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NATURAL
La situació parlamentaria de la Rerublica, fruit d'una llei electoral desencertada i funesta i de la
amb qué foren dissoltes les
...onstituents. és extraordinàriament
clicada i té repercussions paraUna de les mes curioses és
ty Que agú mostra per demar.,r que sigui dissolt, tot just nat.
:actual Parlament. 1 els que diuen
xò pertanyen a dos idearis comple:riment contraposats i obren per sen ment s distints. Els uns són politics
j esquerra, excessivament candorosos.
:-.1s altres, de dreta, obren amb mes
Voldrien provocar-se a si map2ixos una posició enfront del Poder
:r.oderador i del eos electoral análoga
a la que Von Papen i Hindenburg.
eer inexperiencia. donaren a Hitler,
successivament, amillaren les
eleccions que donaven victóries cada
ecip més esclatants al partit "nazi";
ns que arriba la definitiva i caigte
sl regim que s'haria defensat amb
tan poc de seny.
La maniobra és clara, i el senyor
Lluis Nicolau d'Oltver, en les seres
darreres declaracions. Iba feta pa:esa a tots els que tinguin ulls i
cuin veure-hi. Per molt inútil que sioi l'actual Parlament, per ingover7.able que sembli, la seva persisten...;a encara és la solució mes favora'rle a la República. Es el mal menor.
Qualsevol altra perspectiva és mes
arnenacadora.
Situant les coses en un pla concret,
ens adonarem de seguida que tot el
procés politic que s'anuncia per a
squests anys consisteix, per una baoen l'esforc de les dretes a no
:retire la cara i desgastar-se. Per una
A:lra , en el lent procés de recompoeió de :es esquerres i l'ingrés de
.ectors del socialisme dintre el repu
:icanisme democràtic. Actualment
:aliasen no s'ha mogut encara, o Ola
rellugat pon. Perú tard o d'hora les
cretes s'hauran de gastar des del
govern. quan el partit radical no pugui aguantar mes la dislaceraciä
constant que el tira a dreta i a esguerra. 1 les esquerres, d'una manera
oral, es refondran absorbiran sec--- del socialisrne. al , quals podriem
r alguns elements esquerrans del
radical. I fins que no s'acondxi aquest doble resultat —se- resé que vol una cena estonademanar qu e s i -gne
dissolt el Parlament. la s'havia
un error assassinant les Coasquan encara no s'havien
de pastar les forces republicanes;
,quest Parlament es un error de cap
peus. Suportem-ne temporalment
,:s resultats i aprenem-ne la !NO.
Mai adobar un error amb d'altres de
riés grossos.
La mateixa opinió que cada dia
sdneinua més entre les dretes, d'anar
; una nova convocatória. hauria dés-er un advertiment. Convençudes de
impossibilitat d'un feixisme per a
ardió, que ben clarament diu, en
es declaracions ja esmentades, el seNicolau d'Olwer; això és: la
- . ;;tianca. en l'Estat, tipica a tota
2eninsula; convençudes cona n'esaquestes forces de dreta aspiren
zuanyar per maniobra all9 que no
- en assaltar donant la cara. L'op:tjor que hom podria fer a la
lina és secundar-lo, en el seu
maquiavelisme. Hm de dei- 'e:en Iluny aquel!, tenlos lamentaquan esquerrisme volia dir bon
- i cap atabalat.

indultat l'ajudant
del general Sanjurjo
ES

to. — Sha afirmat avui
.1 del tinent coronel senyor Emilio
an Infante, conclernnat amb molla
-arcenes del in d'agost com a
•ut del general Sanjurjo. Aquesta
lea e stat vo s at en llibertat.

S'Iut declarat partidari de la revisió, en
favor d'Hongria, dels traetats; de la reforma de la S. de les N. i del rearmament
d'Alemanya

qullemetres de l'oest sud-oest. Vls117111tat horitzon-

tal: en promedl: 12 quilbrnetres. Estas del cele cobert
d'Ac'n. 1 Ast. En les defeetei 14 hoces: Temperatura
maxlma: 175 graus. Temperatura minimal yayo.
Pecorregut del vent: 455 qullAmetres. PreelrAtaele
usas. Insolac16 en el dia d'ahir: 9 llores zero minuts,,

Patrons i obrers han «film
Max Schmeling
a un acord en el conflicte
s'entrena a
serveis...
de Ilum i fose
Terramar

fa unes consideracions
la política inter- sobre
la situació politice
d'Espanya
nacional italiana

exposat

MPS

L'home mes popular a Sitge

parla del tras*
rarquies del partit, ha de
...i
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Nicolau d'Ohver

de mate

El boxador Schmeong s'està entrenato a Siges, unes vegades en privat
i altres en pUblic.
El primer entrenament palie de
Schmeling, que va tenir lloc el dinmenge passat, va congregar al voltant del ring, bastit a Terramar, nombrosos aficionats ensems que destacarles personalitats del nostre zu gut esportiu. Schmeling va fer is rounds:
tres de "guatas" amb els seus entrenadors alemanys: un de "punching",
un de sac i un altre dexercicis gimnästics. Va produir molt bona impressió. Paulino, el dia del combat,
se les haura. amb im !laxados molt
rapid i ágil, ensems que precis en
els seus cops.
1..a presència del boxador alemany a
Sitges és la máxima atracciO de la
vila, i té la viste d'atreure la curiositat de tothom i les visites de gent
important. Només direm que el dissabte passat es traslladaren a Sitges
l'ambaixador alemany a Espanya i la
seva senyora, els quals prengucren el
te amb Schmeling.

Avui Asan eonvorat dues assemblees
ohreres per tal de ratificar l'aeorel

A dos quarts d'una menos cinc mi- saca s'accentuara l'esperit de tranEn arribar a Barcelona, el senyor
muts d'aquesta matinada, ha acabat la re- sigencia mutua, i que això el feia
Nicolau d'Olwer ha ampliat unes deunió de patrons obrers que de; de estar esperançat pel que es referia
claracions que fria a Madrid abans
primeres hores d'ahir al vespre s'Urja a la solució • del - conflicte. A dos
d'anar-se'n. Reproduim la versió donareunit a la Conselleria de Treball. Du- quarts de set marsä de la Conselleria,
da ahir al matí pel "Full Oficial'', en
rant el transcurs d'aquesta reunió s'ana- per tal d'anar a visitar el President
les quals el senyor Nicolau explica la
va accentuant l'optirnisme sobre el des- de la Generalitat, al qual don à compsituació favorable en que es troba la
enllaç de la: vaga. Finalment, sembla que te del curs que seguien les negociaqüestió dels traspassos, i fa una exposis'ha arribat a un acord provisional.
cions.
ció molt clara de la situació de la políA les deu de la nit continuara la
A la sortida, els representants obren
tica general d'Espanya.
manifestaren als periodiStes que s'havia reunió, serme que arribé; a haver-hi
El senyor Nicolau d'Olwer deia el
arriba? a un acord. Aix6 fou confirmat acord sobre les darreres proposicions
segitent:
pels representants de les empreses.
formulades per le s dues parts.
La tasca realitzada per la Comissió
Amb aquest motiu la representaci6 de
Noves proposlclons obrares
Mixta de Traspassos de Serveis a la
T.
ha
convocat
una
assemblea
la U.G .
Aleshores els obrers—eren les lotGeneralitat de Catalunya durant aquesper a aV111, a les tres de la tarda. a la ce —redactaren unes noves proposites dues setmanes a Madrid ha estat
qual són convocats tots els associats i cions. les quals no consideraren opasextraordinaria,
no associats que han secundat la vaga.
donar-les als periodistes, allegant
Aquesta assemblea té per oh/ente donar tí/
ier tal d'obtenir aigunes dades tefeque les empreses encara no les co‘
cumple als obrers del curs de la reunió neix/en. Digueren. pero. que reprerents a aquesta Miestió, visitàrem el
i de les bases per virtut le lea quals s'ha
senyor Nicolau d'Olwer, que acabara
sentaven un maximum de cuneesdone ner resolt el conflicte.
d'arribar de la capital de la República.
L'esmertada as semblea tinetra lloc a la dons, i que no podien anar Més e/fila.
L'ex-ministre d'Economia del primer
El senyor Barrera (li g ué als perioCasa del Poble del carrer del Primer de
govern de la Republica contesta a les
diste s que es mantenia optimista. i
Mate. Mur:. 7.
nostres preguntes:
que
pollee a darrera hora podria doPer a la mateixa hora. tami-é ha que—En les darreres reunions que la
dat convocada una altra assemblea al nar una nora satisfactbria. Digné que
( omissió ha celebrat a Madrid, mes
C..A.D.C.I. per tractar del nnteix afer. els uns i els altres e% rnantenien en
que del traspäs de serveis, sita tractat
i al mat lse'n celebraran a diversos no- un terreny raonaMe. Parlant de !a
de la valoritzaci9 dels serveis traspasn o ra fórmula elaborada pels obren,
bles.
sato a la Generalitat de Catalunya. En
FI, aeords flr, seran fets pillines 1i115 confirma que l'havia presentada a la
primer lloc ocuparen l'atenció preferent
elle hagin estat portal' a les assemblees representació patronal a les dotze
els drets reals i la contribució territoaminciades. Es de creure que si tal con' la nit.
rial. Aquesta darrera será administrada
s'espera ets esmentats acords 5,5n auraLa representació deis obrers guarper la Generalitat quan 1- import dels
rats, arri motees els •-‘rers es reinte- da reserva. Els representants patroserveis traspassats arribi al tipus de la
grarien
al
trehall.
nals.
per llur banda, digueren que
contribucie territorial. La data gairebe
celebrarle,/ que hi hasméc acord.
u, puc assegurar que sera el proper dia
(Vegi's a la paaina 6 -La rana a le's
primer i quant a la resta dej
LES REUNIONS ENTRE
comarques" i
diversen de la
serveis, quedaran totalment a arree de'
OBRERS
PATRONS
vcga".)
Catalunya a primers de julio!.
- Les manifestacions respecte a Cal
Des de la n:t de dissaate i tot ame
talunya del ministre de Finances? !
continuaren celebrant-se reunions en—A mi no em sorprengueren en ab-,
tre
les representacions de les emsolut, coneixent et criteri personal del
presea i dels obrers de Ilum i ion:a
senyor Marrano. A Madrid, preornpats
a la Conselleria de Treball. Les precon' estan amb la situació politica, no
sidiren el senyor Martí Barrera o el
tingueren la transcendencia que sembla
sea secretari senyor Canyailes. A les
que tingueren aquí. Ara he: el es n •• •
set del mati de diumenge s'acal,à
Marrano, com a militant d'un partit i
la reunió que havia començat a la
membre d'un oven', es deu a la, disEl "Full dahin di/sa compuna de la nit, acose que 16 llagues
ciplina. i le ‘ p.raule.s del senyor Lerliagut cap acord. Ecu diverses oca- te d'un atracament, de caracter esperoux en una rettuií'i que pre s idí en la
sions fou suspesa, i aleshores es re- cial, ocorregut diumenge al vespre.
Cotnissi6 Mixta foren ben eloqüents i
unien separadament els patrons i els Segons el coHega -es presenta a: jutterminants en el sentit que s'ha dinaobrers i examinaren els punts de vis- jat de guardia un xicot de dineu a/15 s
pulsar el traspis de serveis.
jornales, i explici que havia estar rie
ta respectius.
Ara la conversa pren una trajectòria
Plana durant la reunió un esperit tima d'un atracament portal a icen,.
general, ¡ preguntem:
de transigencia mütua, el qual. per6, perö, per senyoretes!
—Com veieu la situació politica?
de moment. no es tradui en cap acord
La víctima, qt.e es diu jean Acosta
—Parlamentariament. la situaciii
final. Els obrers van fer una proposi- i Buendia, passava pel correr de
utica és ben clara. El Govern té una
ció a les empreses que contenia set ris, cantonada al de Casp. disposat a
majoria. ¡Es una majoria que ilot inspunts. els quals ja esmentàrem en donar un passeig per la ciutat, quan
pirar coniiança als republicans ? Aisú
l'edició de diumenge. En arribar a les s'adona que d'un esplendid automòbil
Schmeling entrenant - se a Sitges
ja és una altra cosa.
set del =ti, després de sis Iteres que s'havia deturat al seit davant. ocuTota la dificultat després de les eles.
d'estar reunits, acordaren suspendre- pat per quatre senyoretes, Ii feren
lit
ha
hagut
innegaNo
són
sols
els
aficionats
a
la
boxa
sta.
rius és aque
la i tornar a reprendre-la a dos quarts aquestes uns senyals dalló mis amisblement foro de Catalunya un moriment els que s'interessen per l'ex-carnpió del d'una del migdia. Les empreses di- tosos i l'invitaren a apropar-se. Li de115011, sitió que els seus compatriotes sen- gueren. per mitja dels seus represen- manaren graciosament si rolla acomnotable envers a la dreta,
(Segueix a la pàgina 6) ten tumbé les ganes de veure'l de pron. tants, lite procurarien adoptar un panyar-les al Tihidaho i a la Rabasi , per si no en tinguessin, el consulat acord respecte a aquelles. especial- sacia. indrets que elles desconeixien,
alemany els bu recorda.
ment alió que feia referencia al vo- i li pagaren per endavant els serveis
dissahte que ve, en eferte, la co- hm' de l'aportació económica Ihr.
com a gula.
l/)na alernanya farà una excursió col/reEn 3~1, és ciar, accepta , satisiet
tira a Sitges. en autocars. ¡ el consulte
del
diumenge
Les reunions
de poder passejar-se t'en azor:manyar
ha invitat tots els alemanys—naturali, a més. cobrant. Sense fer-ihn de
A dos quarts d'una del inigdia
ment, exclosos els antillitlerians—a fer
reuniren una altra vegada a la Coq- allanar dues regades s'assegué al cosaquesta excursió, a la qual es prega
tat de la noia ast/er.
acudin també tots els propietaris d'autos selleria de Governació. El senyor
Ami, ganes de fer durar la passepartictilars. per a idr mar una caravan.l. Barrera, de primer antuvi, ja procura
I.a setmana que ve és esperada la que continuessin mantenint l'espult jada—qualsevol no aprofita la ganga!
mullen de Schmeling, la coneguda es- de conciliació que regnaVa abans. —les jet] anar Iluny, ben lluny... Al
can
achilcins
ii iatoegreartaie: Anny Ond ra,p er Com d'issabte, el, representants dels cho del Tibidabo. Després
trri :Isliut
ha segurament una c-a- patrons i dels ohrers es reuniren per a la Rabassarla. Qui sag on haurien
veure lit qual
separat. A les dues va esser suspesa anat a parar si les noies, en 'esser prop
general.
COIn a nota pintoresca, diuen a bit. la reunió, per tal d'anar a dinar. de l'Hotel Florida, no haguessin paA les quatre de la tarda torna a rat el cotxe, no slaguessin tret quages rife Scinneling, ilrorain artib l'exseparat. F.l tre pistoles i no l'haguessin obligat a
secretari d'Al tapone lack 13ilho, (mi esser represa, tamb6 per
de Treball, que es traslla- alçar els braços enlaire. havia
conseller
La CoMissiú de íes-les de Pri- vencia l'altre agafant-se les mans
(lava d'una habitadst a l'altra, digué de fer el pobre loan? Les senyoremavera ha geganilzat un roiletIES els colees repenjats a la taula iou als
periodistes, a precs d'aquests, que tes pistoleres Ii prengueren les pessede c.-Ases i carrosses florldes s c111P re v e lnI ut Pe r Bulbo. Cosa que. no porfia ¿sien explicit per una pru- tes que abans Ii havien donat i les alnaturalment,
no
te
res
a
reure
ami)
que se celebrara sota el patro- les qualitats de boxador —sobretot dancia molt comprensible. Que E6nic trs que portara a la artera—tot pie[talgo de la UN/erudital 1 l'Ajtin- cientiiie— de Schineling. 1 encara vol que podia avançar era que estava gat cinquanta—i fugiren ràpidament,
lanietil de Barcelona.
dir nienys que Paulino liagi de vi.M- satisfet del caire que baria pres du- deixant-lo bocabadat.
L'esnietilat concurs lloc cer en el comliat del dia 8 del mes rant les vint-i-quatre llores darreres
(Segueix a la pagina 6)
el coniticte, i que cada hora que pasa la rah2ada sollt Cli del Paseig vinent.
Griten',
entre
el
cursos
d'Arae Ir'
i l'Avitiguda del 1 í d'Abril, la
tarda .1..1 dissable dia 1 i del mes
d'abril vinelil..te les qual re de la
t;Irdit a les a uil del vespre.
Sois podra o desfilar els
eles ile>criberls i gnarnil S expeessaineni ner a 1%reitilre part
011 els esinenlats concursos, i.
per laid, e8 remarca (pie no StTä
porni;'s el pas pol reclute do la
freite deis que cte renneixin lea
einionlades condicions.
Tots els vehicles, tau( als que
prenguin part en el concurs ele
ves ¡ carrosses thieides cein
en el C6s Blanc, desfilaran con• untamenl, primor 1:1
batalla iiztib Ilrics de tnts coloro,
i tina hora despr A s entnencarit la
batalla de serpentines rünfelti
Mane, que junt ata lit do flora
durat-is filas a l'aeabarnent de la
tos te.
Eis vehieles que prenguin part
en el eonflirS de cohes i carrosses florides podran anar
en flnrs sense distineiö sie e:oh-tes. Els que prendran part en
cl Cós Mane !mitran d't, sser formsainenl guarnils ¿'ti blanc.
seno Jcinpants aniran vestils en
l'esinetilal color, I, sj éa possible,
les s p nyoretes perforan nuintn.
les corones dotes a la tetaba drd primer presideut de la Generalitat
(A la Pafrind 6, la Mita de ('re- Tot el dia d'ahir baten incomptables
com a desgreuge de la prof anidó de qué fou legua. (Vea i't infortnació a M pägina .3.)
nas i ellres detall: de la lega)

1

Mussolini acompanyat de Gomboes, Dollfuss (a la seva dreta) i dels reis
de
Una vrgada nie's la vea de 3fussolini,
represen! el mateir to de 1926, ha retesoutit pel ?m in. reofirmant la sera v ainalar dexpansionar-se o explotar. l'era
apesta vegada el discurs del Dure, pro-

nnnciat a R,lue doran/ tea caen/seo «gres :tetes reniv de tot oreen d'Italia, ha

senil per a ¿cafre la bona impressió

causada f r les converses de Roma entre
Italia , Austria i Honyria.
En realitat, les pasantes de Mussolini
hauran dcrebut eis que creien en un frnediment del Duce en sestil de concòrdia
internacional.
Deixont de banda les afirniacions, mis
o menys corrrsPonents a la rralitat. concernents a la político interior, deturemsos en les dreloracions sobre política exterior.
Mussolini refermo—al n 'atrio- tenips
que te lloc trameso de to nota del
Quai d'Orsay nl l'aseiya Office—el 1-Cap-monina d'Atentan:1.a, que. scyons l'oradar, stanit's pot ¿roer etsiat amb
guerra; defensa la revisió de tractats.
ben entes que no pc/ que fa a Austria,
cosa que a ell no li conté, sitió en favor
sonreía( d'Ilangrio, a la qua/ Polania,
TxerosImaiquia, Romo nia 1 lityosIdi.M
haurirn de cedir aqueas territoris que.
segons Mussolini Still leagiOeS, perd que.
segons -la hiiibria, fosen sabuesos a la
dominar: id hongarcsa sota Os Ilabsboro.
Rerisió de tractats, dones, i bru rlaromeo proplignadcr, reunan? lo comedio
representada pes la Prensa feinista, que
fins a la Vigilia del pacte de-Rema deja
que aquest montés tel, t1 carac!ce ccona‚lúe, amb e.rclusid de tot punt revisionista.
llar areno ¡Cali de considerar-se les
frases sob r e les relacions ainh Franca i
lugoslitzia. que. min observa Saint-Rrice — que no ha erial mai un antimussoliniä robinia significar la subjec.
rid ¿'aquello dos misas a Italia.
Sense entrrteriir-nos en les prelcitsions d'una expansió a lisio 'Menor i
.4frica del Nord — que fer qué fossin
aincnaçadares caldrien ettlífans que Mus-

-La vaga és un éxit!
— La vaga Es un facha
— Be, veja, no us baralleu; partim la diferencia: la vaga fs un exids.

Siam
sol/ui no posserix rol donar nl Use
curs el seu rard.-fer auteIntie, que it Una
ve,ita hle "hiera de urn-rra-.
Si fiiis ara fria ter l'entesa entre Rosto
i Berna, ara 'm'oh cal e:fruir que s'hi
km uní! taníné Austria i //engría. Gaisebe' estela ter dir que Franca s'lla
allargar la tiró a Italia a
equivocat
eoilaboraei,;
de dur-la a un ferren'.'
i per llover frt gestimin prop de la Pefila Entesa per no t,,",r
ses de Roma. .4ra es fa difícil de dir
quilla actitud adoptaran Franca i la Petito Entera daront el bloc de nacivits
reaerionaries i dictatorial: consolidat
per la reunir! de Roma.
Pertoca a les forres que volen el „tantenimenb de la pau, reta arrió de solidaritat, hidu b tablement, molt depón de
la conducta d'Auglaterra„tob re la qual,
desfés dels discursos de Gorrina i
Mussolini. Pes a iota tremenda responsa-

Con, do comPre'l.fible. aquesf disimrs
alisando! de fitssoliiii no paf deirar.
fer una profundo impressió a tot ðt
indn.
Roma. 19. — A lacte celebrat alije
atol: motiu del II Gongrés Quinquennal Eeixista assistiren. totes les jerarquies feixi s te e en nombre dun '
!mor), que emplenaven totalment el
gran Teatre de l'Opera.
lii assistiren els membres del Govern, del Gran Consell Feixista. mariscals, prefectes, secretaris fedesals
senadors i diputatsi tots ells desfilaren
acompanyats d'una multitud imponent
pels carrers de la capital. aban s d'entrar al Teatre, on Mussolini havia de
pronunciar el seu discurs.
El Duce va començar iusistint sobre el valor positiu del icixisme i la
sera la sea (Mitre d'Italia.
Després, examinant les relacions
d'Italia azul!, els altres palios, seapressa en els següent , termes:
Des de la guerra kern seguit, respecte a Austria, una pol/lira de reconciliació per tal de garantir la seca
integritat i la sera independencia.
Quan els esdevenirnents han adquirit
un tó dramatic els altres tambe s'han
desvetllat. Austria ha de saber que
P o t comptar ami-, Italia per a garantir
la sera independencia; que hent Set
i tarem tots el, esforços possibles per
inillorar la seca situació económica.
Les ilustres relacions amb Ingosläria són normals. diplomaticament correctes. Es possible millorar-les perque
está dernostrat que els intere • sos econòmics d'ambdós paisos es complementen. El problema italo-lugoslau
no ha d'ésser afrontat fins que s'estigui en condicions dc fer-ho.
Ami, Franca, les relacions general,
han millorat; peró ha de dir-se (inc
cap dels prohlemes grans i petits que
e; plantegen des de fa quinze anys
entre els dos paisos no ha tingut
lució. No obstant ha d'afegir-se que
l'atmosiera moral ha millorat ¡ que
ha de considerar-se coto una realització d'una condició favorable per a
desenrotllaments ulteriors.
El que hem fet amb Austria amb
liongria salta a la vista pels protocols que acaben, de firmar, i no cal
afegir-hi comentaris. Hongria ha trohat a Italia la major comprensió a
les seves aspiracions. llongria, isolada, espoliada dets territoris essencialment magiars, demana justicia. Demana que siguin inantingudes les
prometences i els compromisos dels
tractats de pau. El poble hongaris
mereix un destf millor.
(Seguéis a la pag, 7, cohtmua 3)

Un atracament
original

Barcelona celebrarà amb una batalla
de flors el tercer
aniversari de la
República
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1• NOVEL LISTES CATALANS

Josep Maria de
Segarra
Josep Maria de Segarra té el do natural de la literatura. Qualsevol genere
que s'emprengui Ii pe rm et d'obtenir
triomis ressonants. La seva extraordinaria facilitat de Ploma, la suya gran tau tasa i el seu estil particular li asseguren l'èxit com a poeta. com a dramaturg ¡ con/ a novellibta. En aquesta
darrera. especialitat és on menys ha esmerçat el eco talent i lee re Ve5 Prodigioses activitats. Estic convençut que si
ell s'ho proposa, pot escriure tres u quatre novelles cada any; retó les tres uniquer que ha escrit tenen un pes i un

accent original que valen per una producció mis nodrida que, tanmatcix, hom
pot esperar de la inspiració de Josep
Maria de Segarra.
Tres úniques novelles i tres taus dileren ta, enormement distants l'un de ralee. Paulina Bii.rarcit és una fina salita,
amable i enternida. sense causticitat
nomás amb una mica d'humorisme nu de
tota malicia. El Segarra d'auttesta novela del mig seeueix les petjades del
J osep Carner deis contes deliciosos i la
poesia en quh dillueix les fig.ures vagament ridirules de la bona tia Paulina
i del senyor 'Melrosada no és nas la rnateixa que cantarä El cande Arnau les
Canenits de taverna. Tota la trama caentena i normalissima de Paulina Pa-aros recorda els idillis vuitcentistes d'una
tan fina cotnicitat de les farsee de Se.
garra: La Lltiein i In Ramonta, Eis Jur.
dinets de l'Amor ¡ Ef matritnoni secret.
Den anys tres tard, quan la literatura realista triornia en la novela catalana, Segarra publica All i salab,r. Quin
moralista mis depriment u implacable.
Fautor d'aquesta noveHa! Mai potser en
la literatura de casa nostra no havia
sonat una Yeti tan neesimista con( aquesta gire renta la vida lamentable i destrozada del pobre seminarista Quienes.
La trama és minsa, i lora de l'estudi
deis dubtes i les angúnies del protagonista, hi ha mol poca psicologia. Gaire.
be (ola la novela é5 plena de l'especfacie de la Natura: visions de la corta
empordanesa. paisatges urhans de Girona i Figueres. Quina diferencia, perb,
de les marine, de Ruera o de les descripcions gironines de Bertrana! L'au.
tor compadeix i menysprea una mica
el seu he-ni lamentable, no ens estal.
via cal de Ir= reyes defallences. per?)
es mira l'esneetacle del Wat i dels
mes amb els ulls deeelluts i revoltats
del pobre Quimet. Totes ler planes del
Ilihre exhalen am tuf sie fisiologia miserable i de poesia purulent. Els paisatges. les figures. eón caraeteritzats anib
detall, escatológins aich comperanree
d'un modernirme de seca ter incongruent.
-El Ilenguatge assoleix unes llihertats ahsedales: l'autor no s'e s tri de dir atnh els
trote precios lee ceses que se li ocorren , encara que aquestes siguin d'outlles ente hom atostirma a exposar amb
esfemismes substituts. Les imatges mes
grot esques i monstrunses. les expressions
onpulars més fresques i descordades. tina
transposició fidelísima dels dialectalismes d'aottells mariners i una exposició
viva i directa del drama tri s t i agre de
l'adolescència de Chiänet formen

hass ese,es le noesia ca11a i el e:unerada que caracteritza AU i salobre. Ni
un esperit generó.. ni Ira figura simpatice. La feminitat de Maní es ruassa
a flor de ron: tots els pescador,s arcos.
serien llana vicis i Br e goirtne d'una
manera mas=a descarada rerque puguin
fer- se is estimables. 1 malgrat tot. .411
representara\ una de les obres
rés caracteristinues de Josep Maria de
Seearra 1 perdurarà molt més que
gi,n5 dala ss ,nrnlio.n5 aelts teatrals.
1 som a Vida prkyldo. No sé si Se•
garra va pen=ar en l'admirable Po.'rt

les Arts

Counterpoint, d'Aldons Huxley, quan va
escriure la sena darrera novella. Peris
igual que en la gran construcció del novelista britànic, en ¡'ida privada boas
aspira a crear una societat representativa. i millor, una eecei6 horitaontal d'aquesta societat. Vida privada és la crii:rica íntima d'un món harceloni que es
mor lentament A que ee transforma per
disgregad ' . L'aristocracia de la neutra
ciutat potser no es exactament tal com
la pinta S;garra. retó indubtablement
amena '<emane Lloberola - tant Frederic, ande el ecu Mi al treball i als
maldecaps, ser culmina en anuella reclusió en el mas familiar, com
Ilem, desaroveit de iota mena d'escriben), - anda tota llur característica familia. i singularment Maria Hojea. oír
exemnlars originals. paró de passil,le
eedetincia entre noealtres. En la nacela
de Se g arra. al co s tal do les escenes procthlbnics i efe le % caricatures cruels. In
ha les (ar cenes d'una tendresa auténtica, en les ana l . l'autor es comnadeix
fels rus per ronatges. I es inri:dermis
stristrds ,le Eadoleszéncia de Ferran Llobernia, titanes moments de la davallada
de Maria !Juba, les darreres planes de
l a novela, en les nuals la figura rir
Brbbv, el vell ronce, pren un rellett
molt huma. fan contrae amh les reunions
g rotesque s . le activitats inconfessables i

la noci6 peroonalitta de Den repon
amb éxit a les exigencies implicados
en aquesta nació capital de la teologia
i de la ,illosoita.
S:gui qué sigui el motiu, paisatge,
objecte industrial, artista, Georges Simmel excelieix en ' art de copsar la significació me profunda dele eedevenimetas aparentment mis superficials.
La bildiografia castellana de Fautor,
que comptava ja anula una traducció de
la Sociología i de .VItopenhaner i Nils:di', s'ha enriquit ara amb aquest nou
volutn, qiic veurient amb gast continuat
per un altre aplec eaquett
gran escriptor.
Joaep PALAU

EL

CORREU D'AVUI

loaquion Sunyer i Josep Obiels.-Dues
de les exposiciuns mis importants de la
temporada eón sense Subte les que actualment exhibeixen a les galeries d'art
Syra Joaquim Stossen, i Josep Obiols a
Can Paree. Bes just començades han
estas objecte de fervents contentarle i
adquirides algunes de llurs obres per inteHigents colleccionistes.
* [Wats, fittsquets i Solauic.-Per
al dia 31 del corrent mes de Mari; •'anuncia la inaugurad..., d'aquests tres arlistes a les sales de Syra. Ena data a
remarcar en el nostre carnet d'exporicions que fa mes important la coincidenc ia de l s tren autors.
Cii esdevenintoti: L'apariciä de
*
la Revista de Catalanya. Hi subscriuen
a Tapineria, lo. Llibreria.

'peuetes. - literatura: Vallad Beóevult
(Atinare), 2 73 pter.i Galleta. LamaGato t.-tralucejs 6 pute Anegan eeet
nnitoria ae ia literg (nea causad:4,
rast. 1 1 pies, RAS 14; hondero, La
11144u ei el SittO ue >1 raya tatratucc),
al73 plca.¡ aaienyi, 1:41Atal5 fenaeni
ta.s.au60, 3 peca.; 'eunuco, La sonata a
as.retieteer sLataceosias, 5 u t se . ,- %erdagLe r , L' AlLantlda (.,ata,eutia), 4 ptes.;
ceraldy, a u i jo (Latea/mea u ptes.;
tzeixele, Primera aseg iga (Lataiutuft.),
4 Ptes .; Sauatint, liaron del mar
( k.n. Molino ) , 1'50 ptas.; oyron Moive•
ry. El Val*C prumb.uu 1ta. M01311),
090 Ptes. ; Wandilan Martyn, Ei secreto
del "Cocne as elata" trI. Molino),
o'90 pies.; Ortull, "Iragewas del hogar
(Ed. juventud), l '.50 pea.; Apea ulvidado del mundo (r.:(1. juventuu), 2 peesesee.; Pire: i Pérez, Amor que no
muere lk.d. Juventud), 1'3° ptes.; Palacio Valdés, La akena del («ti tán lbbot (Ed. Juventud), e'so ptes.; \\*alece, Los nueve osos tr.d. Juaentuds.
pesseics; Pérez i Pérez, Mariposa (EdJuventud), 3'sn pite.; Mon, Los compe-

tidores de la Muerte ( Ed. Juventud7,
3 . 90 Ptes. ; Miró, Dentro del cercado
(Ed.

1.5u pes.;

Xlaurifio,

No tenia corazón (eldi J oyenTosi ), l'3'.
pessetes; Wallace , El circulo rujo (Ed.
Juventud), 2 mea; Andreiev, Vida
mort del reverend l'asili Fiveiski (Catalialia), 150 mes.; Bergen, El dilema
(Ed. Juventud), iSo ptes.; Meneo Portales, Las lagrimas de Once (Ed Juventud), eso otea ; Pérez i Pérez, Duquesa In:, (Ed. Juventud), a ptes.: Chartenis, Entra el "Santo" tEd. Juventud),
2 pies.; Muñoz Seca i Graciani, La señorita Angeles (Ed. juventud), 2 ptes.;
Lowell, Mi ,cuna, el mar (Ed. Juventud),
3 Mes.: Muldor, Una sombra entre los
dos (Erl. Juventud), 5 Mes. ; Tomisi
Arco Iris (Ed. Juventud), 5 ptes.; Mitlot i Palatin, Justa y Rufina (Ed. Juventud), /So otea.: Pérez i Pérez, María Pura (Ed. Juventud), i'5o ptes.:
Ruck, Corazones que no se encuentran
Ed. Juventud), 2 ptes. - Historia i
Geografia: Bordes, Dietari d'un viatge
al Canaeia i Entats Unit< de l'America
del Nord (Catalrana) , 4• 50 ntea ; poch
Noeuer. Prim (Ed. Juventud), 6 ¡Ces.;
wortheimar. Cleopatra (Ed. Juventud),
(, ntes.; Siurot. España 1 (Las dos Castinas), (H. Juventud), rúst, lo ptes.,

les reaccions inhtunanes.
L'estil de Vida Privada dc essencialment cC muela d'Al! i salobre. No hi
ha. reo', aquella imatgeria delirase ni
annells mrts crus 3 erollers que cara:teritzaven l a regona novela de S errir..1.
ranvi. hi ha l'adaptaciA al 11 . :a ttatge dels persona/oca la vició ranisia des
set! l tics o de lee seves ridiculeses. labesad; verbal nue 'bina una rontinui.rit editorial: l'ha constituit
f,.. a la * a rrecir; i Biza el: erisoelis di*
verso s , l'ida pirvada ti rota certa incohe- l'aparició de Grlicia-Roinbles, el nou setr.'ocia argumenta,: l'en-dre etc la narra- manari humoristic que a les vins-i-quaträ
d ,' i la imnortiincia dele protaronist, hores d'haver- ,e posat a la venda ha
ile veraiee sAn alterats, per?, aixñ aeaha vist totalrnent exhaurida la seva edició.
e donar-'i el cara - ter acusas d'una cró- d'un tiratge que pasea de molt el connica de la vida d'una T'ad de la s o- rent en publicacions e s crites en catalä.
done harrelonina, desigual rom Ii ma- Ens plau saludar-ne l'aparició i desit'-ka eteistèm-le. i evnosarla amb re•re,. jar-li que perduri l'exit de la sortida.
enq., 12.50.
tiri .rne te• ssiroleta d'un moralista <Sésil* Llibres publicats a Barcelona do- *.*******.**************.***.**e**.**************
lusionas i ere s ent una mica de comran( el mes de lebrer de (93.1. - Obcce
passió per les misaries que M'ara.
generals (Diccionaris. Enciclopedies,

EXPOSICIONS D'ART

Rafe TASIS Guies. Anuaris, etc.): Diccionari
clapidic de Llengua Catalana (Salvat.
fase. XVI; riíst., p ptes. Ocultisme GALERIES LAIETANES
con,. CCIALANES. 813
Bonggren. Cromoterapia oculta (Biblionat l nInnvende d'una Importan, mulló
Els M'ores neus teca Orientalista), 210 Mes.; Hartmand Itr PUTTPAR
Pintura
El proceso de la procreación según el
ROMEU
21. 21.21TRI MARCO
Olbultlee
ocultismo (Biblioteca Orientalista). 250
A. 1102CH
Awarelles
Assaigs de Simmel
eeraetes. - Sociologia . Política - EcoEARTOMEU PUJO
3iluetes en meall
nomia • Dret: Bickermann. Libertad e
Fina al 16 del corrant
'*
igualdad (Araluce), 6 pus.; Marx, TraLa lieris:a de Occidente acaba de re- bajo asalariado y capital (Ed. Europa
unir en un volum una serie «Terrales y Améric4.), 4 ptes. Tecnologia (En- LA PINACOU:CA
PASSEIC D« GRACIA. 34
de Georges Simmel. L'editor, ultra re- ginyeria, Medicina. Agricultura, OfiP. SAISATI SAUNA
14411814111es
unir aguó uns quants treballs publicats cie): Olivtin Pelecha, formulario pracPire al 23 de mara
ja a la revista, ¡ d'altres de rigorosa- tico de la fabricación de jabones y lement inèdits en centella, ha tingut el gias, segara edició, corregida i augmenbon encert de reimprimir en aquest nou tada (Araluce); räst., 4 pies., tela, 6; SALA BUSQUETS
volum els assaigs sobre la coqueteria i Arnaud, Terapéutica, Farmacología
PA88110 OS «RAM, MI
la moda publicase en un volum anterior, materia médica (Salvat), rúst, 46 mes..
ABER'reel,flaajaa", d'a"Pintura
acui tetalment exhaurit.
lecc.ones
tela. 50; Gellart Monis, Ocho
JOSEP M. MASCO*?
Entre ele diversos assaigs ara pu- clínicas (Salvat), rUst., 0 ptes.; Schurz.
Fine al 24 de rogara
blicats n'hi ha un sobre la Cultura, amb Baensch i Friedl, RontgediagnOstico (esel casal cl lector dad será iniciat al cinda VIII (Salvat), rúst., 40 ptet.:
SYRA
pensament ele l'autor sobre tan impar- Schinz. Baensch i Friedl. Rontgerliagnós282
Telrfon 18710
sant problema. Simmel assenyala el tico. ton, II (Salvat), tela, 116 pies., en DIPUTACIO.
Set u ornnrnenteela
tragic imminent en tota cultura, del fet pasta, 768; Basset, Constantini. Jeanne21:1,7 01./ tat SUNVIR
Pintura
MANUEL
CAPIMIVILA
que la vida, per la seca essenria neces- ney. Maisonnet ¡ Miginiac. Tratarlo ‚jr
PEPE AMA?
Tren!, deeoratlue
sariament creadora, tot just ha segre- Patología quirúrgica (Salvata tela, ofs
Rin, el 28 de Tare
gat un ideal cultural, es veu obligada pesseter, pasta, Ion; NVolif. Productos
pel seu moviment incessant a sobrepas- artificiales de aplicación en las indussar-lo, creant aquest cenit entre la vida trias, artes y oficios (Roch), 1.1 Deste SALA PARES
PITRITEOL,
i la cultura aquesta inetabilitat (osaRetó i Rius, Eviten lec deiormitats-tes:
J. OSIOLS
Pintura
GUILLEN BERGNES
menta l de l'esperit que, per tal com dels infants (Catalónia), 2 ptes.; Botar
Pintura
Mes al &S da mara
es el ferment d'un piantes indefinit, no i Mauri, De técnica contable (Juventud).
permet que l'home espiritual s'acunase- 12 ptes.: Boten i Mauri, Estudios con.
gui en cap posició fixa.
tabl ee (Juventud), 12 eIer.. - Llibres SALA GASPAR
ha tumbé uns estudis sobre Mi- escolars per a la joventut - Eipor."‘: CONSEU. oa CENT, 823 - reí. 121164
Pintura,, PlbuIrtea, Meres, Gravare,
gue l Angel i Rodin que poden prestar- !Minan Carlea Europa (Dalmau
i anotllure.
se com un model de critiques paralleles.
2'In nte5.; Dahnati Carles, Es p aVICENQ NAVARRO
mi
Fine al 23 de mere
Rodin. acaba dient, és Miguel Angel, ña,rama
(Dalmau Cale, u. 1:mis tres regles de miseria.
aessete s : Pla Carral, Según ilsbre iDalEn l'estudi sobre la personalitat de rnau Carles). 1 . 50 pies.: Albert TorreGALERIES VALENCIANO
formidarenetrarid
Den. que és d'una
Pes. El catala itense nuoure (CataruPLOMA »CIA, 10
ble. l'autor rebutja el pantessme j er- 1 n ;), i ata.: Nociones de Trignmanciri,i
EXPOSICII0 DIJNYAC
ableix d'una manera rigurosa que sols
Plana (La Instrucción l' emular), s'6i,
Del 3 el as de mate

v

ti

evista de Premsa
• Els conflletes socials
• LA H1].11.4NITAT .
Fa de povernamenlal, se rena i ponderada en aquesta yaya:
"56n a la vista de tots els esforos
matcrials i morals- tisis a arribar
a I g egotament ffsic -que els hornea
del Govern autonómic, des del President al cierren cmiseller, rea:itzen per
;robar una solut;e:i hartnónica al confilete i evitar la necessitat d'acudir
a mesures dexcepciä. Ens adrecem
especialissimement a les niassea
obreres interessades. Es lOgic que les
impulsi un esperit de Clatat i un
noble a:any de millores económiques.
Repetim, com aliir, que no intenten'
de tnornent prejutjar resultase ni discutir posicions. Peris ha d'haver-hi
ui

imperatiu essencial: el dr 'esperit

civie, cl dels imeressos generals de
la cintadania catalana, que el Govern de !a lieneralitat hauria de detensar contra tots i contra tothom,
ami, severa energia. en el cas que
estiguessin amenaçats de pertorbació
o perjudici."

adoptando con energía las oportunae

medidas de prudencia. Y puesto que
las cosas son conto son, y no como
se quiere que sean, nosotros- simples portavoces de la conciencia pis.
blica - hacemos todavia un leal llamamiento a unos y otros para que
entren en rajón. La suerte ha querido que, en el momento critico de
este conflicto, vinieseis a caer dos
Oías festivos- hoy y mañana-, su •
iicientes, si se apro v echan bien, a

tuvi. Després combatuda perquè Ehem creguda fermament res.
noneahle; es a dir: contehulada - ele
er . is dirigente - amb l'extrema riceu. Vo'clrient veure en es dirigents
de l'Alianca Obrera un Sestil de responsahl h (at, ja nue Kllan enfrontat
anal, la F. .N. T. No lui voldrietn venre errors de tactica tan innocent,
rom aquest darrer de declarar una
vaca, per tal com 14 declaració
nana era el que inéS desitjava
Robles. i de dir Que /Ir/tiesta vade
ha declarava "per ter un recompte
de torcer
Avui j a eitern comptats i rec ointstats tots per al dia que es tracti
d'alear-se con t ra el feixisme. Per?, si
aquesta set/silla ()pereció aritmetwa
e* tela massa sovint. correrien el perill nur el die q ue les cose< aneesin debä la mas, a es trobés cans ada i molte la no hi acudissin, con)
aquel naetor del conte que fria broma cridant o ue venia el 'Ion, i el
dia que el llop va compare ix e n es
va trobar sol."
1..4 VANGT ARMA
Pi, que per malta me; que finqueSSin
dePendedt i altrers de les emnreses
do llom ; foro, nn serio justifienda ttno
plonteid.
Vat70 l e l ron It nue
d., fensa d'uns in neressos
,-.1rvertit d.vi e ., uno
cuse , !1,-3 revaluciandria:
"Por eso ha estado mny bien el
Gobierno de la Generalidad saliendo
al tuso de ese movimiento, en lo que
tiene de perturbador e injusto, y

solini ostenta orgullosament la croa,.
logia del regim: "Any XII de l'era
feixista". No serä etern el feixistat
italia, Però 4 qui pot dir que liagi as.
segurat o hagi acostat la revoluciä

social? e. Alernanya, el nazisme
inrI i mostra una dura embranziels
jovenívola. ¿Qui pot [tatue que hagi

nianera de tregua. para evitar los
imminente , male< que, en caso con-

vingut a facilitar el triomf de la Se.

trario, se originarían. Mediten los
huelguistas. serenamente, sobre la
conveniencia de no eMP efraese en
P rol o ngar In= paros en falso por un
camino impracticable, fatal. Las empresas, Por su parte, tienen el deber
de considerar que en este pleito no
toda la razón e<ta de un lado, y sobre
todo, que no ne ventilan sAln intereses partieulares, sino también los
de Cataluña. Y las autoridades, por
fin, asistidas por la inmensa materia
de los ciudadanos, han de inregee con
su dieC;:dvd) pe 5 A para gire ainhas contendientes cedan en lo justo, y de
ninguna manera. cue s te In que cueste,
melga Pe rju dica d o o ce vea en peligro
In intan g ible siempre, que es el interés público."

cera? I a Austria, la victäria de Doe.
fuss 1 de la Heirnwehr, ¿pot ésser

L'OPINIO
Comento el mandos/ d'Aliaoca Obre.
ra , el qua( «firma que 1.1 va ,qa que T.1
oraanilzar ter al dintarls pii.isat no era
Pos Pee fee d ioc a! feixisine, sinó per
jer la: rceompte de forces;
Els obrers i la democràcia
"Si totes les organiteacions socials
o politiquea poguessin tenir el dret
de declarar vagues guau els semblés,
Rovira
LA HUMA.VIper tal de poder experimentar la tor- T.47'. en un hnn arririe, rentaren que
ça que tenen, aviat no podriern viure.
11116 de les eauser deis principals
Cap pala no pot marear a collapses. ennserredars i jel.risles 1 ,n It deg uts a les
Que s'organitzin bé, que facin ilur e.rageraci,nis de la tactiea classirivn
cens d'adherent* i de simpatitzants, d'una gran par( del Proletario,
que tot plegat fe qiitstió d'un bon
"Sola, ben sols, han volgut lluitar
fitaer, i que deban tranquilla Barcelona i Catalunya, Cense sotmetre-ea
a experimente que, evidentment, encara que elle no vulguin, en les rircinnetanciee presente no poden beneficiar ain6 lee dretes.
L'obrer madrileny ja ho cap que
compra amb rassistincia de l'obrer
estala per a tot 3116 que signifiqui
lluita per les seres reivindicadans
humane.. No cal pis denmetrar- bi-ho
athb cap vaga no monada, ente nomde pet beneficiar, en aquesta mantente Gil Robles i la F. A. I.
Haviam blasmet la F. .4. I. per
la teva irresponsabilitat, ele hell an-

lament el dictamen del bon sentit,
ans eneara l'exemple de la história
El feixistne n'ociar, el d'Italia, dw.5
des de l'any 1952. La Italia de Mup

ele claseistes dogmatice. 1 quan han
estat sol', ben separata d'aquesta hamesa petita•burgcsie que sant odien,
el gro g bloc reaccionan i els hin aixafet.
Els claieistee sie robrerieme tnenyspreen el liberelieme i la democracia
de reequerra politice. Posen la igualtat per damunt de la ilihertat. Posen el carieter de P rodu ct o r a, con,
elle aeoetumen a dir , tse damunt del
meter d'heme. Posen ele hueros
mis alto que el cap. Per?) amis
tedie* eomnrometen g perden la 1E.
hertat politice i s'allunyen inés enca•
rg de la igualtat econAmica.
Actuant i lluitant sola, el; classistes dogmatice van cap a la soledat
de la derrota,
Ni, valen contacte amb la petita

Internacional o el de la Ter.

gana

cap Can bala per a reedeveniflor
socialisme o del coniunisme?
L'estreta concepció classista ti a,
resultat
ter batre el proletariat en el terreny social i amenacar o destruir les llihertats en el
terreny politic. Per voler anar mo:t
de presea, els classistes van en perill
de ier perdre un segle a la humk
nitat."

Catalanisme i Oceitanisme
trieuer

d'OCCITANIA,

assettyain que les relaciAN
interesides que peden esioblir Peselat
ron& Calalunya ¡ les ! erres meridianail
de Franca oferiran sedurions inhlites pe,
a assejorar la pan d'Europa..
"He cregut seinpre que el perill
rnés fort contra la pau europea mes
que cercar-lo en els p!ets anomenats,
despectivament. "nacionalitaris" el
pre s enta, efectiu, la tendencia a "te
ta:itzar
excuseu-me, si us plan, ei
usos Es:ats. Ara i adee lic cregut que la presencia dc fr onteres rigides entre Estat i Estat e* el senyai

frano de guerree ti nture,. Gairehe tote, les fronteres divideixen territorit
ami) I li g arais d'alecein i amh Comes
eitel ifintereseos. Gairebé totes les
guerres enironten, a les acaneaees,
germlne de lengua o pobles ara')
situació aintilar a la de Cstalnrya
i les terres tneridiana'e. El Cate
doetrinalment federalitte
l'Occitanisme, beeicement federa -r.
tu. cdereixen una enlució mesh cape.
non a la del: tractats de pan sigerni.

neguen Ilur interée a mantenir
relacione politiquee amis el« estats
tradieionale dele quals són histiat4rs.
mest part integrara. per?, refuten
Sota unificació eetatal que ininedeliii
hurgemia, que té els seus detectes, pe- de maotenir re'a e lore eulturele atea
fa', que posseeix també nobleg viruta els nobles de l'exterior fronterers.
Yo voten contacte amh ele partits Damunt les unitats estatals pretems
titllats de burgesos, per eenuerrietes establ i r lloren vni"at s . extrapolítiques.
que apuests partits sicrin. 1 er qui q ue ‚fin una magnifica saludó
no accepten una aliança entre homes conilirtee Dermenents entre Estats
i di g ne s , . pisan triomfa el cap unitaris. El Catalaeisme i l'Occitabrutal de la reacció han de ten el nieme reclamen el dret a e:tablir.
trist paper de vençuts vexats. quids costat o al damunt de Re federaciors
i silenciosos."
interesteta'.. nones federacion= interCierre que its
gilt otianyin les regionals fine ea solament anule
dites per fer mes próxima la rielaria Practicante/st lr , fra ''r, sind
del eroletariat ¡,5 turm prnn error;
eviten e' xoc entre els Estats politics
"Contra una tal tesi s'alça, no so- o gergrefirs."

Demaneu
paquet darrera creació de UNA Pta•

el

astil) el cava!! amb una jugada mes, ju- p Oi' jugador, nord-americans); 4, - DXT-DIR: 25. - D5A! - P3CR:
gant aixi dosprés de la 31 jugad',
A4A luna altea continuas:ni es: 4. - 2 1 . - DeD-D1C; 27. - 17A 31. - C3A
Ri)'
cxr, preconitzada per Griinfeld) - abandonen.
32. - A8A o 4.A.
lata:
0-0 (el mateix Tartakower recomaSOLUCIO DEL PROBLEMA
33. - AbT
RIT
d
na
a la jugada P3D); 5. - P3D
NUMERO r
Aquesta posició l'obtindrens en la ju34. - A7C-fRIC
(en una partida Astalos-Marshall, el
Jugada clan: R3CD1
gada /9.
33. - C6T o CyD, nutt.
primer d'aquests jugadors jugO: 5. traméis
la solario exacta: E.
Han
RIC
VARIANT A
0-0)-P4D (jugada molt perillosa: Colom, de Torre l'Ionice: J. Mitjans,
/6. - C5R
lisT
PIE;
mes cómoda i menvs ambiciosa és: de Yilairanca del Penedes: joan Tri17.- C7.1
1/2A
21. - 1/HR
5.-P3D1; o.-P)<PCXP: 7.-.121) lles, de Tarragona.
18. - MC
RA
22. P3A
-CX1.-:?! (es clar que conserva els
19. - A7T
SOLUCIO DEL PROBLEMA
R2A
23. - A301
dos alfils, ¡seré la millor continuad°
NUMERO
Des d'aves( moment totes les JUghR [A
A-1/‹.
24.
es: Ab/Li; 8-PXC-43D (la corleeJugada clau: DIAR!
25.
ROO
I: u 12
des són precises, I el neuie juga tur•
anhela inmediata, la pèrelna d'un
PROBLEMA NUMERO 3
çat.
lu. - Ario'
1/1A
(si 0.-0-0 5
lem P s ); 9. - ('Cl!
W. A. Shinkman
RIC
27. RIR
A5C igualava la partida) - P3TR7-I
"Chicago Tribune" 1903
R2T
- ROA
2o. - C3R.
(la continuació menys Menta es:
R
tT
29.
R7A
9. .. - D3A; so. - C4I2- n3c.;
Cal observar que es el cavall I no el
1:2T
5.,. - A31)
rei el que ha de jugar aqui per tal d'o12. - P3.% - Totes les notes pregade,
II 11'
31. - C7C
MAT EN DIJES JUGADES
bligar el R. negre a marxar cap al seu
.14A; 13. - TICD! C2D: f RaT
32. - C(DD
La so:uciO cl dimatis s:nciat.
DaR - C3C; 15. - A3C, raTD; han d'ésser trameses en
recia. Despres d'aquesta jugada el rei
T
- CIA +
33.
- P4TD (amh avantatge dele català i abans de les nou
Dr. A. VILARNAIJ
negre té dues tactiques a eszollir, In34. - A4R, mal.
b l anca, con, sturci en una partida
tentar no moure's de l'ante del qual
NOVES ACTUALS
Redacció:
del
vespre,
a
la
MarTartakower-Wainstein
contra
ve o intentar eicaper-,e, , tue cunstnuiri
La correspondencia per al doctor
MATX SANZ-DR. LAFORA
.11 1 1) i Antoniadi, París, z 9071: lo. - Corts Catalanes, 589, 1."
la variant A d'equest estudi.
A. Vilarnau dirigiu-la a Sant Pan
FI fort jugador madrileny ha ven( P4T R I guanyava la partir
RA
Les d'esports, a Barbará, 11 de .Mediona (Barcelona).
os el flector Lafora en don encontres da) - D2R: ti.
P3T - A3R;
21. - C7D+
RR
consccutius, pels "scores - de +5-3 52. - As,CR 22, - RhR
RIL)
(Si 12... el pr.rner. i +5-1. ei segon.
PXA - Cxr - A4A; - r4CRI.
RIR
a. -R6D
TORNEIG D'ANVERS
etcétera): 13. - AXA-h-DXA:
Si 23-, RiA; 24. CA, RID; 23,
El rosultat linal d'aquesta ¡Meres- “.-AXPT-PYA; 15 -D6C+ A6C, RIA; 46, A7A, etc.
sant prova, que ha rennit el bu i mi- BIT; 16. - DXPT-1--RIC; t7. 24. - A6C+
dels escaqm6tes belenes, ha r6tat 1)6C-'--RIT: 18. - CxA-P)(Cl!
RONDA DE SANT P ER E. 3
licoes. - AiA
18.. - DxC; 19. - TiCTM enel seguent:
Jugada d'espera.
punts; Cara d011ava esgeraliCe,): 19. llyner i Koltanowsky, 4
1214
- R1C; 20. - D6C+-RIT
26. - CA Rus
S hernetzky • 2 V.d; Dreyer, 2; (enTAI:LFS.
Retes,
o.
i
Si 26..., RIC: 27, R6A, etc., cota en ser ,
(comentimie de J. M. Avni.)
PARTIDA JUGADA
t :A
c
cc+en la 28 jugada.
a2v70a. rianit

ELS ESCACS
FINAL DE REI SOL CONTRA
ALFIL I CAVALL
Donen avui aquest • final, que, com
deiem el dimarts passat, cal que tot
aficionat a la partida conegui, ja que,
encara que no sovint, es pot presentar
en la practica, i és molt llastimós haver de donar per tenles una partida
guanyada.

La táctica que cal seguir querla ex'posada segons les posicions, perO cal
no oblidar les jugades després de la
jugada 19 de les blanques, ja que són
absolutament precises.
Per donar el mat cal arreconar el Rel
negre en un dels angina del tauler del
nuiteix color de l'Alfil. Llenes liar pot
donar tust amb el cavall en les casetes
del costat del recó o loé amb l'alfil en
el recé mateix.
Per tant, tota la tàctica consisteix a
obligar el rei negre a dirigir-se a la
caseta angular del mateix color de l'alfil.
Considerem com a posició iniciar la
del diagrama:

Com sigui que el t'el negre intentara
escapar-re de la persecució que contra
ell van a seguir les blanques, cal impedir-ho, emplaçant el cavall de manera que domini les casetes de color diferent a la d'alfil. Ensems cal considerar que des d'on el cava! l donsina
nnns terreny es en el centre tauler,
i, per taut. aqui es un cal emplaçar-lo.
Lei tanques inicien el joc cual SC gata:
i. - R4D
r,.¡A
2. - C3D
Ara con/cacen les maniobres mes delicades. Sovint el baue 'na de perdre un
temps, per tal que el negra es colloqui
en posició inferior, u sigui situar l'adversari en zugzwang. Aquest pape r esta
destinat a l'alfil, que des de diferente
quadres pot dominar la mateixa caseta.
La defensa que els negree han d'emprar
ha d'ésser de dirigir-se a J'angla del
tauler de diferent color al de l'alfil.
R3R
.
ReD
- A4C4
3' AA
Una jugada d'espera.
RiA
R3D
3. - C3A
R2R
6. - C3C-1RaA
7. - R3R
RaR

- COA+
- 124.4

RaA
R3A
R2C
R2A
RER

is. - ReC
is. - R3C
13. - A4C
RIA
ta. - ASA
•••
13. - A3T
En aguan moment el blaue ja té el
R. negre en una banda del tauler, pera
en rangle oposat al del color de l'alfil.
Cal, dones, obligar el R. dirigir-se a
l'alt r e angle, però per aconseguir ain6
cal arribar a una posici6.

LLII I IEL IA CATA 1,33 PI 41Á

la

- R6A
3o. - A6R+
31. -.e .47D.
Jugada d'espera.
31. 33, - C6T+
- A6A. mit.
Es pot igualment donar

Ri A
RtC
RA
1
R1C

/la
EtC

rnat a tC

EN EL TORNEIG
DE BLED test

La següent partida

ir

n'oil bite-

rescant, per le. diverses qüeations
teOriques que e: plantegen.
Blanquee - Dr. Tartakower.
Negres. - Kostich.
Partida dele tres canalla.
t. - P4R-P4R; 2. - C3.AR
C.IAR; 3. - C3.1 (senzill, mes ei'lud) - A5C (jugada posada en voge

PARTMA IIIGAnA EN EL
TORNEIG D'ANVERS
Illannues. - Dnner.
Ne , re( -!liernetzky.

flef
- Para - Pan;

2. - sAT3 Pea n, e. - CIAD- CtAR:
- CtAr-CIA;
P XPe.
--.11 31: 7. - AID - DtC:
e - PerD- eeP: n
0-0
DeR - PtTD: st. to.
4-11 - n rT: t s

r,T+

„_
111,,L1 t e .

Hin o!

Busloefif,671'

rrn

I,. -

T2A-

- TDIA-.AID?!; te.
TeAt
- A VP!-,-- Ca/PC:
te - PxC
4: tel. - CsIt nC 15 - PsTR

12. --

r7s.4.

121T; 23. - DXA- TXT: 24. -

SENYORA!
Els millors

FIGURINS
per a les vinents temporades de Prima-

vera i Estiu, els trobareu a la nostra
Llibreria

Dimarts, 20 de mar,: de 193%

LA PUIL I OITAT

Política municipal

L'Alcalde de Barcelona, en nom de
la Comissió de Govern de l'Ajunta1nent, contesta la nota de la minorla
de la Liiga
A Secretaria particular de 1'A1caidia gités tatues sessions com selmants té el
fazilitaren aliir a seauent nma repos- mes. La intenció de !a lIci es altra.
ta. a les de a Lliga, que donen: integra lince discussió Per a tot anee que tingui
per l'interés que te sobre la interpreta- un contingut real, perili evitant tot el
ció de le dispositivas de la Llei Mu- que representi perdua innecessäria de
nicipal:
temps i proins verhalisme. Per ultra
"vayor Lilas Duran i Ventosa al- banda és la ciutat la que ha de jutjartres coasellers mumcipals de la minucia nos a tots, i elia mateixa comprendra
de Lliga Catalana:
segon s els lleva consistorials resultita
Deepres d'haver donat compte a la fins a qUin pum faciliten o dificulten
Com i sstO de Govern de l'edil adreçat a labor constructiva.
aquesta Alcaldia pels seuyors conseller,
municipal; de la miticria ie Lliga Ca El respecte a les mirarles 1 el
ens complau contestar-lo en noin-taln, respecte de les minories per a
de l'esmentada Comissiö per la cousil'administrad() de la elutat
deració personal que ene mereixen tots
eis fin:wats per tractar-se de la maEls a:tres extrems gut S ' expresen en
nifestado d'un criteri per part d'una l'esmentat cscrn aieaten a tldeSlit 1 13 remateria consistorial que ha de inerai- lattrament de poza i
ha
m Paytancla
xer-la també com a repreeentants d'un entre elle< la que es refereix • Hi
si despatx
sector d'opinió ciutadana. Voldria re- de la minarla de Lliga Catalana, i en
niarcar, perä, corn a observació general. el qual els consta la erina decisio de
el jet que en l'escrit de referencia, fora complaureis, tutti ja alta començat a
ce lextrem relatiu a les cornissions con- icr. La centralitzacie d'oiiciaes a la
sistoriais es tractin qüestions d'una ceri la insuficiencia de
ta vaguetat o relativanicut de Poca im- Casa Consistorial
portancia, la qual cosa 5i th, ha d'aja- lacals que en deriva no ha permès fer-ho
lagar-nos per la raanca de Celen serio- encara amb aquella ampiimd que desitgen j que tara possihle la política inisos que revela, fa me dificil, per la imeiada de descongestió de serveis. Can,
predsa , , :a respesta cancreta. Procurarem denar-la, sobretur, a let, qüestiuns ,'ha procurat també complaure a les
minories en Iota aquells altres suggede fons.
part
El problema de les ComIsslons riments i demandes viables que per
d'elles
han estat fetes. Per aiiró no ha
consistorlais
pogut menys de sarprendre'ns
resmentat escrit es planteja coni cid que sels han creat tate, les difi
mes important el problema de les c o cultats pessibles per exercir la labor d'ique pot incloure-misonctral, niciativa 1 de fiscalitzaclO, la qual, ultra
la concepció que es tingui de la nora estranyar-nes, ens ha dul g ut Per inidala
Llei Municipal catalana. E sabut que
Com ens han estranyat també les nomaquesta persegueix la majer dicacia e:1 broses notes de la mineria de Lliga Cagestió, i que per tal d'assclir-la es talana, que semblen perseguir el prota'iconstitueixen a les localitat; d'una de- sit de crear un determinar ambient.
terminada poblaciO comise:mis de Go- Quan en el sea escrit fa la deknma in,ern, que er: tenir cura de l'admints- necessaria de les prerrogatives del Plc
:razia del Municipi permetiu prescindir consistorial, cau en centrad:oció amh
brecarregament ivixoc que arliniforma
r.,strativament representava Fantiga or- que rep resenta el frutar en la
aquestes qüestiolls, t'u»
aanazació corporativa. Per a t ao me n que ha fan
ha dernaneu eaelic d'urgencia. No volea els nitmicipis acuse Cumissui -tre driem
que aixia representes un altre cal
Govern la hei preveu comiseions tünsiade
volee desvirtuar el funcionstneut norlorials, en els regits per aquell organtsnostrss organismes pulities.
mal
deis
me executiu no di:, que hagin de constituir-se. Ni obliga a crear-tes ni ho 101- alió que es refereix a rAjun t ainent él
Castre que es respeC:in e:1
pedeix; mes acial es podria entendre propósit
integrilat les funciona respective,
que CO ha:: d'existir, però en realitat tota Cnrnissni tle Govern, de les reuneho deixa a la decisió de cada Ajunta- de ;a
trena No podria, doncs, rnai afirmar-5e liaos ennUstorials i del ple. Con, enc
que la limitació d'atribucions de les co- esforcarem tandur- en que la aova Llei
missions cunsistorials pugues constituir municiPt l 115 perli e;1 la seva altlicadó
una interpretació abusiva de la hei per arelle g cararteristiciiies que per cremepart de la Comissió de Gavera de la les encertades tingue r en el vot favoral,le
rnajoria, pel ter senzill que d'acord ami) de la minoria glarlamentaria de 1.figa
la llei pm periectamcnt prescindir-se dc catalana penen, ene el regint esse cola seta n'afma existencia.
menci 3 aplicar-se en el periode inicia l
Posats a optar entre crea-les e no. ne r b el ve imprineixi ca , acter a la ilei,
:a Caini,siä de (lo tera t l a majar, ;1,1 q n. ea pervingui el seil prestigi
ccnsistorial cregueren Q ue era mi s a., iracas las per aculest5 n501 k$ que. malsement Cen9tirair-les. I lio ¡tren . Ist gra, .1 graa respecte i lato considerasulame»t com a nostra de comideraciA d:, que
nereixen le, nanorias.
a les matones, que aixi quedaren raes cordialitat de relaciona que amb elles vomuoicipal,
l'actuada
a
art l eir l a dea
le:n tense , d'un es trae: . de questions (le
tambe pel convenciinent que si es =wat princiei Que portesSin a desvirtuar l'esea resina de la seca competém-ia po perit de la lis 1 . ntantiralrem la riostra
uns orgarie que prestin
-de.éstr
la ente fa cilita el ttehali eiectiu
ecnCi eiectm. Convencute coa: som que
In atrase 11 3 i práctica_ 1 tenin la
jaalcii rendir t ala wilitat, és lògic que
ceufue , ze ene 15 cinta t de kareelona
no suldricm irr-iit un instrument artia l'Aiantament una adminis.
teial, ans al contrata donar comulgan a fi ne vol Per
tra . ' n ,; ,s^ r, ” 5 a, saLria u respunsatsle, tenla seca actuario. CreieM que entnig
terna. a ,:aire, dios ei nou rigim,
les ddieultats que sempre compnria la se
es mat e i y os defectes dtl regirla anterior
iniciad(' d'un nou rek:ini—i que en aquel?
agrair ele estores,' que len,
Las tian estar mole menors que les pie- en;
e,e, a mantenir-nos fidels a aquesi oc.
vistes—les comissions compleixen la ni'' jectin
tut que ele correspnn, i es pe ren, q ue la
Es a r i m P l au a saludar-vos, amb
progresiv a adaptacte del non ststema
(en,' que ei15 trobar en, d'atora ana,
Os perieectoraments q ue l rnateima
tat
sliP aue ,epreSenli el be per a fiari !einéncia ens easenyi en juran cada neargan ulés ciica .;. El nostr. sslosa.
cia
t que siguin uns cletients acti,
L'abalde Cartes Pi t Senyn.'
( - ", • 2/ , ni 1. 2, r , ; ir '13•1
de tratan ira te més irle un iimit, cl que
d'4vard aroh resperit i la I letra de la be 3.3,3e3waa3
,,,, es perdi el sentit d'eficacia, que és
. a esta mincipal característica. Perque
t:: els retres que d es d e drversei Proaide:i.aes s'han jet a la Llei nunticipail
( . t alar i a i a la turnia d'aplicaciú que
na l . .-1;untatnem clii endevinen niv';
stt'lflt lijé, que greugcs fouatnentals,
r.anerts de pensar que son ileixalles
0i -atina arillo, remimscencies 1 ..•q, aran-

Diemoelo, en on rds sodlietes abr.» La polisia trelsalla La protesta Je Catalunya per la profanaei6
Je la tomLa_irle Maeiä
iedrot pot begiontat El conflicte dels Fer- Ha estat detinget
de le nemtenya de rocarrils de Catalunya deis autors de l'otra- Una gentada enorme ha cabed
Montfuic, fov trobat continua sense cament a la camioneta
de flors el sepulcre de Macià
el cadàver d'un homo
de la Companyia
resoldre
Diutnenge, a darrera hora de
la tarda, fou advertil el Joi‘jat
de guärdia que a la niuntanya de
Montjuic, a l'indrel conegut per
lii Lleitgua de Seria a un inuer
(le metres del Castell, havia esta(
roba t! el cadàver d'un Mulle joya»
Els que avisaren digueren, dennis,
que per aquells indreits se S P It
treta. Inunedialament el-1iret
jutge de guardia, senyor Pere
Fernändez i Cavada, amb el fiscal sanyor 2\ AP/: .10 . el Seel'elali

seitor Daltnau ¡ l'oficiai senyor
Meren. es traslladaren al lloo
acmental. Hagueren de fer un
bou tros de diluí a pela degut al
mal esta t d'aquella part, de la
munlanya. En un cl nu estrel.
mitre barraques. fou Irobat
lite ninpl. Tenia titEl feridd ol
pols drei do la qual sortia sang
on abundancia.
A les butxaques Ii foren trohats diversos documente, entre
ells una eiAttlit a ein d'Enric
Jeen i Pierre, de D'ente un anys,
till de Vilaseca i habitant III carrer de Calabria, 75. pis primer,
segona porta. Li fiaren trobades.
deinés, diverses curtes de Palma
de Mallorca, adreçades a un bar
del carrer de Sant Pau, com ta ra 'b un permis per a vendre fruita
pels Paute extrema de la ciutat.
El mort portava un vestit fose
i camisa de les que usen els mece/tics, i penjat al bree un abrir.
En una de les butxaques d'aquest l¡ trobaren un martell. El
julge rebé declarad() en aquell
maleix 110e a la persona que traba el cadarer j, lambe, als veins
que eren per aquella encontorns
quan se sentiren els trets. Digueren que havien vist agrien /mine que es passejava arnb dos joes més i que després de sentirse els N'ele aquells individus
cien fugit en direcció diferent.
Segons noticies, el mort eslava
fitxat a la Direccid General d'Ordre PUblic com a lladre i atracador; per ü des de fa uns quants
meses havia delata de robar i es
dedicava a la venda de fruite5.
lloro creu que tina a aquell
engarita:t. 1 que de noble li engegaren un trel al cap.
FI Piltre guärdia ordenä
raixecanient del eadaver i että
eis teatinnolis perqua compareguin davant del Jutiat
Tambd seran cridades a declarar diverses pers,.nes els non,
de tes gneis apareisen es(rits en
els paners que lt toreo !rebate
a les ImIxaques. Una d'aqueetes
eS Una advorada.
Arnb motiu d'aquest fet, e) di Eins ni mal!' declararen davant
e! Jul . ial número 13 di\ ersoe
velne ele les tairraques de Month banda. la
ju l o. Per In
!irle i dccl Mea Irr peraonalitat de;
mor ,. S'ani-imeneva Futir .baiti
Para . ¡ havia estar pri.ineasat di.
vermes Vel...AdeS per delirtea contra le propietat. Fein tuis dos
meses escasees.' que havia estat
abswit de la pena que li anava a
AS9er aplicada per la llei de vagahunds. 50 aospit a que es traela (Etitni venjança entre iledlnqociit a. EI mort et-a eeriegot pel

Demä sortiran els trens
conduïts per alumnas de
l'escola de policia
El diumenge al !naif se eelebrit
a La Violeta. de Sarria, l'assein-

blea ronvocada pel Comitè
Vaga dele Ferroeareils de cata_
lu»ya, per lal de prendre acords
sobre si sCijit ei tua acceplat l'arbit ra leo de la Conselleria de
Treball. La reunió s'acaba al
migdia i s'aenreks aceeplar-la.
La Conselleria tic Treball,
conseqüència d'aquesl acolad, cita
por a dos guatas de set de la tarda e! Comed] d'Administrad(*) (P
la Companyitt, per tal de veure
si es trobava la solueiö.
En aquella hora acudí la re-

prosenlimiö dels obrers, 1 hom
esperava la de les Erupreses. La
vaga, per ara, afecta mes de
rmo obrera. Grups de vagnistes
se situaren ahir a la Plitaa de
Gatalunya. els quals comentaeen
cl curs de la vaga. 'l'impon no
s'ha registrat cap ineident.

Grups d'obrers presten espontäniament servei d p vigilància
als dipòsits de maquines i de
cotxes j a tota la Urda per tal
d'evitar actes de sabotatge.
Referent a armaste vaga, el
conseller de Governació va dir
que st per tot avui no se soluciotiava. denla organitzaria el
funcionarnent dols trens que van
a Te t-massa ¡ a Sabadell per aquella linia, arrib l'ohjecte que els
seins d'aquellee entinte puguin
:unir i venir a Barcelona. Els
lepes Serall C n 111,111ilu per alumnes de l'Escola de Policia de la
Generalitat.

Diumenge fou cremat
un altre tramvia

d'Aigiies
Des de la Mere de Raid Arnau, que,
cein e, recordara, era uti dels que in
de la luna-tenascrmlvi
Salls-Nlarina al carrer de les Corts Catalanes, la policia ve fent gestions iier
tal de descobrir el total de les ?Melles
que fernlaVell la banda de sabatejadors
ensems que atracadors.
Seas detingué quatre al carrer de
l'Aurora anomenats Josep Granero, Pan
Pascual Adän, N'aleta Carlana i Don:Ti:cc fluía Montagut. Després de llares
¡ hähils interrogatoris es pugui aconseguir que els tres mimen declaressin
que eren companys d'Anial í a la vegada un daquest, Adán, iou el que estigué
a la casa del carrer de Cabanyes per
emportar-se l n la roba d'Arnau.
Tots aquests detinguts S ' enteslaren es-

com a desgreuge a l'indigne
atemptat de qué tau objecte

A les vuit del mati de diumenge, al
Cementiri Nou, davant la tomba del Prinier President de la Generalitat restaurada, coinencá la desfilada d'una enorme
multitud vinguda de tot Catalunya, que
replicava magnificament al vil insult de
dimarts pasar.
Un crup de joves i senyoretes de le'
joventuts d'Esquerra s'encarregaven de
rehre i ordenar els nombrosos rann i
corones que anaven arribant. A les once
del mati, Paspecte de !a placa de la Fe,
llene en repasen les despulles del President, era imponent. Des d'aquel( indret,
ritual a la part alta del Cementiri, es
veia una enorme corrua de gene , que ampecialment a allunyar del fet el quart plía toles les avingudes. Les flan i la
detingut, el qual, an cap passades les gran bandera indicadora, sota el sol, eren
hores que marca la Ilei i nu Ilarent-hi una nota de thom que feia més gran lendadcs concretes cuntra CII t011 alliberat pectacle.
pel jutjat número 14, a arree del qual
Entre les personalitats que primer acu anava l'assumpte.
di ren a retre homenatge, figuren el<
Resultat de aoves in da g acions, la Po - Consellers Gassol i Deneas. el Conseller
'ida &Mugiré altre cup el dit D. L. municipal Jaume Serra-Hunter, els dipttMontagut, al qual es troba, en esser tat< Bru i Battestini. el Secretari geexaminar, una ferida per arma de fac, neral d'Ordre afiquel Badia, l'excurada de pos. , a l'espatlla. Com que baffle senyor Aiguader. Tots ells delels aceites que intervingueren en oca- nacen flor, damunt la tomba.
sE de l'alludit acte de sabotatge, ni eia
rnin que tates les representacions denempleats del tramvia, no havien reco- tibats i ninIts particulars duien la set a
negut el Montagut, es pensä que calia Merma, sobre la tomba del President
cercar l'origen de la herida en algun Mark hi ha ara un enorme munt
altre fet delietuús.
flars que testimonia el fervor amh que
En eiecte, en l'atracament realitzat a; el: catalans han volgut desagretijar la
carrer de Lepanto la tarda riel 23 de memüria de Mecha de la inqualificable
febrer a la camioneta que duia .21.CrU prefanació de q ue havia estar víctima.
pessetes a la sucursal de la Companyia
(El tecla., trobard a les Manes tic Bard'Aigües de Barcelona, un deis agents tetona al din la Ilista d'enritats 5 Pur•
que resulté ferit reconegui el lotlla ticulars que acudiren a ilipositar flors a
l'atracador que havia disparat-gutcom la to)eba.)
contra ell. Aimest agent declara així L'HOMENATGE DE SABADELL
mateix que el detingut fou ierit per ell,
Una de les notes més destacades de la
arrossegat pels seus companys, hissat jornada de desgreuge d'ahir fou la que
a la camioneta, la qual es posa ea mar- donaren els rintadans catalanistes i rermxa emportant-se atracador i diners.
blicans d'esquerra de Sabadell. D'aquesta
Sego us els metges, la herida del Mor- - poblada van arribar vint-i-quatre autlagst és lela per una arma del calibre cars que confluid) els repre sentante del
de la de l'agent.
Centre Catalä d'Esquerra de Sahade'l,
Aquesta ferida, com la que presenta- el Grup fernen i i Agrupació Excursiova Josep Granero, apareix curada per nista de la mateixa entitat. i el Casal
ti. experta.
d'Esquerra i Toventin Federal Catalana,
El detingut, que ahir bou posat a dis- tambe de Sai,adell. Portador s de magposició del Jutjat de guardia i pastara nifiques corones i rama, aquestes reprea disposició del Jutjat nUmei-o 6, que es sentacions van constituir una grandiosa
l'instructor del sumad, declaré que dies manifestad& que junt ami, la que forabans d'ésser detingut estigui a Les maren le' nitres enfilare, va donar un
Plattes amh uns conectas els noma dele inusitat edlem, a l'acte.
quals ignora i que s'entretingueren en
Aquesta important visita fou rebuda al
disparar al blanc i una de les bales el neu de la tomba del plorat mestre de lifeil. No volgue denunciar-ho perquè beralisme i civisstse, Francesc Macht, ulcrea que el matarien, i com que ja
tra per la Cotnissia formada a amtest
digueren en una °casita que era confi- efecte, pel Contiene! de Cultura, senyor
dent de la policia, creié que portarien Gamma
Un coy tributar l'homenatge a l'Asa,
a terme l'amenaea. Explica lambe ade
vengué la roba que portava luan el fe- i en ele niateixos autocars, ele saberiren i que la pistola que tenia tamba &llenes, ferms patriates, e5 van trasllala Ilitträ no recorda a e ta. Amb referen dar', acompanvats /el senvar Gassal. a
als cHictes que se Ii imputen nega-cia visitar rharerable President de la Generalitat. Sr. Lluis Conmanys.
rotundament.
Aquel els reha al Palan de la Gele-

Dill menge, a dos quillas de set
del mall, (plan el iranlvia de la
titila 25, cond •it pele empleats
Joaquita .1Iarsi i l'ere alarlinez,
arriba al correr de l'Escorial, limit del viril ge, Un .:011 hagueren
haistat bits cle passatgers. 1 en el
inoment que et cobrador girava
el trolley per a emprendre el
viatge (le tornada, pujaren al
colxe set individua; dos d'ells
restaren a pi plataforma del darrera 1 D'es a la del davant,
Ire un altre que porlava diles
Es una barraca del correr de
garrafes de vuil litres de bentina Tarragona, xamfrà al da Proa:mita:irles (hita d • tin cae les bui- v emm, oll fa nos quants dies hi
dava a l'interior del coixe jlii Tomen trobades dines bninbes.
,ala‘a fue. NIetilreslaut lols ells, abans-d'ahir n'h¡ t'oren trobades
armats de pistoles, v a lla r en el quatre iitds, i, a uds, una caixa
tramvia per 1111 d'impedir mie dins de la qual n'hi havien unes
ningú no voces d'apagar el foc. (piantes més, en forma de pinya;
El colxe s'encengué facilment, i una altra calas amb rartulxos
Havors els coneguls fugaren a de dinamita i uns quants trietre.s
correr u it a.
de metxa. També luí fou trobada
Foren aviente els bombees, 3 ,1 13 t • aiNn lacrada. el continglit
però quan varen artibar ja no hi de la qual no es coneix. To t foil
havia ros a fer.
cond n'd al Canip de la Bella,

Troballa de bombes

4.1:111.11.

Idats, pern evitar que no es reproduel•
xi sota la nava llei la part purament expeetacu'ae que per la manera d'éSSer
l'aeli e rigen constituía el major delerts
de les sevsinns municipals. Creiern guc
ciutat no so enyora gaire, que veuria amh disgust tota orientada que tea eí, a cauce en els rnateixos vicis. Präct :rarneint res s'hi hauria guanyat en
lequest aspecte si cada Ple ordinari tin-

ERVETINA
GUIVIM

Ei SERVETIN AL s'apunta un non exit amb la present carta, la lectura de la <mal recomanem d'una manera especial al públic, pel

seu extraordinari interès. L'original esta, com sempre, a la disposició dels nostres lectors.

" Castruquilame, 12

de enero de 1934.

Mu y
mle: El q u e susoribe, tul agiiidebido nids ni IS ERvETIRI AL, no encuentra términos para alabar y agradecer
i l eled loo, tiene ficVs que ha ribleilido e on el usa'. del re f.' irlii BERVETINAL, y erdaderenneule prodigioso. Asi que. por especial
narndaeirmento hennhcic, de los pacientes, es mi deseo que publique a los cuatro vientos la presente historia (le mi penosa
en fer merla d
El 5 de junio de 1929. a los 52 arios (Ir edad, empece a • se nije los ',Limeros sinlomas de sufrimiento: mal guste de boca,
riebd n -n 5, j/isolanie, m i si a el ex, remo de sto poder dPraor
y ni-dignan, la a Indo altionnlo. ard.,re,.= de ealdIttrigo, atajaba; feild, n ,5,
a p e na> horas, y el tiempo resiente que dedMalia al descanso ao pulla .'-lat' lods de an eegundos en una misma posician; asi
quo, e it lid I tira lan Maui-musa. llegue después de da arma a padecer la fiebre ile lltrllus. Olioa seis meses c o n e l tratamiento de
una Sri te de Inyecci o nes. Mi dernaeriletini llegó a tanto que no puede imaginarse ni formarse una idea sin Nimio o patlecorlo.
1 IneSee effil dell..eee• reun,liticos, tira»te7 Y iptr'eiuhn en el e g lOtonpo y abdomen. y Il a gii el día feliz. priA lodo Pato,
mero de tiniye del arto pasado. en que, flur dicha rala me fije en el anuncio de su nunca bien alabado sEAvErira m„, n , abanVelaba S o n Itle1111,3, Fürrui las preseriprnmes que indica Chi fallei u. digno do todn endonando todos los 1 'atantienlos a lúe,
com i o y de luda vei dad.
Ciii P r," 1 " cl. '
Pir" raf " fi "": Y mnro1illoso • Pues ceSaion los dotoi es. Segui tomändolo huata snis frascos. terminando el Ultimo el día 1 de septiembre, v desde esla fecha come linda clase de alimentos con toda salisfacei(M y prmeelto,
la ale
alegría ya e lia'ida. d,
a b'
recuperan do tinom
hablan desapa reci d o en mi na l ur al mu d o d e t•Ar
Publique rl. tudu 05-11 1 lo que (usted guste, y muda a au afmo y agradecido amigo y capellán.
El Ecónomo, GREGORIO MIGUELEZ 31ARTINE2."

TE MO* el le g itima

Diumenge es va solucionar la vaga de
"La Manresana"
Durant ti a l el diumenge cenitnuaren celebrant-se negociarietis
entre els representante obrera

tilla;

ingressos, acomiadament,

autiguttat i horari; testes lateeeettnanais regiin de vacances,
escalafo de 60 1 13 j categories,
gratificaebms 1 bonificaciona;
n rasliins, filetes, pensione i
oedhieies; malalties; hores extraorditiarieS: socorsos 1 ass egurances socials,
aquestes bases comenizaran
regir e l din 1 d'abril vinent, 1
tener) una durada legal de do e
an n s.
La representacid obrera no ha
volgut manifestar-nos el seu
concepto sobre les beses aprovedes. No obstant, ha dit que
cremen quo Cl, obrera ac.ceptiorato
eatisfactbriament la eoluci6 es-;
tablerla.

Eras ha tramé: la present carta el senycr GREGORIO MIGUELEZ MARTINEZ, capell ecònom, de 56 anys d'edat,
relident a CASTROQUILAME (LEÓN). El text de la carta és el següent:
lz eree di,r, A. Gunlina. — Barcelona.

riodistica.

patrona de la Cooperativa Electrice "La Manrecana". Eren una
continuacid de les que se celebraren dissabte j divendres, i
tolden caräcter permanent. Després de discutir la base concreta
i le les ti hores, sobre la qua l la
representad() deis obrera es
niostrava irreductible, i la de 48.
que presentava la representado
dels pairons, 1 sobre la qual,
iguala:en!, es mostrava intransigma aquesta, i ultra alzó la
pare que tela referència als sous
que harten d'eseer reservats als
empients mobilitzats en cas de
guerra es dibuixä al malt
ount sie concordança, que fou
presentat pel delegat de Treball.
senyor Lauyades, el que presidia
aquestes reunions a base d'establir la jornada general de 44
hores dedicant, per?), ele dissabtes dues Lores a la recollida
d'eines, a la neteja de innata t de
maquines, punt amb el qual, decores d'unes discussions que duraren fine a darrera hora de la
ralitat, im els visitants van fer arte d'a- tarda, pels volts de les set, es
eatament a la Milp era allearitat sie Ca- posaren d'acord.
tahrrtva, FI senynr Conmanye agrat la
Les bases foren sIgnades a
manifestacil, de desitreure elle acallaren
le dur a berste el, sahadellenes davant la darrera hora de la nit per les
tumba del Primer President, i posä de representacions (t'eres r palrorelleu la impartincia que havia tingul. Hale que releven en litIgl 1 pel
rant per l'entusiasme deire,trat corn per delegat del conseller de Treball.
Les bases detanitives tenen
lu lelAeltitnt de ciutadans que s'hi havia
adherir.
unes vial pàgines, 1 equivalen a
ALTRES DETALLS DE LA SOR- art '1 entable codi de treball.
NADA DE DESGREUGE
Consten de 3 01 articles subEn la tarda de diumenge es van per- 5115 idits en nombrosos aparsonar al Cementiri Nra, amb motín del tuts, i que fan referencia
desgreure que s'estava celebrant clavan: re y o rte xe men t de l'Aesociario
la tomba de l'illu stre catalä Francesc librera, a les reivinilicacions de
Madi. el Comissari General d'Ortire
acompanyat del cap caräeter moral que s'llan aconblic. senyor
dels %manis de n'a i - E, senyor Casellea i .,eguit; definid(' i classifIcaci0
del personal ternporer ¡ de plan-

Pe tia) de l'estén:me 1 deis intestino?

, del Tue nugaltres C1,11SIdertIT
,.,:tes del i égim avui supere. I es per
l , que tenme el convencirneüt sincei
a:xia
rae la majoria de l'opi n to de harcelom
comparteix aquest anhel de simalificacai aimurustrati v a. tot 1 presturi,ut qut
le s corillisions e:nauta les maximes fa
,-.;it at s per a cm:9W la seta fundó. n•
vaidriem que sortissin dalla que els Car .
repangui, la qua] cesa contribuiria a
esvjrtnar i afe bli r l'alt sentit d'el:cae:a
ae la Llei municipal catalana.
Les reunions del ple consistorial
En un altre dele pants tx,eur,sts
Fssmentat tstrit, ei que es retiene a
reurions del Pie consistorial i ai
desig que en elles no te dincuiti :a
i:bare dscus,ió deis problema:, muna
clpai s . san reflecteix el M alrlX esPet,t•
Per tal de contestar aprese eatrem
na prou amb remarcar que la
mina que els U:en> erdinarts se ce!,
bracas curn a Inínirellnu trimestralment
G toril a maximum cada me L'havt,
escolla entre aquestes possiblitats la
CC reunir-:os mensualmeirt, o sig ui aria.,
la mixima ¡renuencia que la hei pe:mea demostra a bastarnent que tainhé
aauest punt volrut donar le s m a
a les minories -jorsfaciltpbe
Ara bi: 'len/ d'afea.- que, segun. el
noAre criteri, els Plens han de ser,:
per a discutir-hi amb sohrietat questuai.
concrete s . i que en desvirtuarien la fina
litat les diecussinns vaname;:t perllanga
de s . l'excesiva repetida dele argumenta
la caiguda freqüent en la paletruca personalista u en detall anecdòtic. Per a una
ohra útil han de donar-se t o tes les lar,-

alt personal de la Cowissaria
Les dites autoritats van dioositar damunt la tomba de Era/mese Mide una
grandiosa corona de llors, de la qual eren
portador, guárdies d'assalt
D'entre les corones dipositades deltacaven les deis Ajuntaments que van ter
acte de presencia, traes elles d'una esplendidesa notable.
Darant la tomba, la nena Comerció'
Júlia Ferres va recitar una peesia escrita per ella mateixa, en recordane,a del
President Franeese Macla. Igual feren
Leonor Ferrer i María Sansont, aquesta
darrera castellana. Recita, per tarta er
castellä, buey encertades composicicms.
La crida, dones, feta per la Joventut
"La Falç", iota atesa pele catalana amb
un entusiasme i una dea: oció que la ressenya que acabem de fer és solament una
Ileugera referencia, car foren tnilers les
persones que van desfilar. i Ii unció que
toles elles evidenciaren és dificil de descriure eIn tina ressenya estrictament pe-

SERV IC TINT AL 1 at o adretem embatituriona

interesando' d'obrita • sal reamaltat
DE VENDA, 5'80 ptes. ('ivir ) A TOTES LES FARMAC1ES

LA FORÇA DEL VEN? 's

ATERRATGE ACCIDENTAT.
D'UNA AVIONETA
Diumer.ge, pels voltants de la tina
Ich :nimba, en un camp situat a uns
deu minuta denuesta poblad& va
alertar en turnia accidentada, a causa
de la violencia del vent, une

neta de le% que participaven en un
canear% d'aterratgea que en aquello
hora s'eslava celehrant a 1 ! aerbdeern
,tel Prat
T r tP u la ca l'avioneta Manuel Armangué 1 Feliu, i portara cona a pa s
de-satgerRodlfSchuyDstain,
nacionalitat alernaT a, domicilie al
carrer de Csircega, :82. de Barcelona,
que foil alsitit al Dispensari de ISO,.
()leales de ferides de carácter 1131.1 a
la cara i a la boca.
L'aparen, que portada les inicials
E. G. P. A. A., quedà seriosament
avariat.

Tal/die es diu que el Pilot regata
ala ferides lleno, peró no rebé satistiricia a l'esmentat dispensari.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-.la!
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Cinema

VEGEU AL

CA PIIIT(11,

D'UN FILM A L'ALTRE un extraordinari programa
* "La reina Cristina de Suecia" doble FOX, de dues

primer film que interpreta Greta
Garbo despees de mes d'un any 1 mig
d'absència dels Estats Units. En
aquesta pellicula veuretn en el papen
principal masculi John • Gilbert, despees de cinc anys de no haver actuat
junts. Es pot dir que la gran popularitat de Greta Garbo, en eis seus
anä unida a la d'aquest actor.
DIJOUS AL VESPRE
Tothom recordará el famás film "El
dirnoni j la carn".
EXTRAORDINARIA
Rouben afamoulian, que per part
de la Paramount meresqué l'honor de
SESSIÓ ESPECIAL
fer separar Marlene Dietrich del . sen
director Stenberg. ens donará ara una
organitzada per
obra amb Greta Garbo. Es l'únic director que haurä dirigit les ducs fameses "estrelles .. . Amb les dues
LYCEUM
obres del mateix director. l'una amb
Dietrich. l'altra amb Garbo. els partidaris d'una i altea ¿podran establir
la supremacia?
é5 el

FEMINA
CLUB

les de base

HOOPLA
amb la dinàmica Clara Bow

El cofre

nisterioso

per Warner Oland
i Heather Angel

Humanitat i tan nou com
una vida que comenca
Dirigit per
JAMES FLOOD

i ELLIOT NUGENT

* No hi ha res de cert dels Illinois que corren respecte d'una próxima
actuació al Tivoli d'una companyia de
;anudes cubanes. Al Tívoli, per ara,
continuara havent-hi cinema. Mé5 tard.
pero, cap allá a mitjans de maig, no
fóra estrany que hi comencé, una temporada lírica, si surt empresari de tulsucia material i artística, que ja és

10110NONVAMMIROttl

Divendres, nit,
"L'OPIMO"
presentarà
WARNER 81205-FIRTS NATIONAL

.5)reseniärD

Associació d'Alumnes de l'Escola
Normal de la Generalitat.— Responent gentilment a la invitacid de l'Associació d'Alumnes, l'exceHent violinista Eduard Toldrá, acompanyat del
mestre Blai Net, oren, dijous passat,
a la sala d'actes de l'Escola Normal
de la Generalitat, un escollit recital.
Després dlaver cantat el cor d'alumnes unes obres de Brahms diripides pel professor E. Ainaud, E. Toldrà i Blai Net coniencaren el seu

Violinista i pianista admirablement
compenetrats, interpretaren obres de
Beethoven, biozart, Toldrà,
Erancoeur, ami) una precisni 1 tinoció que aviat comunicaren als qui devotarnent eis escoltavcii. Seria dificil destriar les obres en les quals s'excelEren ja que totea ¡oren executades
magistralment. Calgué una obra fora
de programa per apagar els aplaudiricen!, que el miblic enfervorit no es
cansava d'adreçar-li.

ra, l'actuació d'algun altre solista 'le
gran categoria.
No cal dir que Kreisler no donara
cap a:tre concert que el reservat a
l'Associació de Música da Carne-,
com ja succel amb els dos únics coa:
erts que porta donats a Barcelonac
els uralt tumbé foren exclusivameri
per als components d'aquesta
giosa entitat musical.
L'Agrupació Artística del Casal del
Muge. — ha organitzat per al dia
del mes que som, a le; deu de ;a
vetlla, una interessant vetllada de
Música da Camera, presemant per pn..
mera vegada el qualm "Asciepios",
integral pel3 doctors Rafe] Olivarer
(primer violi). Alfred Rocha (vioh
segon). Guillem Escardó (viola),
»ser) Franch (violoncel) , que inter.
Pretaran quartets de Mozart. de
Dvorak, el quartet segon de Daritg
Milhaud (primera audició a Barcelona) c dues peces per a
de COr.

quartet

Dimecres, 21: ESTRENA

METROPOL CINEMA
ZiAt1COBli

0.10e/..erITADA

festa, adreei uns mots d'elogi als artistes i de regraciament a l'Associació i Escota Normal ,

Cinc Concerts d'Orquestra a Música da Camera.— Per completar el
sur; reglamentari de 1 : Associacia de
Música da Camera, falten encara sis
concerts: Cinc són a base de grans

°''BETTE DAVIS
_DOROTHY JORDAN
e

F. I primBr gran film
su{ al que s'eman-

La señora no
quiere hijos

cipa tel dogma

rnasses orquestrals.
EI primer está anunciat per al di:necees vinent: Es el Festival Bach,
unies audició de tres Cantates, clues
fe les q uals, desconegudes a Barcelona, i fra g ments de "La Passió". La
Part p rincipal d'aquest concert está
confiada a l'Orieó Catalá, i Iii prenen part , de més a niés, eminents so-

-Un film patrocinat per
Aero Popular de Barcelow
i la deliciosa comedia

musical

me'3. iez! E 11 5

rATi
per JESSIE MATTHEWS

listes.
Participaran en els concerts res- da del mestre N. Carbone!! (estrena),
tants. l'Orquestra Pau Casals i l'Or- aquestes peces han estat escrites exquestra Simianica de Madrid, i com pressament per al quartet "Aselepios-.
Abans de la vetllada , fará la prea saliste, , la nostra admirable pianista Francisca Madriguera i Frita Kreis. sentació del quartet "Asclepios", el
president
del Sindical de Metges
Irr, indiscutiblement el primer deis
siolinistea actuals. Es p robable, enea- Catalunya, el doctor Manuel Corachan.
Les invitacions es poden pasara reollir al Casal del afetge, a les hotc,
d'oficina.
Els concerts de rOrquestra Pa.:
Casals.—Segueixen els prepara:::
ner a la serie de concerts que dona:,
l'Orquestra Pau Casals el vinent me,
Un altre opereta
d'abril. Les dates fixades sein con/
segueix: Recital de violoncel per

soviètic

fantasio

"Abritigkeignd~gt

de gran luxe

SU ALTEZA
LAVEI1DEDORA

Llegiu LA PUBLICITAT

KURSA AL WWW

NARIZ BELL

Tji

Propagueu-la!

film 7
e

Pau Casals, dia Concerts
•i inibnies: tres al vespre, dies 11,
25, tres a la tarda, dies 15, 12 i 29

d'abril.
El recital de viooracel será, rara
de costum. exclusivament per als ins.
crits al Patronat de l'orquestra, i tam.bé per als que s'hi inscriguin des
ara per tota la present anualitat.

simpatia

Aquesta vegada acompanyara cd MetEl
m"4
An
la
Ire Casals en el seu recital l'orques•
4444•4444414444444444.4144+1 tea dirigida pe'. ilustre Eduard Toldrä.
1
•I•

affliagar711,1fflealaalffla.

EL

SULFOPILOI
Remei cientific
contra la calvicie

•

AMEBg tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreció del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
• caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se.
berrea que el sofre. 1 no es coneix mis que
an medicament crue permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donci, un producte empiric, casolà, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está fet per facultatius catalans 1 basat en fórmales del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es lignIc remet que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la calguda del cabell en qualsevol mo, nient en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULEOPILOL tindrà, demes, sempre
perfectament ei cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 maltneti la cabellera III faci lleig
-7 brat duma el coll de la seva roba exterior.
gi

filtres fesficIllesad urea de 7'50

Utilització del
micròfon en els
aparells receptors
Tot posseidor d'un aparell de radio, a més d'utilitzar-lo com a receptor, pot donar-li altres aplicacions
inilitzant la pan amplificadora de
liaixa freqüencia.
Generalment, quasi tot propietari
d'un receptor de radio sap que el seu
aparell es susceptible
reproductor foncelectric o pickup,
connectant-lo imicament als dos l orals que per a aquest objecte porten
la ma;ait part deis aparells. Aquests
forats miden utilitzar-se igualment
per en:sitiar un petit inicia:don i convertir l'aparell receptor en un amiiiiiicador microfónic que permeti repriuluir la ven i la música anal) tota
senzilleaa, sense necessitat de cornplicats dispositius i amb Pánica despesa que supo, a l'adquisició d'un petit micrófon.
Deixant de banda rap'icació de;
mier6fon als clientes, teatres, estudis i abres establiments, oil ha trobat enarme desenvolupament amb f inalitats emnercials j lucratives, ta ciilcsf
pot tenir abres aplicacions d'indole
instructiva, cultural i präctica. A la
major part del, petits casinos i cercles sta nobles i ciutats existeixen
avui en dia aparells receptor; als
(M al; es pot aplicar un petit
fon per a difondre a les dependencies
o locals anexos les conferencies, discursos, sessionc, etc., ¡ que mitjançant una económis a installació d'un
o do; petits altaveus prestarla indulitablentent valuosos serveis.
De la mateixa manera és de gran
utilitat raplicació del micrófon a les
oficinas, ccc per mitja d'una combinació de petits altaveus es pot establir corminicació directa i donar
dres i initruccions a toles les dependéncies.
Igualment a les escotes, on l'Estas
ha començat a distribuir aparells de
niglio ami) finalitats pedagagiques. un
petit micredon acoblat al receptor
permetria portar la veu .del mestre
a tots els I bus de l'escola o del pati
de recreació.
Per als comerciants, de qualsevol
mena que sigtin, i que vulguin donar una p ublicitat próoia a Ilurs am-

tieles, Faplicacia d'un tnicrafon a
l'aparell receptor pot ésser de gran
eficacia: des de l'interior de la botiga, i amb un petit altaveu collocat
en el muntant de la porta o a la mateixa façana, es pot anunciar al pip
blic que pasan les qualitats, avantatges de preus, etc., deis articles amb
la mateixa facilitat que es furia a l • ititerior de restabliment o darrera del
taulell. Sobretot als comerciants
discos fonográfics els perinet d'anunciar el tito] de cada disc que s'ha
tocat.
Tot posseidor d'un apare! l recepten' de radio que visqui en un xalet,
torre, o casa de catim, finca desliarj o anib jardi o limita explotació agrícola, pot installar per ell inateix. o
Icen miaj a. de qualsevol electricista, un
petit micrófon que, indubtablement,
li pot evitar moltissimes incomoditat s.
Des del seu propi despatx, qualsevo l propietari pot transinetre les ordres o instruccions al personal o a la
dependencia, ¡ també pot utilitzar-ae
el micribion per reproduir la música
de le; festes famirars en abres sales
o habitacions.
Les aplicacions que acabein d'esmentar i /atolles abres més que pot
trine la utiiitzacia micròfon a la
llar, fa que els receptor; de rädio siguin avui un mitjà universal per
tran s metre la ves i la música en la
forma més cohen i económica assolida filas avui, ja que el posseidor
d'un aparell pot seguir utilitzant-lo
per escoltar les emissions de rädio,
i quan lt convingui, fent funcionar un
sol commutador. convertir-lo, sense
més despeses, en un amplificador microfanic.
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En finalitzar la sessia, un dels mestres del curset de perfeccíonament, a
honor deis quals es donava aquesta

Eseenaris

PAR! Z M MTECARLO

NOTICIARI

recital.

t

t

La Mtisica

metan:top)

demanar.

* La gentil actriu de l'Espanyol
Isabel Estorch lia declarat que li agradaria mes fer teatre castellà que eavismo", que av:at sera e•trenada al
:ala. I dones, que espera? Cap a MaColiseum, figura un bota quadre d'ardrid falta gent!
tistes. Sobresurten Mary Brian, Loui.
ce Dresser, Jean Heraholt, Charles
* Al Principal Palace continuen
Bickford, Richard Arlen, Andy Deactivament les obres de renovada' , pero
vine ¡ George E. Stone.
ao cataran enllestides fins a darrers
L'escenari será engrandit de
ENit formiiiable del millor
film cómic musical
Sessió de cinema amateur tot el tros de pati que ocupaven les
Hines
de
prosi_tni. Denles, será també
de l'any
arratija de manera que les decoracions
L'"Associació de Cinema Amateur"
celebrará el vinen dia 23 , a un quart puguin ésser pcnjades al telar sense don'onze de la nit, al test estatge social, blegar. Una i altra reformes eren inolt
Avinyó. 30. una sessió de cinema, son convenients, soliretot si es té en enflaute
el propäsit de l'empresa de dedicar
el següent programa:
aquel] teatre a espectacles de revista.
"Tamariu", dr J. M. Galceran; "Rapseidia Civica", de F. Giben: "Vara de
La companyia López Heredia•
Freixe", d'E, Ferrer; "Acrobatistnes
Asquerino, que cona és sabut debutara
rieras". de R. Puiggrós, i
per Pasqua al Barcelona, estrenara, per
alonagrafica de la Tanta Parada".
El, dos primen films san tel pas al debut, l'obra de Serrano Anguita
ría dormido. Cona que Benavente
9 . 1 mm. i el, restant.; (111
segons diuen, el repertari
Per l'interes del programa i la e,a- retirat
Carmen Díaz, una de les estrenes que
rantia dels notas del, autars, é; d'esens donará a coniiperar que l'euja corresporelta cona de aquesta companyia
El pan cinnido en la tirano,
costur r a lea manifestacions de l'Assa- xer sera
dc l'alludit autor. Tamhe estrenara la
aiaeia. d.e Cinema Amateur,
,•n•
traduceii .i castellana de Le bnnhettr,
0.ernstein, que ens tenia promesa la
L'excellent actor cómic Cliarlie
*
aompamia Ladrón de Guevara-Ritelles.
Ruggles el vencen, en una nova pellicula Paraniount. el titol de la qual
és "Noches en venta", en la qual preMARIE GLORY, irresistinen part Saei Maritza, Herbert Marshall, Mary Boland i George BarDes d'avui i fin, al dissabte, amb blement simpàtica en una
hice. Regules sembla prede.tinat a excepció de dijous, les representacions
interpretar peNícules en que la MI hi de conaedia al Poliorama aniran acorna comedia de joventut i d'esté un paper preponderant. Recordem aanyades d'un "fi de (esta". a cartee
port, de gran comicitat
d'ell les scanents pellicules: "La seva de la bailarina de color Elsie Byron i
nit dc noces" (versia anglesa 1, •"Es- 'orquestra Napoleón. El vinent dijous
tima'm aquesta nit". "Aquesta éi la celebrará el seu benefici, a l'esmentat
nit" ¡ "La nit del ta de juny". Indub- tratre, la primera actriu Antónia Hertablement den ésser un ion nociátn- rero. Interpretará Las flores, deis Quinbul. o qui sap, comer no surt de nits. tero. i un pas de comedia que aquests
*
Mary Glory, Yexcelient actriu autors li han escrit expressament: Las i l'incomparable galant, tan
francesa, la reveurem en un film que tartas boca arriba,
esperat aquesta temporada,
ens presentará Seleccions Filmafono,
el titol del qual és "Carlomagno",
4. Es diu que la vedette número HENRY GARAT, en una cojuntament amb Raimu. Marie Glory dos del Cómic, Olga Arenas, vol abanconmina la seva carrera cineinato- donar la revista per passar a la co- media moderna i espiritual
gräfica amb una pellicula de Marcel miiia. Es possille. en to cas, que inL'Herbier titulada "L'argent"; des- aressi a la companyia Rivera-De Ropees s'anà destacant en films cona sas.
Un drama en la neu", "Monsieur.
Crisi del teatre? La recaptació AVUI AL
Madame et Bibi" i d'altres que l'han
situat entre les primcres "staes" del de les quatre f11:1 . 7i0715 de corniat que la
narella Lairan de Guevara-Rivelles ha
cinema francés.
donat a l'Espanyol ha pujat prop
* En la pellicula Paramount "Ci- iant mil pessetes.

t

Un film del moment de
dolor i de goig de les
mares; tan vell com la

* La companyia de Lupe Rivas Cacho, que, cont varem dir, debutará deeididament e! Dissabte de Glòria al Poliorama, es presentará amb una obra
nova dels senyors Lucio i Capella. Titol, Lloti, la corredora, Sembla que
aquests senyors — un d'ella ratalà i
autor de La gatita blanca — donen a
coneixer aquesta obra a Barcelona
abans que a cap altre lloc. ;Quin honor per als barcelonins!
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EST
El rearmament d'Alemanya

Gering demana per a Alemanya
l'alçament de la prohibid() de la
defensa aürla
E: govern alentaNy segueix ¡col ca_
,,,eutor pele dtarts oficiosos la nota tratar-fa a Fans el 13 del corrent, amb
rimar de proaar la seva modestia en
j i uva petieid dr rearntament, fent
¡oca de p3rahles amb -ofensin" i "dcjoisiu malgrat que els te.nics de tliErra ja Van demostrar que toles les
armes radica servir per a aria o altra
daqurstrs finalitals. Quant als efectius
¡ Use exclusió de ;es organitzacions paramilitar:, ja se ‚l'ha parlat prou i la
e2Ne intenció dal/emanya ha quedat
demostrada.
Pera tot ctisd són obserracions
decirla que el matriz Mussolini, en el
sen discu rs de Roma, ha reconegut el
',tamizan/cm del Reich com un fet consuena t . i, per la sera banda, Goering, en
el discurs pronuncias a Essen, ha reí-elit les frases que uso satina oblidant-nc
danteriors en watt diametral eposat.
Garriag sap que genera/mit o no es crea
en la possibilitat duna POZO guerra europea. Pedo en ras que esclates, no sedonada l'achtal situada* , d'una nació contra una ultra, sinó entre gres
de nazions. en parlar con; he fa,
relerint-se nomes a Alemanya, comer
uns inexactituei'volguda.
Tinguts en temple ris esdevenintents
jugui
d'aqueSts dies, ao Crdetti que
2:1a2nti1P-se de P r esea i farilment una
.s., TuJici a la qiirstid dels armaments.

Berlin, 18. - El general Geering,
ministre president de Prússia, ha con: memorat a Essen el record del a agents
de policia i dels rnembres d'alpistes
associacions que perderen la vida en
mar; de 1920 durant la lluita sostingoda contra els comunistes de la Lliga Spartakus.
El general Gocring qualliica el comunisme de "pesta“.
En un altre discurra pronuncias durant la cerimbnia d'inauguraci6 d'un
liangar d'avió d'espora el senyor
Goering ha dit que és grotesc pretendre que Alemanya, voltada de vejas
raderosament armats i que posseeixen no solament els canons mes forts
i una marina potent, sinó tambe una
grandiosa ilota aeria, sigui una amenaça per a la pau dels altres aohles•
El senyor Goering ha afegit que
es:aya persuadit que lambe eis honres
d'Estas de les altres potencies s'havien donas compre que la defensa en
terra i en mar concedida a Alemanya
és iNusdiria mentre Ii sigui prohibida
a defensa aeria.
La qüestió 6s guanyar
temas
/3

en que esta redactat el memorandum

de 13 de l'actual, la "Correspondencia Diplomatica i Politica - diu que el
dit document es una noca demostracid que Alemanya esta disposada a
arribar a un acord en la qitestió de
les Organitzacions politiquee "premilitars": &ara les garanties que raonablement i equitativament poden demanar-se. i destrueix, nlitjançant ofe•
riments, que l'arbitre mes imparcial
no podria minorar, toses les objeccions franceses, justificades.
Quan França parla -aiegeix- de
rearrnaments o de super-rearrnatnents
d'Alemanya, oblida dir que es trusa
d'exercit defensiu j no d'avions
bombardeig o de tancs. i, denles,
els efectius de 3 00.000 bornes sollicitats per Alemanya per al seu exèrcit constitueixen ja una concessió, ja
que la manca de reserves la colloca
en un estas d'inferioritat en relacld
amb l'exèrcit frances i altres exércits
del Continent.
La modificaciú del set: sistema militar -afegeix- significa per a Alemanya un periode de desorganització
que duraria dos anys.
La resistencia de França és particularment greu en l'actual fase decisiva, i els acres del dit país demostraran si les negociacions ulteriors podran arribar a resultats eficaços o si
caldrä abandonar l 'esperança d'arribar a un acord que deixi solucionas
el problema dele armainents.
Defensa antiaarla
Goeritz, 18.- Avui ha estas Maugurada amb assistència de les autoritats una escola per a l'ensenyança
de les mesures de protezzló contra
els ataca aeris.
Sis-cents detinguts preventius en llibertat
Munic, 19.- Amb moto de celebrar-se l'aniversari de la Revolució
nacional a Baviera, més de sis-censes
persones que es trobaven dttingudes
preventivament, han estas posades en
Ilibertat.
Hitler inspecclona els terrenys on es fan ela Congressos nazis : : st

Prepardius del PER k UN REMO
CATILANESC
plebistit del
El diseurs cle
Mussolini
( V e de /o primero pagina)
Pecó el protocol no exclou una
ttollaboració IlléS amplia i mis extensa anib altres paises. Es traes,
de sortir de la zona de les frases i
pasear . a la dels fetS.
Després el Duce es refereix al prineipi de la reiorma de la S. de N.,
que es universalment acceptat. i diga
aquest problema amb el del desarmamerst.
La Conferencia del Desarmamentdiu -ha fracassat. almenys en els
5eUS grans objeetius. Alud e« un fet
determinar. Els Estar« que estan armats no desarmaran. Els E s tats desarmats tindran per la seva part
aquells armaments mes o menys defensius. Si els rstats annats no desarmen, violaran la cinqnena part del
tractat de Versalles i no podran opasar-se a l'aplicada, de la paritat dels
drets concedida a Alemanya el desembre de 1932. Per aixO cal con•
cedir a Alentanya el rearmarnent definitiu i els (drenas que demana.
El senyor Mi i ssnhni, entre les aclamacions de la multitud que l'ha escoltat, ha pintat el paper que esta
reservat a Dalia gracies al feixisme
en el seu gran moviment d'expansió
a l'Asia i Africa.
Finalicen!. el Sr. Mussolini ha exhortas els italians perquè exterioritzin
ilnr patriotisme arnh motin de les cleccions genetals que s'han de verificar el
dia 25 de l'actual.

Ratorn dels entrevistats
Budapest, lo. -FI President del Consell. Sr, Gomhoet. ea arrihat Prneedent
de Rema. Fit una allacuCia feta per radio al pohle magvar, ha declaras q ue les
negociacions de Roma s'havien vist roromdes per l'exit.
Viena, uy - Aquest mati ha arrihat
a Viena el Canceller Don fuss. procedent
de Venecia.
Dollfuss, satisfet de les
converses de Roma ::
Viena. to. - El canceller anstriac
senyor Doll fuss. en una entrevista que
ha concedit al representant de la "Aralieb Nachrischten". ha manifestar que
les jornades de Roma han marcar, en
punt« molt importants, el cami a seguir per tal d'aconsev”ir la reconstitud) econinnica dels paisns d'Europa.
Ha acabas dient que s'han assolit resultats concrets. no solament en releen
amb el criteri politic dels tres paisos
interessats en aquestes converses. sinè
tambe en no eriteri rrIC5 ampli i general

Nuremberg. 18.-El canceller Hitler ha arribat avui en avió a aquesta
població amb objecte de donar instructions sobre els trebails que s'efectuen als terrenys on se celebren els
Congressos del partir nacional socialista, i després ha sortit en automdbil
Comentara els termes cap a Munic.

L'anivellació del pressupost kanes

Quatre ex-minisEL BANQUER INSULL ES LES ELECCIONS COMPLE- tres de Finances
MENTARIES ARGENTINES proposen la creaDIRIGEIX A EGIPTE
BORD DEL "MEOTIS" NO ALTEREN EL RESULojo' de nous
TAT DE LES GENERALS
impostos
18. -

.\lenes, 18. - El vapor " Meoen el qual viatja et banquer
:nerleh Insull, ha donat avui per
H olio la seca posició. Es troba
r:,tre les ¡Res Sifnos i Folegados,
i cc dirigeix cap a Egipte.
Ateneo, 19. - El vapor "Meolis" ha sortit ja de les aigües
jurisdiccionals gregues ¡ ha del.
aald'anar assenyalant la seca
posició, segon Ii estaca mana!
ier les autoritats heleniques. El
darrer despatx rebut deia que el
vaixell es trobava prop de l'illa
Santorin, en direcció al Dodecaseso.

Com se sap, a bord del dit
vapor naveg l'amerieä Insull,
que ha estat objecte d'una ordre
d'expulsió de Grecia, on s'havia
refugiat amb motiu de la seca
fallida als Estats Units, i l'extradició del qual ha estat reclamada
Msistentment pel Govern nordamerica.
Horn assegura que el banquer
Irsull, el qual, com se cap, nal a za a bord del "Meolis", ha
deixat escrit un testament a la
seca esposa, puix té la intencio
de suicidar-se si les autorifals
el lliuren al Govern nord-ame-

Buenos Aires. 19. - Alar s'efectuaren les eleccions complementarles en
aauells collegis en no es pogueren ven'
ficar el dia 4. Aquests artes electorals
que s'han celebrar a les provincies de
Buenos Aires, Santa Fe, Còrdova, Tucantan, Entre Rios, "Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca, La Rioja i
Jujuy s'llan descabdellat sense incidents.
i els seus re sultats no pedran alterar els
escrutinis que !lancen les eleccions del
da 4.

Suspensió d'un Mari nacionalista
Buenos Aires. /9. - Un decret de la
Presidencia suspen per temps indeterminat la publicació del diari nacionalista
"Bandera Argentina" per haver publicas ni,lents articles contra el Govern.
Acusació retirada
Buenos Aires, 19. - El fiscal de la
República ha retiras l'acusacid contra
: izenera l Severo Toranzo d'haver preparat 1 dirigit un ala subversiu contra
el regia/.

LA SALUT DE LA REINA
D'HOLANDA

rica.

La Haia, :8. - La reina mare ha
pa"sat la nit raen agitada. La ma!alta es troba molt fatigada, i el sen
Washington, 19. - Al Depile- estas inspira algunes temences.
lainant d'Estat es declara que el
La Haia, 19. - L'altim butlletí
G avern dels Estala Units esta medir facilitas pels facultatius que asdisposat a adoptar les mesures sisteixen la reina mace diu que la
que es vonsiderin neceasaries, illu s tre malal'a ha passat la mis reencaminarles a obtenir el lliura- lativament tranqu i lla. No obstant. el
roen' riel financer senyor Insull. " cm estat és precari, (legas a una debilitat general
a les autoritats arnericanes.

L'actitud dele Estats Units

París, t9. - Els memhres del Goversa ex-ministres de Finances, senyors
Flandin. Clieron, Pietri i M acitt, han
començat amb el ministreade Finances.
senyor Genmain Martha importants converses, que es continuaran durant tosa
aque s ta serrnana. per tal d'as s egurar el
sanejament financer per mitjä de dec r ete ileis. d'acord amb el vot recent del
Parlament.
Els ex-ministres de Finances han articulat algunes proposicions que sotmetran al Govern. Aquestes proposicions es
ha s en en restabliment de l'equilibri per
mi ti ä d • econotnies i non" impostos.
Els ministre s s'esforçaran a cercar les
mesures susce p tibles de rrntegir definitivament en l'avenir les Finances
i d'assecamar requinta. ; del Pressmaist per a roas.
Despees de l'entrevista d'avui. el censor Germain Martin ha p recisa! els
nrinci r4s es serrials a que s'han ajustat
lm deliberarlo/as.
A pus de la 5my esen, de l e ahuso,
nne existei y en en al Presta/v.1'. el mini s tre ha a fegit aue mes ave no ras Ir
naani nulaciA m en nii r ia, la base indi5'rentable ner refer la v i da ecom'unica,
lea semblat é s ter e l restahliment de l'epresettronstnri.
Otian el capital po ssseid In certesa
d'inver s ions sumres. es po s ar': nnvament
en mnviment i o renrendra l'activitat
aenerat. cnt briefici rle tots.

Valer Stavisky les seres
derivacions

l'Atfüntic dificulta la

Fabry declara
davant la Co- fide de La Cierva
missiú parlacap o Londres
ment aria
Londres, 19. - Noticies diverses que es reben d'aguns vaixells
que naveguen per
Nord

clan chard, que intentä
suicidar-se, mor d'una
pneumdnia
París. 19.- La Comissió parlamentaria nomenada per exigir lea responsabilitats que amauta derivar-se
dels esdeveniments del O de rebrer, ha
escoltas aquesta tarda el descarne
del senyor Fabry, diputas, que ha esposas les condicions COM havia presentat la dimissiú iamb el senyot
Pietri ea el minis ten Daladier.
El divendres, dia 2 de febrer, abans
de la reunió del Consell, el senyor
Daladier va anunciar al testimoni la
seva decisiä de nomenar el senyor
Chiappe Resident general de. França
al Marroc, afegint que eslava decidir
a proccdir a una vasta reforma administrativa.
Les dites mesures -segons el senyor Daladier-constituien, no una
aerie de sancions, sind una prova de
confiança del Govern.
Mcat emocionar, el «enyor Daladier
via declarar que durant una conversa tele:ion:ea, el senyor Chiappe
Itaca dit: "Aquesta nit ein trobareu
al carrer".
El senyor Fahry va dir aleshores
al president del Consell que considera y a la seva decisió inoportuna i susceptible de tenir conseqüencies greus.
Va afegir que si les paraules atrihioides al senyor Chiappe havien estat
realment pronunciades, precisava
adoptar sancions immediates.
Després Ola decidit que els senyors
Fabry, Pietri i Martinaud Deplat visitessin el Prefecte. Els tres ministres
han trobat el senyor Chiappe al Bit, i els
ha precisas eis tenues de la seva contersa telefónica: 'Estaré aquesta nit,
pdbre, al catres', ha estat la contestavi'. del senyor Chiappe.
El senyor Fabry ha indicat després
a la Comissió que el senyor Daladier
hada afinnat al Gimen que els trasllats no tenien res a acure amb Fassumase Stavisky.
Interrog-at sobre els motius de la sera dimissió, el teitimoni ha declarar
que estan d'acord amb el senyor Daladier a considerar que la presencia del
se i l Y o r C llia PPe a la Prefectura de Policia constituia un element d'assossegament a la capital, i havia peusat quan
el senyor Daladier prengue la sena deaisló, en una orientarte politica nova
dcl Gorern, i aquesta fou la rad de la
sena
Mor IR. Blanchard d'una
pneumònia
Fontainebleau, 19. - El senyor
Blanchard, tx-director dels serveis
agraris de Sena i Oise, que volgué suiCiclar-se, ha mort aquest mati a cansequencia d'harer-se complicas, amb el
seu intent de suicidi, una pneumania
que va contraure la nit passada al bosc
el iba que intenta enunetzinar-se.
Era complicas en l'assumpte Stavisky.
Detenció de dOs complicats pertanyents al Corola
atiplo
Paris, 18. - Adriä Serf, membrc
del Comité. de Joc del Circol Hipic,
ha estas detingut i ha ingressat a la
presó, acusar de complicitat en l'assumpte Stavisky.
La policia ha detingut també al senyor 'Fribout, co-director del Circol
Hipic i director d'un establiment
¡oc de París, cont a complicar en alatlas dels assumptes de Stavisky.
Ha estat empresonat immediatament, acusat d'estaia i encobriment.
Incautada del compte oorrent d'operacions sobre
els Bona hongaresos
Ginebra, - L'Agència telegràfica Suissa anuncia que la policia, pro.
celda del corresponent manament judicial, s' ha incautat en Ull harte d'aquesta capital del contase correas d'operacions efeetuafles per Stavisky sobre els bons hongaresos.
En el dit compte figuren uns trenta noms pertanyents, la majoria, a
personalitats hongareses.

LES NEGOCIACIONS

COMERCIALS
FRANCO-BRITANIQUES

alecti7peonr a lq ee INü orl dia-n uesnt diDerstidsesijnal
fa alguns dies.
El temporal es feu ahir parlicularment inicies a les costes
¡ingleses ¡ al Golf de Biscaia.
La velocitat del vent va ésser
en algints moments superior a
cent mulles per hora.
El tranoallantic francés `Lafayette", de 25.000 tunes, llague
de sortejar doraos la travessia
de U:Maulle el mes horrorós
tentporal que la seca tripulació
recorda en la vida marinera de
l'esmentat
Orles d'una 70 peus d'aleitria
escornbraven en diferente ocasione les cobertes del caixell i
li causaren importants destro-

aproximadament,

Mimponald.
Les

negoclaelons

francesos i • anglesos que parlihipen en les negociacions de
Londres han tornat a reunir-se
avui, nientre que el ministre :U
Com p re, aenyor La11101Irell g s'entrevislava mula els represenant,
de la producció franeerem amb
ele gneis ha celebrat una extensa conferencia.

lernps.

El senyor La Cierva ha y in arel_
hat ahir, procedent de Barcelona,
bord del set i nou model d'autogir.

Dilluns vinent será feta

pública la nota francesa del memoradum
añglés

rat aquesta tarda al Foreign Office.
En el: cercles general:1unit ben ; mormats «indica que el text de la dita cata
vsa serd fet públic fins el dillqns vineat.

Londres, 19. - Els perito
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altre organismo

Ginebra, ro. - En el transcurs de
la reunió que en el mes de gen«
últim celebrä el Consell de la Sacietat de Nacions s'abordä l'estudi de
les mesures preparatòries que s'han
d'adoptar amb vistes al plebiscit del
Sarre de 1935.
Com es recordara, el Consell de

la Societat de Nacions ha designat
tres dels seus mebres, representants
d'Itàlia, Espanya i República Argentina, els quals, en la sera primera reunió, han aeordat sotmetre a un sotscomité de jurisconsults l'estudi de
determinat nombre de qüestions de
cande!. juridic.
Aquest Sota-comité, integras pel
professor Vorel, de la Lliversitat de
Ginebra; el senyor Koster, dels Paises Baixos, i el senyor Wurtemberg.
de Suecia, s'ha reunit aquest mati a
la secretaria de la Societat de Nacions.
El Comite de jurisconsults ha das'
«escorar el Comit de la Societat
Nacions respecte a alguns punts de
!ret i d'interpretació de les cläusules
del tractat de Versalles.
Es tracta de definir la guatitas d'haces.
bitants del Sarre i a mes de saber
En alguna moments ealguó quines sém les persones que podran
moderar la marxa considerable- prendre part en el plebiscit de l'any
ment per tal de capejar el tem- vinent.
Es tracta tumbé de saber si cal
poral.
constituir algun nou organisme retaEl transalläntic angles "31;incinnat amis el plebiscit. i, en cas afir1ua" ha arribat a Plyinouth amb matin, quines han d'ésser les seves
mes de dotze hores de retard.
atribucions.
Proeedia de l'India, i els ofiTamhé haura de d;ctaminar sobre
ah
qile
bord
han
luan
i
te
st
eials d'a
si les eleccions han de celebrar-se per
en trobar-ae a l'altura del Golf A juntament« ti per districtes
de Biscaia experimentaren PI
L'IRLANDES DOYLE
pitjor temporal que recorden des
de fa mes de vint m'ye.
U.NC
L'ANCLES BOREl vaixell ha sofert diverses
avaries, parliculannent a Irs seRINGTON PER K. O.
ves cobertes a conseqüència del
r9. - A l'Albert Hall d'afuriós ountge.
questa capital s ha retehrat elmnats en
A Liverpool m a causa del fort el an a l fei a l a seva reapariciè el hovent que III ha i el mal estat de radar irlandès 4,1 5 peso, pesats
la Mal', bit estat suspetia la sor- Dnyle, an cap completa la 5.11SPe1141;
Sida d'alguna va ixells fi os que ve li fan invocada en julio! darrer.
El matx liana estas concertar a dotze
les eondicions almosferiques i
represes entre l'esrnentat lack Dovle
de la mar sigui') n'es favorables. l'ingles Frank Barringtor
En iniciar-se el combat els dos bo y a... I impedeix la sortida de
dor; s'atacaren amb fúria. arribant
La Cierva cap a Londres
pidament at ras a e05. en el tunal e a roLe Bourget. 19. - L'aviador ¡triaren anth gran daresa.
espanyol senyor I.a Cierra. que
De sohle Dny l e es desféu del seu adhacia sorlit ja minen mati a versari, al qual dona rapidarnent un crobord del seu autogir en direeció xet d'esquerra a la hurra deixant-lo
Bera Londres, ha hago' de tornar a k. o. Armes triond de Doyle sobre
rinaton ha causal gran sensació en els
conseqüència del inal estat

Londres, 18. - El ministre
Mr. Roosevelt necesaita FLETAA L'AMBAIXADA
Londres, 19. - El teas de la nata en
trances (le Comere i la seca es- que s'expressa el Punt de vista de rat 700 milions per a ajudar ESPANYOLA A BERLIN posa han esmorzat
actli ami) el ça respecte al ala britänic de desarmaPrimer ministre ;ingles, senyor ment expelas el 29 de gemir, sera Iba'
les petites indústries

Berlín, 19. - Sota els auspicis
l'arnbaixarfor d'Espanya, senyor Zulueta, i davänt 'de nombrias auditori,
el tenor espanyol Fleta ha donas un
recital. Ha interpretat obres de Respighi, Puccini, Donizetti, Thomas,
Falla, Herrera, Padilla, Freire, Massenet i Bizet.
Entre la concurrencia, que ha
aplaudit amb entusiasme Fleta, hi
havia nombrosos membres del coa
diploma tic.
Els periódica publiquen articles
amb la biog rafia del tenor espanvol,
al qual dediquen grans elogi•

reunit el subbumitä de

navegació...
de Jurisconsulto per deimpedek la sor- cidir si cal nomenar un

M. Lamoureux a Londres

Washington, 19. - Segons inda'acions que es fan als cercles
politice i industrials, el presiden', senyor Roosevelt. m'en que
aran uns 700 indiana; de (Wats
la quantitat que caldrà mobilitzar per a ajudar les pretiles indUstries ami) l'objeele que P II
ll in seguir ocupant 3 413.0 O O-E
per sones, 1 proporcionar, al maleta lempo, feina a 318.000 rnéS,

Sarre

Un fort temporal o

El conflicte del Chaco

ESCARAMUSSES PER
AMBDUES BARDES
Asunción, 19.- Oficialment es declara ‚inc les [repta paraguaianes han
refusat amb éxit un atar bolivià al
sector de Bellivian.
La Paz , 1 9. - Un comunicas oficial
anuncia que l'aviació boliviana desalega una gran activitat a tot el sudoest del Chaco on ha hombardejat
eficactnent les posicions enernig-ues.
Ha estar cridada a files la quinta
del /933.
_

circols pugilistics.

EL PROCES PER L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT ROMANES, SENOR DUCA
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Noticies curtes

Aquella serrigncia de Butter;ientlei
pot aplicar-se als nobles: --',Valeféi
la pena de viure? Aquesta no is
pregunta per a fer-se-la un borne,
sitió un embrió."- Ja estern posats a
ésser catalans, 5 això ve de massa
Iluny i no té cap remei. Penh una
de les conseqiiincies indubtables del

nostre present imperatiu és l'exacerbació del passat, que s'adona d'és s e r .
ne, i es descornpassa per a dar alguna fe de vida abans de morir.
Tot és successiu; i en qualsevol
exode emancipatori In ha tocarasdan « , i animes que ranquegen, i intel•
ligéncies dures d'orella, i rerassagues
de febles i distrers. A Catalunya, país
enamorat de la forma vivent, poc sofridor, en definitiva, de les soles Carences, quan diem "Tothom la catatenista", 'rotem dir "tothora que
compta'', que té una qualitat, una
energia assenyalada.
I res, per fortuna, no és ben horno.

geni; no existeixen les races pures,
ni els nobles unänimes, ni la identitat en un mateix partit. No ens reca
que s'hagin installat acf minories etniques; ni que rodin joventuts discre.
pants d'on trauriem, sinó, els conversos de denla., tnés ardorosos?);
ni que hi corrin simples bützares a
tres quarts de quinze, que ens fan
ciare mis de aras; ni que llaguen/ de
comportar petites colles de despitats,
de caragirats, de traidors no pagats
sine, amb un doble menyspreu, car
fa goig de veure com qui es torna
anticatalä es migra i ja no fa respecte ni amb el truc dels homenets,
que és de posar-se de puntetes quan
s'airen.
Pena tot i aquest optimisme, ben
sincer, és innegable una latent conjuració anticatalana: suhviuen, o potser reviuen, en la República maltea
de lacees impares per a les quals
Catalunya (Catalunya poble i Catalunya democracia. que fet 1 fet és
igual) és el màxim entrebanc. Aix6,
direu, mesura la nostra forca. Si, per:
no n'hi Ita prou que la mesuri: cal
que la faci sentir. Els rebuigs d'humanitat que profanen la majestat d'un
sepulcre; els professionals de l'assasel robatori que reivindiquen
smat
la senyoria dels nostres carrers civilitzats: la munid esperitada que prova
d'armar-se per a cooperar a una
gresca pretoriana o feixistoide, que
vagi de dret contra les nostres llibertats ponderades; i els mateixos

pseudo-estala :listes comparses d'una
dreta anticatalana. tots aplegats, que
se n'adonin o 1t0. conspiren a procurar la ieldesa de Catalunya: els
uns amb Ial etluniat, ele altres amb la
defeccia. els uns per rancúnia i els
altres p er despit
Es la gran hora, aquesta, per a un
P o d erd s retorn- no pa« retäricd'energia catalanesca. Es el gran dia
perquè la p ostra democracia sigui resoluda i assumeixi. acuse deixar-ne
una, totes les seves responsabilitats
nacionals. 1 cap catala digne d'aquest
non, no té dret a defugir algun deure
particular. Hi ha ¿'hacer sancions governatives i udicials, d'altres de polisigues, i no en manguen pas de socials, adients a tothorn. Catalunya. si
és vigorosa, s'imposarà actinia a l'admiracie dels terbols i dels desorientats. La histeria violenta és femenina,
el despit és femeni: aleó. cense saher-ho, demana govern clamara de
tots, ordre, si cal , contra sets. Una
democracia nacional armada de la
llei sola, sense e i recurs supersticiós
a l'arbitrari, pot ésser mes torta que
no pas un govern "de forta', arre.
plec de triscas empirics i simuladora
covards d'atletisme.
Re g no perilla 51 en la ment dele
m i l/ors catalans Catalunya es primera. Perd és escaient d'insistir que si
tic és, ni hem d'avenir-nos a l'escarni
del seu nom, ni accedir al trontoll
endmic de la seva vida, ni embadalir-nos amb un provincialisme mes
servicial que en temps d'En Maura,
ni acure insensibles com la llengua
catalana és potser desconsiderada a
l'escota. i cada dia mes proscrita en
el temple. Cal que Catalunya prime.
regi en el pensament; però que això
traspui en els acres. I Catalunya en
creixera.
Josep CARNER

Berlin, 19. - El Saló internacional
l'autonuabi l , celebrat en aquesta capital, i que acaba d'és s er clausurat,
ha constituit un veritable exit económic, i es calcula en amaso el nombre de persones que l'han visitat.
Les compres efectuades es calcula
que excedeixen en un 50 per cent de
les de l'any passat.
Lima, 19. - Ha estat firrnat un
i Ntle,
Rabat, 18. - El general Hure tractat comercial entre el Perú
totes les quesPS ' l'asilada allir a TaghigIll, on amb el (mal es liquiden
litigi
entre
ambdds
tions pendents de
revista les tropes del general Gipaisos.
raud.
Caracas, ro. - Oficialment es deAVllt ha rata la submissió de clara que l'estat de salut del presiS'asan ve ejemplar ~P • t •
les darreres fraccions dissidents. dent de Venezuela, senyor Gómez, ha
Öl
Les Iropes es preparen a tor- millorat.
113. - La gendarmeria de
nar a Hura respectives guarnicions, ¡ molt aviat munes resta- Sarreguemines ha detingut un aleran les que es consideri,n im- many que es dedicava a l'espionatge.
Les seves investigacions s'havien
prescindibles per a l'organiltaconcentrat a la regid militar de Bitció de les regions pacjficades.
che.
Nova York, 19. - La noticia ha
El resident general frandisperaat, per mitja de gasos lancinadcas a les repitane ocupadas
gens, una multitud de cine mil negres
residen!, que es manifestaven com a protesta
g ti n,
1 9. - El
Pouset, arriba sthir a Bu Iza- contra les condeutnes de Scootshoro.
Rochefort, IR - En una fährica sieasen, pohlació que les tropes
tuada a Chamhord, ereln de Surgere, Ola
franceses han orinad en el agll
prodtrit una explosió de tal ialencia, que
ritagnific acaneament a la regió
queda quasi destruit per comde l'Anti Atlas.
(Ite,O g • 3411114r4 -Iban)
plet.
Despres de dirigir una xardoDos obrers han resultat morts i quatre
rosa felicitació alt; soldats en mes, ferits de consideració.
ebto OE 9.700 PÁGINAS
Les pis-Mies materials són hastant iniMAS DE 3.500.000 DATOS
nont del Govern trances, procedí
portants.
MAPAS - INDICES
a ln imposició de eondecoracions.
SalbniCa.
so.
Le« eleccians muniSECCIÓN EXTRANJERA
Entre aquests (terrera figura
cipals celebrades ahir a Serres, impor¡rector,. llalvtraal
el comandan!. espanyol °avine, tant centre abre! . de Macedónia haa
oficial d'etillae, eh qual ha ',AMO donas el triomf al candidat comunista, el
bbe
la corbata de l'Orde de Uissan qual ha resultat elegit per una immensa Malle Al Canee n, ledeetrle 'Anuas,
Etpels fuesients
majoria.
Alardta.
Dusselderf, iR. - L'atleta Wahl,
Dusseldorf, ha batut tm nou récord al- Precio ele un elemP lar clImPle tse
xecant amb el brae esquerre un pes de
CIEN PESETAS
etreee 54 urt01 ea Me (40114)
HA MORT L'AUTOR DE soS lliures,
L'antic récord - :Os lliures - perta"VELL HEIDELBERG" nvia des de l'any real a ralemany
de

Cap a l'acabament de
l'acciú militar francesa
al Marroc

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

Gaessler.

Berlin, 19.- El senyor Wilhelm
Meyer Foerster, autor del drama "Vell
Heidelberg". que ha estas traduit 4
4L1411 LOL5 els idioma del Me, ha
mort a l'edat de 72 any2

París, 19. - A "Le Petit Parisien"
li comuniquen de Bordees que ha mort
en armella clutat, als 72 anvs d'edat. el
Si. Albert Dodon, president de la Societat Astronómica de Bordeus i memhre de l'Académia de Ciències de Barc e tri na.

ANUNCIE EN ESTE ANUARIO)
ti COSTARA MUY POCO Y LE
IIIIFIC14111 »CHISMO

«Me

laudo ItilItlailbre ii Metida, S.A,
hemos ensaMsa. IR II • SARISANM
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Illimärti, 20 CIA mere de 1934

LA PUBLICITAT

BÄR7CE LeNA
1

Pels Centres Oficials
GENERALITAT
EI dia a ;a Generalltat. - Ahir
al migdia a la Greneralltat, Se
celebra un canvi d.impressions
entre els consellers. El secretan
drIpreetdent, senyor Alavedra, en
tebre els periodistes els comunic k que el Govern seguia amb
interes el curs de la vaga. Afegl
que no tenia cap attra noticia
que comunicar-los.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Els museos d'Esquindra 31r Llinata del N'elles han coutunicat a
Ja Conussuria General d Gldie
Públic que havien agalat un so-

de Provelments, senyor Hurtado.
lia decretal una pròrroga per tal
que totes 109 ttancions en trainilaci0 o pendents de cobrament
llavors de tu publicad() de la primera nula, puguin ti sSer liquidades ainb Un bu per 100 de rebajen fins al cha 28 del corrent. Finida l'esmenladit prdrroga , totes
les Sfillei0118 impagades ¡eran
lliurades sense excepció a los
agéncies 'eXecutives per tal que
es procedeixi a fer-les efetlives

per la tolalilat de la multis i nnth
ela cOrresponenla reeärroes
flespeses. Aqueslit diaposiciú
fa pública per tal que tots els
fflfrartnrg sanen-mates puguin
aeollie-se sls benefieis closcrils,
elins el termini assenyalel.

Dies de rebre. - El regido].
delegat do Tallen; hlunicipals.
(er de taxi, el quid, anib doe
dividus uses, es dedicaven 1 l'Oliilr senyor .1uldni Oliv i . ha esta talen
les gentiles de les masies (Va- el set' despatx a l'en() esol de la
quen tenue. Els l'oren trobades Casa de la Giutal, Plaga do sutil
quatre gallines robades.

AJUNTAMENT
Vistas a Valoalda.

L atea tde,

rebrit el públic
dimana i diMus de cada adulan, de les dutze del 1111111 a leJ
dues de In tarda.

Anunci d'un casament a Franca. -- L'Aleiddia de Salftetteues,
Deparlammil dt L'Berailll, Maulea, ha nolilical. a In de ntro.:lona piojeele de Dime., 12111/e
Pasípial Martí 1 Dolovis Comes,
aulb peee que I¡ siguin eXptes,
sals lote els unpinliments. eas

aensor Caries 11 1 Sulayer. tia
Palia r o niplinle111:11 pel tcellyW•
SURIStlit del Violo Saline. , e tilde de Palencia, i pel senvor Itamon I Ruca, del Cuneen
dieecliu del Entbol Club Mirla:lona, el goal det.unpan)11%ii tia d'existir, ala M'ene. oportuns.
direclius els jugado' a del k. v.. 1.3 .11101 rosa es la pública per
Conslidieia. dliii Atinests Sa- 1
31 ‘li/e. lotee les persones que
trillaren el senyor alcalde en nom
mediu per orosa - Se (I
Pr o pi 1 dc lis 'm'antilla noiniei- l ...sine/11;11 tüntrinionl passin per
pala d'aquella indrluate)
tea olitinea de I'litslito! AluomiP.':rrcga del 50 per 10U en 183 pal al'Eatadisliea. "in Lnielana,
muilics de Proveimeras. itilluero Id. mili eso], d e les den
Iris/remiro ,10 Proilii
lil fitiS entinen tila Inditstrials
nfeetnts que el conseite,

/leí ola! I a la una de la la ¡di,
darunt els vuil dies segtienla al
.1.• la poldiracid d'aquest

Mna i una de les causes mes importante de la ceguera en els lniants.
Aquestes mandties, que poden actuar tan directament sedare la natalitat d'un pals i sobre el valor sanitari d'un noble, tenen un inters que
ultrapassa el paramera personal per
adquirir valor aocial.
L'orientadO inicialment oportuna
Per a una cam panya contra 1.1 prostitució hauria d'esser 1; seapiient:
Primer. - Laman ea dtf eultai a sonitaria isexual que gradualment pegues
necia!, re a a. , escolta par tenir la
in:va mixin n a intensita. a les casarnes. Universitats. iebrigitcs i lalees. etc.
Segun.- Campanya d'ordre moral,
que. seine doctemarismes do ap mcna orientes èticament el sentnnent
sexual de la joyentut.
Tercer.- Organitzar dispensaris en
mejor nombre que els anual; arnla
Vonjecte que pugui fer-se un traciatnteiit i diacret tothom qui ho
soNiciti, es flediqui o no a un comerç
sexual rentunerat.
Untara - Organitzar una policia san:tarja masculina i femenina que pugui fer condu:r a aquests dispensaris
les persones - homes o dones-que
manifestainent es dediqUill a un cornete sexual variat amb robjecte de
determinar el seu estat sanitari.
Ciegue.- Insrituir el delicte sanitari en el qual incorreran aquelles
persones que, havent estat adverndes
de la seca inalahla, es dediquin a un
comete sexual.
Sisé. - Danar un ample t .:urge d'ac-

tnacn, al Servei ,Lassisténcia Social
ando Folijecte que cada dispensari
contpti amb el personal que calgui per
a redituar la tasca de redreçament
ntural 3 eeuniunie enes convenient.

Scte.- Instituir cases de treliall
paguin trobar hostatge n aux i li les
tintes moralment recuperables.
- Dignificar el salari temen'
en {mina que la dona (me es dedica a
treballa!' pugui trobar una rernuneruche anhelen i qUe• Ii permeti entre.
Nove.- Considerar delicte el pro-

off

:senil/Sute.

Aqueste, norMeS, qnte rOntnrenen
aspeatrs governatine, Si,Calla i sanitaris, les c o nsiderem i n dispensables abans d'arribar a instaurar. etel rtdintilla a fer•bo la Serie-
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DIA

FULL DE DIETARI Butlleti PedaVele
La

segona Cambra

La intervenci6 del senyor Beateiro,
proposant la creació d'una segona
Cambra de tipus corporatiu, ha !vermut nombremos contentada, una
respectuosos i molt falaguers, Sembla que realment la majoria dels
diputats de les actuals Corta de la
República, corn la majoria dels periodistes que en comenten les sessions,
cnyoren un altre organismo que faci
costat a Panomenada Cambra popular.
Es possible. is probable que tinguin
raó. Despees del fervent unicamerallame que va agitar els primera diputats de la República, era gairebé de
timer que Hura auccessors sentirien
forte' predileccions pel blcameralisme.
Res de Senat a la manera amiga?
Enea! Res de reunir bisbes, capitana
generals, plut6crates, gratis d'Espanya,
amanint-los amb un grapadet d'universitaris de confiarlo i posar-los a
legielar. No. Ele tempa han canviat,
i aval fina la gent de dret opina que
cal una altra cesa.
Tots-al de mil-anem adalerats a
la recerca d'una altra cosa, persuadas
que la . cosa actual no acaba de marxar.
Una altra cosa! Pere, el qu e no P o
-dematrsqu la
cosa tan nospirada hagi de "frenar y
contrastar los impulsos de la Cámara
baja".
Almenys en l'etapa present, la
Cumbre deis diputats de la República
no semilla pum que necessiti un fre.
Al meu entendrc, no té rcs de desenfrenat No eón els semi impulsos
els que m'alarmen. Pateix mia aviat
d'un atement d'una apatia, d'una
falta d'iniciativa i de programa que
esparvera, ¿Basta amb que es preocupi d'assistir el Govern amb els seus
consells d'energia i els seus estimule

SUGGERÉNCIES

prOVeides per oposició. S'ha d'entendre que si la volant que es produeixi
es de tnestra, slauril de proveir enis de mestre,
tre mestresses,

mna contra la prostituca, bine. Ilat
a l' Atenta BarcelOncs, cl d:Jous passat,

davant nombriis públic, el Social
re Domingo done una brillara coa/ere:tala sobre ei tenia Urlentael~.
per a la iluita contra la proatitució".
Feta la presentacio del comercio
ciant per Anteada Llebut, el t'OCIO(
Domingo. come/ice diem que atilUcatel
campanyes tenen la doble inialit.it
crestimn:ar Fopinió, sensibilizara-1a
enfront de problemes vaals, i
botar a l'obra dels estaments

situant al costal del Govern un current atent a les seves
Per aixet caldria en els nostres dirigents una atenció ben desperta per
encoratjar les campanyes nido, ja une
reä mata tantes iniciativeS com ring,

ferentisme.

El problema de la prustitucte el

tenen plantejat en aquest moment
tot seis pibas, sigui tom sigui la
fórmula que hagin adomat per la
sera solució. Amb tot, pan assenyalar-se un avene en els poblet que han
aconseguit apartar d'ells les notes de
maxima indignitat. Dos corrents diametralment oposats s'assenyalen en
el mon: el dels reglamentaristes, que
admeten la prostitució i donen normes
per tal d'aminorar els seus perills, i
el dels abolicionistes, que pregonen la
seva total supressió. considerant un
delicte que pugui ésser norma econämica de vida el corriere sexual. En
general elS moralistes accepten i propaguen aquesta darrera orientada.
Molts higienistes cretten , en canvi, que
ei la prostitució és un mal inevitable.

la de les llaves cuales que posseeix.,
mestres o meetresses, segons siguin
ea nollibre respectable, la ciutat; estaa les places creades.
Base IX. - Reintegrar en la P le
ius t a llades en local; antihigibics i ridrets i càrrec els companys-nitude
dículs al cuitat de la niagnificencía
que
per qualsevulla raó que no sigui
Uds grups eszolars, 1 manquen de matemancament al deure del set, arree
rial, de cantilies, de guarda-robes i
tots els altres cl ci,,eiiis que eu.J:1 indis se l'hagi prcterit, postergat o perjuensables en lotes les escales ben urge- dicat.
Base X. - Els arrees de la Seeci6
nitaaes.
Els (relee mil cinc-cents infants (arce- de Cultura que entenguin d'Ensenyalucid
primari, en totes les seves aetl'a oj as que concurren a les escoles
que es tracia no prxten ésser ateGos per vitats, seran proveas per mestres o
eent-setanta s:s mestres que la exercei- mertresses municipals en les condixen, perque el nombre diluirme; que te cions precistes pel Reglament de Funcada suestre resulta excessiu, ei;ceptit cionaris Municipals.
Signen. per la Comissió: Jatune
In graduades: 6o, So, 1011 i fina i tut 120
Pastor, Montserrat Roca, Reis Bera les unitaries les de pervuls.
tral,
Josep Fuster i Lluís Torres
Com que no dependen del Patronat Escolar, aquest organisrne no put exercir- I:llastres,
hi, cro als grups escolars, la seca necio organitzadora i protectora. 1, per
SECUNDAR!
tant, ni en té cura ni dime als infanta
que hi concorren el material que neCollegi Subvencionat d'EnsenyaCe3ellen, Colll el dúria als deis grupa esment secundari de Cervera (Lleida).cilurs, ni
1a ijaütiiii ca
55
Paciódela' ninia'el stdrecs'trensi Collaborant a l'ohra de divnlgació
mil pessetes que perceben, eran a míni- cultural que porten a cap tots els
Instituts de CataMitya. el Coliest
mum, els deis grups esmentats.
Sebvencionai d'Ensenyament Sectin1 com que eis altres organismes
dari,
de Cervera, ami, tot 1 la manca
isierjnals tampoc no serien cura traqueste5 pobres escales i l'Estat també sen de personal, ha organitzat tres cursets
desenten. Ilurs infants i Ilurs mestres es de Llengua i Literatura catalanes, un
especialment dedicat als obrers. a
ir' irrt desemparats de tothona

ENSENYAMENT

Aqueste 3 anoinalies tan tujustes i perjudicials han de desaparéiser. 1 ha de
de;aparerxer la ciutat, perque es
a ella a qui d'una manera mes directa
correspon aquest deure. perquè és a Cija
a qui mis perjudiquen.
Es, dones, indispensable que Barcelona comenci d'atorgar el metete tracte a
tots els seis iidants ¡ a tots els seo,

El Barato

Actualment obsequia tots els compradors
amb valuosos presenta
ES REGALEN Tovalloles i Mocadors
ES REGALEN Draps i Davantals de cuina
ES REGALEN Jocs de taula i Peces d'òpal
ES REGALEN Jocs de taula i Jocs de Hit
ES REGALEN Edredons i Caixins fantasia
APROFITEU L'OCASIÓ!
NOMES PER POCS DIES!

pectivament.
Festa Nacional Catalana Pro-motas.
ment Josep hforagues
El Comitè organitzador pro-monament Josep Moragues, presa a totes
les entitats sardanistes, orfebrdques
altres de caire semblant que tinguia
anundate a[tCa per al dla 25 del me;
que som, sigui al mati o a la tarda,
se serveixin ajornar-los i que assisteixin als gratis festivals que se celebraran. al mati a la Plaga de Catabanya. i a la tarda, al Palau Naciona'.

Aquest Comité espera veure que
cap entitat patriótica valdrá traure el
renca que ha de tenir la ieSt1 nacional catalana de

diumenge vinent, i

assistiran uninimement totes les
entitats amb Ilurs banderes als magser actes que se celebraran per tal de
recaptar cabals a proíit del monument
del que Ma gran patriota Josep Meraques.
Per a invitacions a Bestalge flel Comité organitzad o r. Sarr :a. ni interior
que

(Perneen de la Sardana d'H.:mitran-o. de set a nou de la vetIla.
Milions d'abraçades e Sanjurjo

deu de la nit. Aisi mateix s'organit- trinos acepte día su fiesta onomästica
oren serenar/alelé/a excursions de ca- millones abrazo; y felicitaciones, debieten artístie sota el guiatge del pro- seindole muchos alters de vida Y sa
de Dibuix Adolf Ferrer. La lud.-Por el grup o de amigos. Alfre--fesor
senyoreta Maria de la C. Taboada. do Virosqucs. Duenaven:ura

y Antonio Pérez."
M111117,1 Senara,, In9petell^14. I loul =,
risie 1 ellra e lM113. n-. e f i ltra liiia il
I

ACERINA

I I ,11 I men:nvelils /AMI, reransfliuem
En (.11/m'irles: mes. 5 el reses. Pe:
corren: 5 pres. Dielgin•tes al
Latoratorl Torres-Acero, Traralgsr,14
Madrid

Mar i

SEMAFOR

II DA CORPORATIVA

ASSENYALAMENTS
AVUI

i Fernindez, president i secretari, res-

Eis senyors Virotques, Morales
Pérez, han trames a la eeva destinad.")
A i B s'inaugnraren el primer de rnarç, el segilent telegrama:
i el curset C començarb el dia ao, de
"acije.- Castillo de Santa Catalidos mutis de nou a dos gaarts de na. -José Sanjurjo Sacanell. Reg t -

La

ELS MESTRES

al Consell Executiu entjaneant tele.
fonema trames pele senvors Doménee

carece' del proicssor de Literatura Josep Serrano i taRIert, E/; cursets

tat de iaacions. en delicte, la circímisinestres.
professora d'Història, ultra les lliçons
tancia de loare exClu sOvanlent .44 in- d'ordre
és necessari, que el Patronat anal, projeccions
que (Vela als seus
14reSsul) econiuniec 40ingori aml, el
Em temo que no basti. L'ordre is Esc 'lar estengui la seca accid a les esalunmes. prepara una serie de confecomete sexual.
un present dial', i el Govern que sap cotes nacional; imitarles, graduades i de réncies tje divulgació histórico-artísLa interessantíasima disserlaci6 del
panul; de la ciutat, que les refurnii,
es nifilor teaix - (a controlada i prffeu• doctor Pere
Droninget escoltada arel, mantenir-lo sense fer grans hecatom- les modernitzi, en lineal cura i ator- tictacs. El professor d'Educaci6 Física
rar csAtar els estralls d'ordre saniiar,
veritable enlodó, len rima anal, una bes mereix una part dels meus su- gui a llurs infants i a llurs mestres els Enric Maten, ha conjuminat una secna ,liaxant , la abandonarla i difosa per calirla °vació i aal, les nies einsices fraga,. Pera els altres -pcsat que en avantatges culturals ¡ económics que ció de Rítmica i jocs amb els seas
teams de tutbol, basquetbol, equip
les gratis ['nauta,
felicitacions per al conferenciant.
tinguin uns quants de disponibles corn gaudeixen els infants ¡ els mestres
ciclista. etc. Una celta arranjat e!
j a an estad: deis resultats :tasadas
arli” escolars.
qualsevol
electorer
que
s'estimieh
saló d'artes. es donaran perihdira¡tal, dos malo g ra als piusos on han
Es, per tant. imprescindible que el ment unes sessions de cinema, a ar
reservaré nernpre per a aquells homes consistar¡ , imponenr a la ciutat fesiorc,
et. lat nuplattlat. C011Sidera une la suPER A AVUI
conegut aniateur Claudi Gó--redl
ite ces ti del, ~s' ibais no significa pas
que, elavant el desgavell del món, de- econòmic que calgui, consigni al Prosmez.
I acebanient de la grostItucin. L'exemmostrin
de
posseir
algunes
orienta'emitan:. que caleuin Per
les
st
m
supo
Lyceum Club I Fontanella. t, terpie deis assaig, iets darrerament 3
' hule aquest problema tan important
Franea a les publacions de Grenoble, rera. - A les 19'13, conferencia per cinns que ultrapassin el sector poli- Ces,
Lira i Estrasiturg, on, en su p rimir els R. Xuriguera. Terna: "L'objecte i el chic.
ta';. ' ;I nG .UEROLA 1 MUSTERA
prostibulm, ‚ha determinat una difusiä subjecte en literatura-.
De manera que aquesta segona
Picslcbmt el Deganat
de la malura per teta la vila ami/
Cambra,
evocada
arnb
emoció
encoSlestres Naelanals
Aasociació d'Idealistes Pràctica
leparcusiuns rnorals i sanitäries greus,
m
ssa
pci
Besteiro,
Sense
Senyor
a nad i
son ben demostrar.. AixO ensenya (Santa Aria aB, primer. •eg,53). DE
que la finita colina la prostitucie A les 22, conferencia per Eluis Elies. negligir els frene, crec que avui ha
necessita una directrin i alta técnica Terna: "Existeix la bendatI de prencupar-se principalment del moObservaclons meteoroldglques:
per arribar esgraanadament alli on
tor.
Agrupadó Cata la n a d'Amèrica
calgai
Carles SOLDEVILA
Les aspiracions del Magisteri mu- A sol l'en! vriit :ti N. 1 rese. eer(Renda
Universitat,
1,
prünerl.Assensala elt problemes greus que
nicipal. - Els mestres municipals han ele cohen; al inispita. U. N. O.
van Ilazats a l'intervencionistne i re- les 22, conferencia riel doctor S'ere,
adreçat a l'alcalde les bases següents, lrese. re! arnb &a snal us i houitglamentarisme, i eón eis más 111,Dl l e- Hunter. Tema: "La Universitat Authsancionades undnimement en una re- zents boirosolit, i a sol p a nela, O.
tants cl proxenitfinit, del qual ea nonia i la irradiació de la cu:ruca na unir', professional:
amb In mideixa for m n. mar maretatua
arrea
de!
mem-.
la nota mes repuguaut el trific de
I. - Entenem que per la jada del S. II. i el cerote queda
1
'entar
dones i la degradacuS moral de
per
facili
dicnitat del carree i
dar. - p arnmetre. 751'5. TerSocietat Catalana de Ciincies. A
liante i la dona.
Fli; dies St i 2t del corveta, a gran:1We administratiu s'hauria d'e••
Seguidanient efoludla el& problernes les 22, ,essiri a l'Academia i Labt- ld , s (bol eh* la nit 1 : I IV> ritze del talaitr itn escalafó que comarengues mennel re. I 1'5.
Categoría A.
d'ardre hielen.: que plancegen les esnob de Cieneies Miel:cines (LaietaMoviment de valxells a posta
respeeli ament, liad/ an Roe les seguents caregoriesi que hauria
malalties d'origen sexual multiplicarles na, 3m, sentid I). Terna: "Catres i
- , (r..Auxilia,„ de sol. - Deitioren la real dos
anomenada "trentrada
al
Casal
d
e
l
:n
l
e
tire,
a
la
Ponent,
ltirard
Soli.
eitrrer
de
la
d'isser ernnyale„t
en ra6 directa a la intensitat (jaques{
pajel/01s
a motor que van cap a
Taidnerin. ItítioN.0 lO 1.0twiOlts
coulere;, per la qual cosa el sanitari
Escala admin:stratica - amb els 1;1 niateixa direeciú, i dos que
Club Excursionista de tiricia.-- A de velerinaris ratalans per lal de de
tones veu obligat a considerar-lo sempre
aquest
tingues
emoinments
que
22, ermfeen, • ¡;, c r ,hre el valor Srvr;nen al it.irt. Pel S. Un pailebot
curn un farr tant si cm en un Es- ls
proeedir a la diseussiö 11 . 1 Re- signats en els Pressupo s tos municii hixt6rie de la ella de
maleixa
tat abolicionista curn reglarnentarista.
gla metí'
twujoilantettl pala. t„ : ategories B. C i ti, anamcna- a motor, que ett n mrt a la
La sitio, arnli les seves greus con- ritssa, arel, motiu de la clausura de del 1 . 0 11S e ll
des d'"ascens". equivalents, reraaecti- ihreceiú i dos pailebots a motor.
j
lis
de
l'exposició de dibuixo5 1
ins.
Sequt'ruCtes, (fue sl
la bogeria. parament, a Oficial :egon, Ofiaial mi- tin de dos pals , i de tres.
villana de Catalunya.
•
feridures, epilepsia, ceguera. sin Josep Soler de Moren.
mur i Cap de Negociat. administra- que passei it ponent. i al S. D.
sordiiria, malalties del cor i angina
ríes, ando els mateixos cmoluments dos berganlins-gnielit que vt,nen
de plt, avortarnents i sobretot el propertinents ole aquests tinguessin con- en popa, i dos pailebols a motor
blema de l'herémia sifilítica que dósignats en cl,, Pressupostos
que vhlen al port.
na a part de tules aquestes
pals.
Una xiira crescudíssima a la mortaBase II. - Haurien de p asl dat infantil. La blenorragia, que és la
s :ir a la categoria A els tnestres i
DEL PORT
font de resterilitat masculina i iernemestresses la categoria de i s quals tos
Altir no se celebraren vistes a l'Auinferior a la d'Auxiliar administratiti.
diencia.
Entrats d'ahlr a avul. En conjunt 90 niestres, que cobren
PER A
i :Marsella, amb
els honotaris de les partides 35o, 35t. Livorao, Geno
355. 357 , 373. 374. 375. 37 6 1 39 6 , del earrega general do transit, el
VARIA
Capítol X. deis Pressupostos muni- vaixell jIaltit 'Eurlou'u", del seAUDIENCIA PROVINCIAL
cipal, de l'any 1 933.
nyor doitit SalVador; de LiverSala Primera - Licero: Jean RedinEl fiscal de guardia denuncii
liar III. - B1: Haurien de pes- pool. Gibraltar i Napols, amb el
contra Dolors Razahal.-Tesmenge els diaris "La Batalla" i "De- cusen,.
ser
a
la
categoria
B
els
mestres
i
seu equip. ;11111r, tres passatgers
timoni: Marta Planes contra Alfons
gnals fos per a itiplest port i 41
fensa Patronal - . Per ordre del jutge
1 1 de tran›antpere.-Altnor quantia: _loan Pa- me s tresses la cateeora dels
de guardia foren recollides les cd:inferior a la d'Oficial segon i supe'm' ello contra Eligen' labrera.
sa, el
turista :Ingles "Uncions.
rior a la d'Auxiliar, admini,tratius.
cliess
ele
l'Agencia
Sala Segona. - Interdicte: Eudald
conjunt 5ri ntestres. que cobren
* A consegiiinca d'una denimeia Itiu Corcoy contra Pere Sola Coll.-- els honoraria de les partides 345. 384, Marítima
cle Sete, arnb
presentada per Manuel Agell, ineres- Dicorei: Agustnia .-aleina contra En, '• 35 1 , 35 2 , 353. 355 . 357. 39.1 , 3ob. ritrrega general ¡ de tritnsit, el
sa ahir als ealalmsres del jutjat Joan rié Casanoves Fargues -alaier miau- 3373.
ixel I imilfiluetly -Calfiluttya",
374, 375, 376, del Capitel X delS
Erill, acusat (naver cobrat d'aquell tia: Manue'a Alonteys Xuriguier con- Pressupostos municipals de rally 1933. del settyor
Arguimbau: de
mes de dotze mil pessetes per un tra Seltastià Garcia Garcia i esposa
Haurien de pa, btu i escales, amh ..arrega g//Base IV. carrec d'ordenança de la Generalitat i Mcree Prats ¡ de Pastor. -Incident: sur
mestres
i
els
a la categoria
Uf/1111, el vaisell "Cabo Sacralir.
per al gendre del denunciant. Lote 1:omite Liquidador heI Han,: de Cala categoria deis quals irle del senyor Eill de Itinnul
sigui que pa..,saca el temps i la col?- ¡altura S. A. contra Dolor; Cases inestres3es
Viene r i sll- de Cartagena, els
ta
a
nferio
r
i
destructora de
carió no ven:a, el detingut Ii enviaya Vallers.
p en i o r a la d'Oficial segon, adminit- guerra "Almirante Valdels" i
cartee, les quals anaven firmades ami,
"Letratins. En conIunt 34, director,, diAUDIENCIA PROVINCIAL
noms de personalitats de la Generael
transpon
"Almirante
pauto
.'
i
n:Chatea, mestres i mestresses que colitat, en lea quals Ii prometien la colSecein Primera. - Un oral Per bren els honorarls r le les partides 370, Lobo"; de Hollen i Oran. el vailocaciti per a un termini breu. Sos- Mil contra Ricard Rices.-lin divor,I 8 3. 3 8 4. 3 8 5, 35 2 , 353. 354, 357. 350. xell trances -Sainl-Pierre - amb
pitant que cs tractava d'una enga- ci: T. Gaya contra Marra Herrero,
33/. .352. 355. 373. 374. 375. 3 116 del càrrega general i de trfulsit del
nyifa el denuncia
Secciú Segona.-1:11 oral per u. nam
apibl X deis Pressupostos munici- senyor Jordi
d'Amslerdatn
contra Ricard Ribes Cabús,
pal, r le l'any 1933.
i Alneatat, iii 'ill'l'&git general
* En un magatzem de rhaps del
Secció Tercera. - l'n oral per leBase
V.
D): Haurien de passar le lrfinsit.
vaixell
canee dele Enamorats es va produir sions contra lidefons Pujol.
a la categoria ti els director; la ca- "Merope", dels senyors Talavera
un incendi de poca importancia, el
Seccin Quarta. - Dos orals per ti- tegoria dels quals fos inferior a la
qual fou apagat pels bombers.
i
Eills:
d'Oslo
amb pasBilbao,
l
nença d'armes contra M a nuel MO1/- de Cap de N ecoeiat i superior a la
ta ppy 11 paper, ei y aixell menee
Per tal d'evitar que el pUblic en- 1105 i Jordi Pe;r6.-Tres oral; per ur- (( Oficial primer.
administratius.
En
vais la zona de perill, va intervenir gencia. d'injúries, tinença d'arme: i conjunt 5 rdrectors, que cobren
els "Elisaltc111 - . del senyor
el policia urbe núm. 113. Joan Sane incendi contra ..hlfOliS Nieves Lluis lionoraris
de les partides 3 5 4, 384, H. Enberg; de Tainpa, Galveston
Calabuig. lit individu no vej e amb Eyenches 1 Jainne Tió, respectiva- 385. 353. 354
litilsoll, atol) eärrega general.
riel Capitol X dels PeeSlions ulls la intercenriO del policia mena
el vaixell "Mar Caribe", dels seilla0SlOS municipal; de rally 1933,
urbi i les emprengué a copa contra
Rase VI. - Atesa la major respon- nyors Regalo 1 Fonlbotitt; dé MoTRIBUNAL INDUSTRIAL
ell, estripant-li la guerrera i produjesabilitat del cauce el.: director; la gador i escales. antb . qtrrega geli contusiona a la cara, a les mans
Antejudicis, a les no. - Accident similitud dels directors deis Grups es- neral i de lränsil, el vaixell franal costat t'art. El frenetic espectador, del treball: Josep Peitg contra .Angel crdars1 percebran una gratificacid de
eea "Asni". deis senyors Ignasi
que es diu Jocep Salsa, fou portat a LetjOs i un altre. - Reclantació de dues mil pessetes.
N'Oh/reedita i Companyin; iitì 175la delegavió de policia del districte i malaria: Manuel Carretero contra
Base VII. - 1.es vacants que es 1i. nein, amb corren, mercaderies
posat despres a disposici6 del Tribu- Ajuntamcnt de Sant Adela. - Id. íd.: p rodueixin
normalment
seran
preceiRoc Gallegos contra Olivarera Catai 103 passalgers, el vapor corren
nal d'urg è ncia.
des per rig orosa antiguitat: en ras
lana, S. A. - Id. id.: Josefa Domerrigualtat (raqueara, pele titirita de "Ciudad dr 'Valencia"; t le Palmn,
*
La policia de l'Hospitalet de- nech contra Hotel Rita.
Ilurs concursants, i, en starrer cas. per II ltar corren, mercaderies 1 no
tingui Joan Sisilio ¡ Segura, al qual
Judlcie, a lee zo'30. - Accident del oposició entre els inestres soNicitants passalgers, el vaixell Corren "rol,
fou trobada una pistola "Enfielo" i treball: Maria Vives contra
Labora- que tingnin ignaltat de meras. Les Jaime 1"; de Cartagena, timb
nombroses municions.
toris Celzus.
',laces de director aue cauuin senil ...irregit general l 10 passatgers.

Trihunals i ,Jutjats

Acoló Catalana Republicana

PRO ESCOLA PRIMARIA
UNA DELEGACIO D'ACCIO
CATALANA A PORRERA
Ara que el -l Municipi de Barcelona ha tre mestres de l'escalafn vigent.
entrat en una epoca de ben gavera, ¿ha
Base VIII. - Les places de Ilesa
grup d'arlherits i sitnpatitzanis
oc .rcsoiare 1,,1 problema escalar d'extra- creaciO, si són d'entrada, aniran a d'Acció Catalana Republicana ha
or q inäria impon rancia que existeix a la concurs i si eón rEescalaf6 constituir a Perrera una Delegaciz,
ciutat: el de les escolss nacionais.
superior al d'entrada, seran proceides d'aquest Partir, la qual ja ha rebut un
Aquestes uscoles, en nombre d unes re la forma prevista en la base VII , hon nombre d'inscripcions d'habitants
cont-cinquania, entre gradadas (de les ritt aquest darrer cas el nombre de de la vila esreerrtada.
quals ;tomes n'In ha curo, unitaries 1 places que el crein sera repartit pro •
La constituci6 oficial d'artuesta De.
in parvuls, tenen, gaireoé totes, uaa or- porcionalment entre lec diferente ca- le g ació va tenir lloc abans-d'ahir,
ganilzaCIO antaquaba que desentona amb te g ories i en ele llore pertinents de menge, i Ion tot seguit comunicada

Cursos i Conferiineies
ATENEO BARCELONES
-- Conferencia del Dr. Pera Domingo
Seguint el cide de cometerle,ea que
anib niotni dc lt catimailja

L'activitat política

MONTJUIC

ol vaixell "Saguntu". tols tres d.
la Companyia Transmediler
eil: de Tantita i escales. anth
t
el vaixell itnlia "(insana M.
Ir 1 souyor Tontas Mntlol ¡Brisa:
che Bienio i .nvers a mb carroa
general, el vaixell alemany - Pililo", de la Comercial Cortez:die
Sagrera.
De guerra: El camioner "Xanen-,
els destruelors "Alcala Galiatva".
"Churritea". "Almirante Valci r s ¡ "Lepanto" i el lrii:isport "Almirante Lobo".
VaIxeIle sortits. - Disläncia
ila ‘ cgada de l e Vil txells que aval

MOVIMENT

Irtote;.1 liri

Un ces sä, I un

esperit equllibret
L'eatore considerable ClJe
s'olio:ele a radolescent per la

diversitat dele Seas estilan.
ha de timbrar en Vesport l'exportan') i cl repOs atcessarts
a l'espera.
Tara restudi com l'espori
esigeiten un gran dcsgael
de torees. que és neressao
reparar rapidarnent.
Del sau gran valor nutrinu

Ovenaitina
f3 el reparador per excel s ien-

tia de les tanguee de Vesperi!
I el fortifican/ que pf ocura al
cos eIs elements vitats indispensables al seu deaenrcoliameni.
Be ven • lea I er mieles/ dregueries,
te Ii
de 150 1 eitIJ

nabeleantle
De. A. 5 enfler, 5 A. - !Urna.
concesioneri
\teme lbalsrl Maree- BaUen,Qa i 5 7
Baratea.

a
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jian sortit: l'ora dhoritue es

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR

il

E1-.

tc oben els espanyols -Ciudad de
Valencia'. amb passaige i ceneea general. cap a Valenoia; el
-Roy Jaime II - . ame paesalge i
rerrega general. cap a Maó
-Ciudad de Mithem e , amb passat¡ eereega general. eap a Ei ,asa; -V. La Roda". amb pe
càrrega general. cap a
-alce
Ceuta i escale. i el -Rey Jai' -e 1, smb pasatge i càrrega ge
-eral.cpPm;tosied
companyia Transinediterritt. "Axpe Mendi e . ami) t'errees general, cap a Bilbao eieea_
. es. de la Companyia Navitert
et.da i Aznar; l'italie "Franca
Fassio", amb càrrega generai.
...ir) a feepova del senyor Teta,
Malle' 1 Bosch; tarista mieles
-Duchess of Athon-, ame 410
essatgers de tränsit. eap a
l 'alma, de l'Agencia Marítima
'Toller: el frailes "Asid', ano)
errega general i de trensit. cap
Marsella. dele senyors Ignasi
etilaveechia i Companyia; el pa- ameny e Calalunya e , cap a Ter- tgona.samb carrega general. del
serivor E. Arguimbau: el I ransatrantie espanyol "Manuel Arree - . cap a llena. de la Com;ameia Tranealläntica.

7
e
.
-

L

Diversos

Al xofer .1gueli (....te-el dos (leeeoneetils Im llegaren l'auto a la
Plaça de la i en arribar al t'arree d . :trape, davetil el
Mitnero 102.11 apunlaren les pie toles i lt robaren el cetxte. Aquest
que porta el número fe 1 2 4, km
timbal al cap d'unes guantes horee al earrer d'Esproneeda, xam•re al de Pere IV.

Aereedrom de la Air-France.—
P7teeed e nt de Tolosa. a les 807
erribä l'avió, amb corren, rime• ederies 1 un pastintger.
Precedent de Marsella. a les
31 arribà 1 aviõ club rieron,
e/erraderies i tres passateere.
Precedent de Casablamei.
pensari ud dietricle, itteresee
:es 121 i arribe l'avió, anilt roe- ellespital de aiil Pele
reu. mereaderies i tres pasealleagresser. que fou delineen,
pes.
ilegul a la erva meterla deelel
A les 1226 serlt l'avió cap
teu
(belio:timó del Tele
'r o tosa. cmi corren, inereaderiee hunal Melar de menor:.
dos paseatget
• .el pas a nivell
un
A les 12 27 eorli l'evite cap a
treit de le litlia del Nord alrepelle
elareella, amb entren. mereadetela Jeme ;monte-mole eteree
7:es
Ires passatgers.
trat i Jerendas 1 li cause leuA les 8 . 21 serti l'avió cap a des grites ti conseqüencia de les
Caeablantia. ame, eerrea. metea- (pm le leeri al Cali tle poce ese
' Jemes t rifle paesalgers.
lotee
El diumenge die IM de triare.
11,rd ignora se es tracta (fue
a les 8 . 35 sot-li l'avió aeropostal s'idee e d'un
accident deeet-aente •estinneie a leemeriea tlei ciat.
i el d'aquella precedencia
*
dote:: amis Jusep
arriee el inicia dia. a lee le'e
tetteget i Pelan %,, lente et
Ame:ideen' , (le l'Aeronauttea Na- sor l de eaure tI pati do la cana
tal, — Pteeetlem tle eladi id. ti ders Setis j. tea, carreu del Bie n .
e - 1 Retle »odie ariO "Fek ke ne mero 148, 1 e9 C81413
.11C -AMA, a in!, ere reo, fuel t luid a .rone e tpleticla tl / aderies 1 set paseelgere.
!les tu ori.
L'avió cap a Madrid tea Vrt suel'er ertire dol ',fulge de guardi :1
lte.
el vailii , et fui treellatlei, el DiBase aeronaval. — Per. edeni pesit eithetal.
n n-is p e lle .le Rema, Clenova i
* La seeyoreta Jc.serina Al ru e
Mi bella. a les teeett arribe
Guillen' deniiiime ei xofer la --go
I ludroavie itelie "1-DAOle - einb sise/ 3esett Aletee Oliva
, perque
reorm. metcadeleee 1 tics pes- liarle Pepita:ida deleite des
sal mre,
1/teue que Si ,11111,-/
le Initsla era I1Ulflei h ittz a pi e.ja que vivia del que ella II
TURISME MARITIM
deutiva.
Ineeabie iti Lee t. it ea la al
Aquest resulte .tue eve
:vetee port el traneatienlin an- que vivita eeparal de la seta dote'
que leida Dei. 1013. Ligue tele
efes "Ductie.es of
setifiase lt paeseva ele dudlv tres pasaigere per a aquest ceda
res, ateal que havie ISeld
Iteit 1 410 turietes de eetesit al,35 ami-. J . /heleno. 1 que mi leAquest, vetee!! %e cte.:tu:tia un lea necreeilat art • i/a..la que
r eeier lurlelle inicial a etver: el laX/ t i allallaas it 111 .7 Id Vida, I
e. He
els polis de Ol- /pie ci 1 luavu uleisiilt. Pl'a
es i mill gelosa. Diemo que la doear 1 Nepele.
lieseis la c i1 ,1>iiiin rii Va
l
1 1 11:1
Illettl e tige a la mi. rial XtL nap
po, gids gTs1 S des
Palma de Mallorca.
feren m'indulte al Palee de Jueli— Afilr a la tarda .9.1 ti cap a ele.
Cienavecchia. portant a bord els
e :1 llanera hora de/hie e la
expedietonerie que es dirtgeixen ret, Selvader le ed 1 eleeeeguer,
a 'l'erra Santa. el vapor elantee ' I " all ell e s. e S 1 ebe/11h al demiA . nee". El veixellt embaitderat. ce! uit. Jeeep Alety , a 1..13-U/elida
le Franceee Lairel, 132, Itrince
del moll d Espartya. uimi avupal. . g ,, na. muiutu Vol...mete de r e e. un nombres públic a acomia- cia mar
d'un denle,
rler els tutistes.
fi ‚II .1
mis ho

Servei Meteeroligie
de Catalunya

miar -se al sale del hell 110111, Vi.:
escometre rimeles - . al quid ocasiona diverses coulusieme al ints
i al

* En essen aeondadat Joaquim Batel, propagandista d'artieles d'ertopedia productequunnice. ae la easa . que Pere
Badosa le eslablerlit al eilITCY
eianta Anna, 23. es preeenta al
* El l uil bar del Paeseig del deeptelx per a reclamar el lijes
Trioult t011 r..01- jiteckl utia eartida d'arOiniadainetil. Amb lal 11101 II
ile Mee proinbite. t la
se sueeite una xarderosa diseusti 'loe:111lä de dos jeme de carlee
eiß que m'ahí' a la Comiesana
(l'una quantnal en metällic.
del districte.
* Per la policia tou trobada
* Miguel Pral i Soler, de 5 6
abandonada i conduïda a la C o anys. ande dotnicili al cantee de
-inesalnrd'OtleP . llamen i 25,
primer. priuna eamioneta que contenta mi:, mera, en paeear pel earrer
del
d e etinientacite• que atribueix le Pare laurel
tou atropella! per un
autvit propietat a lit 'ass comer- laxi, que li predui contueions
cial II, elae.eó j Cumpanyia , que erosiona a la rara, fractura
te installat el seu de.spalx al car_ etibil del radi esquerre i tutti-ret' de Casp. Coin que el (lit %e- moteó errebral. de pronieslic rehiele eslava latiente es desconeix serva'. Pon auxilia'. al Dispensan
el que Cunee j, e'lla cilat els..t41- de Gracia. i després
trasIladal a
1 n • n 5 115 propietaris per lel dol'Hospilal Clinic.
luir -la devel it eme i aelarir tul
el (me ea refereix al misteni que
* Mili% a les deu del inale
prop de l'estació del Nord un
envolla rebatid() del dit colee.
tren
atropelle Ilnit &MI filie ami* En un taller de sabaleria
del cartee de .13eleica, 44, pro- renlitea linee uns quai anta anee.
Metal de Ricard Bracamonte, es la qual resulte arnb null gola
general, fractura de la regle)
harallaren, per qüestions de la
felina els obrers llaman Eauce, frontal i M'unce M'el, erosions a
,le 3d anys. i Jeep Juatriee. de 14. la Mit j cuixa esquerra, contustO
En l'acaloran:en!. de la disputa al tórax 1 cOmmoriú cerebral.
itquest darrer va agredir anilt Despees d'ésser auxiliada a la
una eina contundent el primer i Casa de Soeces de la Ronda de
ti produi una lerida de conside- Sant Pere, la diseorlada (lema
y ació a la regid toràcica. El pa- passä a l'Hoepital Clínie en ¡yen
eleni, despees trassietil al Le.- eetal.

11•••••n••n••••••111•1•n•

mememietleemeee

* A la Casa de . Secors del
-ui rrer dc Barbare m il auxiliada
Ilerntendia B11 1 1.I Eernändez, de
20 m'ye, habilant al catrer de
inimero 5, tercer, quarla. la (vial presentava una con-

,

serUACIO Ot ,,,,, Aersolteeetert
reet/RoPit A Les SET out 015
19 DE MARC DE 1934
,
Dominen balo«
ion, a tot

noccIdent d'Europa 1 determinen mau
amb 1~14 forte del •ud-oest
I1 pluges a gran part de la Penfriul•
Ibèrica, a netrat de França I 1 tes
Illes Dritaniques.
ternos

Al centra d'Europa dentina temes

I

iI

I

que es «mana cap

ultracurtes

fort i o ptimi514.

• l'Orient,

,,,,, DEL TEMPS
A CATALUNYA. A LES VUIT
ti es:ti com plotarnent cohen a tot
I Catalunya
1 dominen venta flulao• o i
Imoderats del sud-out, que tendel- i
sen e ésser forts per apropar-se a
la Península Ibérica la depresald baI rornetrIca de l'Alléntic.
La temperatura m/nima d'Hui, a
I
Núrla, ha estat de 9 graus sois :ere,
on hi ha un grui: de neu de 66 cm. I
(Les obsernerons del temes a
a les set, van a la cap- #
Barcelona.
!
calera de la primera regirla.)

tuisió a la regió frontal, que li
produí un individu que no eoneixia, al carrer del Migdia,
* El l iumenge al matí es
peodui un incendi a la porteria
de la casa número 13 ele la Plaem
del Ree propettat de Temee Manen/. A coneeqüencia del fu ui
uuuuIà completament destruit un
tutiose de collocacions que Antete Se/decrete tenia establerl en
equell portal.
Ele bembers sufocaren repidaejem, jereeindi. les perdues del
tjual sien d'escassa hoporteneia.

F. VEHILS VIDAL

Perquè luas 'en arribid a redel madura
creimi que els dolnrs
reumät tes, dolor de
ronyons, neurälgees
migranyes que sofriu
eón trastorne propis
de l ' 011a/. que les molèsties a la bufete,
rampes, etc., eón inevilablee i (p/P mio pudeu iii heu de fer res
per a conservar l'organisme sa Ã vigores.
I, no obstant. no us mancaran ocasione de conmrovar que
d'anees menys joves que veis es mantenen àgils. gaudeixen d'un
humor envejable i no e g queixen de cap de les molèsties que.
encara que nomee sigui d'una manera internütent. us amarguen
la vida.
ti qui- no heu d'esser cotn ells. quan teniu en l'Urodonal
el m( • flicattierif per excellencia per a allutiyar aettesla vellesa memalura. aqueetes Molesles lacres, que us priven de gambe de
la vida?
Lierriden21, veritable elan de la salut per als míneles de leicid
Mete nelejarit el vosire organiente arrossegant toles les inetzines
de la sang i serie II ho dublen, un auxiliar poderosissim per als
ronyons 1 Cl fel g e. que amb el seu ario quedaran en eondieiens
d'eliminar els reeidus texies que a mesura que avaneent en edat
seamunulemal mostee ros. Aquest productii. ni qua lmetges no
serä per a ves "una dutxa interna" pie us
esealinten
allavgarä la ,joventut fleten.
tiles que les nostres paranles, t'e peelran entivencer les del
reputat Dr. Bernardo de la Serna, ele la Facultat de Medicina de
Madrid, que a tal respecte din: "Sigo empleando con resultados
muy e Spori iros a lee de los preparados sintilares ,, en todos los
eastts eh . gota. arlerioesclerosis y exeests de tildo úrieo, el
Urodenal diselvente lud ecido úrieo ver excelencia''.
l

7 - PLACA UNIVERSITAT • 7
Rebudes noves colleceions de
PRIMAVERA 1 ESTRI
Dibuixos nous -- Colors clars gran moda

a col-laborar en tot el que d'ele depengui a bendice d'aquesta, i in demanaren
algunes milleree. El seneer Remedes
els (ligue que tenia el propesit de visita, fesntentada barriada itersonalment
c:i rre‘: de les se C5 ;teces:l/ha'
ees i estudiar arte/ el nulliór zel les
tulleres mes urgents a beveitri de la
dea bit tiade.
t"

Noticies Sol-tes
FEBRE
EL MALALT ESTA SALVAT
et, ist leitt ceaegut, que (luan
telee tealetee a deminuir, el lua
ieu t,tzi metete e e/lar/e-se. En la
litee Febre Titoule, Verole. Narane
pie, Escarlatela : lt el,is putneeral, Paledisiese
es fui dri.crinfir,
ter u irr die, semplement fent prende,
ii
lä It una S.:lució Cinni.ci•da
aboaatic el, un Lire d . aiCta ‚mm fla51.6 dr bOlSSt,tl Illanche t le
I !tal elageet. Adllesfa begdria.
d ' lnergIre wit:101fieldes exerpei,
/tale nelej•ra tittlitdlideitt la sane tlels
iiscrolois n Iat han Caueat la iniecree
dete ele //e la nelaltia i la fa averee
el, (d.b dure. -Lene passat vaig teluir, e 47 anys d ' rilat. la ielee escarlatina— eseriu el ter. I'. C., de
Guiase 1 Aistie
va ig cometrer a
preahlre la Roi,,son r; ,n
a les piemetes vtitt hures de la malaltia,
Pele erupcie de gratis per tot el cos
Despres de haver Sres 5 flaseens etti
aig curar con/leo/ene/1 eit , e cap
cene/exente' ¡gua r Ii Doeson
llenar de leebat elagna t e , el millar del et r alet que existex. Es tie ice
une rara a la Preaavera i a la tarde/.
El fiase. ser a prepara( un bree, val
lotes les fartneeets..
.3 .2u pessetes

Seria, re7.taurallt

t

xarruteri,

1ff,-

n Ielherg situet a la Renda de la Cae
carsitat. L'estable/ene muntet a leed
aleinany, ti decurat
luxe i lee
gust i le do ,,
dridivats
i un %estiliul dedicat a 1,1
i nata uteria,
eacte inaugura/ a ystatirert ten :eme
denvitate que iurtu tlelicadanient
:Sebo, i le.tquil5ls hei (CO ,Imetär:,
eta,/ Funt. al (mal detugel. ktç ees.
ereato.

DEVEU AIGUA IMPERIAL

-

le tbusaltie pa,, ai ton
et
ettil ii.tabletieta ee >afirma eee, Sieh
teel ube " Mac.4 », le installat alt tete
as de la ea,',
del tau ri (ir ¡ea
dtta Catalalle, el senyta

NI

Poca.

' pelota c ete la detraee
inottilinti i la mal:F..suin ta . at “dtu. aala a
1 . ..hiede que cela cleidina IA
cuncurreni ia que
a l'a, te ter.1
oli...equiaila 411111 (111 eSideroeld UdIr
d le Vildetald, el
170 de coujunt

-

1 . 1Is (01111S•id de puipieleris, veins
‚ la !, de le IIs rruida Exlaoae.
(le allÇa Xica, I', St al dto.tera de la
mtel figura/ en 1. 13
Si/heder
(mis i Artut lienlhele metieres de I.
junta de
al neu des.
tle lt leirg.ttit't tttuu p i, pal lel
a la /lit tingue 11,17 la inan- tecle II el teeeller tletreat semor 5'1e/trae A /lei
f•!ardddrid
Cers-e• ,e/e Ilerettlee tele J'ore lu u
crl]lt

mort crístíanarnent a

79

anys

seva esposa Concepcir") Arderius, fills Francesca, Pau i Joan, fills politics Antoni
Cuspinera, Mercè Sogues i Valentina Torrent, néts, germana i familia tota, en assabentar Ilurs amics i coneguts de tan irreparable perdua, els clemanen un pietós record á la
seva memòria i els preguen que vulguin assistir a la casa mortuòria, carrer de .Llüria,
número 46, demà, dirnecres . a les onze del mati, per tal d'acompanyar el cadàver a l'església parroquial de la Purissima Concepció i després al Cementiri Nou
La

e i eet - ii s

NO IES-CONVIDe-MenÇULARMENT
11-X— 1

prematura,

teläfons amb ones

una d
ele barométrica situada • Horaria

(A. C. S.)

Odre

Un nou sistema de

nurolds I eluid• degut •

EN NICOLAU FURRIOL BAS
ha

Com 6itäts%
una vellesa
conserv ar- se

SASTRERIA

CALGUDA LA

LA T. S. F.

---

LLISTA DE LES ENTITATS
I PARTICULARS QUE DIUMENGE ANAREN A PORTAR FLORS A LA TOMBA
DE MACIA
Ihsta torrepletu (le particulars i eniftats qae dealbren davant la tmhx,
eexafa ' Con:. seria inacabable. Dnnem

cemptc. -remes. de les que accmsegnirem
mete: meetre ersfilaven:
Cemissid de: Casal d'Esquerra Portees. isnt 1 .e5 seees banderes; grup de
seneutes de la mateixa catear. el !len
lireeil eicrudre la nena reaten: Teioidor u els setl s pares; la nena Carme
jirr.rrA, ner. Miguel Latorre; Ajen/amere del Prem de Llobregat en ele, amb
lenserea municipal: german; Bulle; Casa, Federal (el Guinarcle; Petria Nova.
e l e:set/erra ' Nade/taliste Radical; L'Iul eansi,: rw; Celitre d'F.,(pferra del di:friete IX; ,enyeretes Teresa Saharlor i
atarla leonero, en represe:nació de la
d'Oficinistes; nena l'enea
e:Atador ; /ten Antrei Port: Alcacil Nanena lista tel roble Note
Aerepeció femenina de la Joventut de
representació de la Jeventet 1:lee/e/lira/te Ie lleida; Ajnetament de
tenis Regee i Nun i Font; Atente, Nacionalista d'F.squerra. le Sant
euete eitnitserrat Ferrer i Fähregues;
nett-vpiie Re-. M'atilde Vallcaneres; ne/1,( leetiena Créixems: Case d'Esquerra
freoublicale del Diericte N.
Futlie Club enrede/e, emb la Imea
Directiva: erup de sneig del Casal Ce.
iale YEeinerra ile l'Eixampla: Junta
le la tuatei va entitae. ¡ tantee el Grite
'ciUtali m'II loantem: Avene Catale. de
,:ant A n filrell; familia Sestee; Toser/
Neme: e-telele/ea Marinton. de Saba-ell; f ;indita Moretee: familia Alherch:
rebal d'Emitiere) del Die/tete V: Avene
naeletlice de Te flordeta.
Juventut I.a Vale; nombre:a represen.
tacte raerirnari g l Fstat Ararene.:
.eup treerraris de In casa Llanes. 5. A.:
ti... 1 t Si del Ca •fal d'F:stal
Dierete le': Ca :al erequerra
piste/ te 1: Au t eni Pujo!: .eteneu Yaeiertaleta del Distrete
gernians
Eranctec ¡
ereura; Maria les•
/ere. -Menee Reme/lea de ciruela ;
eae !neme valencia ; pareen de retvis
ttee,e, ¡ mere; fehinerai Casal Catala
Peraffiliei ii, ,C e ri:1: Fnrioneta flotat,;
• t rahal la ders se C" . 1 Renales; Centre P . n e»lici del n istriete VII: Ate.
ere Nacienalista ele/e-tal, /l'Arel.; Cate a n/ 1.1 Didrit-te II 7 errareis Fea i
Alinea Ficant: Casal Catale d'Esnaerra
dife , rai r mes: mentan( ,Terdi i M entcereal • Cantar .elenre/v. Uniese Then.
%ele u Centre Catee d'Esnuern del Ore:
(envereta .ellimira: Temes
r e ssend Areili Casal Federal
Guitertle: Dete3a: Fnelia
Rase/ / els nuvis El' - i ra Termit es i Tea
eert efsrg ei: lean eanebe i Mareare-la
temo: efeln a de
1/be/aleen Solretal r tusan reßtel l ,l; Aneeline N'entera: Neri Dele: Pirer e i Tosen M.
Segarra 7 ¢f1111 u4e lirellalliuhrg de Airee.
(.s aberree de . r.111f 1,11 entre: el ‚ten
T7- erk Pasee n] ; rere T'ates; nena Ma-

ria Puigmitjä: Francesca Cabanes; nena
Francesea Gabarro elerri Manns :
ehrers de la casa Antuni tiorino; nena
Felpar Carril,
Antoni Te/teas; Jeeep Degollada: As'
sonado elusical: Casal ceEsquerra de
Pohlet; nena MOntrerrat Pujel; Casal
Catete del Camp (l'En Grasset u un grup
du catalans; g rup de funcionare del
Raer Cemercial de Barcelona ; Alle3eie
Cterillere:; Greta Fetreni de Coll-Blanc;
Centre reEsquerra Repuhlicana de Cele
'llene: Rosa Reldan: Maria Campdepedre: nen Josep Vila: Maria Delers Pargalle: Casal Catale eie Perpinve; president ute les Mutualitats de (ataltinea,
sentee eelaree: Fenent Catea Freeblice u Pere Pniades: Casal Catale d'Es.
gnerra, de la Rambla de Cataltrnea; Anee/ Catalana Republicana del Guittard.S;
lautne Garrotea: Jean i Felip Erre.
Avene Catalä de Sant Andreu; Grun (le
Catean ( eel Casal de Sant Jordi, d'Es.
plugnes (le elebregat lesep Gener. de
Carelena; Antenia Liebet: Seccie Fee/re/mes/a de fOrfee Llevant : massa cera] de l'Oriee 1.1evalit; Torre Suris re i
r‘pera lça Vili; Aceie Catalana
Renubliente (le la Barreleneta; Casal
d'E smere/ de Sant Gervasi; Casal
l'Es/tuerta del Diericte II; nene Resale
Gomh ate ente de fi/nene:tris del Batir
Sud-Arare/7i: losen E scefet: Jorre Ifee
la u Atecen Pi i Meterte; nena Resale
Remisa: el/ firnmeses Josefa Saurer i
" -'set, Gil ; Malea Carriges; obrere de la
faerica de sedes L'A f ,avara; Casal Ca,
ta l a d'Esmeren del Districte VIII: lo'lefien Peeren e . Franceses Apele; ea.
Catee reFequerra del carne de les
1—Ort: Catalanes. 627: Casal d'Ese:erra
1"-eithlicana, det efasneu;
fie Ga y a ; Centre Fedrra'
Catale d'r(otterra, rk Sal/arel?: Taren
.-nd -r' i Mar;a
:ti: Tose, Saler; Cee tre Pedrea!, ite Ma.
tare: Magda lena Tillet • Pila- %mis: Ja.
sen Serra: Antoni i Rose Mir.
Un admirador de Maca i una secta
eun Casal d'r.senerra. er, geals Tunde,tament es van neme a donar euro nnmn:
Carme Betel; Bigebert Ventura: Jeeent e ts d'Esenerres. del Masnou;
relee: A e letitia n ,era u Roe r,- i
Alerude • Ferie eeviou Rartemen Pera;
rocen Veme: familia Sestee: Teresa
Puicee: fatt e lia eteranta: fameet .1nberelt: Atente, Vaionaliea Rentedice
t, Benatieva • Collrei del Ces d'Agents
Cemercials d'E(panva.
remiss ie del s alumnes l 'Farola (le
rn'icia de la Generalitat: Roma Ceses •
%Votas eleves... Angel Pladi;
Vele: 'tare Mere: Rentiblema
et Catee/lea; imiten Maldoende: l'ere
reec eter: Angeina Seis i Virlal: efaSir e.et: lean Morene 1 eseller;
Ceefe e Republice Feleral, de Sardaeseda.
A preeera bera te la tarda 1 , 1- 11A la
Feeereee de Floy-S re ts de rataltlitt
nresidida la ...va
reeeeeeitacie
eels senvers Imet i Rhein d
,
ra stel . se-retari 1 con dr rn, de l'e,.
mentada Feleracite Anuesta ren retentaíiI, rnm teten l e $ cine hem anotat, ,a
dieeeese iii suri aruh el (eft corre:n.,nent II, catee can/ a, pretesta pe! sal.
va tee ateten/tal remes.
FI Casal Cattl e de l'Esnuerre de l'Eisampla inferí. en deliZretnie naciere a
Franeese Maree una cerena brenzelada.
re nfe^^ionada exnressameet pela talle.,
i un ceixi de flors del mete
Seminal. T., renresentacie ere formada
eer gime I i totalitat d c socio de l'ennrestells ner la lema Directiva,.
and, elt retir ceereonen etto estendards.
rem lambí/ ho (oren. tal ro ya hetn f-t
emi g rar, la materia. de les Ares entitats.
l

g

El desenvolupament de la Ciencia
en Ilurs diverses branques es realeza
de vegades d manera molt especia:.
Quan, en 11311e i 188e, Heinrich Hertz
va ter eis celebres experimente, de
tots coneguts, respecte a ;es oscilladone electromagnetiques, es va servir de longituds dona de Fordre de
30 centimetres; eren, dones, ones extremadament curtes. En canvi, quan
la radiocomunicació va establir els
sous serveis comercials a Ilarga distäneia, va utilitzar enicament ones
de gran longitud, que estaven compreces entre 2o.000 i 3o.000 metres.
Aixe es va fer per creures que les
once llargues tenien un camp d'ecce:»
molt mes extens que les curtes i per
tale (Me amb elles es podien establir serveis a grans distancies.
La convicció que per al trefie comercial a grane distencies sols podien servir les grans longituds d'orla
es va mantenir fins que els atece»
nats, que treballaven amb ores curtes, van demostrar la gran superioritat
dequestes, perquè obtingueren els
mateixos resultats amb energia incomparablement menor. En virtut
dels experiments debo aficionats a la
radioemissie es van estendre les investigacions des laboratoris oficiala
cap a longituds d'una cada negada
mes petites, de la gran importincia
de les quals tau Na quedar cap duhte
en moltes tranques de la radiodifesió. com per exemple en la radios'sil. i avui sta arribat a experimen t ar novament amb enes del mateix
ordre que les etuprades per Hertz
en els seas prirners experimente
Un del; laboratoris on es realitzen
proves ami/ mis activitat sobre lea
enes ultracurtes és el de Philips,
d'Eindhoven. Holanda, que des de ja
fa bastant temps transmeten radiotelefonia ami longituds d'ona de eordre
dem metre, havent arribat a :a consequèdea que aulb aquestes longttuds d'orla a qualitat de les emissien; no és inferior per cap concepte
respecte a Ice obtingudes arnl n !• 5
ones normals.
En les experience: realitzades aneo
aquestes enes tan minúscules no es
poden emplear vàlvules (lel tipus ordelate per produir lee oscieacions
corresponents. sine, unes vàlvules
anotnenades "magnetronse que sen
Una mena de velvules oscilladores que
es colloquen dins d'un camp magnetic potent. En els esteentats laboratetes arribat a una censtruccie
especial del circuit per aquelles ve!.
veles, que permet connectar-les en
o'uteninene rin rendimeet
molt elevat.
Lela de les realitzarions del non
transmissor d'enes Mtracurtes treballa, per exemple, amb una potencie
de boneta de 15o watts, arnb dos
magnetrons con:lec:ata en parallel
mu la longitud; d'ona de eordre d'un
metre s'arriba a Atente un temieren/
del 55 per tete; aproximadament. rendireent que es mo le més eleva; que
el que s'obté en aquesta brenca de
la reeio per m'eje de velveles i esquemes correms, en e:3 quals eneamete sirria al ..to per cent per dues
velvule, connectades de la niareixa
manera, ame lougituds dona de 35
centimetres.
Les preves contizauen encara, peró
a podem avanzar que, gràcies als
expele/nene, i ale recetes Prog5v35os
realitzats en la tècnica de les enes
extracurtcs. es preveuen prextmes
apecaeons de gran importància industrial. Per exemple. ea el ter:el/2:
de la radioteleionia loca?. per a les
enessions secretes de malicia, per a
bo:cs daterratee Per a asean,, p er a
cables guies de balisaete cti temps
de boira i per una eene de serveie
per reste. les ones ultracurtcs secan
d'una eficetia insospeada i censtituiran poderosos auxiliare.
Enric CALVET
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No podem publicar les notes
pregades que no vinguin es.

entes en catalä 1 amb un
timbre o signatura coneguda
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poarta, 20 de mare de 1934

5 Club del Campo
d'Espanya
d'iloqueim

Pilota Basca

AL CLUB BASCONIA
Els partits iugats diumenge entre socia d'aquest Club donaren els segtients
Campió
resultats:
Concites Grup B Vallmitjana i Icart
(vermells yan vencer Viladot i Anal
(Mansa per .so a 37 punta
En el Grup A, Bilbao i Campos (vermella) van perdre davant Ortega ¡ Moneda
(blausl, per 29 - 40.
en
Acte seguit, a pala, van jugar Aguirreurreta i Hernändez (vermells) Carretes - Larrinaga (blauel. Aquests darrers venceren per 40 - 22 punta.
Els nostres representants en el
Per altim. Salsarnendi - Gutiérrez
eanwa:mat crEspanya, el Polo J. C., (vermells) van jugar aearats a la paVan r:sultat batuts en el partit
ren. Vazquez - Torrents I (bines). In¿aquest campionat.
teressant va ésser el ¡cae, a Pesar que
Connavem que els nostres jugadora els jugadora no van estar encertats com
azanse g u irien un resultar favorable i acostumen. En aquest aspecte. Gutiéreer taut el titol de campió, oi Inés rez va ésser el més dolent de tots quaara) *.a bona disposició amb que ana- tre. Fi eett cemnany Salsamendi, per
ten a la iluita, pena es ven que mal- contra , va ésser el gui actuà millor. La
lar alar') ha pesar mes el factor carnp parella blava va ésser mis regular i sen'els ha tocar sucumbir.
diene merescudament la victòria: 40-32
La Huila, pera, iota sernpre portada punta.
a ions, j la forma com es punta
AL CLU BMANISTA
anaven aconseguint demostra que
Corresponent al Campionat de Cata'
rostres jugadora oposaren consan:e.a:nt una resistencia formidable. Innya de copa, hi baria aqunciat per a
aci el que diu el telegrama: diumenge, als cartells, un ruatx entre
abdrid. 19. - Ahir a la tarda va Borràs i fszgales (Club Atano) i Merino
asautar-se el partit final del Camplo- i Quites (Manistaa
Els representants del Club Atano van
r c'Espanya d'hoquei, que va aca7 a 7 an:b la victória dels madrilenys tenir un matí mes encertat que no pas
en
el de la primera volta; els va ala:tr ti-es punta a dos.
Es equipa es presentaren en iguals vorir. encara, la indisposició del jot xtd:cions de potencialitat. sense que gadar Quites.
De bell cameneament .el Manista va
ir cap moment es posues preveure
dur l'avantatge; els a d v e rsaris . però,
seria el guanyador.
El primer temps va acabar amb van reaccionar, i despees d'empatar a
23 van avançar continuament, sense que
ceat a un punt.
Es primers de marcar (oren els fos s in aconseguits. L'Atan°, dones, va
..zadrilenys. per mitja de Jardón, d'un sortir vencedor per 30-27.
Tres partits mis s'havien ¡upar antret creuat.
ElS catalans aconseguiren empatar teriorment a aquest. Heus sei llar re:zeta mancaren vuit rninuts per a aca- sultat
Mayo - Alonso (vermellsl, 18; Anbar :a primera pa/ t.
A a segona para en una escapada dreu - Lafuente ( 916 65) . 30Santos - Pérez (vermells) vencen Parcatalana.
Pomers
podavantera
:e a
:ue introduje la pilota a la porteria ró - Malet (blauet: 30-6.
Grau - Puig (vermells) !eruten venCastillo, quan portava set minuts
cedors de Mayo - Anglada:
ie joc.
AL CLUB ATANO
Tornaren a empatar els del Club
e Campo en un tret de )ardön F.,
Molt interessant va resultar el procatalä
cregue
que
anac-ama de partits que els sucis rraquest
ne el porter
1 a :ora, i no intenta aturar-lo.
Club disputaren diumenge al ¡laudó Sol
El g ol de la victedria fou obra de i Ornbra.
Caavarri.
El darrer partit va éster jugar per
Gracia fou el millor dels 22. El se- Hernandez Giral (C. N. Barcelona) i
g .area en merits -l'atruena jCaiaa. Carassa Labeaga (Alano). Aquest
En el bàndol madrileny, la 'arria mata interclub y a resultar mal t anereg.
sant. Els del Club de Natacia san arancaaantera. en la qual sobresorti
:asca de Bernabe Chavarri, f Becer- sumir sis O set punta d'avantatge, que
mes tard va recuperar Labeaga fent ell
a: en la defensa.
Arbitra el biscal Querin.
el "saque"; la competició va continuar
Es equipa tren.
llavors mes igualada. pera amb avatuatge
Pulo: Capdevila, Kanunan. Cailä, Ileuger per part deis matadura. FinalWebb, Grada, Romau, romera,
mern, la vietbria va sonuiure als y erReclon. Caralt-Vidal i Palomo. mells, els guata arribaren al punt 30
Club de Campo: Castillo, Chivarri, quan els seus COntrincants tren al 27.
3ecerril, Jardem, JatdOn. Becerra, SarFls millors de tota quatre van ésser
Chavarri, Chavarri, _tardón Hernändez i Labeaga.
Anterintment, Facundo Pasqual (verrnells) ¡ Domínguez - Santainaria (blaus)
burlen jugar un partit. el qual va ésser
1 Torn ei g CatalS. guan y at pela darrers esmentats: 30-23.
ElOrza - Sabadell van 5b1Ct2 netament
Ffithol
Romero - Faca: 30-18,
hESULTATS DE DIUMENGE
'..nyol-Sant Cunar, 6-1
:.1 .i.11et-Badalona, 1-3.
LA PROVA DEL C. C. GRAle•pollet-Granollers, z-o.
CIA.- - Sobre un recorregut de 75
3..2iter-Santbca. 3-n.
qedinnetree es disputi diumenge
La puntuació
cursa reser v ada a principiants, organitzada pel C. C. Gracia,
Resulta vencedor Ramón Clara, de
'rtpollet
9 6 2 1 22 8 14
Granollers
9 4 2 3 29 1 4 12 la Puma Ciclista Doble Noti, el mial
Sant Cugat
9 4 2 3 26 34 ro efectua el recorregut en &es lioreS
9 3 3 3 15 14 9 18 minuto, i s'establi la següent clas8 2 4 2 12 10 8 sificació:
1, Raunen Clara, de la Penya Ci8 4 0 4 1h26 8
9 2 2 5 13 32 6 clista Doble Nou, 2 h. 18 nia 2, La9 2 1 7 10 20 5 mon Castel; 3. Mariä Tea/nula; 4,

vencer el Polo
per 3 a 2

ile

Cielisme

Jaume niñez; 5, Benjand Maria;
6, Bonaventura Palläs; 7, Joan Soler;
8, Emili Gener; 9, Josep Tixé; lo,
Francesc Pales; ti, Josep Roure; 12 ,
Josep Vives. Es classificaren 68 corrtdors dels ca que prengueren la sortida.
La copa per a equipa de cine corredors se l'adjudieä el club organitzador amb 55 punts. i el seguí amb
86 punts • el Club Ciclista Excursionista de Sana.
La prima de l'Ullastrell la guanyä
Mara Tramunt, de l'Agrupaciá Ciclista Santboiana,
FESTA DEL PEDAL. - El dijous vinent, dia 22, a les deu de la
nit, ¡ al local del C. C. Gracia, Sant
Pene. Märtir, 20, tIndrä lloc la reunió preparatòria de la Festa del Pedal, per tal d'estollie l'indret i la' data
on harma de portar-se a cap.
Es retorta a totes Igs entitats que
han de designar un delegat per a concórrer a l'esmentada reunió, amb poders i atribucions.
LES ORGANITZACIONS DE
LA SANTBOIANA. - L'Agrupació
Ciclista Santboiana projecta algunes
orgailitzacions, la primera de les quals
cónsistirà en una cursa soeial en. la
qual els ' participants prendran la sortida per separat, ¡ s'establirà la fórmula contra rellotge. El recorregut
sera probablentent: Sant Baldiri-Abrera ¡ tornada (so quilòmetres).
Aquesta entitat presentara a la Cumissió organitzadora de la Festa del
Pedal la petició que aquesta manifestació del ciclisme practi: se celebri aquest any a Sant Bol, comptant
ja amb la cooperació de l'Ajuntament,
qu e ha fet seta tal petició.
LA M AD RID-M ANZANARES.Organitzada per la U. V., se 'celebra sobre el recOrregut Madrid-Manzanares, amb- ata recorregut de 101
quilbrnetreS.
La claSsificació fou la següent:
1, Ruiz Trillo, en 2 h. 52 in. 23 S.:
2, Bernard de Castro, en 2 h. 55 in.;
3, M. R. Trillo; 4, Carretero; 5. Severiä Fernandea; 6, Sänchez Algovia.
fins a un total de 15 corredora,
BARRAL, VENCEDOR DEL
MONT FARON. - Diumenge es
disputa a . Tolor, la prova en costa
del Mont Faron, i resulta vencedor
l'italià Barral, després d'una Huila
atol, el set/ compatriota Molinaro, i
bate el record establert per Binda
Lany 1923, amb 2 1 minuts.
¡leus sei "ordre d'arribada:
Barral, cobrint els cinc guildametres 900 en 20 minuts 59 segun.
2. Molinaro, a 20 metres.
3. Balateau, a 50 n'erres.

y

El Campionat de Catalunya
En la jornada de diumenge se celebraren, per una part, la primera data
de partits de segons equipa i per l'alIra, el partit entre el Cadç i el Jovertut, per tai de desfer l'empat existent en el quart lloc de la classificació
cereral de primera categoria.
FI, resultats (oren
Segona calegoria

Cornellà - Santbniä: 8 a n.
flarcelnna - Universitari (forfaitl.
Primera ratenoria
Joventut - Cadci: 9 a o.
• • •
A Londres. - El mata Anglaterra Escaria es decidí a favor d'Anglaterra,
per 6 a 3.

Borsa i Finances
Moviment borsari

presa, Micó havia aconseguit colpirlo amb alguna doblats a la mandíbula
de molt bona factura. Apressem-nos
a dir que la fúria combativa d'Humery no es va refredar ni un sol instant, i que malgrat no haver pogut
trametre ni una sola • vegada el seu
adversari a terra, la seva victòria fou
molt clara. Així i tot i gracies a la
sera actitud, sempre digna. Micó va
saber guanyar-se les simpaties del públic. Els aplaudir/lenta no li foren
estalviats, el mateix que al seu vencedor."
°dandi esdevé campió d'Europa
dele pesos lleugers. - Orlandi, el
notable boxador sord-mut, en batre
el divendres pasat a Milà el belga
Sybille per punts en quinze represes,
va adjudicar-se el titol de campiö
d'Europa dels pesos lleugers.

MERCAT LUCRE
La sessió que celebra aliir a Borsa el
sector d'especulada, única de la jornada, es desenvolupà en un ambient força
optimista, en particular pel que es refereix als calleja, els quals donaren
mostees de fermesa des deis primera
tuoments de la reunió. La concurrencia
no fou nombrosa, degut a la festivitat
del dia, perla malgrat aixb, com acabein de notar, la contractació es mostea
ben disposada i s'aconsegui cotitzar als
canvis que detallem a continuació:
Com s'observa en l'estat referir, acusen mes fermesa, ultra els valors carrilera, Hulleres i Felgueres, els quals
ensems són els que es veieren mes sollicitats.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Bona:

ral Tramvies 5 per 100, 6500 (+1'04
El grup naviler en aquesta sessió dona mostees de pesantor, i s'observen
algunes baixes cona les de: Transatläntiques 1920, 1 4'7$ (-0 '75), i I925 especials, 8350 (-0'75).
El rutile d'indústries diverses és dels
que mes acusen la inactivitat en la contractacida Els canvis, en general, mantenen nivells anteriors, i solament san de
notar les següents modificacions: Gas
G, 9800 (-1'50); Cooperativa Fluid
1921, 43.00 (-2'00), i Cros, I00•50
(-1'50).

De les accions és de remarcar la cotització de Transineiliterrania, 132'00
(-1'00), i Hulleres, 50.00
BORSA DE PARIS
El mercat parisenc en la primera sessió d'aquesta setmana no interrompé la
marxa de depressió que ve observantse d'alguna dies enea. Del sector de ren.
des és de remarcar la baixa registrada
per: 1917 alliberatla 4 per roo, 7380
(-1'45); 3 per 100, 67 ' 80 (-0' 25) ;
1918, 4 per 100, 75 .20 (-0'(0); 1920,
4 per roo, 15540 (-o'35). Banc de
França no varia, to6'50. De les acta-tes: Río Tinto, 1300 (-991; Royal
Dutch, 17025 (-75); Canal Suez,
19800 (+5o): Kuhimans, 360 (+5).
Barcelona Traction 5 i mig per roo, 70 4
(-6).

TIVICCI
AIÇO
Dia 19
Petit Biquet cesa eampi6 dele Valor:
bales
anterior
gana. - En la vetllada del divendres
passat a Mili, Petit Biquet, que posa y a en joe el seu títol de campió Nords
.5210
51'35
+0.75
Cambridge baié Oxford
d'Europa dels galls davant Bernas- Alacants
+0'60
4640
47'coni, aconseguí conservar a poder seu M. Rif
+025
6025
60'50
Com ja a y encarem en la nostra ante- l'esmentat títol en adjudicar-se la
+1'10
4825
4715
rior edici6, el 86 matx de rem Oxford- victòria per punts al final de les Colonial
- 6o'Montserrat
69.Cambridge. gire es va disputar dissabte quinze represes reglamentàries.
155'-1'00
Ford
15400
darnurt el recorregut tradicional, fou
+025
13'-1475
guaeyat pels alumnes de la Universitat
Gustan Roth vencé Seelig. - El Plates
+020
370
5'50
de Cambridge. els ottals obtingueren alud dissabte pastas, a Brusselles, el cam- Petrolis
52.49- +3.00
Une onzena victbria consecutiva sobre pió d'Europa dels pesos mitjans, Gus- Hulleres
30400
Filipines
304.00
llurs "eterna" rivals.
tan Roth, ya vencer el jueu Erick
+1'10
32.25
41'15
AssiSta com cada ama a la prova. una Seeling per punto. El belga va estar Felgueres
342'Programes europeos
-4.00
338enorme gentada, que ha estat evaluada molt brillant durant sis dels deu Chade
+6.23
Explosius
133'75.
134'en guan y en ,son mil persones.
rounds convinguts, per ò la seva boxa
La victòria de Cambridge era. en ge- fou en general poc eficaç. Mona nota
La tanca anterior de Ford i Exploneral e s perada per tqts els aficionata. igualment
'que sois rarament feu as siva és del dia 15 del mes que som: del
1830. - Estrasburg, :19 meTots els esforços d'Oxforcl ner fer fradel puny dret, que, com se sap, es dia 12 la de Filipines, i del 16 la cor- tres. Mtlaiaa Ilengera j . Can!.
masar el pranbstic favorabte a linea va
lesionar
en
el
seu
anterior
combat
responent a Felgueres.
19'17. - Varsòvia, 1.11 b !alecontraria. l'oren' inútils.
. Oxford, eire. decididamen t. est1 de pe- amb Bassin.
tees. Concert Chela.
AL COMPTAT
BORSA
En
la
mateixa
reunió
.Etienne
veng a, va perdre la tria del !loe tirat a
19'30.-Nord regional, 449 mela satt entre els dos presidents. Na obs- ce Phil Richard per punts en deu
El mercat de comptat, en la sessió que
tant als primera Moments va prendre represes, i Charlier, belga, l'italià celebri abir, per la mateixa causa ano- tres. -Eli.da". oratori de. Menun Bel' avantatge. que va conservar fine Bonetti en abandonar a la tercera tada anteriorment, es vejé poc concorre- delss,din.
a la primera milla, moment en el qual represa.
19'30.-Torre Ente!, 1.339 megua pel qual motiu el nombre de comlee dues trinulacions rematen a la capra-vendes acusa visible reducció al ! Ve a. M e b a dl e a de Gounod.
de
Franca
Baudry
esdevé
campi6
dencia de 12-34. De sorés els blau-clar,
que es ve constatant darrerarnent.
19'50.-Berlin, 35; in. Concert
sen s e experimentar dificultats per l'ag¡- dele Ileugers. - El matx de campioEls valors de l'Estat, Ilevat deis Max Iltueh-SChunianti.
tar j as de les aigiies. ultrapassaren llurs nat de França dels Ilengers. celebrar Amortitzable 1927 set, que aconsegui20119.-R8dio París, 1.796 meeantrineants encara que remant a 28. dissabte a Renten entre Marins Bau- ren mantenir posicions precedents, la
Ox f ord. rear a ionant. renren gné terrenv; dry i Ferrer, valgué al primer esmen- resta cVernissions acusa lleugera feixu- tres. Vetllada de ranlaires i reporIalse de la Loloria.
neta', mes tard, els "c , ntabs". tense ne- tat, amb una clara victòria per punta, gor amb pardues d'un vuite d'enter.
eessitat de modificar Mir tren. auge/ten- l'adjudicació del campionat en
2030.- Emisores de l'Estat
Els Ajuntaments, poc sollicitats, que'aren 111, avar • at¢6. Cambridge va taden a canvis sostinguts, i només és de francés, drama de
Walter Neusel s'espavila. - El pes notar la minora dels 19 16 serie B, que lhaen. a mb nuiSiea de Grieg., des
lb, la línia d'a r ribada amb g uate e i
'vatio Ilargades d'avantatge sobre Ox- fort alemany \\*alter Neusel én mol; no s'havien operar de fa quinze dies. de la
diel Cadiseevalar/ de
ford.
sollicitat als Estats Units despeé s a 58'50 (+1.00).
Artnalmer t . Cam b ridge c um pla arnb 45 de la seva recent victaria per punts • El grup de cedules, no gaire efectiu, Pa n .
.4-fiarles , i Oxford, amb
2030. - Estrasburg, 349 medamunt King Lewinsky. Hom Ii ole- queda a nivells poc modificats.
reis en condiciona rnolt avantatjoses
El sector ferroviari, en proporció a tres. Concer! dea dr) Teatre Mula reveuja d'aquest combat: perb se- la tónica dominant, veu reduir en nicipal de Metz: Requiera", de
111
gorts sembla el seu primer adversari aquesta jornada ei volum normal de dies Entre, i IX Simfonia de Beethosera Steve recent vence- precedente. Respecte als canvis, en ge- ven.
dor de Schmeling. Quant a l'oferi- neral s'aprecia sosteniment de posicions.
a. Lit/din°.
Huméry vencé Mieó
21'15. - Copenhaguen, 1.261
rnent d'un mata atad, el darrer , a i solarnent él de remarcar la minora
5. Neri; 6, Bellandi; 7, Giuppone;
Daúels.
El
divendres
paesat.
a
la
Sala
\\'
adisputar a Hamburg, Neunei ha de- dels Lleida-Reus, 58'5o (+1'5o). Gene8, Vierto; 9, alinardi; to, Rouzzi;
ir, Troubezkoy; 12, Sebraio; 13, Bian- gram. de Paris. se celebra l'anunciat clinar l'honor. Hom diu igualment
conybat entre el p ostre compatriota. que no és cert que el novell pes fort
9•94•42+94
chi; . 14, Ferro; 15, Madrazo.
ensems que campió crEspanya dels
sl-iiciEL CALENDAR' ALEM AsNY.- Ileugere. Josep Micé i el francés Gus- alernany tingui intencions de
lar
la
nacionalitat
nord-arnericana.
La Federació Alernanya acaba de fer
es salir/. el datpública una nota assenyalant les -da- tan Huméry. Com
Kig Nitran, vencé Vermut per
tes en qua autoritza la celebració de en- esmentat compta amb tul recent knock-out. - Kid Nitrana
el pes !unmata
nul
amb
el
des
del divendres
les mis importants curses per carrepassat
ex-campió
d'Eurona
dels
precta
ja
francés que compta amb un matx
BANQUERS
tera al seu país. Són les segtients,
nul amb Ignasi .Ara, en reaparèixer
8 d'abril, Berlin-Cottbus-Berlirt: 22 ne n ners, el belga Svbille.
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés. 1 i 3
El mata N I. inS-Huméry va durar diasatte al Central S. C., de París,
Volta a Colònia; 29 d'abril,
Gran 'Prerni de•Francfort-Main; 6 de fins al final d'‘ lea represes previstes: despees d'una Ilarga absencia del
rnaig, Volta a 1Vurtenberg-Baden; 13 Derb el p ostre conmatriota resulta ring, vence el migiott Vermaut per
de maig; Munic-Nuremberg-Munic; i ncontestablernent batid per punts k. o. en cinc represes.
ALS TENEDORS DE
3 de juny, Gran Premi d'Hamburg; Hett-vos aci nuelcem del q ue diu
Martínez d'Alfara i Sangili vencen
24 de juny, Gran Pretni de Saxe; "l'Auto" d'aquest combat:
' Mica no degué mes ente a les e e- fàcilment a casa seva. - Tal cont era
1 5 de juliol, Gran Freno de Silèsia;
OBLIGACIONS AJUNTAMENT DE SEVILLA
esperar, Martínez d'Alfara i Sangili
21 al 23 juliol, Campionats d'Alema- servee de la sera inesgotable vitalitat
%enceren
fácilment
en
la
reunió
cep
oder
arribar
al
terme
del
rombat.
nya, a Nuremberg; 29 julio!, Gran
6 % E,' 1923
Prerni d'Hannover; 3 d'agost, Volt. r in g al final del dese emitid Humera lebrada dissabte a la nit a la placa
braus de Valencia. El primer, ner
Berlin; 18 d'agost, Campionats del domina el seu adversari infligint-li
Procedlnt l'Ajuntament de Sevilla o 'agregació de nous
un terrible massatge"... "Mica esti- ponts, el canadenc Dal Fontaine, i el
alón a Leipzie.
fulls de oupons als titola de l'esmentada ernlaiö, partog ué sempre valent eruni g de la lern- senos, per k. o.. l'italià Sili. En la
pesta, i fina contraataca en els mo- niateixa reunió Candi i Robert Sants
olpem als •nostres clients que tenim cura d'efectuar la
Llegiu LA PUBLICITAT ments més critica arnh tina impetuo- lenes niatx nul, i Primo Rubio obliga
referida operació.
sitat que va sorprendre Hurnary. dle Neri a abandonar a la sisena
Propagueu-la!
Abans que aquest es refés de la sor- represa.
1444+444~4,4+6. 44444444444444 5)+"'"
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1,11 l a fencio de ' 5 1111, fi

EL DIVINO IMPACIENTE

LLU1S CALVO
i es 4'11 0. hulaqueS des de
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Daolnp d'II • 4 de la n'enriada
I en A44444 VODEVIL

DAN Di CHEZ
Prosperidad
Mer:n e m
Sosn l ó continua/
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Cómic. — l'arda 1 lid: "La camisa de la
Pu ruDadniar".
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p e r llenita Molenn i Sally Eylers
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SALÓ VICTORIA Diversos
Valencia. 259-3111
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de lo s fósforos" I "El beso ante Cl
espejo".
"La tnelodla prohibida" 1 -Una cliente Ideal".
Splendid Cinema. — "Audiencia Imperial"
•• IrIllin Oil el Calr0".
8316 Illoterle. — - Enemigos Inseparah'es" I "I'repünrulo rojo".
Talla. — ":101n 18" 1 "Un ladrón" en la
alcoba".
Tlvoll. — .E g rändaln en Prinaprrr.
Trlanon. — "Melortia prohibida" I "Sebinan. Culmina. —

erelo,".

Triomf. — "Al despertar", "De parran.
da" 1 - Noches cle Viena".
Urquinaona. — .1fonduras de Infierno".
Volsa. — 315 tarda I 945 tia: -Noche
de cabaret" iiinicament larda, -EI legado de /a esiepa" 1 -Matricula 33".

Fetlernva".

MUSIC-HALLS

Nou. — "El amo del lagst".

Poliorama. — Tarda: "Los pino, sevilla- Apolo. — Cada 101 111101 debuta. Vedettes
Ti /ludís/Ornes 1 Merredes 1111 1.
no s "; n11: - La noche del slibarlo".
Cada 1 11.1 gran 051/ deis
Romea. — ) tardo: -1.a Pasión y Muelle de Sa-Ta-Clan. — Varietats. Elosúa Valles 1
lO CRAZY BOYE
Lna 5 3011/
N. ›..1,11C1. 1510"; 10'15 1111 1 "Alas en
Pompeya. — ExIt defInIllti de Elsle Doyd» TES u SORTIDA DE
IlIC actuen
I u aldea".
rompe) a. — Exil deflintin
Victbela. — "La embalada en peligro".
TEATRES
ron. Vietória del mar I la formidable
De 10 a II. 1111. 8E87E7 TOLDRA
Boac. — "El Mamo Impaciente",
o rqu e stra l i emon's Jazz.
Eden Concert. — Dell debuts note 1 la
imllor buena de hl II -51ery-Palacios".
CINEMES
Moulln Rouge. — Temple de la 1/.11,0111K
AT,zenta martm.
LiquidaelA r 11100 1 1 Actualltale. — Reguartalges d'actualllat.
Stambul.
— Gran 551t de bah! Wilson 1
per. 1 raspti3 Guinda. América. — -51arlanw palie". -Pajares
Carinen
d.. primavera" i -Poinbas de Montenilm. 35 , t'asa de:
carlo" I "allanlida".
rei O. No' us edulvoArmo. — isla de las almas perdidas".
duela.
- Duro de pelar" I -Sil único pecado" S aison Dores. — ()muestra excéntrica
Thr 1111,n1 Jazz.
Arene.. — - Palacio flotante", en espanyul. "EI hnnibre do Arizona" 1 abres. Salo Dpee (Granja Royal). — "Richard
csrry • iehansonniersl.
Avine u44. —
toda velocidad" 4 -Adiós
Trlana. — Tiple cate (lamenc, ctlilfrIt per
A 1.1S anual".
Per, Hurtado,
eutelena. — "Viraron, hoy", en espa•
0)01. - Palacio flotanie" i - 1:11 hombre Casa Lobre. — Avul 1 cada d'a, The dansa n/.
de paz".
Oren coefort modern - Pensid completa
tet tle 1260 pessetes. - Mabttaclons Boneta. — ''1.0s gang s lerl del Oeste". Hotel Rita. — Avul 1 Caen dla. The dansan!.
"farsa contra raraa" u "Oil es BroadSet de 15 pesantes.
Coberte a 5 eles.
Rambla dels Estudia, 8
Telefon 17441
Broadway. — "M'Ir J o urnan -l a mn
BARCELONA
Atina del !lo". "Vida azarosa" i "A,
ehes de gran etillad".
Capitel. — -El cofre misterioso" I "Iloopla".
Catalunya. — "La hermana blanca".
VIES
Cantric Cinema. — "Yo. tú y m'a", "La
daina del 1 3" 1 -Trata de blancas".
POLICLINICA PARRE PIJOAN
Cellseum,
"NOCl/e3 en venta".
malaltie
,: secretes • Detectes 5.50310 Colom.
— "El gran destile". -MerratIn
Rambla s. casetes. 11, to
it s , ändelos". "Muele" I "Nonnmxnla".
Cornedla.
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die", - El
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1 "MI nebIlIdatl".
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iyo
eticlmo',
unz
ud r elle particular- 1
mujer
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de 14 111` , 11 York". "Al
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Balde -Bailliers— Riera)
c an o cruz" 1 'Lirbelei".
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-Nlelodia prohibida" I -SierreMÁS DE 2,DGO
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i
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peón".
. Els
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runseniida" I -La emisora fantasma"
Kuresal. — "flarrlo chino". "La sonora
NO OBLIDEU
región catalana
lio quiere hilos" I "Parls•Nlonwarin".
l que trobareu
Lelazana. — "El malvado Zaroft" I -Es
nIsonenit) amor", "American hbiff" 1 "Cara
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a tots els quioscos dele
(halls llouievards, de la
Place de la Repuoltque e
le Madelaine
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(costal Metropolitä)
:
1 Al Boulevard daint-Illehel
Al Boulevard Sebestopol
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Maltetic. — « Vampiresas 1093", "Nues{ros rubores'', 1 -1, .4, 1103 del diamanteMarina. — "Al de s pertar", "De parranda"
-Nones de Viena".
Aletropol. — "Murallas de oro".
Mirla. — "El l000 aviador". "51110 de
atinar" t - tel
— "La M'i rle/a del Mego-.
;71 r e y d d l o fs ósforos" 1 "El bolo

, , e l e ,p ei o . .

Alue41•1. — "Una diente Ideal" I -E,
renler de los caniare1".
leerle. .-- "El adversario Inyieible", "Hernie o cobarde- 1 "Oriale Journal".
°lampa. — "DeneIng" I "El collar de la

•

— "El primer dereeno ce un olio"
I -trildoi en le venganza".
Palee Paleo*. — "La numona". "Mucha •
e n, ra ra O erute". "Llebelel".
Pesled. — "Los transfiere tel Oeste - .
"Farsa rontra farsa" I ".4,3i es Bread-

CUATRO PRECIOSOS MAPAS EN
COLORES DE LAS PROVINCIAS
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•

•• •

Precio de un ejemplar,
fuertemente encuacerraeo
VEINTICINCO PESETA&
&anee se Verte] • e toda Espallai

111 1

Pued Cinema. — "La mumanya del Salser" .1 " g . 0. S. iceberg".
Ramblee.--Medlro Improalsano" 1 ••AtIle, Rimados gailisialilieze

a las armas".
Nopal. —. "La Justicia del niego". "El rey

Nera Renal .las, S.
Enrico., Granadas 1111 r 119 • BARC,..enß
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Exigin eis Cafés del Brasil
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LA PUN joiTAT

Cafè - Bar - Restaurant
Gran confort Servei acurat
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