,11. a les
11105: ALEGRE A LA VISTA, cOmica.
REVISTA PARAMOUNT, DIBUIXOS

Bald VIcterla. - "La hija de/ dragdn" I
Actu•Iltata. - Reportatges d'arma/1ml.
-0Chico o chica?"
TEATRE NOVETATS
AmärIca. - -TIMbiletOn". ' I TICIorla Y En
Salact Cinema. - "llanos cuipab!es", "La
lnisar" 1 -Vida azarosa".
tLana del avión - .
Arenes. - "La senda riel diamante", "AnDissabte, 17 de maro de 1934,
ny Se dIvirrle" I -La vida privada de Aman Cinema. - "Su Unir() picarlo",
Inauguraeld de la temperada UNICa
"Anterican ititiff" 1 - El hijo del amor".
U:trique VIII", en espanyol.
mucharha ro. e Gran cornpenyla LLUIS CALVO
Aringuda. - 1 larda 1 lt) nit: "El gran Splendid Cinema. - "La
parlor". "Qualquiera loma el arnOr en
1 "El rentar de los canlarrs":
2000. -Berlín, 357 m. Concert bluff"
serio" I -El terror del ampa".
a mes, a la larda, "El ierror Ile Arizona"
...sael in,ri, r,ogrania. Cinc
Tarda, 4 '319, ao,n11?:
-Un ladrón en la alcoba" /
Arizona",
Talla.
Barcelona.
"El
hombre
de
Mozart.
I
- Infierno en vida", sonora, I -Un ladran en la alcoba".
MARINA
Tiren. - Tarda I n11, "El hombre Invl20'00.- Francfort, 251 m. Mú- Bobeo».
- "Radio bolo", "Espins en acsible".
per la gentil parella Cecilia Gubert
e1011" I "Delirios del irdpieo".
sica russa.
aqa", "Corazones vaiien- I
31,4„
-7.K.Z.
Antoni Mural
,
Trleint.
i
"Velo.
malayo",
-El
RIMO
BohC,mia. nika" 1 "Vampiresas 1933".
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