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El traga' , de serveis ELS GANGSTERS

de mar de

1934

Premia al niven de la mar. 780'9

EL TEMPS mItilmetres. Temperatura actual: 106

Er11119. /Manitas retenes: 54 P er zent. veloertat del
y ent. calma. VItIblIttat borttsontal, en promedit S quiten/airee. Estas det ccl cobert d'Acu. 5 Ast. En les
darreres 14 botes: Temperatura intottmat 116 n'atta.
Temperatura mtulmai 9'7 graos. Recorregut del vens
133 clullOmetres. Prectpltactót un tare per metre qua&U. Mamaria en es dla d'ame: zero llores 30 minuta.

Les coses i la gent del cinema
senyor Martí LA BANDA STAVISKY Esclata davant
vistes per Douglas pare i per
La tasca del Assalt, a trets, davant El
Esteve aclareix ERA UNA VASTA
del cinema Miria, de
Douglás fill
QUE una comissaria
bandidatge la camioneta amb la unes manifesta- ORGANITZACIO
ACTUAVA FEIA de policia i cauqual la Cinaes recull cions del senyor
MOLT TEMPS
Marraco
sa diversos ferits
la recaptació dels
Per la seguretat pública

Els criminals organitzats sentina que
hagin volgut donar un cop que es pugui
prendre COM la replica dels alta mocestos que la policia hacia obtingut dies
entera; la preparació i l'audàcia de l'atracament d'abans-dahir a la nit, el
nombre dels delinqüents i fino les armes utilitzades, tos inclina a creure que
co proposavven ter sentir que ni les mesures policiaques ni les detencions pracnades darrerament no els intimiden i
aiebielsen. La gesta ha mistas la vida a
un borne que ha caigut complint el seu
deure, i això es el més trist del cas i
el que subleva la consciencia ciutadana.
El mal no es una tara barcelonina; la
premsa cada Ma dona noticia de jets
aembants esdevinguts a d'altres indrets
de la Península. Aixe, és ciar, no aconsola ni mima la justa indignació que
produeixen, pera la repetició d'aquests
jets, aparentment inconnexos, demostra
que el mal no está localitzat enlloc; cap
ciutat o comarca determinada no pot
creure's amb major dret al piany i a la

L'atracament de diumenge

locals que explota

protesta.

Aquest flagell no és la conseqüencia
immediata del regim ni de la política:
es un reeiscolament de lesperit de
bandidatge i de violencia adaptar a
les modalitats modernes. Indubtablemena el germen es de la guerra, encara; ;a literatura, i sobretot el cinema,
Fita fomentas i l'ha propagat amb una
eficacia sensible. Fa anys que la literatura, que explota Eemoció de l'aventura
i del sentimentalisme de la criminalitat,
eacita les imaginacions i familiaritza el
jcvent amb uns riscos i unes gallardies
morboses; el cinema ha servil amb tanta
iruició l'horae jora de la Ilei, ha afavorit el gangster amb tanteo grades,
que encara que hagi taimas la precaució
ea fer-lo sucumbir final:nena l'ha dotat
d'un prestigi i d'una vitalitat temibles.
Cal pensar només que la majoria daquests delingnents son bornes de vint
aras, enquadrats i dirigits per professionais del crim, que no passen gairebe mal
de trenta-cinc anys. Aquesta }imperen')
di gent jove rol dir alguna cosa, i fa
mis dificil Eacció de /a panda, que no
disposa dantecedents d'aquests criminals
laves que n'ion sovint conserven una
aparença de concedí, i de normalitat
sacial que enganya eis que visten a la
seca vota. Tor aqucst man es al marge
dt !a politice', es delinnuencra genuina,
que quan Ii convé es chsfressa ama una
ideologia nampant Molts que es pro,. a/en seriadors d'era
absurda i violenta s'enganyen ells mateixos; son gent infectada per aquest
esperit funest que els desorbita. i prenen ei delicte corn un una/Ames tic cavallereec cii el qual juguen l'audacia.
la reserva, la Ilmaitat amb els seus,
la pauló pel risc 1 nostentació d'un ciname revoltant. La pelheula americana
ha estas un alcohol terrible per a mona
gens, perquè ha enseayas una técnica,
i ja començaria a ésser hora que algú
es preocupes de deturar-ne ;a invasió.
Contra alar) no hi ha altra defensa
que una polida nominusa, ben disciplinada i ben armada, i una enema inflex:ble en l'aplica:de, dé la Ilei. El pitjor
de tat és la tinpunaat; par eliminar-la
cal estrènyer les malles de la xarxa prolectora de la seguretat dels ciutadans,
aquesta sarga s'emes pos esser una policia que disposi de tos els mitjans per
atacar seuse por aquesta plaga amb les
garanties d'èxit necessäries.
Es possible que la policia conegui o
tingui indicis de qui són eis elements
mes aigniticats d'aquesta organització
cr;minal; pena no n'hi ha prou de saber-ho: cal disposar .de mitjans per trohar-los, en condiciona de superar amb
fortuna qualseval resistencia. Les derivacions dt l'afer Stavisky, que apassiona Eranea, demostren l'existència d'una
vasta organització criminal que ha actual durant uns quants anys, sense que
Is policia sabes destruir-la. Alai:, ens
¿fu que el germen d'aquesta malura esta
CSOiS pertot i que mina els amaneras
mis sòlids. Els reineis, dones, han d'é,7ser energies í d'efectes ràpids. I aixb
es el que demanen,: un bon instrument
per a la seguretat públiza. ora policia
tue previngui i nue faci sentir que existela a tales 1107e5.

El públic davant el Miria comentant

l'atracarnent
Aquest atracament ja es venia venir. No per part de la gent, naturalmena sind del soler de l'auto atracas, amb el qual la casa "Cinaes" té
el costum cada nit, de dotze a una, de
recollir la recaptació dels cinernes
que explota, i que s'anomena Emili
Sana de la Morena. Aquest soler tenia, diguem-ho aixi, el pressentiment
que un Ma o altre li hacia de succeir
una desgracia. I possiblement influia en aquest pensament la for
-macon/esprdiaecolrscaptacions deis cinemes de l'empresa
"Cinaes -. Imagineu-vos que cada nit,
a les dotze, sortia l'auto a ier la recollida dels ingressos. I al cinema que
la dita empresa explota a la Via
Laietana. per exemple, l'auto es deturava davant del local, feia sonar la
botzina i llavors els mossos treien
CIa sacs de moneda i els traslladaven
al cotxe a la vista de tothora. I aixi
al Mirla i a tots els altres cinemes.
Es evident, dones, que els professionals de l'atracament han tingut ternps
de sobres d'adonar-se d'aqueas procedirnent de recaptació, i ädhuc de
plantejar latracament comes el passat
diumenge al cinema Miria, amb tots
els avantatges imaginables per part
sena. El xofer alludit deu tenir uns
quaranta anys fets. Es un heme de
taranna alegre a com heni indicas mes
ainunt, ja leía temps que tenia el pressenthnent que Eatracarien. I en parlar-ne deia a:si:
—"A un dia me piden el dinero, lo
que es por mi lo entro. Lo malo
sera que los dos individuos que me
acompañan siempre no serán dc ni
parecer."
Es referia, natural/nena als policies
r;:1C l'aeomparyaven cada nit.

Com es va portar a cap
l'atracament
I tal dit tal jet. Era un quart

tocas d'una. L'auto de l'empresa venia de recórrer els cinemes de les
barriades extremes on havia ja re cuit les recaptacions del dia, i es deinri davant del cinema Nfiria, simas,
sean és sabia, al carrer de Prevenea, cantonada al passatge le Mercader, entre la Rambla de Catalunya i
el carrer de Balnies. lii anaven
mili Sans, en qualitat de xofer, el
set: gema Tomas, i dos agents
policia, senyors Guevara i Ceno. En
el montera que l'auto s 'anava a aturar sortiren de trascantó uns catarze
itio Janeiro, lid — LI (liara o quince irnEvidus. els geals el: (mi-C/ Globo", per be que reconei- daren l'alto.
xent l'enorme importancia científica de l'expedid° del capita El p!a eatrateglc dala atracadora
Iglesias a la regió de l'Amazonas,
Aquests indiv:due sortíren de dos
s'estranya dels preparalius que autos que estaven parats prop del cinema.
Eren dos auto, cle propiciar
dila
Missiö
i
realilia la
palment que figurín entre el ma- 1 . a mes, lii 112vi_ un taxi. el qual
lo abandonar en aquel! mareix lloc
terial alnunes ametralladores.
El dinri "A Noite" s'expressa gaan fugiren els atracadors. Aquest
en el mateix sentit i reprodueix taxi havia estar robot poca estona
abans al xoier Josep Bertran i Toruna protesta del Centre Carlota
res, al carece del Consell de Cent
dirigida al ministre d'AgriculL'auto de l'empresa "Cinaes" venia
tura.
de la banda de Sans, en direcció al
Interrogat per un redactor del passeig de Gracia. En el moment que
dit diari, el ministre d'Agricul- s'anava a aturar sortí del passatge de
tura ha dectarat que el Govern Mercader un altre auto, el qual va
brasiler no ha harpa d'interve- impedir al cotxe de la "Cinaec"
nir, de moment, en el que es poder marxar endavant. Al mateix
refereix a aquest a expedicid, temps en sortí un altre, el qual anava
perquè les fonts de l'Amazonas <farrera del rotxe de l'empresa, per tal
i un
na es trohen en territori del d'evitar que pogués tirar entera.
altre auto. que era el taxi. se Ii posa
Brasil.
al cristal. Es a dir , que l'auto ele la
En aqttest pafs serä solmesa a "Cinaes" fou cercat i es veiri imla Legislada en vigor després possibilitat de poder-se moure.
que s'hagi soklicitat l'oportuna
(Continua a la- P ógilla 1 col. 6)
autoritsació per via diplomatica.

Eis diaris biasders
cementen ('expedició

Iglesias a ¡'Amazonas

Referente a la contrilmció d'eixampla
de Barcelona
Madrid, 26. — Els periodistes han visitas aquesta tarda el conseller de la Generalitat de Catalunya senyor Martí
Este re, Per tal de demanar-li aclariment
respecte a unes mandestacions tetes pel
gertyor Marrar» a "La Hoja Oficial"
de dilluns respecte a la raloraciä de la
controbució territorial, manifestacions
que alguns periodistes han consideras
confuses 1 imprecises.
Els periodistes han Murar al senyor
Marti Esteve la "flopa Oficial'', i el
conseller ha llegit les esmentades manit'estaciona
Aques tes, toaiade s literalment, Muto
aixi.
"Resaltamos la importancia que han
tenido las entrevistas mantenidas entre
ei tenor Mame° y el consejero de Hamenua de la Generalidad, señor Martí
Esteve, y nos confirman nuestra creencia, añadiendo que respecto a la valoracion y rendimiento de la contribución
territorial de Cataluña están viciadas
por innumerables errores. La fijación de
la cara de lo traspasado se hace con
caracter provisional, sin perjuicio de
que los servicios traspasados sean dotados de alguna cantidad. Para hacer la
valorecion hay que tener en cuenta la
cantidad que ha de revertir P or el en
Barcelona.
-sanched
—¡Con respecto a esto lleva usted alguna fórmula al Consejo del martes?
—Si. Presentare alguna propuesta,
porque hay que tener en cuerna que el
primero te abril se inicia un nuevo trimestre. Es un compromiso no contraido por este Gobierno, pero del cual no
podemos eludirnos"
Acabada la lectura, el senyor Machi
Estere ha dit:
—En efecte, el que es refereix a la
valorada de la contribució territorial,
es un ale coüluS. Indubtabletnent
que el periodista no lis recollit fidelment
les paraules del ministre. El ces es
molt explicable, donada la complexitat
del problema i el desig del ministre Pasee concis.
Precisament —afegí —en la llarga entrevista que amb el senyor Marrano celebrärem el senyor Nicolau
d'Olwer i jo quedaren completan/mis
aclarits tots els dubtes que sobre la
valoració de la contribució territorial es pogués sofrir. Per altea part
en la mateixa proposta de la Comissió Mixta, la qual, cont ja op ortuna
mein vaig dir, fou acordada pel vot
unànime de les dues representacions
de la Comissió, es din clarament que
si es demostrava que hi havia alimn
error en mis o en menys en la veloradió de la contribució territorial
l'error podria subsanar-se en fer-se
l a valoraci6 dels drets reals. El que
ocorre éS que la valorada de la contribució territorial és molt complexa,
i requereix un llarg i pacient estudi.
(n'afirma a la /*tina e. rol. II

"HERALDO DE MADRID"
DIU QUE ES VA A LA
FORMACIÓ D'UN GRAN
PARTIT REPUBLICA CONSERVADOR
Madrid, 26. — "Heraldo de Madrid" diu aquesta nit qu e les bastes
del senyor Ma y ra es traben identificades amb la conducta dels senyors
Martínez Baria°, Gordan Ordax i San.
chez Ramón. Aquest bloc—afegeixi el que constauiran les forces identificades arnb els senyors Azaaa. Domingo i Casares Quiroga seran les
tomes autenticarnent republicanes,
disposades j a a unir-se, ja que no a
iusionar-se, per a, arribas cl mornent
d'una crisi, facibtar la forniacid d'un
Gc,vern nacional, genumament repulaica, que pot succeir el inmitteni
Lerroux. Les forces representarles co
aquests sectors estän intimarnent d'acord per establir aquesta aliança
d'una manera compacta i sincera.
Un sol pensament les guia per ara,
i és la idea de demostrar que la República compra amb republicans en
l'opinie i en les altes esteres de la
governaciú (le 1' Estai t que la luna
i la imelligancia deis republicans existeix, a si con/ una franca harmonia.
Uns estan ja en vigilies de constituir-se oficialment, i els altres han
retan ja redactades les bares del guió
republicä, que ha redactas el senyor
Diego Martínez Barrio, tots estan
disposats a realitzar tots els esforgoa
que els exigeixin les conveniències de
la República. Tal vegada convindria
a les esquerres republicanes que la
present situació es prolongues un
quant temps, pera hi ha motius per a
suposar que les dretes poden causar
seriosos entrebancs al gabinet Lerroux, en discutir-se el projecte de
hei d'amnistia, ja que les apetències
de les dretes extremes són en aquesta materia ben concretament ambicioses.
El Govern, si be esta disposat
perdonar els culpables. no ho estä
a reposar aquella que delinquiren en
els llocs de comandament, que aprofitaren per rebellar-se contra el regira, i ani pot sorgir el m'e,

París, 26. — El diari "Paris-Soir" ve
publicant tina sirle d'articles de Georges Simenon, gran premi de novella policiaca, sobre latee Stavisky que tencn
un notable interes.
Ell el de diumenge Georges Sanarme
fa 1111 resum de tot l'afee Stavisky Eagant-lo amb Eassassinat de Prince.
Des de cinc dies—diu Georges Simenon—vine repetint que a la base de
tosa enquestaatant sobre l'afer de Chas
monis com sobre l'afee de Dijon, hl
ha la veritat essencial que Stavisky era
un lime del "milieu".
Es per alg a, que des del primer din
¿s en el "minen" que jo he començat
una enquesta que avança pas per pas
i que confirma cada dia la meva hipótesi.
Cada dia, a cada hora, el tercie s'amplia i l'afee pren mes envergadura. Que
hom recordia l'escepticistue que acolli
el mot "rnaffia" quan fou pronunciar.
França refusava de creure en una organització tan vasta.
Jo he preferit el inot "gangster, mes
en relució ami) els fets, i avui hom no
en dubta gens. Despees de l'afee &amos, hom en descobreix d'altres que saii
refereixen de P ral> a de llanamateix, l'indicador Zweifel no ha fet
allusió a dues morts recents/
Fa un mes hom huscava dos o tres
culpables. Horn s'atabala, avui, davant
les revelacions sensacionals de l'enquesta.
En deu artes d'activitat Stavisky ha
estat en relació amb t a t el "milieu", ha

Georges Hainaux, dit Jo-la-Teniente

treballat ami/ totes les bandes. Es per
això que avui cal buscar entre els minyons del joc, com entre els homes de
les joies, cont entre els homes de les
drogues. en el crup dels corses cam
en el del; marsellesos i dels russoa Es
un treball rompiese. Hl ha molla ¡lela
que salen coses. Hi ha qui ha donar
un reta de ma, ha servit d'intermediara ha rebut confidencies.
Quatre afers distinta
Si e s vol descobrir alguna cosa cal
no harrejar les qüestions. H0171 es
techa a presencia (le guatee afers distints, de guatee enquestes a fer <he
quatre dominis Minvestigació•
El crim de Chamonix.
fa desaparició de les joies.
I.a qüestid dels talons de xecs, i
L'assassinat (le Prince.
Per a cada un d'aquests aleta hen
estas pronuncias: norns, salan indicat
pistes a seguir. Per a cada una tan/.
be sen/bla que hi hagi hagut comparsea diferents.
Penh serrada que certs manis podrien é s ser els del; caps.
El crim de Chamonix
Entorn de Stavisky, en el monient
de la seva fugida, no trobem sinó el
seu estat rnajor habitual, la a dir, els
cinc homes que, per diverses raons,
s'ocupen immediatament de tots els
seus afees:
ira:dienta a la lnti (tina 7,

UNA BOMBA A SARAOOSSA

Saragossa, 26. — A les set de la tarda, al carece d'Albareda, ha esclatat
una bomba de gran potencia construida
amb una dolla de carro que era coHocada en una carretilla que contenía taima
(le pintura.
El carro era detingut molt prop de
la Comissaria de Vigilancia i davant
d'una botiga d'articies d'electricitat i
aparells de radio, propietat del senyor
Miguel Metieras. L'artelacte, que pesava aproximadament uns deu quilos, ha
produït una explosió terrible, que ha
sembrat l'alarma i ha causas gratis
danys, especialment a l'esMbliment citat, on es calcula que ascendeixen a unes
rint mil pessetes els desperfectes ocasionats. Els vicires de totes les cases
properes han resultat destroeats.
De la potencia de la bomba pot donar
idea el lec que el carretó ha desaparegut
per complet, i alguns dels trossos, roen
reja i la dona han aparegut incrustats
a la prestatgeria de l'interior de la botiga
esmentada. fli ha haga diverses víctimes, gairebé toses elles vianants, a les
quals s'ha prestas assistència a la casa
de socors i a l'hospital provincial. Es
descartada la hipótesi que Eatemptat
ares dirigit contra la botiga del senyor
Agueras. Aquest no té elimines persanals, ni cap conflicte obrer pendent. El
carreta ha estas collocat a la porta de
la seca botiga pesqué aixi quedes millor
dissimulat de la vigilancia que In ha
a la Comissaria inmediata, però la
bomba anona dirigida, sens dubte, a les
oficines ute vigilancia.
A les set en puna hora en que s'ha
produït ieu jaiosirr, surt de la Comissaria
un torn compost tic 32 maärdies. Ahir,
casualnient, prengueren el servei dos
minuts abans, la qual cosa ha motivas
que el meibil criminal no s'aconseguis
per con/pica
Les victimes són cinc, totalment alienes al mòbil del fet. Una n'es un guardia d'assalt que sortia de la Comissaria
en eil...mousent d'ocórrer l'explosió. Sanomena Antonio Ochoa Lahuerta, de 32
anys, casat, arnh dorniciii a Hernán Cortes, número 37, ocupar com a cap de
menjador de l'hotel Orient. La metralla l'ha aconseguit de ple, i en arribar
a la casa de socors ja era cadàver. El
seu cos apareixia horriblement mutilar.
Immediatament ha estat avisada la sera
familia, que sala presentat a la casa de
socors, L'altre mort és un nen de cinc
anys, anomenat José Trullan Félix. La
metralla l'ha aconseguit principalment
al ventee, i ha calgut fer-li deu sutures
s
d'intestins.
L'aspecte que presentava era terrible, i a pesar de les cures que li
han estar prodigades ha mort a les
nou del vespre.
Ha resultat també greurnent ferida
Enlaja Félix Chiveria, de trenta-un
anys dedal, casada, mate del nen. El
sea espós, Josep Trullón venedor ambulara, es troba a Daroca on lia estat avisar. darrera hora ha estat
operada a la casa de socors la dita
:autora, a la qual el doctor Valcaeuros li ha practicat la desarticulaCió d'una cuixa. Es tem que mori
aquesta mateixa nit.
Una altea víctima és el guardia d'assalt Eeliciä Martin 'Martha de vinti-set anys, que sortia de la cornissaria
inoments ahans de produir-se l'explosió. El guardia ha vist alguna cosa
que cremara a l'interior del carro i
aLa apropat a l'objecte per comprovar
la seca sospita, i quan ha arribas al
(lit lloc s'Ira mochas l'exploei6. Per
la proximitat en que es trobrva la
metralla, no s'havia expansionas encara, per la qua l cosa ha reina les
ierides principalment a les cuixes. En
greu estar l'han conduit a l'hospital
provincial, on ha e s tat curar de fractura oberta a l'extermina inferior de
la cama dreta, i tina ferida al terc superior de l'esquerra. Calda aniputar-li aquesta darrera, a l'altura de
la cuixa.
Cantil:Ha a la 1,39i. 5, erl.

Fa quatre dies, com qui diu, que Douglas Fairbanks passava corn en 'lampee.
per Barcelona.
Heus-el aci novament..,
Aquesta vegada. no porta tanta pressa. Li salten, arnb vertiginosa rapidesa,
les paraules; però no les carnes.
Douglas Fairbanks ha hagut de frenar el seu tradicional dinamisme perque
ve acompanyat. Amb en han babeas del
tren una dama, d'aspecte molt senyorívol, i un jove alt, prim, sitnpätic, d'ulls
blaus clars, amb un bigotes ros, el barres
decantat i un somriure mig apagas als
llavis.
—Pare 1 fill! — exclama la gent.
Es tracia, en efecte, del fill de Donglas Fairbanks.
Douglas Fairbanks em presenta la
dama:

Douglas Fairbanks, pare i fill, amb la duquessa de Semonetta i el nostre
redactor se nyor Tomas
—La duquessa de Semonetta.
Després. el fill:
—Aquest, ja sabeu uni és...
En estrenyer-li la mi. el fill em preCuota tot seguit:
—Serem a tenga als toros?
Al cap (le dos minuts:
—Plourä. aquesta tarda?
Al cap de des minuts mis:
—Es bona, la cursa d'asan?
Douglas Fairbanks pare em diu que
el "junior" no ha vist cap cursa cle
toros. No baria traressat mai els Pirenena
—Que n'hett fet, del sol? — afegeix.
—En aquests instants ens fa quedar
b at t an t malament.
El fin torna a pregtintar:
—Plnura? Es bona. la cursa?
A les cinc de la tarda, la duquessa de
Semonetta i els dos Dauglas jumen a
cartes en una cambra del Ritz. La cursa de taras no ha estat ni bona. ni
Menta. Ha plogut. La duquessa esta resi gnada. El pare Douglas conserva el
Sil, han humor de sempre. El Dotialas
t'II esta veritablement empipat.
—Venir des de Raima per verme una
cursa de toros, i luchar-nos arab plujal
— es planv.
—l'en fet el vintge nomi, s per a la
cursa? ;No 5011 a Barcelona de usas
cap a Mallorca?
—Fe possible que hi vega
—Pasaible? jo cree que is seguir.
El rostre ihn nmai Douglas es transforma. El seu snmriure de curan ha arrana. s'accentira. Els Seth 1111S sutin tiléS
clars
—Per 1211 creieu q ue iS segur? — em
demana.

—Per elle? Perrilla soierna alli l'acmili m'alma Gertrnde Lawrence...
FI pare entprorsa al hale& mira des de
darrera els viares cont plou i tallareia
una canta.
—,Cincitrn /arare rba mar '—exclama ell
mateix fent una gran riallada.
TA tItione t ta nada d'arar al M'usen.
Pera es tard. Restaran a l'hotel a prendre el te.
Aquest vierte — pregunto a Demora< pare _, as <olarrent de saber , No
te cap titra finalitat? ;No est.i rehacíaO r t anilt el vostre pròxim film Feil,
fmn •
—FI film es titulara exactament .4di1s.
Pos han , aixf. en castella — observa-

tepe.
GIL ROBLES: Tant em la la República com la monarquía. El que
rubteressa Ea governarl
LLIGA: Uvall... Si Ea el que jo he dit aeresprell...

tiblement. Si no tingues des de temes
aquesta convicció, el seu darrer
Cristina de Suècia, hauria decantat la
balanea al seu favor. El film no em
plan. pere ella hi está eminent, magnífica.
—I despees de Greta Garbo?
—Despees, us diria potser Katharine
Hepburn. Es gairebé tan bona corn Greta Garbo, encara que és tota una altea
cosa. Joana Crawford és també excellent
—Marlene Dietrich?... Elisabeth Bergner ?...
—Marlene. sempre la mateixa. Molt
afectada. Obviaus. Poc natural. Endevineu constantment que té el director al
davant. La Bevgner és una artista remarcable de teatre que adhue al cinema
resulta teatral. Es produeix al l
ae

la mateixa manera que l'acutí; La-nn
Fontane a les taules. No si ver qué
l'una al Cinema em recorda l'altra a l'es-

cenari.
Douglas Fairbanks manifesta encara
la sena opinió sobre altres dones. Alguna,
(*. S severa.
—Per veure Silvia S ydney — diu. per
ex emple — no dnnaria quatre passes...
Dels actors de carácter. [esa en !loe
preeminent Charles Laughton. Corn a
ealant, sert rredilecció per Ronald Colman: és — declara nonatas Fairbank<—
tina ineravella de sobrietat de finar i de
sensibilitat 1 dels jrnes. techa de prisa
mera el seit fin,
—Val malt, eha artneet xicot. I encara 1 5 jove. irise de aeha.
_A arenasit: eriants antas té?
Fairhank; en/ mira i Hit
—En té vint-i-nnaPe. Peral si li prou u a teu a ell rs dirä
Premios pare fa tun elogi de Doneta% fill corn nontes et, que és el sen
pare. pcdria ferao.
—a Quin us sembla que és el millog
filth min In fet Douglas Melar?
—Per al nieu Rusa Anta Pateo!.
—T el millor dels voetres?
—Ft vinent!
Aquesta resposta té una certa serablanes ana, la que nul stard ecu dóna
Donglas fill en fer-li la mateixa preguntar
—FI meu T'Unce film restara sempre
ner fer...
Douelas fin s'al-até d'emetre itudicis
sobre lee artritis. feria confessa que les
tres ama lec nuals Ira treballat mlc a
roas ean Katharine Hephurn, Elisabeth
Berree i...
— la cite fau — diu —la me ya donas.
Trama Crawfora.
El Pare talla la conversa,
—M'havia oblidat \l'albee Reery,
Formidable! Formidable! Reir vist
<ea film l'ito Vio! lli i•etureta
Pulver c8utterrznt de ',anda mesica.
—Pancho Villa. pntser?
Via, en tot ca'.
— Ptteir en un error. Es Villa.
—Això serä en estala...
—No; en espanvol.
—Que m'heu d'ex plicar? la m'Ye pa'sein< per terres andaluseg i alli tethorn
din Stvit,t.
Reprenem el tema del cinema.
Watt Diente...
—Ah! Ileus an i — exclama Datuglas
Fairbanks eare — el maxim valor del
cinema Walt Disnry estl a amiesta
alçaria. i la resta aaquesta altea.
Ana, la ma estesa, estira el Irme a
ralcaria de i et huida despeé., a Ealcaria d'un parn.
—ll'alt Disney_ afegeix Danglas
Eairbankg — es en l'actualitat el que
f i ns ara ha estat Charlar. Al costat
retit. minaseul. FI veritable sentit del cinema el desenbrireu
inteere encara, en els seres dibuixos animats. San una simfonia ile ritme, d'ex.
pressió, de eracia.
La duquessa de Semonetta i els dos
Douglas van al vespre al Frontó Prin-

; encana triaarem unes set inane< a rodar
reg se i . Quant al viatee. hen (le <aber
nue jo acostonin a viatiar eernpre un
ten< per plaer i tina mira per butsiness
Les dues enees sdn compatibles, veritat?
—Veritat.
Porto tz conversa cap a les coses del
cinema. Donara, mire no es resisteix
gens: st contrari. S'eapresca. notser, més
animadament ene de costurn. f a duquessa
i el NI segueixen illeant a cantes.
—Directors... — faig
Doug l as rompta amb Pls dits, Un. dos,
Ines. .. guatee... rinr.
ha cinc. U< ele dire7 King
l'irlar 1 ubitsch, René Clan-. Farda i
Sternberg. Aquest (farrea perb, el peso
a la Insta ner a les escenes d'armnstera.i
Farda tel van encert del, seta guions cipal Palero,
.Tuanen, i imanten.
René Clair interessa malt raer la noesia
i intenció one infiltra al seu techan. 1 uCosa extraordinaria!
ie d'una hahilitar extrtnrclinria,
El noi Douglas cometa els guanys I
per?) va massa direrte l pablie, gene
ron mena lid sentiment. En canea Kina sembla que no se'n sal, avenir:
—Tanmateix, co aquest país són gen.
Vidrie is tun home de cervell 1 cor.
tils
Es el millar de sots: si es el mitin!.
Arriba el tnrn de les artritis:
Jota TOMAR
—La primera? Greta Garbo. Indiscu-

1
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EL CINEMA
FILMS PARLATS A L'ARTIO

D'UN FILM A L'ALTRE

"ESKIMO"
Metro Goldwyn Mayer anuncla rer
aquesta temporada la presentació
d'un film "rodat" i parlas a l'Artic.
Estem convençuts que la competencia que mUtuament tenen establerta
les productores cinematogràf iques ha
ajudat mes o menys a la realització
daquest documental. Fa un parell
d'anys la Paramount estrena "Amb
Byrd al Pol Sud", un interessant document de l'expedició d'aquest cornandant, actualment al Pol altea vevaga. S. O. S. Iceberg" és el film
que la Universal ens ha presentas
aquesta temporada, de merit indiscutible, per la part de documental i per
la bellesa fotogràfica amb que ens
presenta la pelicula. Ara, M. G. M.
ens presenta al sen torn un documental de l'Artie.
W. S. Van Dyke, el conegut director einematogrifi c que ha rodat
filme a la mar del Sud, als deserte de
Mixic, al cor de l'Africa, ha estas el
capità de l'expedició a l'Artic i el
director d'aquest documental. Recordarem d'aquest director "Ombres
blanques", que veiérem ale principis
del cinema tenor i un dele millors
que d'ell hem vist. Més tard, amb
"Manos culpables", "Tarzan de los
monos" i "Trader Horn", tres films
"standard" maneas§ de valor cinema.
tografic. Darrerament s : ha presentas
"Asesinato en la terraza", er. el anal
observàvem certs detalle de realització que acreditaven l'existenc i a de la
personalitat que indubtablement posaeeix Van Dyke.• • •
El primer de juny dc 1932, quaranta-dues persones marxaven d'Hollywood, amb so tones entre provisions idequips, per esperar a Seattle,
Washington, el transatläntic "Victoria", que anava a Nome, Alaska.
trasbordaren a la goleta "Nannte"
es dirigiren a Teller, lloc escollit com
al millor per a començar les operadone. El recorregut havia estat de
més de 20.000 quilárnetres. In/mediatament fou precie construir un lot
habitable que alhora permetés guardar l'equip farmacèutic, ele aparells
de registre del so i d'inetallar-hi a la
regada un perit laboratori per a provee.
Aquesta expedició era la que marxa
per a la filmació de "Eskinro", comandada per Val, Dyke, amb rajar
de Peter Freuctien, explorador danés
i autor de l'argument del film. Lee
dificultase han estar innomlarables,
peral eortosament no hi ha succeir ni
tan sols un accident. L'estada a les
terres àrtiques duri nou Mrs0S.
Entre els problemes plantejats hi
ha les caceres que efectuen eis esquimals, puix que a la mateixa epoca d'octubre a novembre cacen els
óssos polars, balenes i morses. Els
avions de rexpedició no tenien altra
fe:11a que trasnadar els "rameramen"
d'un lloc a l'airee. Durant aqucst
temps que rexpedició eetigué a
s'editava un diari de quatre patic s'editava
gines, "M.G.-M.-Eskimo-News", del
qual tots eren coHaboradors.
Entre les temperatures que van haver de suportar, ultra una de normal
de 32 gratis sota Zer0, van arralar a
graus. De vegades un sol tuteas
damunt la neu li domina tal Iluminositar que feia completarnent
bit fotografiar-1a, i amé passava naan
es tenia tots els esquartals a pus' t sic
filmar; llavors no hi havia nitre remen que un avió passés per elannint
de 1 — escenari" 1 deixés caure sobre
la neu un producte rosa —aquest sistema és familiar als especialistes dei
maquillatge— que sorprengué els esquimals que veien per primera vegada la neu rosa.
Al cap de nou Me503 l'expedida
torna. a Hollywood amh una dotzena
d'esquimals per a "rodar" les escenes d'interior!. Després d'un any i
mig el drama-documental quedé enllestit.
Entre els componente de l'expedició cal esmentar C. M. Prats enginyer del so; Can de De Vino. "eameramen" que a les ordres de W. S.
Van Dyke ha fet possible la realització de l'obra; Peter Freuchen, que
acompanya els expedicionario en guainas de gula i d'interpret; sis "carneramen" mes, i dos enginyers del so,
han ajudat els qui havem esmentar:
600.000 peus de film han estat emprats solament; moco peus paseen
pei llene. Es necessita més d'un any
Per realitzar un film, la projecció del
qual no dura més de dues hores.
M.
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* Marie Glory es .donà a conei.
xer en "L'argent 'a film realitaat per
Marcel l'Herbier fa cosa d'uns cinc
anys. Des d'aleshores no ha deixat
d'animar celuloide. Successivament
ha estat interpret genial de "tan drama en la nieve", "afonsieur, Madame
y Bibi" i altrea
* A través de la boira i del misteri de la nit, Ronald Colman cusolarga a nal') el sea viu retrat en la permona d'un cosí seta acabar d'arribar
d'Austràlia, ¡ alai comença !ameressantissim argument de "La màscara
del otro", obra do gran exit al teatre
i en la novela.
Secunden Colman en la seva doble
caracterització Eissa Landi i Juliette
Compton, que encaren respectivament
l'esposa ¡ l'amiga. L'argument és en
ell mateix una de les modernes Ilegendes mis apreciades. John Chilcote, separat de la seca esposa, Esa.
descendeix cada regada més aval
per l'escala de la dissipació i la degeneració mental, Meraste pronuncia
al Parlament un importan t disciirs
sofreix un desrnai. Carninant a tomballons a través de la boira troba casualment el seu "doble", al qual instala en el seu loe tant al seta esta)
parlamentara com a la sera propia
casa Els estranys problernes que es
plantegen a l'esposa i a l'amiga ene
tracten de reconeixer en el receta
arribar un espòs i un arnant, mentre
Chilrote prossegueix el cami de la
seva completa decadencia, consta
tutaren el nervi de la pellíctila i
presten un interés molt sostingut fins
al final, Richard \Vallace ha salat
rnesc.lar l'interès sentimental arel,
l'humorisme, en qué Ronaal
es mestre, ¡ amb un cert aire de mieteri que recorda el "Capital:1 Deliramond", film d'éxit a l'estranger, que
passi ad quasi desapercebat per la
circumstäncia d'haver-se estrenas : en
vertió muda en la primera epoca del
cinema parlant.
* W. S . Van D Y'k e ha dmi x i t "El
boxeador y la dama" , prodnccia Metro Goldwyn Mover. Aquest honre en
molt conegut del paldic.
).1 y rna Losa la intèrpret, Cene
n'ostra Cutis a una de les militara cantants del cinema, amb un maría de
ven suau j melodiosa.
Max Baer, un non/ que fu la rece
lacto dama estrella, Primo Carnea, el
campió de boza de totes les categori es, i Jack Dempsey, qui ostenta darant alguna anys aquest inatria
Intim n a llar carece rols de cai n ita; ino
portäncia, que encesten com si e,
tractés de vcreratly acune del cinema.
*
Sabia és que Bina Cremby
un dels favorits de/ públic ritd50oients dels Estats Unas, lee einieseres dels quals sea disputen. En yerta
ocasió. el simpatie protagonista de la
pell cola Paraniourit "Contad musical" no sabia qué fer per cridar
1 atenci4 dels seas oiente, i inventa
un corleare oferint cent dólars a la
persona que millor saaigaes imitar-lo
pel rnicrafon.
Deis diversos concursaras que es
presentaren, el Lanas ca ntan t n 'el eg ¡
dos que cantaren en la inateixa anda
eare ell, sanee indicar al públic qui
era el veritalde Ping, Aquest canta
en segun lloc i la niajoria dels bnle•

t in s enviats pels rd dio-oicnts a asegura ven que Bing havia cantar el darrer. Aixi, doncs. fou el concursant
collocat en darrer lloc qui s'emporta
els eent dòlars,
* "Justicia divina", produccia
Metro Colches-a N'ayer, te per protagonista Char:es Laughtom que obBague tan sorollosos taita a Londres
i Nova York.
En aquest film vejen/ un honre pasbar pels sentiments Inés diversos sine
se succeeixen després d'hacer tornes
alio que pot anornenar-se u,, crim
perfecta. El remordiment, l'obsesa.,
continua ¡ finalment el castig, portar
per la má del desti o la Justicia divina. Ilam no por °Iniciar Charles
Laughton en la seva Tralla sarcástica
en e: momear que la seva ánima sofreix el mes terrible cop de l'adversitat. Maureen O'Sullivan i Dorothr.
Peterson, en el rol de la mare i filfa
de l'empleat d'un llana, al qual la uncessitat Ii impulsa al trina aconsegueixen commoure'ns profundarnent.
Seleccionadcs amb rota entra per Le
Roy Prinz, director coreografic de l'Estudi Par:amotina el grup de amistes 'inc
van figurar en "Cocktail musical" ran
earprendre les estrelles i directora d'aquest estupend film, amb la seca unanimitat a esmerçar les estones lliures entre escena i escena, no pas a repasar
de les fatigues del ball, ni tampoc a
criticar astres i estrelles, ni tan sols a
flirtejar amb directors o galante, sinn
a herir amb gran serietat i aplicació.
I l'especial del cas ég que els !libres
en la lectura dele guata s'absorbien, eren
tots d'estudi, històrics o erentifics, car
la majoria de les noies es prepararen per
a advocades, metgesses, infermeres, mestrences.., o be cursaren estudis comercials.
Edward Sutherland, director de "Caetan l musical". va preguntar un dia si no
els agradava mes llegir novelles d'amor o de detective, que es el corrent
en les flojee de setze a vint anys, coral
elles. Van contestar les corretee que no,
pida que no teaien ganes de perdre
el temas; llore aspiracions no eran pas
d'ésser coristes tota la vida, i C007 que
es podria donar el cas que no arribessin a actritts de meten o estrelles de

prinfera categoeia, valla la pena d'esmerçar el temps 'Iliure en estudis que
mes endavan t resin 'servir-les per a
no nforir-se de lata. Algunes 'confessat'en ape es guanyaven 'la vida ballant,
a fi de 'disparar de temps Per a estudiar una carreta, que era Ilur aspira'
cié era la vida.
En "Cocktail musical" atmen Jack
Ozkie, Skeets Gallagher, Lilyan Tashman, Judith Altera Ned Spartet, Grace Bradley i Harry Genen, que tenen paree!! 'principals, representen tirare Inés o
mehys caniicsa mentre que Ding, protagonista de la cinta. interpreta • un personare que no ée gens camic.
Aquesta excepció es deu a que Falward
Sutherlannt. director del film "Cocktail
Masita!" no nona a Bing gaires ocasione de Iluiment. A pesar d'aiXa. Ding
confessi, ere el seu gust hauria estar
cantal menys i teriir. en canvi, ocasi6
de competir arel Jacta (takle a l'hora
de repartir acudits o interpretar hilamanta situacions.
aquest film apareix pe- primera
regada al llene l'"sportman" hoxador
de fama mundial, Max Baria' junt ama
afyina Los: , que interpreta el aról de protagon;sta. i que ella fa viure ámb arrease emoció els phtirnants dina dona
que posa teta la seva amor en n,n hoine
(pie arriba a escalar els alee 'alts Unen
de la gläria:
Cooperen en la fase esportiva d'aquesta producció; el can/pió mimrlial de
fICSOS ncsats Primo Carnera i l'ex-caniniú mundial N toteS les categories. jack
Dempsev.
Completen el repartiment d'amieet
el conegut actor de caräcter Walter
flaiston j el galan O rto Keuger.
No fa paire tenme. la proshiccia amerirana arrilriva a nanaltree anal haetant
de retard, demoré, dinver eetat exhibida ale . Entats Units. Aiii, s t uan el, bareelonins velen un filmedita r al
rica, • ee que ele neoyorkinn rhavien vist
¡a almenvs
;me
quan no 'Inc
tres — ohans. Airea, naturalment, treia
alteran als asstmiptes u ens donava una
idea retardarla ‚Irle avrinea% de !a ti.c.
nica. Aria len cosen han callejea
A ya; es presenten molts filme en la
araran tcinnarada nie Ilur estrena a Nova York. Pera notser ran t'ah rapiaantent rara " Cocktail és una
cinta d'humor. rancons i danses: é5 inter-presa:la ner Bine Cros4. Judith Allen,
fack Oal: : e i d'Aren ralearen 'artistes:
i acalla d'aener estrenada al RrOldway
neoyorlci.
Després ele /a M a ntporaa i6 al cinema
de Jólinne Wei s ernaller, de BuSter Grah.

írraltres atieses notables, la Metro
ens Oreraix !NI atleta tambe fam4s:
Max : Bier, cannii4 nard•america de peso, pesara
Una altea : sorpresa per ali t ficioaars : ée la aresentació en aquest film del
gegain Primo Camera i de lacte nema-

laargumen t d'aquest film té una imlentanela excepcional. MÍ ene mostea
laspecte mec profundament flUTFti
d'aquests homes pr o tecits solead:mirra
per le sart i que des de l'entinan rae%
camplet atenyen la popularitat univer.
sal.
D'ara l de varare, mis interesen%
creats han estar la muralla mes forta
5:5-5ntra tota innovaci(5 i rahstarle que
amh majar vinlencia sha aixecat clavan;
el compliment de les Ilris. El legislador topera <errare wat/ l'enemiga araraisseda qui han converM la alega.
litar en primtica corrent i no estar, di s pasare a entrar pel cerco] anivellador de
la Ilei.
"Ci visare" és rusa palesa demostració

del poda r d'aquests "interessos creats"
eatiritraf e per Benavente en la seca comedio En aglieste poHicala són ele nto.
anpolitzadorn ele la venda clannestina de
l icúas ale Estas lanas ele qui s'oposen
Il¡ure comeré decrelat per la Ilei recorrent a ratemptat personal per roeservar llur criminal monopoli de l'epoca
de, canteaban
Richerd Arier. Charl es Bickford.
Team Herschnit. Louise Dr e sser i Mary
Brian eón els interprete d'aquest film.
La nrnva privada acl film de Darrvl
Zenick, "La casa de Rotschild", del er ial
Gearee Ar ta., és el nrotagonista. hi sinart ll n r a IL- .1.1vsvo01 el 22 'T t fearer.
Charles t ^11^ 4 t.en és l'in:irm-et de
" just ,nia
hebra t ast-al
Lrf.
frez F. Del ir ise nbtineu rèxits
als t altre s de L'a-tares i Nova York.
Ada pta rl o al Il aac raer Fatral Vagan i
Claudine W as t , Clar etes Laitairton. l'interar er
"La vida p rivarl a de Frariaire
ensarnarä el rnaer prinrina l er r nnee t A,PTPP.
"
DiViIll " sto rala preduccia
Golnwan Mayar, ea la anal ens
s entar/ moraras ner l'ambient drarratie
m'e es not o de s de 1, arim a res escaries.
" l aureen Pctersan.
Ver, Teenialr. ea P a re reelectinn panern &soma i rala d'un llame arte srfrei nr ele remorlirnents d'un crim comen.
a••
eath justic ,n eme "Mickee
Matara' . e, eisl ehre ratoli del llene, crear
ner Wa l t Disney. no resta de ter parlar d'ell,
Dm-ant l °ramera auinzena de marca
la Fira a laraístrice B r itiniques que se
celebra a - Ci r a (Londres) fou visitada per S. M. la Peina d'Analaterra,
la qual exna s a en une festa benéfica inne
"sweaters" afickey Mou ge crafeccionats
nere onalment per tal da callaborrir en
cl dit , n ' .
(-Iri sa r Ha cnmir p t dos
(r.V.""t• ""e' teto " ner oír:mar-las l'un
^ 1 l' a l Jardi i un altre a la Princesa
Lobea
Das més tied, la Dunueeea de
York , manee del prince ancles, va ass ist l a a la dita "kermesse" i Ii cridi particularrient rateada, un Stand decarat
ansls tant. ',ar e-saltan; als "Tres Porniete" de Watt Disa av. I a princesa va
domaran per al .11 de tau-sana l dos ninats inne aannaluien el "Ilop ferotge"
d'aquest film en aaboes.
• ••
Bing Crosby halda fet dirersos.films
musicals da curt metratge eben.« d'es-

ser elevat a !a categoria de galant jove
en "Ondas musicales", pellitula a la
qual seguí "Alegría estudiantil". Paramoune immediatament a 13 Categoria a'estrella en la seca següent pea:
1:eula "Cocktail musical".
—Crec que les nenes s6n molt necessàries. Encara mes: m'atreveixo
a dir que de vegades son intportantissintes. Pera per al cas igual ocorre amb cervesa de qualitat, rosbif a
l'anglesa i palmes fregides. A mi
m'agraden 'non les aojes; tant és així
que ein vaig casar amb una. Yaig coneixer la meva mitja tarongeta en
la clame d'arittnetica, d'ença que
ens hem casal el nostre fort ha estat
la multialieaciól Quan m'assec a
'majar raen voltea sis: Ida (la nieva
espneal. atarjorie, Natalie, Edna, Marilyn i Janet ' -- de momear no n'In
ha mes.
—Per .1 mi una noia atractiva és
aquella que no necessita IliCons de
cajita, que él mesita a aplicar la dosi
requerida de mostassa i vinagre.
— Considerant el grup corrent de

cerastes i el tipus de beutats que
li r. Goldwyn utilirea per a les esclaves rsmanc, en la nieva nova cinta,
ro es podrá criticar que consideri el
nir-u treball un gran p:aer. Si jo hagua' viscut ele t,inps en que Roma
ora la senyara del món i un dele pasaatemps'favorits era Barrear noies als
lleons, si les noies en qüestió haguessin estar per l'estil de lesGoldwyn
Girls mes hauria preferir ésse
r
Ileó
que clutada roma.
— 1 P arl ant de llenas —tal vegada
ii interessa saber que els que figuren
en "Escándalos romanos" no cm van
donar ni una sola inossegada. 'Serà
que no els agrada la caro.,. jueva,
anule, Meya.
Cal recordar que Eddie Cantor és
jueu.
alentre eis ciutadans de gran part
dels E s tats [nits gaudeixen de tervena per a heme Ens a quedar ass aciara, Hollywood i les seres estrelles continuen l'alele a la Ilei seca, 'i
sois . es permeten el luxe de beure
un Imek de maese de tant en rana
Richard Artera p rntag,onist a MasCnli (le " Civismo", pellica:a on veien
la vida americana de dos lustres en:
rera, ene explica la rae> d'això
Arlen, no obstant, es gran parli d an de la cervesa. i en terminar-se el
rodatge de
CiVi57710" fC1/ qai rehé
amh més alearia a i n v itació de rana
maslar del film. Ralph afurphya per a
assietir a ura - hect parra" a bonor
¡leal si-tinte % a,e1 film. Árlen, Mara
,viari, Charles Bid:lord. Jean Hersola Lonile Dresser, Andy Devine,
George R. Stnne i s'arree componente
del ser rep artiment 1 el bé Marv
Brian no &costas-n:1 a prendre ni un;
sola g ota d'at eoltal, es moste:1
re nalcoda i fins t3 perrnete de l ' eme cer-

la presentació de '11/e
3. i .i,d'una., dotiena
&anees papets, • impartiptissims, alai)
que a rués ° lateras a l'adrdiració popular
multes de les millares. vistes portades
al llena El vestuaei, és també una: obra
tan complexa j perfecta aun mai no
s'havia aconseguit. .
La história de ja reina del segle VII
amb idees de segle XX resulta éster el
paper, mes interessant de ,GretaaGarbo,
1 it perrnet la seva. extraordinària C11racterització 1 regia rechts l'elegäncia
dels quals Cap! tan,
,.interpretar.
Es la historia que Greta Gatbo ha
desitjat realitzar des que comeneä la
sena vida artística, rúnica pellicula seguratnent que podia :decidir-la a abandonar novament, després d'un • retir
dos anys, la sera caaa a Estocolm.
Nett crea un Magnas H eló ', l'amor
del qual és menyspreat per la reina, que
s enarr ara de Gabert; Lewis Stone caerceix el paper de Conseller Oxenstierna;
Elizabeth Young té l'altre únic , paper
important femen1 de la . pelicula que revela un talent artistic latent, .C. Aubrey Smith- és fexerellent gtiardia de la
reina.
S. N. Behrman en .els sesin dialegs
é3 sempre simple i direete, la qual cosa,
juntament anal) la direcció de Rauben
Nfamoulian,. fa una exceRent
"Picrra de Ronda" es un film
dirigit per Flarian' Rey.. Els intarprets
Antoni Portago, una revelacia, is una
gran esportista, puix que a. Madrid jugara al Polo molt
m'en aquesta
c uila també va a cayall..Rnsita Diez Jimena, que eoneixem ' "Susana tiene
un secreto"; Marina Torres, ene recordem de "Agustina de Aragón", un film
nacional rima i Alfredo Hurtado la "Pitusin", fornica ele principale personarges d'agitent gran filen nacional, que aviat
l'estrenaran
.4 Entre els vestits que Aluira Marlene Dietrich en ratíresentarr el paper de
Cataaina 11 de Riatsia co el film Parallamar "Por inandita iniperiaran'hi ha
un que al:recia al seu gran raid:- material, el r i ue Ii comunica la circirmstanria srasser una relamia
Fet rot de punta, el vestit, que és una
obra en acatar primorosa, formé part
del guardarroba quia porta a' París l'ere:peradriu Alexandra, quan visita .i¡ capital francesa essent President de la Repalaica Ravatond Poincare. En : el ball
doaat a un deis darrers 'a què
assistí la infort:Mada . sobirana, • Iluí el
dit veStit. Mes ' endavant, trabara-se ja
Euraaa devastada aer !a guerra, que
havia de costar aas Romanof ,e11tron i
:a vida, l'emperadriu cedí aquest vestit'
;Tegua el produrte , de la • seva 'venda saaa,ques al socorrí . ctels refugias, belgueo.
El testit es arroba darrerament en
posier . d'una nord-americana. senyora
L' R. Ca .- n mi : reside:1) . a' Lass Angeles,
:3 qual el tenia assegurat en deu mil
datara En saber . que • la Paramount
:u-ojees:a y a . la filmacid • d'una. pellicula
51c1, tenlos 'le la I:Ussia de Catalana ir.
la (aran . la' senyora Cars on ' pr o P0 sa a
l'adquisici0
cn s ematozeif lea

L TEATRE
La premsa nord-americana
i el teatre català
El "New York Times", corn és
sabe un dels diaria mes importants
del Mèna, en 'el seu número del dia
de febrer publica, signat pel seu correappasal a Barcelona, un interessantissim article sobre teatre català, del
qual ens • plau oferir la traducció als
nostres lectors:
"L'autonomia perjudica la literatura
catalana. El restabliment del catalä
com a 'llengua oficial ocasiona una
minva d'interès. -- Obres castellanes
als tutees de Barcelona. El Govern
català ha acordat subvencionar el
teatre nacional per aconseguir-ne el
reviscolament
Barcelona, 9 de febrer.
lan ares de llibertat politica ha
desinflar les veles de la literatura i
el . teatre catalans. Durant la dictadura, quan efe ›catalans consideraren
bloc idioma perseguir per innombrabits . restriecions, aquell floria bellament. Com que la venda de llibres
la: representació d'obres en lengua
vernacla no havien estas prohibits, ele
catalans es llançaren àvidament
aqueixa ,menja espiritual que els oleriera , editors i ernpresaris. El .públic
comprava 'libres i assistia als copeclacles .catalans, cola a réplica a les
escomeses del dictador.
Perra ara, restablert el catalä con, a
idioma ofieial del país, editor, i 1Ebreters constaten una minva alarmant
d'interès per part del públic envere ei
Ilihre, i el darrar teatre catalä que
funcioaava ha hagut de tancar les
portes. I arxi la ciutat de Barcelona
assisteix a l'espectacle anómal de
veure' els seis tcatres envaits per les
aompanyies de castellà, llengua per
:a qua', els catalans afecten menySPreki.
No obstant, ene cal dir, si VOleM
nresentar un quadre fide: d'aqueixa
situació, que hi ha mliers de catalana
%re no parlen 5M6 llar !lengua, pera
que •posat, a escriure e, a llega: ha
jan en castellA, fien la rac; d'haver
rebuts Ilur educació en a q uesta darmeras lengua. En realitat, eis fonaments
d'un moviment literari catalä mies vigorós que Factual. es posen ara donant la .instrucció en Ilengua vernacla
El: cuadre, doncs, not ranciar.
SUVENCIO OFICIAL AL
TEATRE CATALA
L'estretor en que , ha caigut el
teatre català s'ha palesat molt mes

citara rivalitate, i Josep Lanner
i Joan Strauss muntaren un
partit propi, i he suscitaren eämigues conlendes, que eren coni
tina • emelaciö, que p is incitara
a cercar les mes belles inspirades' melodies, que, en forma de
valsos. han prevalgu'. a traves
acts ulls .1e Greta Garfio I el directa,- dificar-la peque eakomarles a l'estil hei temps, i ens detecten encara
Mainonlian
dele que S ' .751Ver ' ell l'Hora en qße OCOTEl tema rehaarie ae la pelPeula re, re l'arria de la .pellieuta, perb no quant
Les fastuoses corts europees
erueria la presentas-fi) de la infancia .le ,., amara. , ¡un.: que tee de' Marlene Die- volgueren importar aquesta nola
ehkrrera
tsarina
de
Rasfrico
i
le
n
de
Cristina. durara la quia ealeve !a MOr,
d'aci que Lía. recollint
dt . t rei de Suecia Gustan Adall . el ¡mal nia sint, ami- llena diferlmcies, ' les ma- aquest .
episodi histdric, ha inperit p ersonatge, ultra arrista
teases
troduit el film titulat "Guerra
!savia d ' a s senddar-se a les (atoara
Viena. 1819. .EI "Crangtésr, sie valsos", del qual anirem dofie< de la infrintay sa de Creta Larle,
minen
congri's
que
,dolift
Ilb
nant
detalls.
e
a
esluesta vomplicad i s elecci5 `5 inclogue
si• • •
l 'estadi laharias le totes len provee ai- la pallícula de la 'Tan, "El ConAvui arriba bitas a nnsaltres
nemara strafiques i retrate de tate mis in ares., se dirielie",- ha aeabitt.
ileepHs de qualre anys listen- la noticia que Ibérica Films, S.
int't<
11.,11,wond i
lar un acord general per a la A., qur, com se sap, estä acates persanale.
¡ Viena entera s'eatremin bant la producen') de "Doña
PrTi..n maro la petira Cera Sie, ama
gaig ¡ as. dashordara en, füs- Francisquiln" abs estudis C. E.
ve s tir adequer , es pee-anni dasant 'Cretex
al
si:, dala sOps ralsoS, tan .l., de. Madrid, ha comprat la
ta Cari/o amoivsta
—.ara:esta es la nena arre necessitem: jusiament dile In •Malorlin del pr,oidelat d'autor per tal de poAquesta nena ha re p resenta t tiM14.!
triön • Fa avapiariver ,jt 'In fi: loar der filmar l'obra de Muñoz Seca
infantesa de Norma Shearer eit "La Ila• mas guerra, pensaren, prou titulada "Los cuatro Robinsoala eterna'' , i ha estat l'afortunada noandaactl nenseara nes".
vament *ie apareja en la n eliati :a lar 1 1 ,1trp , s ohlidar. ()Negara , en el
r e ina Cristina de Suacia".
placr )1‘) 1;1 flansa, les nngoixes
"La reina Cristina de Suecia" reune, deis arias annleri a rsal n lar arree
aovan/cm a la pantalla Julia Gilbert
Greta Garbo desaten d'ena senaraci5'5 que d'una a l'altea ribera del hall
solape • e) "pealar en
ha durar cinc anys. La il'a- laarioiii.
Concert Francesc Costa
nuesta p elícula ha estas ei sonmi (le tlor, .) • nikeenven . 'Sapricioses plaDegur a una confusió que lamenGreta Garbo durant molts ams. Aisí ta formae., on . les onanostres inmateix torna al lleva; ini del, me, po ciravaa a l s vienels oa a la cianea. tem. no aparegue oportunament al
1 a lat nix,'', In • compelöncia nostre diari la ressenva del conecta
pulars amante cinematografin
No solament compra la pellicula atet, mil re els Kans enrrinclitillere sus- que el violinista Francesa Costa duna
dies entera al Palau de la .Mtisica
S
Catalana. gas plau. donas, ara subsanar
aquesta omissió i donar coma(4414114+4144.4.
te, encara que una mica tard, de
resmentat concert.
Les actuacions del nostre violinista,
no gaire prodigades, san esperades
sempre amb gran interés per un püblic nornhrós que li guarda el rnes
fidel- afecte. Aixi, la sala del Palau.
com sempre que hi és anunciar Costa,
aparegué ben plena i tota la tasca de
l'artista loa seguida amb evident
fruncia.
Una de les coses que sovint hent
pogut aplaudir a Costa es el seu
alteres a donar a conéixer obres
ton'ora.
'
noves, esiorc que no sempre és agrait
com . cal, nevó que els concertistes
'en
Or.`03
. t3NIK
v t
\
consciente del seu deure han de fer.
J
En el Programa del concert a que eins
referim hi havia una novetat molt
UDI
interessant: un "Dila concertare, de
Strawinski. composició en forma de
Suite que consta de cine temps: "Cantilena, Egloga I, Egloga II, Giga i
loo EnOtrITADOPAIGIRR
Ditirambe". Es una obra en la qual
l'autor s'imposa una gran sobrietat
d'espreesió, on tot és sintetitzat acuradament, inri) sovint les fases hi prenen una volada lírica que no armare
ESTRENA, EL DISSABTE DE GLORIA
deixa tea lliure raator de "Petrutxlea".
Les dificultare d'execució sön molt
considerahlee i calgué admirar l'art
Música, alegria, joventut, optimieme...
adib que Costa i el seu collabarador.
el pianista Alexandre Vilalta, les suINFAL.LIBLE CONTRA L'ENSOPIMENT
peraren.
Completaren el programa una "Sanara" de Beethoven, "Nacona", de
vrsa.
Cora Sur Collots fi';, recorrida per'
dit vestit.
sorralmenr per Greta Garbo per a la
pellfcrila "la reina Cristina de Snen...-1 cap del guardarroba
Travis Ban¿a
ci 5", de Metro e:0m,, im \layet.
dele estudie Parar/mima aconsellä que
f.a petita Cara Sur fon preferida a aixi es fes. taro :per talar históric del
le s diren -cenlee earaldates que ¡sueca reis
com perque salainenj caldria m'o-
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amb motiu de l'atorgament, a un a ctor Ens ara desconegut, del,
teatral de la Generalitat i de anura
fet per aque jara Corporació que ti
proposava representar l'obra premiada
pel seu compte ensems que acordava
subvencionar el teatre nacional per tal
daconseguir el seu reviscolament.
. L'obra premiada té per tito( "El
bornes forts". i el seu autor és Alben
Piera. L'alteres de la comedia radica
en la vida dels bornes que cerquen er
poder i la felicitas en el món de le
Imantes, siguin quMe siguin els ma
jants catarata per a atènyer llur ara.
bicis). A aquests oposa l'autor els ho.
mes que satisian ambiciona més rito.
derades d'ordre intelectual. Al fina:
de l'obraala figura central, Enric, pere
honor, fortuna i muller, car aquesta
l'abandona per fugir amb un arnic cine
resulta, en amor i en finances, me;
hàbil 1 mes fort que ell mateix, la
ha en la comódia autentiques pinza
Ilades de vida i filosofía catalanes
cona per exemple, l'escena en qus
Enric declama, adreçant-se al se:
germä. Joaqtairn, que és tan intellee.
tual:
"En aquest món, triomfar vol da
guanyar pessetes, i el que no en guanya es un fracassat. Tots el que, con
tu, us passeu la vida llegint i coa.
templant, feu ajaò perque no sou capagos de fer res més. Contemplen la
vida perque sota incapaços de dominar.
la . Si un sentisslu capaços de crear
T:Co perdrieu el tenme mastegant Ilatinades i escrivint coses que no ira
tentasen Maga."
Tal regada 'l'autor, Albert Piert
en . descriure en el fragment transcra
l'ambició de guany i el menysprert
envers les activitats cuitura/s --que
constitueixen una característica aloa
vistent d'una grossa munió de cata.
lana— ha assenyalat, sense adonarse'n, la casó per la qual els afers
teraris tenen a Catalun y a una vida taz
/Merada. — La:oreare E
" . Ferrar:corta.
Creiem que aquest dozumentat artele, podria pasear sense comentar
Voldriem, pecó, fer-ne un, dedicat as
que no comprenen o no rolen comprenden l'estreta relació existent entre el sentiment patrlötic la vida
del nostre teatre. El corresponsal de:
"New York Times", observador saga
sisean de la riostra vida i els nostres
costuras, s'ha adonat perfectament aze
la decadencia del nostre teatre s'esqueia en hores d'afeblirnent del sen mear nacional. Procuren enforar
aquest i aquell tindra vida plena.
Vitali, i obres diverses de Desplanta
Nin. afilhaud, Strawinska Francoeir
i Tartini, i potes obtingueren una interpretació intensament expressiva
brillant que prenoté repetides í tota:
siastiques ovacions.

NOTICIARI
Del Liceu.— Veritable entusiasme
ha despertar el programa anunciat per
a les Festes de Primavera i tercer
da:versad de la República, al nos;,:
arimer teatre
Coneguda ja la fama de que ve precedida la massa coral de Romania,
considerada una de les mes importante d'Eurupa, l'exit pot donar-se per
descomptat: No menys elogis mera
l'organitzacia de les dues úniques re
presentacions de röpera basca, del
popular i celebre ilustre Guiad.
"Amaia.". Aquesta obra, tan esperada
pe; nustre púbtic, assenyala el pas me
transcendental de la música national
i si a aix55 s'aiegeix que l'obra sera
presentada i representada amb tan
els honore, intervenint tota la celebn
maese coral de FOrieó Euzko Abes'
batza, composta de 240 executants, la
fama i popularitat dels espatadanzans
i Txistolaris, no es dificil augurar el
mes brillant exit artistic.
El nostre públic, tan ävid deis esie
veniments, acudirà amb tota seguretat
aquestes manifestacions d'art.
En el festival baaco-catalä, ultra
l'Orfeó Euzco Abesbatza, hi prendri
part el nostre benemerit Orfea5 Catala
Es gran ja la demanda de localitats
per al primer festival de la massa
coral de Romania, i per a la primera
representació de lépera "Arnaia".
Audicions Intimes (Casal del Mea
Le , sessions que Audicions
Intimes, seccia de l'Associacia de
Música da Camera, ve donant a la
sala del Casal del Metge, han pres
un to de selectaó i qualitat que fan
d'aquests concerts una de les notes
de major distinció de la nostra vaia
social i artística.
Dintre d'aquest arnbient, una sessa
anin la del dirna:ts vinent, constitudi
un veritable goig per als gustadors
de les emocione de rart mis pur,
puix que seran ofertes tres obres, cat
elascuna de les quals justificarla rinteces de tota una sessió. Ens referim
a la fuga i trio de "L'ofrena musical°.
de J. S. Bach; el "Septet a . de Ice.
thoven, i el "Concerto", de Manuel de
Falla.
I.a interpretació d'aquestes obres
esti confiada a un petit conjunt far:
mar per alguna dels nostres eminents
concertistes sota la direcció del mestre Eduard Toldra. ami, la coHahora.
cié de Macara C. Kastner,
timbal.
La dita entitat prepara per a dintre
noe temps una novetat del majar
interés: Tren concerts arnb comentaras, sota el títol general de "Tres
panorames musicals romàntics: Sahumara, Chopin, Usar", par l'eminent
nianista francés Alfred Cortos, que
fet dele concerts cornentats una crear
cié incomparable.
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Les Corto de la Repúbliea
El traspüs La bomba de El tercer ani- L'assassinal d'un "
"e;ais
de servels la comissaria versar' de la estudiant feixista hui els patrons de Es china per discutida la totala Construcció de litat del projecte de subsidis
de policia de
a
Madrid
República Interessants revela- Madrid presenten a la clerecia i es passa a le
Saragossa
Programa oficial cli em
• ns d un estudiant l'ofici de locaut
discussió de l'arti culat
feotes publicat per la que es presenta com
El'

l,re de la primera paaino)
La valoracia— segueix dient el senyor Martí Esteve fet d'acord
amb :a recaptació de a any 1933, pece,
aquesta norma, que ha estat aplicada
d'una manera general, no ha estas
susceptible d'aplizació en alió que es
retereix a l'Eixampla de Barcelona.
Per una llei que data de l'any haga,
Ilci que es fin a fi difavorir el desenrotllamen: de les grans polslacions.
cum Madrid. Barcelona. Sevilla i alrunes atreu, les finques situades en
e: que sinomenama zona d'Eixampla
pagaren les contr:bucions territorials
Municipi en ¡loe de pagar-les a
l' Estat. Transcorregut un termini de
trenta anys, havien de revertir a l'Estat.
Despees la mala situacis3 que travesearen e:s aiuntaments fu que ele
szoverno concedissin algunes retirenemes. fins que en ternos de la Dictadura es fixi una nova prórroga en
virtut de la qual la eentribucia territunal de les finques situades a la
zona d'Eixahpla havien de reses-ir a
1:Estar paulatinament en den anys. o
sigui una &dista el primer any, dues
el segun, etc., fina arribar a la totalitat. ha. dines en nombre considerable de finques oue. per na parar contribuciä a ',Tanta no poden
eeeer valoradee eegons l'any loaa.
.aques'es finques han de revertir. na
stant. din % un terrnini fiue varia
la data en qué taren Ocia--; de l'Eixamala a l'Estas. i per
•
a In Generalitat
teas.
de la contribucia. Per tant en
- sz d'ésser valorades les seres can•- aniona i aquestes va:oracion; s'ha
mitiancant un càlcul. en el qual
han coincidit les representacions del
Govern de la República i ne la Generalitat.
—Puja mcdt la contribucia de la zona
d'Eixampla?
—A 1.171S q23tre Mil;On5 de pessetes.
Aquesta quanthat, amb els g inihans
iv la resta de la Contribució. formen la
anzitat total de 43 milione que puja
d'aquests serveis, i això—
,:egit el senyor Mas-si Estere—es al
voleas referir-se el selyor
2.larraco en parlar d'errors de valorad&
corn ja us he da abans. això C/LICdi periectamen t aclarit en la conversa
(me tingueren] dissabte amb e! Sr. Nicolau d'Olser i jo.
Crnve advertir, denles, que la vanació de la rana d'Eixampla forma
-:a a part dintre de la valaració total,
si he aquesta part de les dedot.clons del senyor Marraeo semblen un
xic confuses, alguna cosa hi ha que mereix ésser subratliat, i és el que es erfereix a qué presentara una proposta
Censen abans de P rimer dihril. e, a
die , que les seres paraules coincideixen
arnb e:S nrstrer de si.e,s i atoe, el que reiteradament ha expressat el cap del Gevern.
EL SR. MARTÍ ESTEVE CONFERLNCIA AMB EL MINISTRE DE
FINANCES I EL CAP DEL
GOVERN
A ..aa risitas el nlinLidre he Finances e! conseller de Finan:es de la Ge-eral,tat. senyor Mas-si Estere, el qual
.1.a:1M:estas que baria realnzat
eenen t L ila visita de :cincela, si bä durara aquesta has sa canviat impress'a'as
amb ei ministre cubre alguno qmiestions
Canuell departament que afecten Caultima, entre elles la noia lles de comunicacions usa :Mimes,
Aquesta tarda el Se3.0t Ilarti Este„a celebras 113,3 eXte3a3 conferencia
e: president del Consell.
A .abada l'entrevista el senyne larti ha madfestat als per:adietes que harta tingut aiII el senyor
Leeroux un carvi d'impreasions en
relació amb el traspes de scrveis a
:a Generalitat. De les nianifestacions
que Ii havia fet el preside= del Consell, n'ha tret la impressió que al
Consell de Ministres que Se celebrara
duna es tractari preferentment de :a
valoració de la contribuci r; territoia•
que ha de passar a CatalunYa•
El senyor Mard Esteve ti l'esperenca ene aluna del primer d'abril
s'hauran adoptas tots eis acords, tenia: en conmpte que la contribució
territorial ha dieser percebuda per la
Generalitat en la dita data. Espera
tambe que per al vinent (Enmelare
estarä artharla la geetió del' assumptes que l'han portas a Madrid i que
podrá tornar a Barcelona.

EL GOVERN DEL REICH
NO PERMET QUE KEISERLING VINGUI A DONAR
CONFERENCIES
Madrid. 26. — Han aor g it difieultats perque el célebre
sof alemany Keiserling migra
venir a Espanya a donar un cura
de conferencies sobre filosofia.
a qe havia eslat invitat per diverses entilats culturals, especialment per les de Catalusiya.
Sembla que el (aoven del
Reich es siega a expedir-li el
P ilF F a P arl , i en vista d'alai, raen
entaulat negociacions entre el
ministre d'Eslat d'Eapanya ¡ el
Gro-ern del Reich per lid de resoldre aquelles difieuttata,

VISITEU

MORE, sastre
Rebudes les novetats
RONDA DE SANT MERE, 24
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érr de la frinic,a hignk2)

Amb un forat obert a la cansa dreta i un altre a resratIla, produits per
la metralla. ha ingressat a l'hospital
provincial el senyor Joanbañes
stador.
Orozco, de v;nt-i-cine anys, aju
Sortia del treball, i per dirigir-se a
casa sera en hores desacostumades
per ell ha estas víctima de l'explosió.
El ittefles greu del; ferits és Melciara Saninartin Sanjuan. de quarantre-tres anys, amb domiciii a l'Instis
tut Gua, o s presta servei el seit espZ,s. Presenta una ferida al ventre, de
promastie reservat.
Aquests ferits han estat conduits
a l'hospital provincial en un taxi.
L'alcalde ha acudir a! lloc del succes. a les cases de cocos- sos i a l'hospital provincial per tal de visitar els
ferits i prodigar-los tota mena d'al>
xilis. El governador ene e% troha a Plinspital militar, en li practicaren reeentraent una operaeia. Ola interessat per telèfon pelsferits , i ha
disrosat que se'le auxiiii i ha pregantal detalle del succeit.
En l'assumpte interra el jutge
gaardia, eenyor Josep Maria Martin
Claves- ha. La pulirla ha pra:ticat alzares detencions, pero', no se sal) si
es tracta en realitat dels autor; del
fer.
EL MINISTRE DE LA GOVERNAC T O PROPOSARA PENES EXTRAORDINARIES PER A
AQUESTS DELICTES
Madrid, ab. — El ministre de la Governació. en rebre aquesta nit els perla..
distes, els ha donas detalls de l'ocorregut a Saragossa.
—Cont veureu — ha afegit — aguces
fet és d'acuesta mena de delinafiencin
que ha d'indiana• i sublevar tosa consca bria hoerada. El governant no ella de
deixar dar ri per aomesra inclignaci5 ni
pee co
a altre tipus de sentlment, riera
si ha de meditar arrh e erenitat si no ha
arribas el m earent d'acabar ami-, aquests
tete, re erals ansts les mesures de nrevi%la qite ner eampletes que signin Mtquin
fa l lar, sitió buscant la Bei renres s iva i
r e xemnlaritat que ne a dueixi ele efectes,
%enea tenle per a aitch can me% preoeupaci.; ve la del eastig dur ner ale &e rre extre en cials nur aixi fereixen les
ae caniteat. inns t'eminentes. Dir sisé con,
,Ient de tat l'allast de les meres naranles,
e - anr" lil .
signi n allsevnt PPeal ene
,,ana les conveniències del pat. ( m'oteirreen 3 enneditar les motee% prohnies
a nctrines a acuesta abra d'eficacia: arnh
l'exemple d'airee; pulen; m'e es reputen
can, a molt avrellats en' rnnvenzem.
--:'Pen5eu adoptar me s ures extraordirleies?
--Si &remalles de mi... pera con/ que
aenin del Consell st . ministres... To arrostras-ja la im popularitat i abataria
mesures d'extrema energia etae araaes,in ands zoneste delictes est,Imeide.
Sembla mie el miniatre de la Gas-er
e na : it st. tractar d'aquest-retéia
a . r17r1.1>e en el Censen de ministres de
M' e en el C o neell narlarä
clamment de la necessitat d'adoptar mesares enerni a ties. nue 21,5n e! snl emese i:t !manir tallar aquesta mena de viouantie e . Tamhé 55 .< eeurva mas en el dit
Cnn s ell es brseara la fintmula de fer
ennstituelonal d'aquesta mena
O. penes d'ex t elardinieia g
r avrtat, i es
al ' , e ll e fié podria é s ser >n'esta la de
'asear a la iuriscreciA militar els de.
lietea t I nerea d'armes ; •anir,is. ‘ i3
t ue. cem it sahut , en aquesta jsmisellecié
e e naden intensar le< nenes ITI n 5 arees,
a 'a l arat ese ha g in estas suarirri d as de la
Constiteeia espanyola per als delictes de
tire,' ato.

EL GENERAL BATET
A MADRID
Madrid, 26. — Aquesta larda
heiss conversat amb el general
vais de la Divisiti de Cataluilya,
senyor Batel, et qual cus ha
U111'111at que pj seu lialge a Madrid obesa ala assuniraes
rionnts amb l'aquarterament
Barcelona i .1 tal efeete
las Visitat el ministre de la Guerra, sil qual es presente i han
a.m. 'sigui entrevistar-se novainent defflä, l'arribé s'entrevistara amb el preableut del Conbel'.
Davant les reiterades preguntes d'un redactor de l'Ageneta
Manchen', ha insislit que aquest
era Eúnie ,dajelite stil vialge. El
s'ostro complote fi Isit pregunta:
sebre restat d': quena guarnició,
¡lis dit que era exeellent.
Tanitra li ha preguntat si la
propaganda conluniala es hl os
setilir a les resernes.
—Indublableinent — ha respost -- alguns arriben allí ami)
lii segell de eomunistes; pers
és el cert que de seguida ditaren-hi entrnt deien Ile manifestar-se ctan a tals i no iii ha Cl
a
sfsnploma que pugui produir
alarma.
Tainbe Ii hem preguntet sobre
la compenetració de relamen'
aullar anib PI civil a mesura que
sus enea l'aplicada, de l'Estalut i
lii transferialcia de serveis,
lii que Intuya( As nxecle que
hi hagi cap mena de Ilvardnr.
f.a inetruend, que alguna van
dir que toparla emb dificultals
en fer-la ert eastelle, es fa alai,
nalurelinent. perquè al que no
en SRI) se li ensenya, 1 tot ala?)
guanya.

nfilete.

,

Gaseta

Madrid. 26. — Lä "Gacela"
publica un decret amb el detall
de les realce per tal ile cumniemorar el tercer aniversaila de la
proclainacló de ia República:
-Sabado. catorce de abril, —
Fits atit escolar a les once de la
madana. Por el Ministerio de
Instruceiti Pública se dictaran
las instrucciones necesarias para
que los rectores de Universidades, direelors de Escuelas especiales, directores de Institutos y
maestros de Escuelas naeionals.
1, ut reunan, con arreglo a las normas dictadas por las nutoridades
locales, con objeto de escuchar
primero la cerernOnia central
continuar Meso.. con arreglo 7.1
lo que más abajo se indica, la
local. Ea ceremonia central. que
será objeto de radiodifuettra,
comprenderá:
imero. Una breve alecucian
de una de las primeras autoridades de la República. en la que
se pondrá de relieve el carneter
nacional de la fiesta. Se,gundo.
Elogio de la expansión española
por el mundo y laor sie la lengua
española. de Castelar. Tercero.
Cantos populares per la masa
coral de Madrid. Cuarto. "Himno
a la alegría". del último tiempo
.1e la Novella Sinfonía de Bettlieven, por la masa coral y la orquesta sinfónica, bajo la direccia del InaesIrd Benedilo.
La eraranonia ba y al tendrá por
base la cartilla. que se imprimire a dos millones y medio de
ejemplares, para que sirva de
recuerdo en la fiesta a los eseolaves y a sus familias y al Cuerpo
de enseñanza. que comprenderán: a) La última pagina escrita
por Cervantes ;dedicatoria de
'Persiles y Sogissnunda"). b,.
Elegie de la expansinn española
por el mundo, de Castelar. c)
Reinanee del conde Arnalde.s.
d) El .amazonas y el Plata. de
Jós, , Enrique Roda. e) Cantiga,
sie 'III V icente. la La palabra. de
Juan Maragall. g) COSAS. del Cid.
de Bullen Dario. h) Una. pOesía
de Rosalia de Castro.
Por la I arde: Representa cien
de "El alcalde ole Zalainea - , de
Calderón de la Barras. en la plaza
de toros o en la chopera del Retiro.
Por la noche: Cabalgata de las
regiones, con carrozas alegArica5.
Domingo. 15 de abril: A las
ante de la mañana: Danzas regionales en la Chopera del Hetiro, en la plaza de toros o en
Plaza lie la Armería. Por la larde. P11 el Monumental Cinema.
coneierto vocal e instruloontal.
eon la participacian del °ileon
Donostiarra v la masa carel zamorena. Poi.. la nactie: . Cantaa
forales per los , 'irres de Clava.
en la Puerta del Sol u en la pieza
de la Armería.
Lunes. dia 18 de : Por la
tu -le. corrida ile lnros, (rayos
benefirias FM aptirairán a llna
Obra orial designada por el aliMeterlo del Trabajo. Por la 11ate: Cor.eierla eii el Tealru Español, por la Orquesla Eiltirniónica y masa eral de Madrid.
bajo lit dirección del Maneas'.
Péicz Casas, que ejecuterit
programa de inósien instrumental v coral, y Mil particular uniner 'os fte lis grandes polifanisespaholes.-

EL NOMENAMENT DE CIUTADA D'HONOR DE LA
REPURLICA
26. — .1 la "Gaveta
ha aparegut el decret t'obre el
noninsinment de chitad:1 d'honor.
Diu
"Articulo titileo. Uti eitliladasso
ejemplar, designado en las rendiciones que mas adelatile se
detallan_ reeibira el II de abril.
aanso distinci ó n sisisi Pina sir la
Naeidls, el ea robi anden lo ole
Ciudadano ole /1 . 41 .. I. KI l'HP/Aduno isst elegid., por ida ejemplar, tul AerVinio de la NaeVíli.
ac,zarä de las siguientes pirro
gativas:
El Gobierno dará mienta a las
Corles de su nembrarniento.
El Ciudadano de Honor tendrá
honores y prOredencia inmediata
despubs de las miembros del
Gobierno, y reeibint de la Nación
una medalla de ssrn especialmente !Jabada sine llevar* en el anverse Una alegoría de la República y en el rever;, la metieran
siguiente:
"La Nación agradecida simulare Ciudadano tie Hoour a don...
el 14 de abril de 19.... Fiesta
Nacional."

a autor del fet
Madrid, 26.--Aquesta
presentat a la Goiniasaria del
aistriele de. Bonavieta restudiant
Liras Eslarnpa Bravo el qual
sha declarat autor d
' eis trete
engegats a un estudiant feixista
el divendres itatssal, a la lid.
Da\ ant aquesta inesperada declareció, el comissari ha inlerrognt Eluis, ei qual, després
Tinetarrer en eontradiecione ha
explicat el funetonament de Falange Española i de In C. S. T.
Acorralat a preguntes, ha manifestat que no era ell l'autor dels
trets com baria dit al eamençament, sitió que s'Imaria eist obligat it declarar-ho per haver eslat
a menanat de mor( per diversos
afiliats de In C. N. T. i de P. E.
a les quals pertanyia.
Ha ategit que la nit del fet
vIctima, jura amb altres eampanys. allanen Mal per a tornar
els carnels d., la C. N. T. Ea pistola amb que feren els dispars
la va re.ollir de leni i in
anomenat Pedro Real Arribas, que pertany a E. E. Aquesl
la va llintar a un directiu de
l'esmentada entilist.
Afirmä que al domirili de Mateo Cañero ist baria armes. La
policia va anar-hi, practica un
escorcoll i va trobar una pistola
de dos canons. Cañero tau detingut. Estampa diu que eslava conreneut que qui va disparar contra la viclima es un a filial de la
C. N. T. anomenat Guerra, detingut al 11,-w del fet per una parella
de sagurelal despres del sucres.

La setmana
santa a Sevilla
Sea
d. — El dIllint•Ilge
sser esplendid i arriba enorme
afluencia de forasters.
.11es vuit del inatí començaren
els estiles a la Catedral. Oficia el
cardenal, i resulta brillantissima
la proce.sali de les palmea que es
l' en per l'interior de la Bisailica.
La primera Cofradia que sorti
ton la de Sara Benel, al baria
de la Calzada. bra passar per la
porta de l'esglesia eclsutà una
gran ovació. DespnIs sartt la del
Barri de la Eina. La Coíradia
la "Sagrada Cena" fon
preseneiada per enorme putdie.
que aclama-el seu pas.
1 'esatléas.1 de
:Sala Josep, en el Larri de 'a riana,
anrti Mira -he de l'Estrella, t ea
desbordä l'entusiasme. A la Gunipana, oil Los Cofradies el1.1111 a
la carrera oficial, el peble arriba
a la eulinimicid ,Je l'enivaiaame
aclamant l'iniatgc. Duran( el
haleche els mes atanints cantadore de "saetas" expreasuren
seu sentiment i art. La destilada
.le la Verge (le l'Estrella per la
Campana fou indescriptible. El
goversuoissr presencio el pas
les Cófradies de Selmana Santa
.les deis balcons de /a un l ó mer eantil, caseta ovacionat pel públic.
A la Platal de la República, des
Ist la tribuna municipal presenele sl pas l'alcalde. 11i:0111p:1/W11
le mandil ossos regidora i alguna
si iss a t s.
En lot el Irajeete, fina a la Catedral , lee., Cotillees teren ariainadea, i la majoria de les pra...
s • e55011.5 entraren als temples
dalTITII hora de la marinada.
El governador stur mostrat
-alistad del
daiqueates
feelea. afeglit que anib 'mitra
.le les precaucions sistsplades
l'enIrntla ¡ aertidis de lee cari eleres Ita eslat detingut tus crainii's
ourregat ninli dos saes de tnd gis
de seda, que procedien
l'obalssri.

Tumbe ha dil que havia niarmil cap a Illadrld cus atad el direetor general de Segurelat. ¡ sitie
loi s imis a si $stvilla acompanyant
el, ndaiatee t,
(idos P1'113 i`
Agricultura u Coinunicnejoha.

reunit la junta
permanent d'Estat

Ele metalitirgice
mantenen va vaga

Madrid, 26. — A la Federació Patronal i a la Casa del Poble la normalitat es absoluta. L'efervescencia
dele, passats dies ha desaparegut. Unicarne= a la Casa del Pela° s'Isa celebras una reunió del Comitè de vaga
deis metallúrgics per a canviar in>
pressions sobre la marxa del conflicte.
El secretari del Camelé de vaga
isa manifestat sise en la reunió celebrada han estudiat la fórmula del
s en Y o r Estadella, exposada pel senyor Riu, as a die, el nornenameht
d'una CDrilia9i;', arbitral, integrada
per elements del Corleen fe Treball.
Consell ordenador de l'Economia
nacional i funcionaris ti:crics de l'Estar. Comistié que en el termini de
dos suecos ha de reoldre, en defini•
tiva, l'acceptació o no acceptació de
la setniana sie quaranta-quatre hores.
La impressió que dorninava en els
directins del Sindicas era optimista
sobre l'acceptaciO d'aquesta fórmula.
El secretari de :a Federació Patronal ha fet les següents dee:aracions:
—Aquesta tarda presentarem els
oportuns OfiCi5 al Jurat Mies comunicant la rastra &cien, de declarar
el locaut. Aquest és un trina :a obligat per la Ilei. No crelern que ni per
un mornent es pugui dir que no apurem les fórmales lega:e abatas de
prendre les resolucions extremes a
qué ens oblIguen les cireumetäncies,
i que 5031 e:s primers de lamentar.
—Despees?
—El president del Jurat Mixt
de reunir immediatament les pone:tes
e j del contliete perqué junt amb
les parts afectades cerquin una solorió harmZ',nica al litigi en debas.
---Pot influir el president en la de'
chasis)que s'adopti?
—El president no té aitra rnissié,
que procurar l'avinentesa entre les
Part a , cense que pegan ter ús del seu
vot diriment. ;romea en el cae que sle
comá acord ens sonnesessim a un
sotmetessim a un arbitratge tindrI3
facultats el presideut per a evitar el
corresponent laude. En aquest cas
él probable que patrons i obrera 3 . svinguin a acceptar-la.
—11 vostes persisteixen en la ider,
de declarar el locaut.r
—En absolut. Indepenclentrnent cagaceta riaestin obligarla per la llei en
el jura u mixt_ dirrarta presentaren,
a les antoeitats els nficls del loeaut per
a produir l'atar en el termint que
aisenyalen les beis vfgents. i que en
l'actual estat d'excepciO ea de cinc
dies.
—al ladre afectarä tate, le, societats que integren la Federacii, Patronal?
—No. dc mortifnt, ens limitaren/
a presentar els etleis de les afectades ver la die , -eició miniaterial, sense
perjudici que a mesura que lee circumetäncies ho dernanin s'intensifiqul l'ano amb solea les altres.
—Aleshores, no veu una saludó
eviti Utle el conflicte es reproNaaltree
som ele primer, en deduei
ss
xi.
5,tjar que e strobi una sin-mula que
resnlgui la qiiestió. Si no fos perque
la indústria de la construcció ha arribas a 1135 extreme tals d'esgaansen
que no permeten aquests augmems
n'asea crescute, sestee perjudici de la
eeva total ruina. no slauria arrihat
a aquests extrems de ressannic:a.
donar sernpre mostees de comprensió.
Ele ohms lo saben i ens esrranya
se inerceeixin els coniVstes. alguns
just i ficats. de ternas eneä.
UNA ASSEMBLEA A LA CASA
DEL POBLE
Avisi, al sala-teatre ae la Casa del
Poble celebrat una reunid dels
vaguistes metallúrgies, que ha estat
snolt concorreguda i de Ilarga durada.
Per absoluta aclamada ha estas apeovaria una propenda en la qual s'estahiela que continui la vaga. fla estat
rebutjada de pla la fórmula de les
antoritats, i aros- dat la no celebració del referanclum entre els raguiste, perque aquests decideixin per vos
saciO Si ha de continuar el conflicte
11
no,.
1,a D irectiva del Sindicas, recollisd
racord de l'assemIdea, s'ha dirigit a
les organitzacion. afectes a la Casa
n Iel Pille, en eolli:dtud de solidaritat,
i a alistes federacions, tals com les integrades pels que presten seevei a les
fabriques de taba.. tranivies, trates.porte, fabriques sie maons, le esment,
etcétera.
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Madrid, 2s5, — Sota la prealdincla de:
ser» or Aleara Zamora t'ha resma AqUe5
ta tarda la junta ;terminen, de l'Estas
QUE SURT ELS
al ministeri d'aquest nom Ni >13 1131115tit el cap del Gocen, el minietres ditaJ C 1_1
tat, Guerra i Marina i altrse per,osia!hala de qui el compon l'organisme
Per ríndale dels assumptes de que 04.
ocupat la Junta permanent dilatas
s'ha facilitat cap referéncia del que ele
tractat en la renni6.
diMMn

30 CTS.

A dos quanti de cinc obre la sessió
el aenyor Alba. La desanimació és
gran. Al banc blau prenen seient els
ministres de la Governació, Marina i
Justicia. Un secretari llegeix l'acta di
la sessió anterior, que s'aprova.
Sense discussió queda aprovat el
dictamen del Ministeri de Marisma
fent extensiva la hei de 20 de mare
de sea als s casos en que s'hagi prei
acord 'tense actuar tribunal d'honor
per a requerir l'enjudiciat a ti que se
separi de la leva carrera.
Tumbé s'aprova deiinitivarnent un
projecte de Guerra modificant las-siele 16 de la I bei de 52 de setembre
de se32. relativa al pas a la reserva
dele coronels no declarats antes en el
euro de preparació per a l'escena.
El mateix ozorre amb un altre dictamen del mateix Ministeri novement
redactas sobre el projecte de llei retar .
ganiteznt'F.stat Mejor Centra!.
CONTINUA EL DEBAT SOBRE
HAVERS DE LA CLRECIA
El senyor ROBLiSTIA PEREZ I
ARROYO, ¡acetilos agrari, consumeix un torn de la totalitat, i defensa els drets de la clerecia a percebre
drets passius i es mostra d'aeard ama)
el dictamen, encara que creta que no
arrilt,a a fer totalment l'acció reparadora que els sacerdots mereixen pels
seus sers-eis al pulle i a la patria. Alludeix ele argumente exposats pel senyor Royo Villanova, Gordon Ordax
i almea oradora que han intervingut.
Parla dels béns arnb que comptava
especialment a Catalunya,
on sumaren una hona quantitat
milions. Yesca que l'Església sigui
l'autora d'e s candols pUblies, puix que
no poden atribuir-se a la dita institurió els defectes dels seas l'ornes. Explica els grane beneficis que l'Esglés ia té pre:tats a Espanya. COMeala
els cismes que alar produit en l'E.sIsti .vdPcolueuCaCDPMEdLr

elésia desde Conatanti fino als nostres
die,. Diu que tumbe Iui lu defectes en
13 magistratura, en l'ensenyança i en
totes !es professions. pera per això a
nitiga se li ocorre pensar que la Metíeia sigui dolenta i que renservanca 'ea
te desapareixen.
Ea dirigeix a lote els seetnrs de l a
Cambira per dir-los que deixin les
pa s slons i les diferencies politiquee
facin bledo-la es aquesta ocasi3.
Cnnsidera un deure de justicia atendre
les demandes de la clerecia espanyola
davant de la Constilnci .S. Din que no es truene d'un deure

d'humanitat. coas s'ha (lit repetidament en el caes del debat, sino; d' n
o dó de ineticia.
-mtac
El venvor CAIDE.RON recorcla les
circurnstäncies que rencorregueren a
la discusaie, i apravacia de l'anhele 115
de la Constitueia. i llegeix una Ilista
de dio/date que votaren el dit
ticle. Refereix el qiie ocorregué ea
pr eren lar-ce 113 seit particular 3
l'article 26, dentanant la seca reglainentaci6. Ncc s'aceepta, perque horn
pensava ea la neressirat dina Ilei e s
-pecial.nvodrmbsadora que impugnaren el dit artiele.
Contesta a les allsisions que ha fet
en el seis discurs el eentinr Gordon
nerlax, sohre la seva actuaciO a la
comisan, de Pressupostos en l'any
1932, a la qua' convence perqué es
propasé, un aiegit als pressupostos
il e l'Estat, en el: quals es rec-oncena
el dret als eacerelots a que io5sin cons:• gnat% es hartes paseius. Cita moles
diputats radicals, que aleabores es pronunciaren a favor d'aquesta fórmula,
en contra de la qual només votaren
544. del; 475) que aleshores tenia la

Cambra. De manera que la majoria
Co pensava que era anticonstitucional.
Explica com la Comissió encepa
aquesta fórmuIa a pesar d'això la
Cambra rebutja després la proposta
d'ara membres de la dita comissió,
que ni tan sols havien assistit a les
ses-es sessions. Pern cap dels que impugnaren aquesta fórmula va dir que
fm anticonstitucional, sima que es limitaren a dir que no era moment
la discussió del pressupost per a aigò.
Afegeix que no es féu la llei que
la Constitució demanava, per a exsingle el pressupast de la clerecia en
dos anys, i el ministre de Justicia,
senyor Albornoz, ho recull arbitrariament quan tots pensaven que no
bestia de les- -se.
El senyor GORDON ORDAX:
Aixis és una fantasia. Aistó s'ha de
deEmlostsreanry.
or CALDERON: Quan
S. S. vulgui.
El senyor GORDON ORDAX:
Doncs ara mateix.
El sencie CALDERON: Aixà és
fácil de comprovar arnb el testirnoni
dele individus d'aquella curnissió.
El senyor GORDON ORDAX:
Però la comissió no es el Parlatnent.
El senyor CALDERON insisteix,
obstant, en que el parer de la
Comissió, de diverses tendencies politiquee, es mostea que no ho jutjaven anticonstitucionat.. Afegeix que,
a pesar de roa aqueas projecte no es
abeolutemenr just, puix que hauria
d'abastar tote els que estaven lega:mear en possessio de llar carrec el
mes d'abril de Iany Inas, pecó cal.
na obstant, acceptar-lo, perque no creí
dificuitats ai Govern i no provocar
en ell una ciivisio. que seria nerillosa.
Dernaaa, per últim. al senyor Gorden Ordax que retiri les esmenes presentades i que na obstrueixi la diseassió del pressupost.
El ser»), GORDON ORD.1X: No
obstrueixo. Tomes les estrenes sets
doctrinals, caen to5e demostrare.
El seayor CALDERON: Peral és
inútil, perque la majoria esti decidida
no deixar-les passar. Per tantt, no
te cap objecte que S. 5. le defens a ,
si na es e. de passar el temps.
el creo, GORDON ORDAN:
l per que rn., callaren SS. SS. en
Constituente?
,es
El senyor CALDERON masas que

El senyor GORDON ORDAX:
rhsla Y. S. presentava cenlenars de
Non, ',articulara i esmeres a qualsevol cosa.
El senyor CALDERON:
tres ene defensävern corn pochem.
El MINISTRE DE JUSTICIA
s'empara en co manifestat pel senyor
Calderen, per a dir que no hi ha cap
1110!:t1 per afirmar que les Corta Constituents s'oposessin a això. Afege.x
que no pot parlar-se d'anticonstitucionalitat del projec:e qua; la Cimbra
s'ha manifestat en contra d'actuesta
°vistió. Quant al concepte de hinca,
naris que 3 l ' ES:dt merr:xica es sacerdote. no hi hm ha rap Subte. Ategeac
que el Cudi Penal, en definir ets delinee dele funcionar', núblies, Melosa
també els sacerdots. Aneó mareta succeeix ami) la mejor part de la juria-.
prudencia i and ho van afirmar ~be a les Corta CommtIturnts els senyors de los RiCA i Albornoz.
ç ) el minietre d'Indústria 1
,(T,E,enrtra
c.
Aiegeix que. ultra el reconeixement
d'aquest dret, és una cosa de justicia
i d'equitat, i aquest mateix reconeixenn-n indica eh propósi de comphr
el que disposa l'aricae26 de la Coas-

Per a aquesta setmana
ZEF1RS, MANTELLINES I CONFECCIONS
de darrera novetat , a preus molt avantatjosos. a

El Barato
ZEFIR tui seml-Almagro, a ...

..•

ZEFIRS tul finisalm, novela!. a

1'00 pies.
2'75 otea.

VESTITS de senyora, crispó seda,

24' — otea.

VESTIT8 de senyora, oreo marucaln, a

44' - ptas.
pies,

VESTITS de senyor, de bón eslans, a .........
VESTITS do senyor, creditts, extra, a

6S ,

VESTITS de nen, terma marinera. de llana. a

18'90 Mes,

de llana atiperlar, Color, a

26'— pies.

VESTITS de

nen e

ple;.

DARRERS DIES D'OBSEQUIS
ALS COMPRADORS
I Aprofiteu l'ocasió! S6n obsequis de molta ud.
litat, el valor dels quals representa un

20 per 100 de rebaixa
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IL'ambaixador

TABU
EL

Anglaterra, Estats Units Després de la nota francesa
1 Japó

DELICIOf

QUE MAI NO
ACABA

fruid& a Roma La possibilitat d'un John Simon tindra
s'entrevista amb acord entre Japó una entrevista amb
tendèneies de la política
Mllssölìni i Estats Units causa l'ambaixador frail-

La reorganització de la
G. P. U. senyala les noves

soviètica
Moscú. 26. — No es parla d'altra
cosa a Moscou sino d'una imminent
reorganització de la direcció política
unificada d'Estat universalment coneguda per les inicials que :a designen en rus: G. P. U.
Si s'ha de creure les persones ben
informades, aquesta decisió hauria
estar presa en el darrer comal-es comunista de febrer. En el curs dels
debats la qüestió hauria estat netament posada per un bolxevic de vella
data: Kyrlenko, comissari del poble a
la Justicia. D'altres comunistes s . haurien afegit per a dernanar una reforma seriosa de la pulida secreta que
Ita pogut en certs moments semblar
un Estat dintre f Estat, disposar pràcticament de poders illirnitats i fer
una politica premia. Per no citar sitió
un cas, el marc de 1933 diversos enginyers anglesos fosen detinguts, segons es din, per iniciativa de la
G. P. U. sense que el comissariat per
als afers estrangers fos consultar.
Hom sap d'altra part que segons l'article 63 de la Constitució de la
U. R. S. S. la vi g ilancia de la legalitat
deis actes de la G. P. U. és confiar
al procurador del tribunal suprem de
la Unió. Aquest tribunal és dirigit
per Akulov i Vychinski. El primer
coneix be els mètodes de la G. P. U.,
car ha estat durant molt temas un
dels tnembres del collegi daquesta
institució. Es, segons sembla. per
acuesta raó que és especialment encarregat de vigilar-la.
En fi: ha semblat als dirigents que
el regim soviètic, essent des d'ara
, estabilitzat i no trobant oposició ober1 ea, hi havia interes, tant per a donar
satisfacció a l'opiniä interior (de la
'mal hom pot endevinar els eentireents per la G. P. l....) com per a
crear a l'estranger la impressió d'un
elleugeriment de la dictadura, de proceder a una reorganització general
-, d'una institució que no ha estat mai
popular enlloc.
¿En que consistirà aquesta reorganització? D'antuvi. el nom mateix
de G. P. 1:. va a desaparèixer. Els
serveis de la policia secreta constituiran des d'ara un comissariat del
I roble o seran simplement ajuntats a
- Interior. La reforma en precisaria i
> 1 limitaria ele poders. Ella portaria
:na reorganització dels tribunals la
:-In P etettaia dels quals seria acrescu-

Bergery declara pels
fets del 6 de febrer

da de les atribuciens tretes a la G. P.
U, lagoda, que és actualment l'inima
de la G. P. U., no en deixarà, perla.
!a direcció.
Es aquesta circumstincia que provoca Fescepticisme dc molta gent
quant a la naturalesa de la reforma.
¡PO( haver-hi una transformacin realment profunda d'una institució que
resta sotmesa a un mateix
Aquests escéptica fan remarcar lambe que la G. P. U, sota la seca forma actual, és cl resulta: d'una reforma, la del 1921. En aquesta época,
Lenin reorganitzà la famosa Txeca.
que esdevingué la G. P. U.
Les autoritats decidiren de reforcar les garanties deis ciutadans i dels
béns soviética El mot d'ordre hangat pels dirigente loo dintroduir en
sois els dominis de l'activitat del país
els fe/1ns principis de la revoluciä. Els
ciutadans i les organitzazions han de
tenir la certesa que llurs drets seran salvaguardats. La competencia i
el camp d'acció de la comissiö extraordinaria per a combatre la contrarevolució (és a dir, la Txeca) han
desser limitades, i la COdlliseli, reorganitzada. Alai saexpressava la resolució votada en 1921 per ronzena Conferencia del partit comunista. Pel seu
cantó, Lenin declarava davant e!
IX Congrés pa-rus dels Soviets: "Cal
limitar Facció de la Txeca a les qüestions politiques." En aquest discurs.
Lenin expressa les seves aprensions
que la Txeca, que ha tingut un paper
preponderant en la defensa de la revoluciä, ultrapassi els limits i t,o perjudiqui la revolució mateixa.

S'ha parlat del discurs
del duce del die 10

un gran malestar
a Anglaterra

PERFUM •

D' EVAPORA

e per parlar sobre La banda Stavisky
el desarmament

GEORGE HAINNAUX
(Ve de la primera Opina)
L'ambaixador tic .Fran t
ES CONSTITUEIX PAVAS
o a Ram a , con:Voix,
te de Chambean, ha ,tingut una Ilarga
Londres, 26. — El Subcomile
Romagnino,
París, 26. — Georges Hainnaux, cocon: . ersa amb Mussolini, Cut la qua' hJ11
Londres, 26 — La correspon- ministerial del desarinament, s'ha
Ilayotte,
negut per jo-les-cheveux-gris i també
estat aclarits alguns muleto:esos derivais dencia diploinhlica que acaba reuent per a examinar el continPigaglio, 1
per Jo-la-Terreur, s'ha constituit esdci discurs pronunciar pc1 Duce d
d'esser publienda simultänia- gut de la nota francesa.
Niemen.
pontäniament a les oficines de la Sudc marc , 5, jui s codera, s'hi han deter- nieta a Washington i a Toquio,
Pena també descobrim relacions rete Genérale. Rebut per l'inspector
L'ainbaixador le França conminar els v:eitables f:tts.del pacte esli- lea produit a Londres una e¡e¡s_
demà entre certs homes d'aquests i certs David, ha declarat que no s'havia esferenciaiä
probablement
pulat al Palan de Ven,‘.tia entre Itäejem' einoció. Ea !rada de notes amb si John Simom ¡ les dicen- membres de la "Surete Genérale", la capar com shavia pretes i que des
tia alustrsa t Iliougna.
reeentwent canviades entre els ces qiieslions relacionades amb qual cosa explica el fracàs de la pri- que havia sabut l'ordre de detenció
cus hem de tie:enir en els ntolins
mera enquesta, o millor, l'absènria de contra ell havia pensat posar-se
cnitincial!s pcl Duce per a justificar al- ministres d'Afers Estrangers del el rearmament d'Aleinatiya i els tota enquesta seriosa.
les ordres de la justicia.
yuas ptints del sca discutes que havien Japd i dels Estats Unas. En els desigs exposals en la nota franDes de lela uns quants dies que la
No cal oblidar que Niemen, per
impresSiOnat la premisa fdalliCS2, C9Cd- medis polilies britänies hom
cesa seran probablement exalta- exemple enmara que empresonat, no premsa parisenca assenyalava Hainra que ens scnialen esirartys i probable- esta 111111y Lie veure en aquests hals en el curs d'un serie de
naux corn a l'home que havia donat
ha estat interrogat.
ment 5101 exPlicats en la infornorció ar- documents alguna cosa trequiva- converses que imurien de celeels xecs a Bonny. El divendres pasLa desaparIcf6 de les Joles
rbada do Roma. El que is importan' Oc lent a la conclusita o alinenys
sat ja intenta iugir ¡ es refugiä a
brar-se.
Almas de la fugida de Stavisky cerdemarcar as que els nrivols que sembla- a la prornetenpa d'un pacte de
S'assegura que aquesta settna- tes joies han estat venueles o posades ea Boulogne-sur-Seine, on tenia un doma
ven congriar-se de utah co l'horitga no agressid. Sens duble es feliHainnaux ha d'ésser interrogat
na tindrä lloe 1151 Cunsell de mi- garantia Després de la mort del "patró" cili.
pel jutge Ordonneau, i estb per ara
fronee- italia s'aan estoart aviar, per sor!. cita de Ud, alte que pot consolinistres per a tracia' . de la qües- de seguida han circulat per Pares i al- acusat de suspecte.
Es ciar que cal fer reserves per la fordar la pau al Pacifir, peal horn lid. Sembla que dijous, als
tres llocs joies que no han estat retro111a de yovern d'idilio , pera no es PI
no eslä cense aprensiú sobre les mutes, Johre Simon detuanarit
Les Jales de Starisky
deixor destar • salirle, pel feliç resteltal
conseqiiimcies
d'un
esdeveniment,
París, 26. — El perit en joies enEnjornament de la disenssiú so- hades ines aún les persones susceptibles
de J'entres:1st a ..VassolUn - Chomorun. Los
tones relacions entre tramo i ido ..sobrelot des del punt de vista bre la nota francesa, a cunse- d'haver estat barrejades a les traneac- carregat de l'assumpte del descobricions?
Quins
si/ti
els
indrets
on
cal
busment
de les de Stavisky, en un esessencials per a jor Pan europeo 1 la lean- del comen; brititnic.
qüencia de les preguntes formuPer comprendre aquest estat lados per diputats de tots els car-los? Al cap de la Ilota cal citar tabliment londinenc, ha examinat
quibitat mediterrgnia.
cinc
temes
de
evidentment els ilustres
aquest mati les dites joies, i
Espanya, des d'agnest P lint de visa, d'espera cal recordar que és per
parta:.
l'estat mejor. jOn ¡ amb qui seis ha identificat algunes com a pertanyenta
esta interessada que hi hagi cordialitat respondre a un desig dels Estats
Aqueela eettnana deurä acla- vist sovint abans i després del Cri/r.1 a l'estafador.
de relacions connotilat dacció entre Unas que Anglaterra va denunl'actitud del Govern [iil- Aci no acusen/. Fem una Mista que conPer altra part, l'artista anglesa del
Paris i Roma.
ciar en 1 9 21 la seva aliança amb rir-se
No sabe m si el disctors de Mussolini el Japó. Aquest va irritar-se gles. i es creo que es podrà arri- té Inés noms innocents que culpables, Teatre Empire, que empenrora a l'esmentar
establiment aquestes joies, per
pera
tots
els
personatges
de
la
qual
seFrança
i
fon pronuncias amb fins electoral: O si
bar a una entesa amb
molt, car litigue la iinpressió
encärrec de Romagnino, home de conrien interrogats amb profit.
les pa,.aules asusten lat'S culta que el
a l'Extrem amb Hiena per tal que la Confetrohar-se
isolat
iianca
de
l'estafador, sera interrogada
Es d'antuvi Tribout "director del
peasament, pera no es pot deixar d'obrencia de Ginebra reprengui la
"Frolic"; es administrador del Cercle per les autoritats sobre aquest punt
servar que el cattrniment de la termos Orient. Els anys pressaren sense sera lasca.
Internacional—que encara no ha wat de l'assumpte.
francesa 1 del govern de Praya—prolm- que el sentiment s'atenues. Les
Diversos rnagistrats i policies giclausurat, encara que dos membres de
blement des/ris de consultar el ¿junt peripecies que la Conferencia
nebrins han expressat la convicció que
la direcció siguin ja empresonats.
d'Orsay—ha estat modera i correrte ner naval tripartita de Ginebra en
el
famäs estafador Stavisky estigui
sen
associat,
detingut
tarnel
Es Cerf,
tal d'evitar que l'incident prenguos pea- 1921, després de la Gonferimeia
be; després, Reixer, un dels grans co- a Ginebra a final; de Eany passat, a
porcions i se'n dificultes la solució.
Un problema de mal reque litigue lloc a Londres en
Fobjecte
de dipositar en un Banc
manditaris; Schmid. no altre associat.
Des de ja uns guatas anys, la diplo- 1 930, posaren ett avich:licia les
goldre
Afegim-hi altres noms que hom mur- quena ciutat una part de les seves
micia francesa no ha regatejat es/orces sospites del Jipo, alai que la
mura en el "medi", els d'altres grans joies.
Qualsevulles que siguin les preci- per a minorar les relacions entre eh dos sera resiedéncia les pressions
magnats de cerales i de simples compar- DIrnissId de Proust
sions que ens noche els Próxints de- paises. Per aixa el discurs de .1Insso- alguna regada conjugades d'Aleses, gent que hom troha en els tres o
creta relatius a aquesta reforma. hom litti sorPrengue i /torio fet temer que les
El president del Comité republicà
glaterra
¡
els
Estats
Unas.
quarre indrets cm han circular les joies. del Cometa; de la Indústria i de l'Aha de constatar que el fet mateix que coses tornessin a l'estat tut quol. es ¡roEn el edellicto sino-japones.
Gugenneina Gestorfer, Gichel, Grous- gricultura ¡ diputar pel Departament
el Govern procedeixi a aquesta reor- baren abans que De Jouvenel ocupis
seau, Roquebert, Garfunkel, Jalabert. d'Indre i Loire, M. Louis Prou_st, ha
ganització es un simptorna de les no- l'antbaixcrda de Franca a Roma. L'entre- i esperialenont atieb referencia a
ves tendiacies de la política general vista de Chtonbrun ami, el duce ha rin- l'ocupache de 3Ianxúria pel Japä
Abecassis l'algeriä, Sernmennovitx. Tse- presentar la dimissaa del sea cärrec
soviètica. Horn ha assenyalat les con- gla a eranquillitzar els chnnis oit's
Ter, de Hannover. Alec. el comandant. de President del dit Comete.
¡ a la ennstittició del Manxueno.
cessions ices als camperols en els quiets.•
Elupmann, el denti s ta. i afolter.
nd Iii ha dithle que la Gran BreEl senyor Proust basa la seva retres darrers mesas i les esquerdes
No es tracta duna acusad& Hi ha enlució en que can que- el neu nona
La noticia de Roma—que té ct ride nt I a nya ha adoptat una actitud
Les eleccions en els r2gints dictato° l' enes en el sistema colfectivieta
un caracter afiebis—ens assabenta-ment destinada a platine en gran ma- ria/3, sense lloc per a les oposicionts i en aquesta 'lista gent honorable. Diem
ha
estas barrejat entre els dels corle
agrari. Hon/ sap també que el segon que itdhite sobre la qüestió del desarmales persones que hem plicats en Eassumpte Stavisky, volia
aix6 vil scn.se control deetiu sobre la sinerrdat nomas que totes
t e- recobrar la seca llibertat dacció.
pla quinquennal. a la diferencia del turra hi ha possibilitats de conciliar la nera els Eslals 1
cual
podrien
ésser
consultades
cae
qual titar dels stdragis, ferien 1111J imaereixer el ressentiment japoprimer, preveuen l'aixecament del ni- tesi francesa amb la italiana.
portancia onelt rehnirm i els resultats tes saben coses susceptibles d'ésser in- Bardl de Fourtou s'enfada
nes.
veil de lee. masses. A l'exterior, RúsLa importancia diana eventlialitat
teressants.
s'han
daccollir a benefici d'inventari.
per() heus set 1111 0 els anglo- ms
sia també ha entrat en el concert de gran i pol considerar-se decisiva per a
"Le Journal" dóna cortante que la
En el Cas de les cleccions de Mamen- Els talons de xecs
les potencies europees.
aseisteixen
a
un
¡trust
ament
presencia al Palau de Justicia del gede
la
Conferncia
de
Ginebra.
En
la son.
ye a Italia, com da les del mcs de tetanç
sobre
aquest
punt
no
é5
L'enquesta
neral Bardi de Fourton ha donat oriinteriu de la Pan per l'esperat desarma- nipd-america. del qual ignoren de l'any passat a .-llemanya, hi ha una
per?) en pres- cosa interessant de rnnur,or, ; es que rnes faca?
gen a diversos incidents.
tncid . /s de desi tia r que aquesta terna- el tiesealidelliment
Tenias l'inspector Ronny que rep
El defensor del general ha protesuna
realltat.
senten
les
gratis
polencialitals.
iat
nitat d'idees . sigui ot
els dictadors 910 poden deixar de basar una part dels M'm e de man5 de Haintar contra la presencia de forägrafs
que zilli- el SC9 poder en la votionat Pupa/0r,
Roma, 26. — Ala circols P olitics es Etui revenen especialment
nana, "Jo-les-cheveux-blancs". Te- i periodistes, i ha ict que aquests
declara que en 'l'entrevista celebrada beral de l'aprensid d'un conflicto a ilestada tnés o mettys sinceratnent ami> nitn aquest mateix Jo que continua abandonessin el lloc en es trabayen.
entre Mussolini i l'arnbaixadur fran- armat en el Pacific amb els Es- un sionulacre d'eleccions. O sigui que en- servint-se de xees no lliurats. Tenim
En sortir del despatx del jutge, on
cas a Roma, M. de Chambrun, el pri- lals Units, el Japó va a poder cara que la democracia sigui material- els xecs trohata a casa de Gaulier se li ha notificat l'acusaciä que sobre
mer ministre italiä el posa al corrent aplicar les seres energies a tirar ment abolida, en certes nacions, espirt- cómplice de Rornagnino. Cal, dones eli pesa de tràfic d'influencies. l'exconsultar Romacnino. Hainnaux, Gan- general s'lla trobat davant d'alguns
Despres de l'estadística publicada so- del sentit i de 1. r.bast dels acorde endarant i perfeccionar el seo tualment no ha estat destrutdo.
Roma, 26. — Les eleccions per a la lita inspector Bonny.
bre les exporfacions, la qual deonostra danubians. Igualment Ii parla del pro- desenvolupantent ecoilómic. nixi
iottigrais, ¡ en el paroxisme de la ira
blema de • les relacions franco-italia- cm lambe la seva política d'ex- designació de nous diputats se celebra- L'a5988Sina t de Film»
una considerable diferheia en tilen:l's
s'lea dirigit contra ells, i ha entaulat
ren abur cense incidents i en mig dc
relució a rany passat, l'anuncj de l'con- nea, i examinaren alguns dels punts portaciA comercial a Xian.
un cos a cos art./ti un dels repórter
per
apodey
Horn ha mort Stavisk
pitjorament de la sttotació del Reichs- traztats en el seu discurs de diumenrar-se de les joies, dels talons de i han caigut a terra tots do'.
1 aixe es prúdueix en el tito- gran etuniasme.
ge
passat.
totes
el
resultar
detente'
a
no
sorprjai
.
llests
ací
uno
n
I1C•
CO
bank
xecs i lambe, sens dubte, per trasAis centres oficials italians s'asse- ment que acaben de fracassar les provincie5:
qKcutnia j9(1 .1. 10b1C. A111b OiX( 1. CS vea que
nuillitzar els que, en cae que el
g ura que ies reaccions inquietes de les negociacions recentment. coElectors inscrita 15.433.535; votants, gangster hagués anat a l'estranger ,
la Politica , ara bellicosa, ara ultradetna- latpinlia francesa davant els esdeveni- meriendes a Lendres entre els
10.045.997; a favor del Govern, lo mi- hagnessin quedat deshonrats.
gógica, del govern flar.1 ha ir: an gran
mal a Alcma nya, que colma pot adqui- ments de Roma, no poden procedir representante del Lanceeshire i lions 25.51 3 ; en contra, 55.203 ; diverHont ha mort el conseller Prince
sinó d'interpretacions equivocades.
els delegats dels cotoners japo- sos, 1.219.
rir mujer, propoecioo::.
la vetlla d'un repon que anava a
Es fa observar que Franca i Italia ilesos.
El plebiscit nacional sembla resultar lliurar ;obre l'afee.
Des del pum de vista cconamic, cl goLa situació no deixit d'ésser mes eloqüent si es compara arnh els
vous hitleria no pot glorie jar-se d'haver estan ara dacord • sobre una qunsrelo és hiele d'inscriure abans que
o sigui, la independenCSiCt ntes atYlltiatiL . S que els seas pre- lii
fleticada i l'esdevenidor de la pro- resultats de les eleccions celehrades eis tot, en la Ilista de persones a intercia
austriaca
i
els
mitjans
de
proleanys 1924 i 1929.
decessors, eIS quals almenys sabien tutedieceiö
coloriera
;inglesa
es
traba
rogar
tots els que hem citat abans
gir-la. Sobre el problema del desarEn l'any 1924 els elector; inscrits els de l'estat rnajor, els dels xecs
lar millor els interesses nacionals.
eondieions preväries.
marnent, s'assegura que el pum de
votants
(oren
7
mi els de les joies.
Berlín, 26. — Acui ha estat publicat vista italia esta mes a prop que qualPel que es refereix di neeireit ere. 12.069.336: els
1 0 Per 1 00.-lions614.5,gue3
A la llum d'aquesta Dista, hom poel halan; del Reichsbank, que demostra
eines, ets cotons japoneses te-

París, 26. — En la declaracbf,
: -estada davant la Comissió
enquesta sobre els fets del 6
:e febrer, el senyor Bergery clonä
detalls sobre les diverses orgaMtzacions de dreta i respecte de
la conversa amb el senyor Patenotre ha dit que en ella s'havia
dit que era inevitable un cap de
mä. i que si el Govern no desarrnava algunes organitzacions .
., eria inevitable l'armarnent
:es forces d'esquerra d'extrema
.,squerra:
El testimoni ha afirmat que
:.o havia demanat mai al sols, ecretari d'Estat, ni a cap altre
funcionari facilitats per a armar
rap mena de l'oran.
El "front cornil" que dirigeix
senyor Bergery no posseeix
ap armament, el testirnont
firmat que la eampanya de
premsa dirigida contra ell no te
altre objecte que facilitar en
cenia manera l'armarnent de les
...rganitzacions de dreta, que
• itilitza el Govern d'Acció Nanona' per a preparar un segon
cop de Fila.
Finalment ha declarat elle si
no es desarma les organitzacions
de dreta, es un deure de les esquerres armar-se també.
Després la Comissió d'enquesta ha escoltat la declaració d'una
persona que es trobava el 31 de
gener en un cale i sentí que un
grup d'individus tractava de
llançar bornbes contra la Cambra de Diputats.
El testimoni avisà el ministre
de l'Interior.
Li han estai presenlades algones fotografies i el testineoni ha
eregut reconèixer un dels n'outpals: es tractava del senyor herillis.
Portal per un inspector al donticili del publicista, el testimoni
no ha reconegut aquest darrer.
—

HA MORT EL CELEBRE

ALMIRALL ALFRED
ACTON
Nàpols, 26. — El senador almirall Alfred Acton ha mort a l'edat de t:i7 anys.
Durant la gran guerra exerci el cornandament en cap de la placa de Brin¿latí i de les unitats Iligueres de la base
de l'Adriätica.
En maig de 1917 dirigí l'acció de les
forces italo-britäniques contra els navili % austriaca en la qual resultà amb
a yudes d'importäneia el creuer austríac
"Noyara".

Les eleccions
italianes
blues per a la
designació de
nous diputats

El balanç del
Reichsbank
empit j ora

Diumenge queda resolt el conflicte de la
indústria de l'auto-

que la seca situació s'ha agreujat lleugerament.
En efecte. El dipósit don és de
244.991. 000 marcs, la qual cosa suposa
una disminució de 20.0 00.000 de meros
en relació amb el balanç publicat Ultirnament.

Von Papen passa per alt
les qüestions politiques
Berlín, 26:— La "Gaseta de la Borsa", de Berlín, publica un anide del
v:ce-canseller von Papen en el qual
diu especialnient que los temptatives
danimació mútila uit Veconomia serien infinitament més fecundes si es
deixessin de banda les combinacions
politiques per a col-locar-se únicament
en el terreny económic.
La capacitat creixeut de la vroducció a tots els naisos indus:rials exigeix necessariantent una organització
distribuida de manera adecuada en extensos territoris económica
Es, per exemple, indispensable establir a l'Europa central, per clainuo
de les froateres espais económics ente
permetin establir un ntillor equilibri
entre els oroductes de la indústria i
de l'agricultura.
Es tracta únicament de s aber quants
hames d'Estat trobaran l'energia que
cal per a fer- s e carrec d'aquest asper.e del problema.

sevol altre punt de vista francés , i que
Italia ajudarà es proposicions de Franca per a garanties •concretes d'execucia,
En l'allusió al revisionisme hongares tampoc es veu un obstacle a una
intelEgencia ama) París i els seus
aiiato. L'actitud d'Itàlia sobre aqueas
assumpte, que a França sla considerar prematura i intempestiva hauria
ti:1cent especialment per iinalitat tranqu:llitzar Hungría i treure-la de l'esfera d'Alernanya que defensa les seves
reivindicacions nacionals.
Per tant, les recents declaracion.,
dcl senyor Benes es consideren a
Itälia com a satisfactòries, i es considera que l'actitud moderada cae ha
ares el ministre de N. F.. de TXCCDSlovaquia. marca una neta comiere/ese',
de la situació i del real abast dele
recents acords.

1Y111 01011101 11111
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París, 26.— El ministre de Negocis
Estrangers, senyor Barthou, sortirä
demä a les 915 d'aquesta capital anib
direcciO a Brusselles.
. El senyor Hymans oferira un grao
banquet al seu honor, i el senyor
Claudel. ambaixador de Franca a
Bélgica, donan també una recepció.
senyor Barthou abandonara de.
ritä mateix Brusselles a les 20, per
Mellar a París.
Sobre ag ites t viat g e corren rumors
contradictor:5, entre elle que seria
S'HA SIGNAT UN PRO- ajornat "sine die", Però vach ha estat
desmentit.
TOCOL ECONOMIC ENTRE La visita de Barthou al seu collega
belga ti Einmortant significar de conU. R. S. S. I ALEMANYA firmar la bona amistar entre els dos
Berlín, 25. — L'Agència Aletranya palios, q ue el darte,- discurs de De
comunica que les negociacions econòmi- Broqueville semblava haver alterar
ques que es venien celebrant entre 21 una /Idea .
govern del Reich i la U. R. S. S. han 4•44~4~~4444444.•
acabat en la redacció d'un Protocol
sial que conté el Reglament per a 1934. Llegiu LA PUBLICITAT
Figura en el Protocol un Conveni relatiu a les relacions amb el Reichsbank
Propagueu-la!
i un Conveni juridic en materia de
vises.
•444.4414.44414441~666641466

nen sobre els eotons angleses el
dable avantatge de la prnximilat
geogräfnm i la inferioritat del
del preu de revingut.. Nevil ie
Chamberlaill. CSIM'ellen de l
li iquier. assenyalava a Ne w
que una de les graos difi--castle
cultats de Irs negociacions
merrials anglo-japoneses residen
en la diferencia de nivells d'existencia deis l n brers d'ambdds paisos i en les reperoussions que te
inevilabIPIllelli 1111a Illä d'obra
hiera la P11 el jrei de les relaCi011r,
vornereialS.
/10-01/1eiriwies a
indfistries japoneses pro1ieil
visionades colö en brtil pele
productora (lela Estala Cnil s poden atigInentar considerablentent
la competencia als [Atirante de
elancliesler no soltement a Asia.
ein 01 l'Afriva ¡ fins a la conca
metlit err ',tuja .
Sian aquesles possibilitats que
lenen rad de temer a leoldres
que expliquen en gran pan l'indiactilible malestar que els acords
publieals a 'foquio ¡ a Wostlington han provocal a Londres.

Els vota favorables, 4.724.615, o Sigui el 62,5o per ion, i els contraris,
2.633.259, es a dir, el 34,50 per ton.
En l'ativ 1929 els electors inscrits eren
05 1.962, - i els votants 8.652.846, o sigui el 89.63 per roo.
El total de vots favorables emesos
fou de 8.5o8.6o6, es a dir, el 98,33 per
cena i els vots contraris 136.27 0 .

La reorganització de
l'execit estonià per
reforçar el poder
constítuit

'L'Hin, 26. — Als centres autorituals d'aquesta capital s'assegura que n'oil aviat ei procedirit
e una reorganització de l'exercit
estima', de contovtitital, amb una
sistema territorial que dividirä
el palo, eles del pule( de, vista militar, On stIll regions.
Aquesta reorganitzarid implicara 1111 important moviment deis
cape inilitars.
La depuracI6 de Centres
politice
LES SECCIONS D'ASSALT El elovern continua desenrotHala III sera acciii ainb robjecte
NAZIS HAN COSTAT 41A
depurar ele Ceni res pollties
891 MILIONS DE MARCS f le lote els elements subverslus,
i especialinent d'atabes combatenis de la guerra de la indepenEstecolna 26.— L'òrgan del partit déncia, que provoearen reeentsocialista suec "Social Demokraten" , inent un movinient sedicids de
publica en el seu número d'avui una tentlenda nacional socialista.
informació part de la qual és e6pia
Relacienat amb aquesta labor
de la revista alemaDva "Der sa Pons",
relacionada ami) les lespeses efectua- eteaba d eproinulgar-se un dedes pel goverie del Reich per al sos- , rel pel qu'el s'autorilza el miteniment de les formacions hitlerianes nistre de l'Interior a proceihr en
Segons el dit diari, tan sois el man- els rasos que s'espeeifiquen conteniment de les seccions d'aßsalt i nro. tra els inembres d'aquells parlas
receló hitlerianes ha costat durant el l'aellvilat dele qtials estä prohinassat alee la quantitat de 891.538 000
mil a conseqüència de ¡'esmares, que lea estar satisfeta pel Tre- bida
litt de guerra.
sor.

drä estudiar les principals vistes seguides fins ara.
Pista SemenovItx
Un !tome dels jocs i de les 10ie s.
tot a la segada, que és encara indicador de la Dolida i CO relució amb
certs medis de Constantinoble i dr
Rússia.
Despees de vuit anys de vida comuna, es va casar de sobte , va escollir Dijon con/ a fi del seu viatge
de noces i s'installä al mateix tren
de Prince. Coneix l'estat majar i coneix tots ele dels "Frolic's - i de 1-Internacional'',
Plata del ganivet :7 ::
Horn creu reconaixer Romagnino
com el comprador del ganivet al hassar de "L'Hotel de Ville". Romagnino
respon que era a París el dia del crina
Alee, no impedeix la compra del ganivel. Això tampoc contraria la pista Simonei itch.
Plata de la Plaça Bou-

cicaut
El guarda de la placa Boucicaut ha
vist loo homes espiar el conseller
Prince i creu reconehter en un d'ells
un enembre de l'estat majar.
Aquest testimoni no treu importancia a les dues anteriors.
Plata de l'auto Trlbout
El cotxe "Chrysler", de Tribout,
després d'hatee estat al gag atge Reiser, a Fontaine-le-Part. batirla anat
a Dijous e! 20 de febrer. Henil parla
també del " F ond" blau que ha estar
ti es dies absent del garatge.
I serà sempre els mateixos noms
que tornaran.
Tetes les platee s'aJunten
P einä d'altres pistes seran indicades i totes portaran al mateix medi
i donaran cona a caps els mateixos
homes.
Hom es troba amb den handes, en
den medis, que totes shan de salidai es temen. El niedi es solidare.
Té la seca Bei que és el silenci. Stavisky, detraen den anys, s'ha burlar de
la justicia, de les persones honrades,
i ha muntat afees gue eren mestres en
el seta genere.

mo bil dels E. U.

Washington, 26. — El gran con.
flete sorgit en la indústria de l'automäbil, que amenaeava provocar una
vaga de mes de 3o0.000 obrera i que
a mes posava en perill el programa de
reconstitució del president, senyor
Roosevelt, queda resolt ahir, diumenge, després de prolongades negocia.
cions entre representante patronals,
delegats de Treball i obrera de la dita
indústria.
Un dels principals obstacles amb
que es topava era la negativa Uta
(-triemos patronals a reconeixer el
dret d'associació dels obrers en el
"Front i insistien en que
es mantinguessin les bases anteriors
de treball d- Unions gremials", el
control de les quals estava a mane
dels funcionaris de les companyies.
Les negociacions s'han portat
terme sota la direcció personal del
President, i han acabat amb e( triond
deis obrera els qual s , en el succestiu„
es trabaran en completa llibertat d'as.
sociar-se collectivament i incorporan
se als Sindicats que els sembli.
FI fall ha e:tat acollit favorablement per la majoria dels obrers, i no
ha ocorregut el rnateix arnh un considerable nombre de patrons que es
estaven descontenta, encara que se
sotmeteren, disposats a complir l'aeordat.

EL PROCES CONTRA GER.
MAINE D'ANGLEMONT
París, 26. — Aquest naati sla començat a veure davant del Tribunal el procrs seguit contra Germaine Huot, toreegoda pel nom de Germine d'Anal,mont, que assassinà el seu amant senYor
1)e Causeret, que llavors exercia el càrrec ute Prefecte del departaretatt
Bouches du Rhone.
Hom calcula que le vista 4, la 48"
durara diversos dita,
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BARC E LO N
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Visites. — En absència del senyor presiden', el senyor Alevedra va rebre les següents visites:
Senyor Santroma, del Vallas,
acompanyat del senyor Gales,
amb una comisaba per tractar del
problema del v1; el Coneell executiu i el Comité comarcal del
Partit Republica Dei/load/tic Federal, acompanyats del diputat a
Corts senyor Joau Ferret j pel
diputat al Parlament de Cataltinya senyor Joan Mora; el diputat
doctor Aiguader j el vocal del
:Tribunal de Garanties senyor
Sbert.
II preu de la ferina I del pa.—
Ahir a la Generalitat fou facilitada la següent nota:
"Part de la premsa local del
Iba 23 s'ha fet ressò d'una nota
de la Elige dindustrials Elequere. en la qual s . acusa de par_
tialitat el cap de la Secció provincial del ministeri d'Agricultura en fixar els preus de la
ferina j del pa per al mes de
mara.
Es cert que a la ferina se li
asigna el preu de 73 pessetes
com a limit maxim, cense que
aisb vuigui dir que els fabricante
comerciante hagin forçosament
tle vendre-les a aquest preu, con/
aixi s'ha pogut comprovar per
les investigacions fetes 1 declaracions rebudes de les entitats
oficials relacionades amb equest
afer, que evidencien el fet que
durant el proppassat mes ae febrer les farines de classe cuneta.
Usuals en la panificació, procedeixin o no de la regló, slan
venut a un preu promedi de 70
pessetes els 100 quilos , cense
que fins a la data es tingui coneixement que les fabriques i
magatzerns manquin de farines
Ii'aquesla classe i preu, ans al
contrari degut a la paralitzacio
mercat hi ha existències suficients.
Com en circumstancies anteriors i anàlogues, els calcula
efectuats i aquest preu de 70
pessetes han servil de base, d'acord la Secad) arnb el conseller
d'Economia i Agricultura de la
Generalitat, per a la taxa que cha
establert a la ferina i al pa, i que
ha permès, sense perjudicar els
industrials flequers, no pujar el
preu del pa com aquests pretenien; pujada que, sense un fonament irrebatible, ropinid en
tot moment veuria amb disgust i en les circumstancies actuals seria inoportunna.
Disposat que la taxa es fixi
mensualment per les dades adquirirles del mes anterior, no pot
adduir-se l'alterarla que posteriorment pugui experimentar el
mercat d'alaa o baixa, que obligarla a una taxació diaria.
El conseller d'Economia i
Agricultura i la Seceiri provincial
d'Agricultura, amb estricte esperit de justicia imparcialitat, han
de procurar no lesionar els interessos dele industrials flequers
farinaires. pera tarnba els no
menys respectables del públic
consumidor."

panys. Entre aquells lki ha tres
cotaissaris i vuit inspectora. La

resta sáti agents. Els han estat
concedits quinte- lijes de termini
El Butlleti Oficial de la Ge- perquè puguin possessinuar-se
neralltat. — En el beu número dels nona càrrecs a que han estat

(Fallir publica el següent sumad:
Presidancia: Llei autoritzant
diverses addiciona al pressupost
per al primer trimestre de 1 U 3 1,
anib motiu del !raspas dels Serveis d'Indkietriee j del de Sanitat
interior.
Llei relativa a la forma de no_
menament del .‘ jutges i procuradoro municipals i llora suplente.
Llei prorrogant per sis niesos
el ternimi concedit per la de 8 de
llenen detiguany a la Comisan)
encarregada d'eetudiar ele probleines referente a leb finalices
inunicipals i a les exacciona locale perque pugui realitzar
seva comesa.
Cultura: Ordre creant ainb caradar permanent diverses Subponències dintre el Consell de
Cultura.
Ordre convocant un colWUrS
per a la provisió d'una placa
d'auxiliar d'Ensenyaments generals a l'Oficina Tècnica de l'Escola de Treball, de Barcelona.
Economia i Agricultura: Decret creant, al Departement d'Economia i Agricultura, la Comissió surera i fixant les funcione
que secan de la seva competencia.
Departament de Finalices:. —
Seccid Técnica Administrativa:
Anunci de pagament de impune
de les Obligacions dele empreslile intelprovincials, de la. Caixa
de Credit Comunal, de la dissulta
Mancomunitat de Catalunya i del
de 15 milions de pessetes de le
G enera lit al.
Comisaria Delegada a Lleida:
Circular adreçada a diversos alcaldes de les comarques tiradalenes.
Recaptació de Contribucions
de Girona: Edicte del recaptacior
de la zona de Figueres.
Juntes Municipals del Cena.
BelaElectoral de Catalunya.
ció deis ciutadans que constituiran les Juntes municipals del
Cena electoral de Catalunya durant el bienni 1 9 3 4-1 933.
Ad in inistr unió Munic ipa I. —
Edictes, subhasles concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Sentancies 1 edictes.

destinats.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS PATRONS
Federado> Patronal de Perrucriara 1 Perruqueres per a So nyores de Catalunya. — Aquesta
enlital celebrara assemblea general extraordinaria denla, climorros, a les 22 11(1 1'es . ele P ri
o ratbria i a les 2 2'3 0-meraconv
(le segona, al seu estatge
n ntrrer del Consell de Cent, número 262, principal.

ELS OBRERS
La Germandat de Cambrera de
Barcelona ha constituil Ins seva
Jimia directiva de la forma segiient :
President, Pere lacepresident, Joan Dupré; secretad,
Juli Gerard; vice-secretari. Candi Pérez ; 're p oner, Guillen/ Cabal; romptadar, LInOs Carb0;
vocals: Bonaventura Casanoves,
Joan Veguer ¡ Josep Rosales.
Flores de consulta: Presidimcia i Tresoreria, de quatre a sis
de la farda: Secretaria, de set
nr Vi: n !.
Sindicat Obrer Indústries de la
Fusta. — Tots els treballadars
de les Indústries de la Fuata
avisats que aquest Sindical, igual
que trits els que s'allotjaven al
,mrrer All de Sant Pene, sha
Iraslladat al carrer d'Anselin
Claver, 9. També s'advettiex
tots els interessats que la Junta
¡ Comissinns atendran els SellS
companys tolo els dies, de sis a
vull de la tarda, per a tina recta_
meció relacionada amb el treball.

FULL DE DIETARI
Problemes i soluciono
Si es veritat (re en tots els diaris
trobeu la nova del plante¡ament d'un
conflicte o altre, coreé remarcar que
també In trobeu la nova de la solució
d'alguns. Si no fos abrí, temps ha
que el món hauria acabat per atufament de totes les seves indústries. Es
promouen maltea vagues, pera tard o
d'hora totes troben una sortida i el
treball ea reprèn en condicions minora o normals.
¿No calla que prengués la ploma
per fer aquesta conatatació? Es possible. Però el negre pessimisme que
segreguen alguna diaris inclina a
aquesta mena de descobertes. Evidentment, no vivim en el millor dels
pera de tant en tant convé fer asánent que tarnpec vivim en el pitjar.
Hi ha molts problemes, masas problema! Tanmateix els hornee que suporten les responsabilitats d'aquesta
hora no deixen de trobar algunas soluciona. zSolucione mediocres, pegats
transitoris, cataplasmes que alleugen
el mal tense arribar a guarir-lo del
tot?
Naturalrnentl Cap equip polític, ni
sociològic, ni econòmic, ha tingut la
sort de descobrir pan:leeos d'eficàcia
perdurable. I si en altres èpoques hem
vist que determinades solucionas duraven dècades i fine seg'ea hem de començar a adonar-nos que els metges
d'aval, per savis i deseca que siguin,
han d'acontentar-se arnb resultats mis
efímero.
El que xoca en aquesta impaciencia d'alguns hcmes de dreta és que si
eis demaneu: "Be, clanes, vas Govern, que farfeu?", us responen: "Ja
veureu, nosaltres, els conservadora, no
podem adoptar solucions radicals i
enèrgiques. Pero els homes desguerra, que no tenen compromisos, ni
eis ve d'un pana, podrien fer coses que
de moment esverarien la gent, pera
que al capdavall beneficiarien tothom..,
o gairebé tothom...*
I si, després d'escoltar alguna d'aquestes soluciones vosaltres els demaneu: "Pera vas i els vostres, si les
esquerres feien abra, protestarle-u?"
Us responen: "Es ciar; ¡quin remei
ens toca? Si som conservadora."
Caries SOLDEVILA

Trihunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Secc,I, Primera es veié Uela
casta contra Josep Botana, actieat

d'haver robat, pe! "procerliment del
gat", mil dues-centes pessetes a un
individu. El fet ccorregué al cartee
COMISSARIA GENERAL
del Cid. El fiscal sollirita que li fos
aplicada la pena d'en any i un dis
D'ORDRE PUBLIC
presó.
.gr A la Secció Primera no es
Aliir al niafi el senyor Josep
nabaixet, propietari del foro de veie cap causa.
A la Secció Tercera va com.
pa del narren de la Diputad...),
i Altes, acusat
número 426, on fou col-Meada paréixer Josep Codina Tot
i que el
d'un delicte (t'estafa.
una bomba el dia 4 de febrer, proccesat va »egar els Íes que li
estig& a la Comissaria General eren atribuits, el iiscal dernana que
d'Ordre Públic ¡ en roda de pre- li loa imposada la pena Je quatre
sos va reconeixer, sense titube- mesos i un dia de preso.
4. A la Secció Quarta comparejar, els germana. Solo Ortiz cola
a dos dele sabotejadors que ha- gueren Francesc Jorba i Carlee Mervien entrat a la fleca i conocel cal, acusat) fl ' un delicte traixecament
de béns ocorregut a Terrassa. El
la bomba.
* Ahir a la nit sortiren cap Peral va demanar per a cada un
de la pena de tres
delle
a Madrid els senyors Cambia /ilesosl'aplicació
d'arrest i tres mil pessetes
Rebota i el ministre de Marina. multa.
* Ahir al mati es van rebre
a la Comissaria General d'Ordre
VARIA
Palio les ordres de trasllat
35 funcionaris que brin estat des La polka va posar a disposició
tints a diverses ciutats d • Es- del Jutjat número set, que el tella

teclamat, Didac Silvestre Pérez, (al
"Sopes", acusar disser el que capitanejava un grup que el niel d'octubre de 1931 atempta contra Damas
Campo= i Joscp Ten°.
La guardia civil de Santa Colonia posa a disposició del Jutjat
número 8, que el tenia reclamat, Josep Porras Gamez, cl qual ceta
sat de diversos robatoris realitzats
en algtines cases d'aquella població.
L'eapecialitat del detingut éç robar
després d'haver entrat a le= cases
trencant els barrots de les finestres.
A casa Seva foren trobats diversos
objectes rol/ats per aquest prozediment.
Diumenge fon posan a diariosicj,l, del Jutjat de guardia :loan Soria Lucas, un dels autors del tobat o ri a [ni armada realizzat a casa deis
senyors Sert. El detingut repetí davant del •Tutiat les declaracions que
ja són coi/emules Fron tancat al ca tabús, rigoro s ament incomunicat, a
disposició del Jutjat :Minero quatre,
eine és el que instrueix el coman
Arab e! detingot passaren a disposiobjectes robats i reció del jutge
trchats en una casa del carrer de

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

Wens 1 vells
jpoden calmar Ilurs dolors miste perill de cap mena amb el
VERAMON. Degut a la seva composició química nova, el
VERAMON no ataca el cor ni perjudica per res l'organisme. Es
jser aiitb el calmant de dolors recomanat sobretot a /es persones
ildicades o de constitució feble. E/5 nens de menys de set anys
,ramiten pendre noms mitjatauleta,dosis que resulta ja eficaç. Aproine voitit també els avenços de la medicina; contra el mal de cap
p de_ chicha! prengui VERAMON, el calmant de tota confiança.

VERAMON
de 10 i 20 tauletes
Sobre de 2 Milites

• Tubs

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Dos divorcie: Marmal contra Coll, i Edle, Ribalta i
Grau contra Doiors Carcereny i
Elies i ministeri fiscal. Malor quanErederic Puigmarti i Ra tort contra Ramon Miguel i Cavaller.
Sala segona. — Pobresa: Mare S o.
len i Altan:ira contra Tosen Mas i
Earguell. Incident: Lluisa Ro/lla g uera i altre= contra Companyia General
le Ferrocarrils Catalans
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sccc:O primera. — Qoatre
per estafa temptativa de robatori i
dos per fort. contra Huís Carrete,
Tima Mallafré, Erancese Romero i
Juan Valles. respectivament.
Seccin segona. — Tres orals: per
tintina d'atas de robatori, atcmptat
i tinenca d'exnlosius. contra Mue
loan Cacha Delgado i Pene
Royo Malo.
Secció tercera. — Tres (-wats: per
litten ca d'arma. bomicidi i furt. contra Manuel Fernández. Antoni Fer sandez i Intune Rovo. reopertiss
Salvador Riera-'realITdivoc
,o ntra Maria Cras.
Sudó quarta. — Tres orate: per
nrg:ncia. ore re s isténcia excitad', a
'a saldó i tinenca d'arma, contra
Raet, Tranuini Mattr i n i loa in
Font. Un oral per robatcri. contra
'bolee Toll i altres.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les des. — Reclamarió de salaris, Maria López contra
Josep Bache: accidert del treball:
Montserrat llares contra Francese
Puiell: accident del trehall: Pumcesc Terol contra Renat Fonthona:
accident del trehall: Josep %t'os
contri Teteep 1331aM
,Tudie; n a dos onarts d'once — ReelamaclA de salaris: Francesc Carda contra Faust Ruiz; arcident del

lechal!: Caritat Peris contra InelAstria afetallargica.
A les onze. — Accident del treball

'DIA
Joan Morimos contra Transports
Calvet i Mútua Aliança.
A un quart de dotzc. — Reclama'
ció de salarie: Joan Barreda contra
Maria Génova,
A dos quarts de dotze. — Accident
ELS MESTRES
del treball: Josep Estévez contra
Marea Matesanz.
El conflicte dels normalistes.— A
A les dotze: Accident del trchall l'Ateneu Enciclopedic Popular es va
Irisen Camprubi centra Climent celebrar ahir a la tarda l'anunciada
Cima.
assemblea d'abatanes i normalistes,
inesireA nacionals i cursetistes dels
anys 28, 31 i 33. L'objecte d'aquesta
reunió era tractar de la vaga planteANUNCIS JUDICIALS jada a tot Espanya dels alumnes
normalistes i a la (mal han sumat les
seves simpaties rimas mestres nacioEDICTO
nal i e, s esmentats cursetistes, i doEn virtud de lo dispuesto por cl nar compte a la vegada de les gesSr. Juez de primera instancia del Juz- tions realitzades a Madrid pel Cogado número tres (antes Distrito mité.
del Hospital 1, de esta ciudad, por
Va presidir lacte el senyor Enric
providencia fecha seis del mes co- Adroher, al qual — va dir — s'havien
rriente, en méritos dc expediente de adherit totes les associacions d'alumsuspensiim de pagos del comercian- nes normalistes d'Espanya. Feu ús de
te de esta capital D. Ranión Ynsa !a paraula desates, el senyor Alejo
Arias: por el presente edicto se hace Hertran, delegat del Comité que va
público, para conocimiento de las aliar a Madrid per a gestionar la solupersonas interesadas, que por la cita- ció de l'actual problema del Magisteri.
da providencia de seis del corriente
Es refereix al pla professional i diu
Ira sido admitido a trámite el men- que ale que el cursen els sera con
cionado expediente de 9ispensión
cedida plaea de 4000 pessete5, passant
pagos del D. Ramón N'usa, al que a figurar a rescalafa, darrera dele
representa el Procurador D. Rafael mes:res de la mateixa categoria,
Giménez Erontin, y que ba sido que vol die --va aiegir —que els mesclesifinado único Interventor el acree- tres de 3.0oo pessetes, que aeran tots
dor D. Editando K. S. Earle. — Bar- ele que no hagin ingressat al Magiacelona, veinte de Marzo de mil no- irre pel pla professional, quedaran envecientos treinta y cuatro. — El darrerits, exposant-se a roniandre
Secretario, José Pastor.
eternament amb el sou de 3.000 pes seres. Afegeix que es va convenir ami
E DICTO
el ministre dinstrucció Pública que
En virtud
ron
serien estudiades les peticions dels
de lis
el carnn
lues norma l istes. senrr
m que e:•
sefior fuer de prim era istacia
n n
del
ursctistes deposessin l'a' ctitud que.
.Tuzgado número diez de esta carital havien
adoptat. 1 eis „gdis.e,
en auto de diez y nueve de l
actual gris —hem accedit a aquesta conslide
dictado en el procedimiento indkia'
sumario que establece la Ley T-1.:10- proposada pel ministre, en el ben
tecaria, p romovido por Don Buena- entes que si en e; terminl de quinze
ver, t u, a • ua pibas contra la entidad (5,es no s'estudia 1 resol favorablernent
el que se sollicita. sera represa la va"Virgen de la Caridad Tejidos Mira ga, pe pa arnb una mejor intensitat
Devera" por el presente se anuncia que iiit5 ara. El senyor Joan Hervis
por p rimera vez y término de veinte
va manifestar que no han aconseguit
días la venta en pública subasta de encara e:s mestres cap de les reivinla finca siguiente:
dicacions a que aspiren. Va parlar "dels
Una casa situada en la can^ del sous del Magister; i va dir que calla
Duque número doo. de la ciudad de. que acabessM per tot rana, 1934 els
Carta g ena, de sunr-ficie doscientos irrisoris sous de 3.0ou pessetes.
quenoventa y siete metros n'adra-1ns; dant establert eh de 4. 000. F.s va ocuconta de tres nisos con varias habi; par del pressupost d'Instrucció Pútaciones y linda a Oeste o derecha blica i va die que amb sols al tnilions
entrando, con herederos de Don Joa- de pessetes poden equiparar-se el.
quín 'Moreno, al Este o izquierda. mestres als iuncionaris tecnics (1,
con Dalia Anas t ssin I.Ape7. y al %r l'Estat.
con Doila .Tosefa Ba=ilio.
Lassemblea, despees, va ratifica,
Valorada en la escritma base
les conclusions següents:
procedimiento co doscientas cuarenta
Primera.— Que tots els alumnes de
y cinc mil pesetas.
pla 1914 o pla proiessional. en Mares
FI remate tindrá lugar en la Sala sar al Magisteri, han de fer-ho pel,
mliencia de este Juz gado, sito en .1 darres
números de rescalaii5. Sew,
Pal a cio de ludida. Salém de Fermín
Equiparació dels niestets als alnr.'an, e! d ta treinta de Abril prOal. tres funcionarls técnico de l'Estat, co
nun s
doce, advirtiéndose:
el t entlint de q uatre anys. Tercera. —
PRI MER O : Oue los autos y la Organització normal administrativa
c e rtificación del Registro a que se del ministeri d'Instrucc:O Pública
refiere la re g la cuarta del articulo Quena.— Supressió del son de 3.000
ciento treinta y itrio de la T,.ey Bino p e s setes. La reunió. en la qua l hi va
tecaria es t arfin 0 m-m , fie=to en S e - haver molt d'entusiasme, va acabar
(Tetaría: que Se entenderi que todo rrou de dcs quarta de clues de la
licitador acepta como bastante la tarda.
titulación. y nue las cargas o g ravámenes anteriores y 1^s preferents.
si loe hubiere, ai crédito del actor ENSPIYAMENT
SECUNDAR;
continuarán snbsistentes. entendiéndose , Ille el rernatante los acepta y
Conferencies de divulgarla a l'Inseme& sohrocarlo en la r . sponsabilidad de los mismos, sin destinarse a titut de l Sra d'Urgen. —D ' yendres passat ian ésser inaugurades
sil extinción el precio del remate.
SEGUNDO: Que servirá de tipo a q uestes conferencies arnb ia del diPara In s ti'lasta el pactado en la es- rector de EInstitut, senyor J. Gassioi.
crittma do constitución de hipoteca. el (mal va dissertar sobre el tenia
y no ce admitirá' nostitra alguna qur "L'electricitat". La sessiú iou oberta
oet Ealcalde de la ciutat, senyor Bu•• Cc in er ier a dieho tipo.
TF.RCFRO. Chic para tornar navent,:ra fiches. el quid mandesta
norte en la subasta deber;:n los lici- une aproCtava aquesta cirzumstancia
per a lec pública la satistacció deis
tadores consigna- en la mesa del
cado o el e < t a blecitnien • o destinarlo ciutadans de la Sena per l'obra ole
al eie , to el diez por ciento n Iel tipa es:à lent Nacional d'Enes„ti,.i,in cayo requisito nn se- nyament Secundari. Després, el senyor Gassiot, va esplanar la seva exiSri r.dmitidos.
Cl' A R T : Que tod o s !o= gastos p licarla acompanyanala de dive7>e,,
senzilles d'electrostática i
rte srhasta y denuls inlierentes a la experiencies
mism a . a=l c o mo el n a go de dereclv. electromagnetisme. Va acabar
cant
els
coneixements
reo1,
vendrin a cargo del PeCte a la naturalesa de moderna
l'electricitat.
rer,Y-olte.
Va assistir a l'arte una nombrosa
A PCF.T.ON -a, veint icuatro de concUrrencia.
Marzo de mil novecientos treinta y
cuate,.
El Secretario
M ., riano Pe i ar1 7.s -- rubricado

Budieti ped.übeie

F
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ELS

RUTTMER

I•METANES
CATALANES, eta
Pintura

ROM:

P/L r IlTrPI IRASCO
1311,1,3os
RISO N
AnurreUee
CARTOM2U PUJO
Siluetea en meten
Fina al 18 Sal entrene

SALA

RUSQUETS

PASSEM DE CRAC!A, 38
Mnblee t °billetes d'art

Parle RAMA
J. FERPI EP-RALLEJA
Fine el 12

Pintura

SYRA

cIPUTACIO. 2e2
Telefon 18710
Art i •—e•monlati6
Jorer7a AUN T ER
Pintura
MANUEL cePCZ UILA
PEPE AS1AT
Trobala decorallue

SALA PARES
P ETR:TEOL. 8

cnr p s - nimen

Fina al

8 d'ebrIl

Pintura

Subvenció a l'Escota del Treball de
Tortosa. — En la distribució ice pe:
Ilinisteri del ram, icen a contribuir a
:es des p e s es d'utillatge de les Escale;
de Treball, 1/an correspost a l'EsCo:1
de Tortosa 6.000 pessetes, que es !linearen a nom del presiden: del Pateo.
not leca: de Fornia&Z Protessi-hal

ANALISIS
MEDICAMENTS PUPS
FARMACIA VDA Dr

6INOVi 24F2R 5
PUBLICACIONS REME;
"Ibérica'', al:) . _XXI. núm. 1.015.
Barcelona. t7 mare 1934. — "Cultura
y Deporte". any III. tili111, t7. Barcelona. febrer 1 9,1-1. — "Agrieu!tura
Ramaderia - , any XVIII, núm.. 2,
rat,elona, febrer ms.4. — "Investigación". any II. núm. 32 , Ifadrid..9
mare
"Vida Tortasina". any
VIII. núm . 342, Tortosa, 17
1934. — "Acuno Tramport", anY V,
núnt. • 47, Barcelona, lo març 1 934. —
-Teatre". närm 4. BarCelOila, r1;le';
1934. — "Espalia Banzaria". any 111,
nUm. 31, Barcelona , 1 mere 1934. —
"L'Eixerit". any HL cént. 7 7 , Barcelona. a3 mane 1934. — "Acció" del
C. A. D. C. I., anY IV, núm. 32, Barcelona, marc de 0534. — "Crrtica
TargarMil", ata? XIV, :Min. 6;3, Tärrega. r marc l9t. — "Butlleti d::
Centre Excursionista Balagueri".
IV. núm. 5. Balaguer. desembre de
1933. — "Resista Emanciera Banco
de Vizcaya", any 111. núm. al ,
bao, febrer 1934.

Palau del Calçat
EL BARATO
A PREUS MOLT LIMITATS
SABATES

Ir sen/ora, de lanolina, gran
inautat. talú Boulier; el parell

15'— ptes.

SABATES de senyora, fan anglis moderni.

ante,

d'abril

Alicens de catedràtics d'Escoles de
Comer ç.-- Per mort del catedrat.e
numerad de EEsco",a de Comerç de
Sevilla, senyor Joaquim del Oleho, es
concetlexen els seguents ascensos reglamentaris de l'e,cala següen::
nyors Basili Garcia i Manuel Urech,
de l'Escoja de Comerç de Madrid, als
números 8 i 13 respectvament, amb
els sous de 12.300 i 12.1100 pessetes;
Mauro A. Cantalapledra. de la de Santander, al núm. 63. arnb to Uao ne s setes; Josep D Aruedo, de la de Vaal núm pi. ami 9-0ou pone.
te), i Albert Cavatina.,de la de Palma
de Mallorca, al núni, 124, 31/11, 8-.000
pessetes, tots amb l'antiguitat dir, de
febrer darrer. Al rnateis tenlos es daposa que, de conforrnitat ainb. l'article tercer de la Hei de 2 7 d & jallo!
de 1925, cl catedràtic numerari de
l'Escola d'Alts Estudis Merca:Mis de
Barcelona, senyor Fè;:x Aguilera
Gómez, passi a ocupar el núm. 128 'de
Fescalaló amb el sou anual ¿e A«,
p essetes i atub igual antiguetat çue
els anteriors. i que cessi en el clbram3,;in
endt tel sou a.an:rada de que ven::
g

poden comprar-se al

LA PINACOTECA
PA • SVG re GRACIA. 34
P. SASA're JALMA
Aquere0e.
Fina el 23 de mere

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
--

CALÇATS MES ELEGANTS

G ALERIP, S
C1RTS

L'Institut d'Ensenyament Secundan
de Granollers.— Des del dia 3 da.
bril, a la Secretaria de l'Institut Elemental de Granollers, carrer Condestable, núm. 1, a les hores d'oficina
(de 16 a 18 i a mes, da dijous,..at
deu a dotze), estarà oberta la matricula d'ingres i ensenyament no oficia:
no coHegiat (Iliure), d'acord al:U les
instruccions que estan exposades a'
tantee d'anuncis de l'establiment.

ami)

xarolina negra; el paren •.. 21'75 pies.

SABATES de senyora. Ile xarolitin negra.
tal Bally 4 em.: el paren

1475 i!isS

SABATES ele senyor, pell fantasia neg o a
:1 iiili xatinina; el parell

16.75 ptes,

SABATES cte senyor. pell de color, de bou
boxoulf; el paren
... 1475 piée.
SABATES do nena, de xarolina negra, tan
udc del
20; el pared'
575 pies.

SALA GASPAR
CON1111.1. DE CENT. sen - Tel. 12064
Pinturas, DIbuleog , Mme,, Orante ,
Siesta I Illottlureli
MINO NAVARRO
Dibulatte

A més, obsequien tots

els compradors amb grans

GALER1ES VALENCIANO

PRESENTS

PLACA SIMA. 10
ItItle ofitClo
OUNTAC

el valor dels quals representa un

RENART
Diputaeld, 211
Telefon esene
Obt ttttt per • presente
Mareo
tala tambaleen,
Pintura
JACINT OLIVO

offloeoe

20

per 100 de rebaixa

wgweedW.
Dirnerto,

LA PIRILICKTAT

le ina:c de Ifs3i

BARCELONA AL DIA
Cursos i Conferències
CAMPANYA FEMENINA
PROSTITUCIO

tariat de la prostitució cometent una
gran injusticia.
I sobretot perquè necessita una
Conferencia de Maria Pi de 'Folch corrupció sin mellara que alimenti el
El cicle de conferencies organitzat comerse Aque-t crin/ social justifica
arnb motiu de la campanya femenina prou la cahapam a aboliciorlista . de
contra la prostitució tingué el dijous totes les dones.
Finalment (l i gue que e: men
passat un magnific epileg amb la conferincia de la senyora Maria Pi de avançant per la mica de veritat que
l'heme
ha anal cepeant del que l'enBarL'amplia
sala
de
rAteneu
Folch.
del man
celonés resulta insuficient per a en- valla. perä aquesta veritat
ciencabir la nombrosa concurrencia, en natural ha estet el progre% de lamoral
progrte
la
tetina'.
El
de
gran nombre femenina, que s'In con- cia i
no tomenearà fine que se sotgi dins
grega.
la
Comen d Eacte amb la presentada dels principis moral). qtte.,anatenta
por de veure tot ei
de la conferenciant per Amanda Lle- collectivitat aense
reglamenbot, qui en fin un fervores elogi; tot que hi ha. La prostitució
ofazial duna
seguit la senyora Pi, amb paraula tada Es el reconeixement
entorn
únicament
moral:
una
doble
emocionada, comend. dient:
El trasteas de Servels de arate-eta:, de la propietat i toie per tant l'excepde moral sexual per
a la dona al Govern de la Generalitat tua da tot deure
de la sexuaés un fet, i per tant ja esa en mans a l'home, una altr, entorn
la dono, doble moPer
a
co
nomes
legislar
litat
del noetre Parlament
ral que - ha itnpedit la formada d'una
aquest sentit.
Seguint lea petjades de paisos de moral única veritable basada (lamino
Anglaterra,
e; sentin: ent de justicia. Es per aques.
narga tradició liberal.
Sueda, Noruega, cm les dones ben ta moral augusta que toies , les dones
aviat salan preocupat de reivindicar hem de treballar.
La magnifica diasertacie de la sealba que aixecava Ilur condició civil
impresiipna
política i social, hem de pensar en nvora Pi de Folch, que
CONTRA LA

aquelles germanes nostres marcades vivantent Fauditori, fou subratIláda
ovada i ama)
per la prostitueió reglamentada. Es amh una entusiastica
una injusticia social que ateily totes eftisives felicitacions.
les dones i de la qual tenim el deure
de preocupar-nos. Aquesta campana
no té bandera de partit ni de grup:
només té una senyera: per lit Jus ticia.
Altrament. com a problema moral
es creta en el deure de situar el fet
de la prostitució no pretisament en
els blixos feos, on is un problema
de miseria i ignorancia què mou a
compaene, sitió en el elar-obscur del
cos social en el camp de la prostitució Ilaare, clandestina on el comere queda velat per diseimular-se
el dir.er sota múltiples formes, pera
en regna la indiferencia sentimental

ACADEMIA DE JURISPRUDEN-

' CIA

1 LEGISLACIÓ •

"L'haretament fiduciari al Pallare
Sobire"
•
•
Anit, a les set, tingué lloc,. al Collegi de Notatis- de Catalun ya , l'anunciada conferencia del senyor Ramqn 'Roca i Sastre. eohre el tema;
"L'hel'etanient fiduciari al Pallare Solara". Aquesta.conferencia forma part
del curset que sobre des "Varietate
cemercals Dret civil estala" ha
erganazat per al, eurs preeert l'Academia de Jurisprudencia 1 Legielacia
mes absoluta. Cita textos de Micheiet de Catalunya.
de Bertrand i Ruasell que ajuden
Preaidiren lacre. unt amb el con-

a situar el problema en les zones sea
dais boircses que la illegalitat no
pea atényer. que l'opinie pública ap a .
renta net vente per 6 que :a mora; no
eot ni ha d'ignorar.
Segaidament enuncia les caracterietiques essencials del fet proa:auca')
que interessa a destacar.
I. Que as de totes :es ¿poques

civ.litzacions.
a. Que is molt diferentment con-

siderada segons es produeix dais del
paganisme o dios del cristianisme.
3. Que en tots els paises i
zacions no sols es produeix diferentment segons les c:asses, sine> que en
:es classes baixes, desposseides,
anmora:itat i enviliment. menee que
en les classes l:es és refinament, ele-

ferenciant senyor Roca i Sastre. el
president de.l'Ae4deania„ senyar Roig
Bergadi; el presiden/ accidental de
l'Academia de Barcelona. senyor G.
Echevarri: eIs senyors Par Tusquets

%,erges, degans edeis Collegis de
Notaria Proturadzire, reepectivament.
el senyor alaspons i Anglasell.
Començà el conferendant per recordar un Casa= d' a l e ns pobles de
l'alt Pailars. que Ii suggereix Sima ami> aquesta conferencia, i a continuada precisa la aosicia, sistemàtica
del tema dini la institució de:a here-

tainemx.
Exposa el coneepte fe 11w-e:amera
Educiari i "entra en la leso:ola i prozedents de la iastituciä. Enten que
es tracta d'una fórmula juridica da gancia, espiritUarstat.
rigen consuetudinari, exigida per una
4. Que a major Eibertat sexual necessitat sentida per a !a millor efeccorrespon una Mnva de la prosntu- tivitat del regim panal dels patrició enyilidora.
monis fannliars a les regtons on im-

5. Que inalgrat que la religió i la
literatura velen enaltir la mare, en la
realitat l'esposa considerada corn a
procreadora arriba poc a l'amistat, a
la cornpenetracia espiritual amb l'h u .
me. mentre que l'amiga comparteix
amistat i plaetes, ja que totes les e nc e
tats han demanat a l'ideal d'esposa
:a negada. per no dir l'aposicia de
les qualitats que demanen a 'ideal
d'amiga.
Recolza en la histäria les seves
afirmacions, acusant ei centrase entre
sexual pagana i l'ética sexual
cristiana. Pesa de sellen l'exacerbacaí sexual de rEdat Mitjana amb
l'augment de la prostitucia, contrastant amb l'espera asceta: i la literatura mistico- religiosa d'aquells temps.
remarca també l'oposicia histórica
idéntica entre les hetaires antigues.
les geishes japoneses. les clames de
salons Corto i dates banda les esposes i les prostitutes de la miseria
epoques.
de tots eis paises
En arribar al segle amb l'industr:alisme, diu com les fabriques,
isades del treball a baix prell de les
dones, engoleixen totes les que volen
anar-'ni, i amb aquest mota: minva
la prostitució de les cla:ses baixes.
Prompte, però, la realitat des salaria de miseria (cita Lanceada. Arena!) i les grans concentracions tornen a nodrir abundantment els rengles de la prostitució miseriosa i inl'amara que fa dels barris obrers de
Londres un immens burdell. L'espectecle an goixós duu a Josefina Butler
a emprendre la seca campanya abandonista. que culmina amb la creacia
de la Federada Internacional Aboli•
cionista, organisme avui integral en la
Seeietat de Nacions. Mentrestant
l'antiga prostitució elegant, demacratinada, va descendint a dancings i
saions de te.
Arribada als nostres des, diu que
la prostitució en les classes despoas eides es un problema en el qua l el
factor econòmic deixa mole enrera el
factor mora!. En candi, en la barcesa és un problema litoral de mi:tes de noies en celibat l'oreas , que
enes arrosseguen fin.s a la mort com
a tragedia inevitable, que altres resalen trencant amb la moral legal.
,onvencional. En un cas i altre, tant
per la eeva organització económica
cm per la seva falsa moral la nostra societat oprimeix durament les
dones i duu inevitablement les duce

pera aquesta con:vació pairal del Dret,
Amb tot cerca precedents i actituds
de legislacions que integraren o influenciaren el regim juridic de Casalema.
Quant al Dret roma el considera
contrari a tota mena de delegacione
en tercer de la facultar d'elegir i designar fueren.
Ea el Dret canònic, ama la seva
tendencia a favor de la valalesa i tacada de les dispoeicions a nuatis cauSa - , un anibient favorable eiae repertí
suasitzant la prohibida romana i toleran( Flieretainent fiduciar,
Ei el Dret germànic troba un precedent en la Instas:ció practicada pela
frailes anomenada "affatomie" i regulada en la Llei Sálica i en la Ripuaria i també en la "Len .alamanno.
rum", en la qual instituda. que era
una transinissia %erecta:Ida sobre vius.
intervenia entre el causant i l'iteren
un intermediad anomenat Salmann".
que efectuada :a teansmissió deis béris

hereditaris,

l'araba traba precedents histaries
de Elieretament fiducari en les cartes
d'infeudac ia del pericde feudal. reguladores de l'ordre de successia en
els feas ami) facultats declives de
successar atorgades al senyor.
El Dret :aseen& conegué el testa:tiene per comissari. i si be In ha
certes connexions entre aquest i rderetament fiduciara enten•aue es traeta de dues institucions eompletament
distintes, i que per tant cl testainent
per comissari no iefati per re ,. a . Ca:
talura a , si be en carta opina'. de Tristany troba recta Militare:a de les Peis
de Toro sobre el pum de la delegada, al cònjuge de la facultat d'elegir
hereta En els a nlaydrazgcs - casta.
llans de t'pas electiu hi veu mes bé
una variant de la instittudd, dele he:Tus dlstributaris.
Sitas rl conferenciant l'aparició de
l'heretam en t fiduciari al segle XIV.
crancidint amb el desenvolupament che
Eheretame n t o contracte danstitucia
be tel, com a regim coma o general
de Catalunya, a la qual en-a atribueix
gran influencia a la Sent:n e ia de GuadalUpe de Ferran II i a la conetitucia de Feip 11 estenea arree de Catalunya la Ilegitima classica romano
del quart.
Cita, en confirmada que al Pallars
Fheretainent ne es podia coneixer en
el segle XIV. una ordenada d'Arnau
Roger, COrnte del Pallar; l'ami 1337.
Passa a exposar les darreres cirprostitucions.
cumstänties histariques de l'hereta/leen de trehallar per tina organit- ment fid.uciari. i acaaa demostrant la
nació económica mes juata, pera en necessitat que el legislador catará.
Cl nostre estat social actual hem de d'una manera reposada, estritueixi
combatre tot tegua Earganitzacia de unes mermes supletbries, que creu fan
:a prostitució que envileix i regla- falta per a cornpletar la institució, si
menta, que degrada i conserva mota be recornarra procedir ami) gran resdel comerç organitzat unes institu- pecte per tal de rnanten:r intacta la
cines supervivencia d'antigues servi- institució tal com is atacada.
Acaba la part histarica amb dades
ruda, i així:
Degrada totes les dones tense ex- de Dret compara: en re!ació a Aragó. País Base, Mallorca i Navarra,
cepció.
Queda igualment en dany per a la i fa una referencia als codis totear.gers.
salut pública.
Seguidament esposa la fonamentaDesvaloritza l'amor pel reconeixement de la compra ¡ venda del plaer ció de rheretament í fiduciari, el qual
i Poun dany psieolagic incalculable respon a la necessitat q ue el fill que
es queda eorn a cap de casa en els
per a tonto.
J`;Onies pot caure damunt el prole- patrimonis de regir:1 pairal de les
.

nostres lamines pageses sigui idoni
o sigui amb aptitud i vocació per a
continuar la prefectura del grup domestic. L'heretament ve a solucionar
el cae en qué per una mort prematura del pare o de la mare, o sigui
en un temps en el qual els fill5
siguin d'edat adequada per a poder
lee la selecció necessär:a i comprova, el tnes apte i indicat per a, continuar la casa.
Parla de dos reglms diferents existents a Catalunya: un de to familiar
i pairal de sietema coHectivista, no
societari o de classe, einó familiar, del
qual e, deriaa un sistema successort
especial a tacar de Ehereu i Fanomenta dret de eaea a lavor • cíes cabalero que considera com un ressec
de la primitiva •copareicipacie en el
l iatrlmoni familiar que no era bbjecte
de propietat individual. L'altre sistema, que viu des deis principis de la
propietat individual romana ¡ que ha
passat a les legislacions modernes. es
un regim de to indiaidual, completalitem distan. •
Passa desates a precisar la vertta lije juratca de Eheretament
fiducari. 1 assem ala les dderendes
tanamentals que guarda respecte ala
hereus de confiança, els bereits di5tributari›, el testament per comissari
el mandar Considera Eheretament fiduciari caen una institucia que atribueix al fiduciari elector un drct real
de disposició limitada ¡ muleta, com
ass dret que atribueix a un tercer el
Pode r laridie d'influir en certa
ció en una esfera jurielica d'altri.
S'ocupa dels elements o requisas
de l'heretament fiduciare Estudia els

Servei Meteorològic
de Catalunya
II ITUACIO S E NEINA L ATIll oSFEPI ICA
D'EUROPA A LES AZT Del
20 DE MANO DE 1934
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CATALUNYA, A LES WU1T

I-a neaulositat Si gelrebb general

I existenten [tomes alguna clara a le
Cerdanye, • l'Alt Urgell I • la gibagor0a.
Plou a lote la coste de Llevant I
neta a la van d. Nürla 1 el Port
de la • onito..
A tota la coeta d• l'Ernpord/ hl
ha vent fort del luir!, que proeue1a
InerOr votes,
LI eruta de neu a la Bonolous es
de 2'40 mires; • l'EstantAnto es de
1 ,45 mares; a Le Molina Se de 70
centunetres, I • Nürla es de 60 cantal/elan.
(L ee

Noticies

Acció Catalana Republicana

Acaba de anille la guía "Auto6mnibus de Catalunya", publicada per
l'Oficina de Turisme de Catalunya.
Aquesta nava gura cante ela horaria
tarifes i itineraria de totes les linies
d'autoennnibus i, de mis a mes, una
informada sobre exeursionS que poden realitzar-se utilitzant l'esmentat
servei en combina:7;6 amb el ferrocarril. Totes les comandes d'aquesta
publicada han de dirigir-se a l'Oficina
de Turisme de Catalunya, Corts Catalanes. 658.

ACCIO CATALANA I L'ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE

DIA

P•eletelsen les brasas pensione
eei sud titula, que pcodualiten terno.
plulds • la 111•4119tAnIA ar n b vente
tut simio'. ~41 , duo ellet forte • lee
• catea del Roesell• I • 'Impera.
Al centre 1 • reeet de le PenInsuls
Metes es ton temp., amb cel tire.
p•rb &de temo...lurte balite..
Des A. lis 1119e Britaniquee fine
a Escandinav i a &min • n ventl de posees, amb Cal Mitotees I pluj • , degut
• una depressió situada al nord d' I sDEL

L'activitat Política

otmerraclons del temas a

Barcelona, a les set, ven a la capgalera de 13 Pa l men Pagina./
•nnn•n••••n•n•••••••••••••

dels parents, illeXiStenCia de filla etc.,

LA REPÚBLICA

Sabent clac san mollea les entitats
d'Acció Catalana que preparen actes
commemoratius de la proclamació de
la República i que la majoeia projecten donar a aquesta commemoracia
un singular relleu. Res he demostra
tant com les demandes d'orador; per

a acres público que ja han estat adregales al Secretariat del Partn, les
quals san tramitarles ripidament.

L'esmentat Secretariat prega a les
entitats adherides que tinguin actes
en prnjecte que no deixin de comunicar-i-ho tot seguit. a l'objecte de Poder organitzar degurlament la participad.; i desplaçament dels orador s
que li siguin sollicitats.
Esquerra Republicana de Catalunya
El Casal Nacionalista d'Esquerra

Republicana de Cataluma, estatjat al
correr Baix de Sant lene. 35, pral..
entitat organitzadora de Eliontenatge
al President de la Generalitat de Catalunya, senyor lauis Companys, ha
començat ja a rebre adhesions al da
homenatge com taniba donatius per a
contribuir al lliurament del bust del
president, del qual és autor l'escultor Angel Tarrac.
Com ja era d'esperar san malteo
les entitats politiques, culturals, cientiliques, esportives i d'altre caire que
han alemanas dades respecte a l'acte
en projecció, i san evacuades totes
les consultes a satisfaccaa Es prega
a totes aquelles entitats que desitgin
infOrmaCiÓ respecte el dit homenatge.
que teleiOnin al núm. 23405 de! Comité
organitzarlor, centralitzat ai Casal al
nual ena retaran mis aman', aína
sevol dia, de tres a cinc de la tarda
i de natl a onze de la nit, on seran

i acaba la dissertació sobre la neceselements personals, dedicant-se espe- sitat d'estudiar a fons aquesta insta
fiduciaria
dels
eialment' a' la persona
lució, que significa un instrument de
o si els des parents electora en qual perfeccionament del joc dels nostres
punt és on troba mes deficient la heretaments.
inetitució,•sobretot en no regular les
Fe senyor Roca ¡ Sastre, en acabar
condiciono d'idoneitat dels dos pa- rexposició de l'interessant treball, fan
rents, amh relació a les circumstan- elatette d'una cálida ovada, tributada
c i es de proximitat, claese de parentiu, Per la concurrencia que emplenava la
edat, aexe, residencia, moralitat, etc. sala d'artes del Collegi Notarial.
Estudia els elements reals ¡ segui--danient el% formals, entre els quals
expre sa la necessitat de poder fer l'ePER A AVUI
atesos degudament.
leccie tan sols en acte entre vius.
Ultra les diverses emitats que han
autenticat en escriptura pública i no
demana informada, hi han haut tamLyceum
Club
IFontanella.
r8.
teren acta. Precisa la inexistencia d'un
A les reata la senyora Maria b é molts particulars, entre ells
Consell de parents en aquest pum per cer). —Folch
donara la setena Illea grua de senyorete s , que han mant regla general, ja que cada parent pot Pi de
podem esperar de la front &siga de contribiar moralment
'
'ético:
%Que
efectuar eeleccia unilateralment.
i materialment a l'homenatge que tara
cultura?"
Indica . el problema de ei es conved'interés ha desvetllat arrea de CataAssociaci6 d'Idealistes Practica Innya, al Presiden: de la Generalitat
rnefit o no la .dererminacia d'un termini prudencial dins del qual es pot (Santa Anna, 23, primer). — A les senyor filufs Companys.
ice relecció d bereut, passat el qua!. as, conferencia en francas per M. S.
o Al sol anuncia de !a subscripsense fer-ho, caduca l'heretament ii- M. Cachins. Tema: "La fraternitat
cle oberta per la Joventut de l'Ateduciari, i entra en joc la norma suc- universal
cesseg ia es ta blerta subsidiaria/llene o
Societit Oftalmobligica de Catalu- neu Repubnci de Gracia, per tal d'enla successió intestada. i per últan, nya. — A les cc, sessia centifica, en grosa:e la subscripció peo-trasIlat de
estudia la inscripcia . al Registre de .a qual es desenrotllaran els seguents les despulles del málagnanyas Eranla Propletat de rheretament iiduelari temes: Dr. E. Bordas: a Cielopexia per cese Cata:a, sala vist correspost 'a 'pela
i de l'elecció efectuada.
a paräsits intestinals a. Dr. R. Pre- suris de l'Ateneu árnb aportacinns que

Segueix estudiant la part referent
ala efectes en les fases respectives,
o sigui, mentre el pare o la mare
viuen; un cop mort; aeuests, 1.111 COp
teta l'elecció on el cas excepcional
crextinció, de ;1:e:eta:nene aduciati.
Per a finalitzar, estudia es diferents
casos d'ej! tinci,', de 1 herranient fiduciari per mara ineapadtat, reaataaa

5:15 . " Tra;torns

circulataris del nervi

apele".
Casal

d'Esquerra

Estas

Català

Corts Catalanes, h271. — A lee

22,

,onferincia pel conseiler de Governa.
ció de l'Aiuntament, senyor Josep M.
alassip. Tenia: - lana administrada
dliequerra a l'Ajunlanient de Barvectra
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Ahir, al restaurant "Canari de la
Garriga", els socis de l'Associació de
Periodistes Estrangers de Barcelona
van donar un deis seus freqüents di-

nars de companyonia. Va ésser hoste d'honor el senyor Josep Girnbernat,
tresorer de l'Associació de Corresponsals de Premia Estrangera a Espa-

nyat, entitat de Madrid. Entre els assistents hi havia Lawrence A. Fernsworth, president: A!fred Giorgi, vicepresident: Oscar Chichon, secretad;
William Bishop. del "Neo.. York Hería"; A. J. Melville Williams. de la
Reuters; Josep Vaca Puig, del "Paris Sir"; Nacela Fuster Domingo, de
"L'Exprese du Midi": Arno Bakman,
del 'Dzien Dorby", de Varsóvia.

II MODA FEMENINA
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A BARCELONA
Arnaus: Modist selecte presenta actualment la nies orig=nal collecció dr
models de Primavera i estiu, el,
abr :zs 34 i i3quetes sie eatilop de
oroducck, nacional i creació .Aenau n
nosseeixen tots els dons de l'elegancia.
Diputada, 26o, ;stop Passeig de Gracia
Telefon 21961

Avul , dimarts, a les deu en punt de
la vetas, tnadra lloc a reatatge soL'Associació General d'Empleats cial del Partit Nacionalista Cata:a (Pi,
d'Assegurances , ha organitzat al seu 7, pral.), la tercera sessió del curset
estatge social. Portaferrissa, 30 pral.. d'ensenyament o:f aene de fotografia.
una expesició folograiira formada ex- organitzat per la seva Secció Fotoclusivantent amb obres dels seus SOCI5 gralica, comptent amb la desintereshaveat ()Mitiga t un conjunt de notes sada cooperada del senyor Nareie Rique ha cridat l'atenció dels aficionats cart. En aquesta sessió es prc,cedira
a aquesta classe de treballs. Aqiesta al tiratge de ripies per contacte.. Reexpeaació pridra, ésser visitada tots
cordem que per assitir a l'eemen:at
dies feiners de set a noa de la tarda, curset cal inscriure's préedamene
ins el dia lo del proper abril.
DEVEU AIGUA IMPERIAL
TALLAR LA FEBRE ES

La Delegue:O d'Hisenia ha assenyalat per a avui els següents paTALLAR LA MALALTIA Cimento:
En or: Successors de GaiIlarde i Massot, 5ao: Ant'ch MontoLa febre sempre es motivada per
rol u ylarco 6o: Jean Murailes, zn;
un rucrobi. S. arribem a destruir
Nicet Motger, reo; Sunorra 1 Gaaquest microbi, la lehre ja no té briel,
a
co.
causa. i desapareja immediatament.
En moneda corrent; Pedra i .CiAquesta Es l'explicació de l'acció memana S. A. . 33 . 4a7 . 55; Caixa
ravellosa de la Boisson Blanche de litat
IYaaries, ;31'72; Antich, Montee:el
l'Abat Magnat.
i Marco. 23920: Saquera Kusche i
Algur.s vasos d'aquesta beguda, do- Martín, 4 t 0 '39; Bosch i Companyia,
tada d'energies microbizides i depu- 4.319'2o; fill de Pere Casals, L 1 35'37;
rae:es excepeonals, san suficiente Curen i Grau. 3.311'85: Successors de
per a ccntenir la Grip, i fer aventar Gaillarde 1 alaseot, 842 . 6o: J. Miralles,
les malalties infecciones tan/be greus, 18469; Josep 233.009'6r; Josep
ascendeixen a 2; '80 pessetes. StgUe:x com el Xa-ampia, Escarlatina, Vero- Jofre. 29.3 2255 ; Transports Mitjavila.
a la subscrinzia.
la, Erisipela Pebre tifoide, les cri- r.23C65; Nicet Motger, 157.75;
sis del Paludisme, etc. La Bcisson
Minguélez. 6.44639; Societat
Els federals de Sabadell contra el
Blanche de l'Abat Magnat actua
Puigrnal. 331'75: Societat Aquila
feixsime
amb més seguretat quan és presa als Rossa, 63874: Vennouth Martini
Alar, una . Comissia del Consell ' Exe- primera símptomes de la rnalaltia, es,
Ra,si • 1795'35: - Administraeia de Locutiu i del Comité Comarcal del Par- dones, prudent de tenir-la sempre a tedies
núm. 34. 56o; Idem núm. 48.
tit Republiel Federal, va estar a la cavia, el [lasos per a preparar-ne un
Sea: tcesete Real. 1.469aio: jeaquirn
Presidencia per tal de fer Iliurament litre val 3'20 pessetes en totes les Rech, "anca Miguel nesta,
al senyor Companys del següent doce- (aren:Ocies.
Mac Andresvs i Companyia. 238'52.
mena En abSenCia del senyor Coto-

La Vida Corporativa
d'Ilconomia

de LaP re g u t o le ese comer-

elauts, indu,trial,

etitalata,
de catire ettenttaintu patronala

proposiciú del senyor Rosselló
eforent a robligatürietat de Is
conlractes de trabad deis perio-

oorere, que su serveixta adreear-•
A requeriments del senyor
se a tes seace olieinee
Clapera s'acui•da que l'AssociaAnna, 2/3, proner4. ola ele cerall in CO dirieeixi al president de la
taeiltlades targee per a suelicitae Getteralitat eüllieitant sien conde la Cuisaputia su ten:Jónica la /os- rionades les mulles i sancions
copen) a la tabla de huta aulas (me pesen sobre alguns diaris
ett catara. L tustilut d Lcumuni., barrelunins.
de Ldlilltlilya Cepel'a que Iot
Despres d'un prez de cariteter
careta; ui'
general formulat pel sellyor Solfa
impurtatiela datqueeta abra
pa triatialne,
tul:copen).
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it

negligiran

¡ Guardiola, al qua 1 va donar dinpiles ea:pite:n . 1one el senyor Boya:Ida, es 5,1 donar per fluida la

sessio.
Tot seguil va celebrar junta
El d'auneis,: a la larda la ce¡chi as' JUitua eeneral ni ttiaa,uu la general reglanienläria la (terma nda t efe l'Assoe tac lÓ, 1 s'a p ro _
".Aeociatio.i ue lls Preilea id
de Bat utaatia , bOlZt ta preatuen- varen divet oS assumples de tracal aeliaur Juan 1.aosaua I
Julia ,

tmerta la sessie, 5 de.spraa
d'eseei. apeo\ lada I ike n Li un Id
jUlita alitLi1U1 s , el
U:e tul/ acctutaital, lidteuril .tfuttuo, a
lieair la alentaras uallal l'es;latautstütnet, que leuda: tau apeo-

vaua.
sia uit i oler; I van ésser aprovats
cIS Cuhlptes dortempuuwit.
I any Iifb., presenia,s pei 1 leedrer, eenyor 1.0(11•tbUe4
beaaitattatent ea praceui a la
vulacw per a adme.ee cola a sistnyurs que ho 'temen bolcix
iicii4l, sugeeselioi, a I .teeueniew
PIS genyors Dalo Oith55Z no MuDilualo‘ ; Jesu,
ndee, ue
lirtinqueett, de "Diario de la
fino' ; Halei Delelua, di; "Dual,'
etue adulo:Mona", t asimile]
dil, de "LI Dio
A seguida es procedí a tintsicisar
segun de l'enidarree que esiaaa vacaul,
iou elegit per tilianimilai el henyur Julin Chopera ] Itoc.a.
Seguint l'ordre del dia es va
llega . una prupusiciu dele senyors Itieurd. Roesellú i Chapeta
referent a la junilació dels periodietes, per la qual se solliCiltlYtt que es veiée d'obtenir
deis Poderes públics que, en ras
que sigu h . aprovat l'augment
15 eentinis dels diaria, es des fui una part d'aquest augment a
un fans; de jubilaiiions. Fous aprovade, després d'unes explicacions
del senyor Matos relacionades
amb aqueo', importan t aaalunpte.
jambê . va ésser aprovada una

La GPI'llialidat sie l'Associació
de la Dependencia Merca tul il de
Bario-lona celebrarä jinda general or g liIiiirja, ii )., 11 eShIlge SOcial, riere] . le Sant Itomurat, 7,
denia, dimecres, a dos
anarts do den da primera ra ti vacalaivia ¡ a les deu de segona.

El Casal del Camp (lies enrera
(lirio' Illia
lIalliraIS del
Gamp de Tarragona que liabi-

tualmoill resilleixen a liarcelona,
uc robjecle d'exposar-los la tinaIiInt da
¡ de ron, idar_los
rotiaburar c ja seva lasca pa -

tuba! iea. La coida estnentada (011
Oilla 1101 5 ColliarrallS
ial Ca inp, i per tI iSui avui el Consoll directiu de l'entilat es complan a regrariar-los la seva
alenrió, eileems que comunica a
ol s PIA simpat II hin l s, es pec la Imera. els que enviaren adliesió.
que miden pasean . 101 s els dies,
do set a non dels vespre, per la
seerriaria do t, Plaça del
'realre. 3, principal, cm sels
atendrft ott falla que sol•Ileitin.

panys, van fer-ne lliurament al seu 5C- 1•444+
cretari senyor Alayedra. Diu aixi:
"Honorable senyor:
al2real Domenech, secretad del Consell Executiu del l'omite Comarcal del

Parta Republica ' Democratic Federal
a la circuinscripció de Barcelona-Pro,
pel presea, document, Ii plau
detallar a COilt:nUZCiÓ l'acota; mes pel
nie del Comité Comarcal cl dia 18 de
mare de 1934 el qual és;
Primer.— Oferir a l'honorable senyor President de la Generalitat dc
Cataiunya, en nom del partit, a hob¡cese de fer un front ÚlliC de Partits
Demeerates contra el fe:xisme, en el
ben entes, que cada partit respecta'
sojarni Piare:nene dintre el sea aspecte itleolägic i no perdí la seda fe-

VEHILS VIDAL
32 - PORTAL DE L'ANGEL - 34
7 - PLAÇA UNIVERSITÄT - 7

Presenta les darreres noNetats en Zèfirs, Popelins,
Oxforts i Sedes per a camises a mida
ACURADA CONFEcCio * PREUS BARATISSM I S

La Mar

Segon —Cas que a la resta d'Esel feixisSEMAFOR DE MONTJWC
me, proelantar Catalunya primer
Estat de la República Federal. Aquest
EUA 28
éa l'acord ares »el Carnita Comarcal
Observacions meteoroldgiques:
del Parta, i aue em para trasliache
a la conaideracia de ha vcstra senyoria. A sei ixent, veril a I - E. a). E.
Visnuett malas anys pel bé de la Re- tresc, cerdo tose amb pluju, fills

panya lic pugni deturar- .r

it I'Aire

amb cot ecu, mercadepassatgers.
A les 8'04 sortí l'avió cap a
Casablanca amb corren, mercaSeries ¡ 5 passalgers.
El diumenge passat. dia 25, a
púbIca i de Catalünya.
a les deu que ha Ma t til ent les 810, sortf l'avió aeropostal
Sabadell. '23 de /liare de 1034.
al N.; al ritigilia N. X. E. fluix, anib deslinaciö a America del Sud
nra. Joaa Miralles i Marea' Dam u unid, correa i meecaderie.a.
cel
anib nimbo, horitzona
necht.
ro sos: a sal ponent S. E. arase,
Aerdrom de l'Aeroneutica Na111111111111111100111121111111111e1~1111111111111110~11
mar marejada del S. E. I el cercle val. -- Procedent dIstulgard.
queda amb cirrins ennoilus.
antb escales a Ginebra i Marse[Iiii
AMICS D'ACCIO CATALANA
Baränietre , 755. — Ternióme- lla, a les 1715 atribä ravid
lre,
10.
' ItOHIII3ACH D-1720", amb corLes entitats del Districte IV
MovIment de vaticana a posta reo, inereaderies 7 passatgers.
(pare balsa), de la barriada del
Proceden( de Madrid, a les
de sol. — Demoren a 111, clii
Poblet (Districte IX) i del Diaberaanlins goleta de tres pals 12'15, arribes "FOKKER 10
tricte V s'estan organitzant
italians que N'ene!' en popa, 1 una EC-AMA", amb correo, mercadeArILIEU-VOS-HI
goleta ¡ una corbeta que rebo- ries i 8 passatgers.
linen. Pel S. una pulacra goleta
A les 8 sortt l'avió "ROHR1
que passa !e Ilevant i un pailebot BACH D-1314" cap a Estutgard,
que
pasea
Acció
amb escales a Marsella i Gine.
I
1 de dos pala a molar
ponsf ut. i tul S. D. una goleta i bra, amb correo, inereaderies i 3
una
dos
rebolinen;
pailebols
que
Catatara Republicana I
passalgers.
balandra i dos berganlins goleta
A les 940 sorli l'avió "FOKOficines centrals: Corta Catala1/110 van en popa 1 dos multitud,: KI:11 8 Et: AKK" cap a Madrid,
neG, núm. Ce, pral. - Barcelona
a motor que van ea!, a la maletaa luid) correo , mercaderies j 7 pasdireeció; do vela tialina (Naire sa(gOrs.
1•
thlutxos per a diver.ses direecions
basa Aeronaval. — Procedent
- d'edat
de
a u Ys,
i tres cap a aquest port.
Marsella

ries i

1
1
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noma, lianova i Marsella, a
17'15 arriba rhidroarió i t al i s
amb corren, mercaderiPS 1 3 passalgers.
1 1,

f '011'44,

de

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en catalä i amb un
timbre o signatura coneguda

F.

Aertilrom de l'Alr-France. —

de Tolosa, a les "i'•50
arriba ron) atta) (torreta merca-

MOVIMENT DEL PORT

Procedent

Vaixells contrata d'affir a aro'.
deries i 4 paii.salgers.
De Palma, amb corren, mereadeProcedent de Marsella, a les ries i 111 passatgers, el motor
722 arriba l'avió atol) correa, ....tiren "Ciudad de Palma"; de
mercaderies i 1 passatger.
Valtincia , amb corren, mereadeProcedent de Casablanca, a les rice i 213 passatgers, el motor
correa,
amb
arriba
l'avió
corren
"Ciudad de Valencia"; de
1328
mercaderies i 7 passatgers.
Miu), atnb corren, merraderiea
A les 1338 sortí l'avió cap
passatgers, el motor correu
Tolosa ami) corren, mercaderies "Ciudad de Mahón"; de Cartai 5 passalgers.
gena, amb passatge 1 rlsrrega
A les 13'33 sorlf l'avió cap a general, el vaixell "Sagunto",
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EL CAMPIONAT D'ESPANYA DE FUTBOL:

NATACIO

BASQUETBOL

Camlilonat de Cata.
Carme i Enriqueta Soriano, del C. N. part. vencé el Sevilla es L'Espanyol és
Innya Femení
Dos nous ricords de Catalunya i d'Espanya

El Barcelona, en una maenifiea seona

Barcelona, bateren els rècords femebatut pel Celta
nins respectius deis 400 metres
En el Tornzig de Classificació, el Santa, el Martinenc i el Terrassa resten
'Hure i dels 200 metres braca de pit en fin a per a diaputar la promoció amb el Granollers, el Palafrugell
j

i el Badalona

Els Concursos del C. N. Barcelona
i del C. E. Mediterrani
DOS NOUS RÉCORDS
De la taula rin rctirds de la nataca!, femenina han estat reemplaçats
dos vells récords per altres dos sig
nostres-nifcadoselprgé
rededores.
Les autores. j per no variar rordre establert d'un quant temps mica,
han estat les germanes Carme i Enriqueta Soriano, les quals han donat
un pas mis en el tara( de la sera
internacionalització.
Aquest cerní, que van seguint a por
a poc, però amb marxa tan segura.
que arias podran fer coniixer arreo
el positiu valor de la nostra natació
femenina.
Hem omplert ja tantes quartilles
elogiant la voluntat i entusiasme d'aquestes dues nedadores, que arta. que
en justicia hem de fer-ho altra vegada, quasi eso sabem que dir per no
repetir sempre lea mateixes parauies.
La seva carrera esportiva es plena
de triomis perque és una justa com
pensació al molt que elles In sacrifiquen. Nosaltres voldriem que el seu
exemple ios irnitat per motes altres
nedadores. Que a cada indet de Catalunya on es coneix la natació sorgissin un parell de nedadores que,
encara que no es diguessin Carme ni
Enriqueta, posessin almenys la mateixa voluntat que les defenso res de:
C. N. Barcelona.
Si alar) fos, la natació femenina catalana seria reconeguda per tothom,
i aleshores les germanes Soriano
podrien restar satisfetes del seu exemple.
Però la realitat ens desvetlla de les
nostres Ilunyanes imaginacions a ens
fa complir amb el deure present d'informador:t.
El Mumenge passat al mati regnava a la piscina del C. N. 13arcelona
rexpectaciO que precedeix a tot intent de record. En rinterval de les
corres i els partits de water-polo, del
Concurs d'El:vera, a : anuncia Finten:
de record de Catalunya i Espanya
deis 200 metres braca de pit femeni
i una figurera menuda i nerviosa se
anua al Ji pe de sortida, era

NOTES CURTES

Carrasco i Sánchez, als quals guanyà
en els darrers rnetres i per declines
de segon en la prora mes disputada
de la jornada.
El partit de water-polo c o n s t i t uí un
net domini de l'equip H, sobretot a
la segona part.
En ei segon grup soná per primera
regada el nom de Boqueres, 1 aquest
assoli el milior temps del concino
en els cent metres esta llamee, t minut 14 segons; ja és ztn tempg que
correspon al primer grup. Vilaldach i
Balansb guanyaren novarnent les curses d'esta, i el partit de water-polo
ion queicorn millor que els altreä.
Ele res ulta t s taren aird:
Orup A
Cursa roo metres lliure:
Lepage, equip B. 1 ni. 8 s. 5-/o.
Cabrejas II, equip 1), 1 no. to s. 5-10.
Pau, equip 13, c na 17 s. 4-ro.
Nubiola, equip 1). c ni. 20
Cursa loo metres braça:
Eggart, equip 1), 1 ni. 33 a. 2 - 1
Felip, equip B, t tia 3b s. 6-to.
Llorca, equip 12, t ni. 44 5. G-J0.
Ruiz, equip D. 2 in. 17 s.
Cursa loo metres dora:
llombravella, equip 13, t rn. 30 s
2-10 .

Carrasco. equip D, e nt 3 0 e. 8-1n.
Shclier, egn i p D, 1 in. 31 9. 9 - 10.
Horca, equip ß, 2 nt. 12 s.
Cursa 4 per 200 lliure:

Burcet, Segaba, (jarcia ¡ Lepage.
equip 13. II n/, 36 s.
Sabater, Costa, Cabrejas II, equip 1) ii in. 2 (; S. 4 - 10'
Partit de water-polo:
Equip 13: Castella. Tm-rento. Lepage, Pea, Barrel, Gemia i Llorca.
6 ¡role.
Eqiup D: Monguillot, Ruiz, Nubiola 1, Costa, Sabater, (...abrejas 1
Eggart, 1 gol.
Arbitre, senyor Prats
Bonificació de 5 punts per participació completa en lotes les provee.
Puntuació actual
Equip 13, 5, 337 pautes.
Equip A, 5, 313 Mena.
E_quip 1), 5, 300 Ident.
(., 5 , 27 1 1 idein.
Segon grup
Cursa too metres Mire:
Boguen-A, vital, 1), 5 in. 14 s. 4-1o.
Torres, equip lt. c ni. zo s. 8-to.
Den- ca III, equip Ii, 1 m. 20 s.
1:0;g, emito I), 1 ni. 24 S.
Cursa roo metres braça:
Vilahla ch , equip U, t m. 33 s. 6-to.
Bruguera, equip 1), 1 ni. 37 s.
Dochts, upa', 1), in. 44 s. 8-10.
Sala, equip 12, 5 in. 45 s. 8-to.
Cursa ¡co metro dors:
Ba:anrO, vinip 12,
ni. 33 S.

ENRIQUETA SOCIANO
la coneguda campiona del C. N. Barcelona, que anava a afegir un altre
ll o rer a la seva corona de "recordwomate - . Soná el senyal efe g ortida, i el
bracejar estirat i energic d•Enriaueta
ondule lleugerament la quieta aigua
de la piscina: en els primers cent metres eis cronòmetres marcaren 1 mima 37 segons, temps previst per anticipat pe! seu entrenador, Mr. Speissiger; liom podia esperar un non r,cord. Sense denotar la més lleu :riosI o rres, efIlllp E. I nt. 30 5, 4-10.
tra d'esgotantent, Enriqueta continua
anarrbe, equip I), 1 ni. 40 s. 6-10.
la prora i accelera progressirament
Casamajor, equip D t ni. 44 s. 0-tu.
uns a realitzar la darrera recta en
Cursa 5 per so Iliuret
un magnific esprint i enmig ile molts
ley , Dorca 111, Palanzú, Oribe i
aplaudirnents. A l'arribada, el vell re- Borill, equip 13, u u.52 s. 8.1o.
cord de 3 minuts 2q segons era reVilalta, Costa, Segalá 11, Gonzalez
emplaçat pel nou de 3 minuts 24 se- i 13 iiqueres, equip D. 2 ni. 53 s. 5-10.
gons 1- to. Seguidament es prepara
Partit de water-polo:
Equip 13: Berna . , Cestera, VilalCARME SORIANO,
la completa nedadora del C. N. Bar- dach, Fedi, Fina, Torres i Palau.
Equip D: Bruguera, Su l nrachs, Coscelona i la mis digna representan:
de Catalunya en les competitions in- ta. Casamajor, (,onzalez i Bosc, 2 gola
Arbitre,
senyor Llorca.
ternacional s . Fl récord que anava a
IlonificaciO de 5 punts per partibatre era el dels 45u metres estil
cipació
completa
en ',tes les prevre,
re, j si hé, a jutjar pele temps assoPuntualió actual
lits cnt els entrenaments, hom preve.-4
Equip It. 5. 348 punts.
que el ridard seria entlerrorat, no
Equip A, 5. 308 ídem.
creient que ios de tan marge.
Equip
1), 5, 258 ident.
els tent primers cartees Cenit('
Equ
i p ('. 5, 268 ideni.
emprà t minnt 28 segune, so que
CONCURS DE PRIMAVERA
demostra un tren bastant fort per a
40rt metres; en els 200 segiients e, re_
DEL C. E. MEDITERP.A111
tarda un segon. marcant els cronoAmi) hon tiximbre de part:cipant:
metres en els 300 metres 4 minnt. se celebraren dionienge
al madi a la
4 1 segons, i finahnent, en els cent niscina del, lianas. les peones de la
darrers, forçä norament el tren, ¡ a
rinicra jornada del Concurs SIC P..il'arribada deixava estalilert el non ra 'nevera, competicib preparatt,ria
per
cord en 6 minuts 18 segons 6-10, a /a temporada vine m . organit a ada pe!
temps que rebaixa de dotze segons Club Esportin Mediterrani. En le,
l'ande record.
diverses prnves h categories s : assoliCarate i Enriqueta Soriano havien ren holles merques.
complert una regada mis el eeti proEle resultats irren:
pOsit. Sorollasns aplaudiments premetros N'urce:
miaren el seu esiorc. Entre els molts rooPrimer
g-tip: 51u3na.
espectadors que aplaudien hi dreht t tn. 13 s. 2 . 5: Carrasco , 1(I..10reno).
.J.Itilisz J..
també nosaltres,
Iti0e E.: Castenvell, Match, Esquiroz.
EL CONCURS
5 0 aletees Illures:
Srgem
DEL C. N. BARCELONA
Gallni5, .35 5.
Guién, aluntaner, Ruiz R., Alr6,
Anda la vietOria assolida ¡iris equipe n.-,
Piaties.
B dels dos grups, en la jornada ce- so metres lliures
(Debuta(a):
lebrada el diumenge passat, aquests
Rota', 46 4 - 5: Eeen l e5. Comerma,
equipa es poden considerar ja cont Cort g s, Lecha, Amen-,
Espinosa.
el, campions del Concitas
manquen nomes dues jornades, i 1•1413••••••••n11.1410131•••••••••••111•1111111M4
aquestes, sigui quin sigisi el seu r e
Clan--sulta.nopdeirv
sificaci6. aixi, doncs, tenim ja el,
MONTÓ NOVETATS
§
campions;
ei
tea
elogi
esperen'
do
AV1 1. plillAllTS
fer-lo quan sita g i acahat el concurs.
De la jornada de diumenge cal reTarde. • lea 41
marcar, en el primer grup, la victiira
Callarla uf - Elerrlo
Lepage en ele rent metres estii
reetea
'hure, el qual empri t mima 8 ge
Azurmondl - Campos
pon; 5-in, que, ultra ésser pt sen miIlor temps, es Maleé el millor de tot
Na, a les 10'16:
el concurs. i el sima cual a nedador
Solozatbel - Chiquito Gallada
de velocitat. Eggart Hembra'. :113
contra
guanyaren les curses d'estils.
lzaguirre Urzay
al primer no gaire inquietat: per',
n ombravella bague de disputar
Detalle per entalla
tota la cursa el primer lloc a
▪

Amicus PEA A TOTS ELS (SPORT)

i

Ap¡Ipap.3$ - Telifon 32915 -

Ens hect, passat la primera fue( del
partit rvicut ohrh- i tatuar r.'s An-aigiirs
de la proa. Una Puja fina i tritcrtniftnt
ha aerbat de fer enojosa la Visió CEult
futbol n'eviterna j d'escAs talar.
el la segOnn pa9, sesse idua, el
Illiadrai i ¡hall !ti sis 1142 en por
lesips. deixent co,', a probable elimina,
el Sevilla, tot i que, de la matrera co,,,
han comrn i-at els blau-grana, 110 era
d'esperar.

• • •
El Semilla is mis equip dur, caratids,
d'escassa
fred eaPac de elccidir si, resultal al seu favor dequt a

tusiastne dels davanters i rl fet dc tenir
gliardades les recales per l'Eiraguirre
i la parella dc defensts Deva - Eusedfdttlls.

Els jugadors ggcrnarionals s'has distingit forte. Zabalo, rentoird i Pedejuntan:cut anib el "Probable" Eioaguirre, han animad la par:ida adhuc pan

davanters i tinicament quan era Prop de
la porta e: i la sera natural
corpulencia esdevenia gairebI una dejosmilat de tan grossa que té la calma torácica.
• ••
Cabases, irrite ler res excepcional, va
"Pede", anth les serrs /'afines dr ler un bol Partit i ‚lt gol tnagnific. La
ocluari,1 perore) de lenir eartfiança
Itaca de d-stral fins a initja adra. ha
datarbai l'enrole:1 fins a la segona part. en el( i creure que pot arribar a ¿tse r
indispensable.
cleinent
un
Polser fins ¡ tot l'excellent te41 seta costal jugo be tothorit pequé
nia una mica de por de l'aspecte ferotge
1 quan el serveix
¡u
n. pede".
havia per tant, tersuperb.
mod el nie-ala inlernacionni ha estat Pedrol el seca rradiment
•
•
•
scutpre cavallerós, ¡YA no deixein
E/ partir ha acaba) anib un extraordip.l1 que portava e
de reconixer que
les patilles era per a pasar min./ ido a un nari engrescanient fruit dels gala obtln°Os. Nosaft res lambe sus vain engres• •
car i t alent Isser Optinti1teS quant al relii havia expeslarió per catire Cntr- snItat dels teiteirs de final. Tot i que
panal, Si hein de j'ajar pel partit el Barcelona ha perdut mis d'una vegad'alar, ras na seniblar que no PM ni da en fantp faratter per 101 pnerge sucomparar - s: milb Latirm e/7, tul i l'atier- perior o guatee gola i <pie el joc que
re dit que jugaria al Ilac de davanter va ter a dr primera por( era per a desenganyee qualsevol fanatic.
centre de
narioul:
S. O. S.
No ¡la sahnt eriemar e l jet des scus
•• • * • 4
l'essa/'intent havia arriba! a un gran superlatis.
Entre que Zabalo brear:va de valent
que S'astas un es quedara ~era, rala esquerra del Sevilla ha Perrita ntiseis,Ielsent el temps t)t cl partit.

a

En els darrers 23 minuts,
el Barcelona aconseguí
minar virtualment el Sevilla
Després d'haver constatas la deiicient
exhibició desenvoMparla tal Barcelona
en el seu recent mata amb el Constancia,
seria cbvi voler negar que la rnajoria
slcIs assi g tents al partit de diumenge
amb Cl Sevilla esguardaven el deseralac
craquesta eliminatoria amb un :5 ,z d'incertitud. El Sevilla, brillant cionpiö
ia Segovia Divisió de Lliga, amb
crinjunt ben cohesionat i arnh algunes
individualitats ben destacades, era, per
Tant, capas de deisar al maree de la
ruta a g eentlent Campionat d'Espanya
el Barcelona actual la caracteristica
principal del qual Fe la d'una irregularitat en gairebi totes les actuaciong
Per aquest motiu no és sreetranyar,
dones, que el camp de 1,es Corts registres un pie a s'estar, casetas que el partit estiguis ennuarrat per un fiarles general.
Peró no obstant, per tal de seguir la
t rajectúria de la Ingica del imbol, aquest
partit va resultar, almenys aparentuunt
Set/ resultas, ben facil per al barreluna. Cinc soi s a ,ni davant tu, adveriari dificil coni el Sevilla, que priati•
ca el hubel amb tecnicisme, es itinegalile que és it, reultat magnific, que reilerteix per ell sal una superioritat
rant el transcurs de la Iluita. Itoncs be,
liem de manifestar de bell antuvi que
aquesta suacrloritat va eiSer coercida
solament en la meimt del 'non temps.
En iniciar-se el partit, la caracteristica
del irle no es va apa • ir mai d'una gran
icualtat. A la cegada que la lluita
transtorria amh as g atparnents per ptct
de tots dos equips que obligaven el,
tercets defensins resperitius a etni.rar-se
a 1-ne, la Iluita entreve tambe de ple
dimre un anibient mes decisin en vsure
que durant el primer termas eh marcad,-,
es mantenia invicte la qual cosa no cal
dir que oferia unes perspectives malt 12lamieres rem als sevillans. En aquest
primer temps, per tant, es van trobar
davamt pi . r davant Cites moslalitats
tintes, per cci arnb un resultat distint.
El Barcelona va °pum al Sevilla 11:1
joe basa: amb entusiasme i rapide ca,
preferentment exercit amh la beta alta,
la qual cona va rerineme a la salida
mella Euzkallune- Dent de decl'er
cilment tots els 21111701/enit. En canvi.
el Ses 1', desp!elent un jec tei5 arnhtat i arran terra, va val:venir tul
adversari mes perill6s, perquè per a .iesfer les ir es OC'ininar:ons calgue que
Zahalo. Pedro! i Santos pose-ein de manifest les ecs- es condicione d'obstruir joc.
En aquestes caratterieti n ues es tu rei'rerrlre el parit. El Sev i lla, gre amerinment es va mierra:. tal restada Peagerament superiar al rarreleal. en ca n vi, en anneita va haVer cedir renalsiawne ineegotahle a la timara i tiCs
gran preeista d'un Bar celona 41ne re s sorcia. Frsnhari tina Cesa invereemblant venre «un la clavan:ere lurcelonista, recol71'1 1., 110-rnent Va. la !hila initjana.
avaleaVa onntinaament envere la
deien, -'a per Eizatzu'rre. 1 ..1 hala. ats
d e ls harreinnistee es t - ertuelia
Imte,
ilr dilutiaar tmes
pasearles que erivorivein al cama de Les
Corts; jebe arran dr terra, rara, calculat.
precisi,5 justa. aciirurue.P1
entus i asme i voluntat de I.Mcer
forensameat tania sIc produir
seas eferte g d'una manera fulminan!.
La deieliA;la sevillana, :pm el primer
temps va Marr roliátadt que ni va poil e r 5tairrer la di-rentera harcelorilata,
devela la imnetuo s itat en que es dvienvolt:pava el jnc, colaran a la sera ?n o
en els darrers vint-i-tres minuts-dalit,
va invertir el sm "rol". i d'agnesta manen es va cnnvertir amb das Me:llore
qn0 ‘ rdarnent per segniea ehem nur les jiig a-les 'erre reeixir en el Set, ohitcliiii
Ea antlest tenip s . u mesura n1n. asar,
r,as - a rl tortit. i taxi que anlrelrien nous
l i actuatib dels jiwalors Hatee:era
‚ve.
v3 aliar “ia Cre,eenek"
g esten% abens del final eta sevinang
acnnseguiren el gel de Humor.
Deis vi s itants, Fide, rull el s en es•
Hl. gens eleeltieular, per;) niuli eier'
tiu ee va remarcar en diversos raisod,t
FazIrtl.
encenlA q ue
le la
dona , E:sumiere. SeaUta i
Del
Barcelona, Pedro! va ui -Suar arnh gran
enctrt i valtinta t . seanit ie 7abalo,
Santos. Cabales i Sales.
L'arhitratge del senvor Pere Villana,
eatertat.

EL CAMPIONAT
D'ESPANYA
Resultats dels vuitens
de final
(PRIMERA TANDA)
A Barcelona:
Barcelona, 5: Sevilla, 1.
A Mínela:
IttUrr:a. t; Valencia, 3.
A Sevilla:
Sporting, o.
Betis.
A La Corunya:
t °runa, O; Hércules, 1.
A Pamplona:
Os:tetina, o; Madrid, 1
A Bilbao:
g: Saragossa, 0.
Atli.
A Oviedo:
Oviedo , 4: Donostia, o.
A Vigo:
Celia, 3: Espanyol, 1.

Torr,eig de Classificació
RESULTATS DE DIUMENGE
letrM, a, S.; lloro.
Sant Andreu. 1; alartinene.
:al ...mesa, 3: Sans, t.

La puntuació final
/o o u 2 19 14 14
lo 5 3 2 1 4 9 13
in 3 2 j 21 10 12
itt 4 1 5 17 11 o
10 1 2 7 13 26 4
In 4 o e 17 18
Con: pot veure's, resten classinzats
per a disputar la proinocid. junt ami)
Granollers, Palafrugell i Badalona, cis
clu'as Sans, lartine ti, i Terressa.
Sane
alartiaenc
Terrassa
Matufia
Sint .11;dreu

Torneig Catan
RESULTATS DE DIUMENGE
Espanynl. 3: ..1kMer. 5.
Granollers, 5; Mulle:, O.
Badalon.a, R: Sant Cugat, 3.
Santboia, 1: Ripollet, 3.

La puntuació
Ripcllet
tiranollers
Bada'ona
Sa
Citget
Itipitcr
Ecriansinl
Ser:nto.:a
Mollet

In 7
0
10 4
In 4
In .4
e 4

lt

2 I 25 9 t6
2 3 1 (r 1.4
3 3 .1 3 17 11
2 4 2') 42 In
4 3 1 7 25

o 5 to 31 ir
lo 2 2 6 14 33 fr
tu 2 t 7 lo 25 6

Campionat del Món
1)Mr.tr,;r ..,,tgnren clo5 partits

eliminatoris per a Fomentar Catilp . O"ut. rI9 rt9U"tats driS quals foren:
A Mil:
liára-Grecla. 4 i 0.
A Sofie:
Bul g aria-Herir:a. 1 a 411"*"••0914113
Els eiptips erra:
Sevilla: Une:erre. Faziraldune. DeA1char. Segura, Fele, Tejj41,
C. g enInal, Corten i Carneirn.
Barcelona: Nones, Zabila,
• Santoe, ial p t Pedro,, Vetl'ulrA. RA.
rnon. MG :era,
1 Calares. (A
13 regleta ¡art
i Ilemon permataren el
El s ps le fl 'reri e fet s de la seeitent manera: Al cap de 23 mimes. une combinad:. eloibttrit - l'entrdc ama. tret
.aparentment Pulo del darrer. ate tina
mala entesa entre Enzkalduna i
•
va va'.er pel primer gel lora!.
minid; desprAs Ilfla pa s ee'le 'In EAtcliee 1 Morera, platal aquest g ol da.
vant 13 porta. es transforma per termita
5egada. Al cap de trenta-dos mimas, un
• franc tirat per Pedrol (itte 1npA al
tantell del pal. va entrar la pileta per
:cerera re n eda Sls ni l nute mis tarrl un
e -la frene tirar per Santns i rentatat per
Morera de reta i i na passitela de Morera a Cabanes. an!, un evarint vertiginhs
'el da.rer, taren ele do s di rr eri. gole
',cale, 1 pe.r< segoss abarte. Campana!,
en donar te de vida i llh,rar ene bala a
Cortnei, es tran s formi en e gol de lbsum

lebrat alar a Balaidos, va satisfer
plenarnent refleja local. Fou un magniiic encontre, que si bé acaba amb
la victOria deis gallera per tres gols
a c1,5s, el mateix hauria poGut acabar
amb un ernpat o amb un triona, per
la minima diferencia tembe, de rEs; , anyol. Ata, pot donar una bona impressió del que bou el partit. Del contrust d'ambdues ticniques rot dir-se
que. per lean- en aquesta ocasió ramhient favorable, el breó vence la quaIbIs 1.

la superioritat técnica correspongue a l'Espanyol, i l'entusiasme al
Celta.
L'Espanyol realitt1. a Balaidos una
excrilent acttcaciui. Fou un equip que
calibra e:1 cada moment la jugada i
que mai no perdia la serenitat, ni tan
sois quan el mar:ador Ii oferia 11i1
tres a :erre contrari, Producte del seu
bon joc ion que, amb tot i que Ea
del Celta mogitts pel seu cncoratjament, aconseguiren a la primen part
apark;Ner C.an/ a amo; de la iniciativa. el jot no estigué desnivellat. A
la primera part s'apreciä un Ileueer
dornin: (lela gallees gairebé inadrertit, i a la seteona part l'Espanynl.
quan s i entoisudi a entrar en loe per
aliancar-se les seves i esgotarse l'entusiasme foll de la part contraria. ion anta de la situacib d'una
ultra manen. N: etement. emh coneixement del set i domini i semi-atila de
gran perill. Ve marcar dos gols i
porte la inquietud al pit des affrinna's viguerencs: per e g pai ile zlea
11171101 A e; prere j e el tercer gol, i per
tant l i erupat. Ma ..1 estona passaren
e'i aiir tonAts ,le Vigo, lile en acabar
rl sart i t donaven per segura l'eliminar:A del s e n e^id o en la propere
1ornada de Can Balda.
, l'Espanyol II manci rapidesa
en e i s '-co bornes del seu tercet interior. Waincets ron el milita. Edelm iro II. que conetitui atnnlu Bosch la
mill o r ala de la devantera. Ele 1111;05
erthretut Soler i anal,
Flor e nre. itmaren encertadanient. De
el
resn ia d Celta destaear,a VakAeCel, Polo, Pire l o, Vega 1 Piriciro.
Arbitris Arviielles, que arrenglere
eis emulas alid:
FaDanyol: F l orerca, Hereter. Oro.
Vsrti, Soler, Cristi:t. Pm!. Fdelnilre.
E d elmiro II i Boech.
Cela: Lilo, "r,,n-iu ' Vurleårrer, Arm ,ind o . Vera. Pib e iro, Mardsl,
ChI lis, Crin a nio, Pirelo
A la pr i mera pare ttt,r.S el Celta
d a s rol s. El p r imer per m i tiä de Polo. el rata de trenta-un m i nuta d'una
r - ocitu rla, i el sevon ner Machicha.
al
nnar:Mn - nuatre
A tu serosa nert ami:mente el l'el*1 ci treu rl g en merrsdor. D er obra
-4 Marcial. Ileerris s'inano4
neta', role
itai dn5
e n b a tr e Tri nado a Lile' /Ultra can3 1105. i n . rBosrla d'un fort :cut de;
de malt Buey.

H en A a n; e 'c r e suBlts d al a ime par .
tit , in 4roa t i o-ale brear e (lit:menor

A París: Fruica-Txernelovärjuie.
a2

a Glasgow: Esedeia - Anelaterre
3a2
A Ar e s si I nxemburg-Selerri6
Ne• -ri- n o . F eanee .
A ',ea:,

aA

rfo_gejaeria;

• r

" .0n. 1.• 0 1. rra^71 i 5 1
lamateurel . tsteenstna
r,,, :s-Grus,n'a 1 a 1

Frontil Pr;ncInel P,lece
.1, n ni. di meta s

Tarda. 1'15

01A80 - ANTON
centra

ANDIRINUA -

CASABE

NII, 1015

IBABLUCKA I - OAZALIII

L'Espany(l resulta hatut pel
Celta per tres gols a dos

ASTIOARNAOA - TILOCIORO

Vigo. 26. - Aquest primer partit
de l'eliminatòria, Espanyol-Celta, ce-
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cont rts

Una Jornada foro. completa
Brillan t tolero? cie l'Atlas Club
Bolla slotbrla del F. O. Barcelona :: Brau Comentar'
La terrera jornada d'aquest
rampinnet, que ami) tala d'encert
organdza el nostre rollege
"L'Opinió", [llague per adequat
mere el nombres s selecte públic
que A9SiSI.I diumenge a la larda
al terreny del Laieln.
I en ésser frenes, hem de fer
resSallar que I 'exit mes falaguer premia. ¡ continuarà (entho, els esforços que per a portar
a terne una manifestarle de tril
envergndura han realitzat i realitzeu ele nostres benvolgute
anilu' de "L'Opinier.
Prerisament, el basquet ternelit. a rasa nostra, eslava mancat
completament d'epa. No de
que sil !Allanes de rerd, pera
les seres ertivitats es desenrotllaven quas¡ g ernpre dins un
deiche vicias, que no fein mes
que encauar-le cada dia 1ln tic
mes. cireumetenria que li hau
nia Mural el pes del progrés esportiet, deizant-lo en condieions
d'in ferieritat davant les basguetbolistes d'arreu.
L'oportunitat que s'ofereix a
leg nostres nenes esportives,
creiem qu'c és preu valuase perque aque g tes deixin d'aprofitarla cono cal. Sabem prnu be, que
en la present competieM ß nbsolutitment necessari representar un brin paper. puix cpie enmprenen que en aquest cris Pe rara
neeessaria una repetició de la
qual ningú mes que elles mateixes CIa sortirien beneficiades.
Per allra part eIS sacrificis
que han begnt (le fer els arpanilzadors d'aquest Campianat de
Gntaltinya Perneta( Pe veuen correspostos per una nodrida i
piala inseripeid dels nostres
equips ferucnin g anth qué
letn actualment.
ea.
Cenyim-nos nra. per.). a la
nostra tasca purament Informativa. i donem comino ab+ nostres
lectors de ere que foren els enoontres que més amunt anunciem.
En primer tenue. eontenguereal els equips respeel ius de l'Atlas Club i el Santa; a les ordres
del senyor Guix, els cines respechos s'alinearen niel:
Atlas Club: Planelles. Enearnaria. n0111PZ 2. Enfedargue
Herniindez 5 1 A. Jota 1.
Sants: 11 '. 1'99 1, Basa e, lego 4
Mira, Vendelb3s.
Aquesta partida transeorregué
eninig de l'expeclaci6 general.
puix que !ahorme con' suecef es
preveis una gran renivellarió (be
fnrees. A in primera part. les ju
enflores del Sants dominaren a
¡ embetellaren les 1-dengues i les arnrralaren devant el
seu basquet. Finalit7ft aquest
lemps amb el resultat favorable.
a les nenes del Sants de 7 pIllita
A titt.
En reprentire el joe, perb, hora
voure en el; renales de
lAtine Club unes ganes enorme>
inillorar el resulta'. No cedires fins que Ilurs esforens es.
van veure premia ts ande la consectivid ele divers os punts que li
permeteren d'igualar el mareador filie a l'oxlrens do fer penillar el trionif quo les 11P1193 del
S:111Is jti es tejen al raes poder.
A los darreriee de Feamildre.
los jugadores (IP l'Atlas, ett eornprovnr qu e la partida no era del
Isst petaluda por a elles, agndilzaren Iturs atacs [las a tal punl
quo les contrarios nu pasaren
qua g i lIS inig rime.
Finalment. precies a una bella
jugada de Gdionz, que trnnefnrmagnificamenl un tir en brisque'. les 'mies de l'Atlas C.lub
s'adjudicaren la perdida, que si
hein d'eAr-er .j0A10.9 ce mereixien
per la Sean fogositat i fernie deaig g de lee-se mal, el ttionif.
El S'ante no juegue rontrareslir In impel ((ostia( tic les Manques, i, sorpres. no tingua
estila do reeorionar a tempe.
1.'nrhitralge del seneor Gua. excellent en tol coneeptes.
• •
L'afta partida. la que entinan reSpechns del Fe IÍ1V't
bien( B. t el del f. C. Barcebena.
trensourrogue iltub carta desanimarla per In ',ale g a desuivellacie f(,rres existent en el terreno. de joc. ja +1P le g liems e de'
le C ParceInnn, superior/ ets envergadura i en lius superaren
notament loe del remeni
Aqrteetee pstliseren fer mee
que defonsar-se en tri p.-Henar-piu.
ja que 56u1s ele fou porrrob e. por
la diferbneia d'estatura eeislent.
effetunr algrineA
ami) paeSades curtes% ¡ a pone alduda. liii agnes1 aspeete cal Ser
lesealtar In 111301 enorme/u:9d
eilluaiitatir g que ()orle n inrrne
seva defensa senyurele Ord(Iftea.
Aquesta jugadora atar' ola
ettforeoa eunetante, alxects en di

verses neashms la moral de Ips
seves companyes. quan aprestes
eadesanimaven pel tanteig desfavorable. Indiseutiblem emt, fou
II) miller jugadnra en PI terreny
de jac. 134 per la senyereta Ordeñe:.
De les vencedores, anotem el
ferm partir. que realitza la senyoreia Frenen 1 lt gran voluriqu. demestra la senyereta
Hernandez.
L'arbitratge que cerregue a
'arre. del senynr Lnsantos, discret en tot moment i a te amb .1
desenrotllament de la partida.
En cnnjunt, pndern afirmar
que aquesta tercera jornada. tercera del present eampinnat, fnn,
al atad es pessible. mes interessant que les anteriers. Es demestre d'una faisó palpable l'inteces que ha despertat aquesta
empellen puix que, malgrat la
inclemencia del temps (plegue
tata la tarda1, l'afluencia da públic fou constara fins a emplenar del tot el popular terreny
Viladamat.
del carrer
Del; (Yací en g plau de felicitar
cordialment els organitzadors
d'aquesta interessant competici6,
fent-los present que d'aquesta
se'n treuran profilos e s ensenyances.
Resultats tboolee
Atlas Clu. 9: Santa. 7. Arbitre,
senyor Guix.
Yemení B. 5: F. C. Barcelona. ti. Arbitre, senyor
ROLAND

Pilota Basca
AL CLUB BASCONIA
En la matinal de diumenge, al Fronté Novetats, va jugar-se un interessant partit correspcnent al campionat
social entre Charroalde i Steegmann,
vermella , i els blaus Vitquez 1 Pe-

coso.

Una bona competic16, que de bell
antuvi semblava que s'havien d'endur
els blaus; a la segona desena prenguerra definitivament la davantera es
vtrrnells fin) a guanyar per 35 a as.
Si be tots quatre aportaren el seia
ee:Orç per tal de donar relleu al Partit, la tasca de Charroalde exce141 ee
la deis altres.
Ela resultats dele altres partits jugats :oren ci.s següents:
Eriza i Marcelo. vermells, 4o ',unte.
Rovira i Rodelles, blaus, 33 idem.
Aris II i Vidal Ribes, vermells.
28 idean.
Vázquez II 1 Ans 1. 11:3115. 4o ¡den,.
Castanyer 1 Lopez, blaus, 35 ideo...
AL PRONTO DEL PALACE
L'n bon relleu obtingué la matinal
jugada -en aquest frota& i en ion :a
causa el partit justa: per Torrents 11
Anton (professionall, verstelle, con.
tra Gutiérrez, Tormenta 1 i alas, blaus.
l'encertada tasca de Torre:ni petit
i de; sea conipany len que els ios
favorable en gairehé co; el partit.
perb en arribar a la darrera desena,
amb 39 a 33, una admirable reaccib
del trio elä va pernietre d'aconseguirlos a 39, i iou també per a ells el
punt de la vict:Dria, com a merescut
premi.
.Alaane s'havien jugat tres partial
mes (orca entretinguts, que oferiren
els següents reeultats:
J. Balet i Villalba, vermelle. 40
mints.
Boldú 1 A. Bo, bina 37 ídem.
Diez i Jordi,, vermells, 40 idetn.
Ribalta i Lloberee, hlaus. 34 idern.
Rentan i Stee g mann Ai. vermells,
i ¡'ere Es..-nderc, bhus 37 id.

et

fi o ti
El

Campionat de Catalunya

PARTITS JUGATS DIUMENGE
Primer,. equipe;
Intrepids-Bareelona, 0- 7 (aullst69).
Tercer, equipe:
Intripids 13-13arcelona, 3-0 ,
Junior C-Junior B, aquest cedeix els
punto.
Terrassa-Polo, aquest cedeix punto.
Classificacié actual de /erren ealthpi:
¡'itrépida 13
Pile B
Pelo A
junior C
Terral...3
Barcelona
Intripids A
Junior El

.1.1-1. E. P. F. C. P.
13 9 4 o 2 11 6 33
)2 7 .3 2 26 20 29

12 7 2 3 33 1 3 23
23 7 4 .2 11 22 3i
1.5 6 2 5 20 12 2-1
13 y t 6 27 26 24
13 t 2 to 3 s i 1(:
13 o o 13
'3

11•n••**uana

Z
0 UN
SCHMELIN8
LES EN TME3

I

LUW I TUS

e 1(110 . i.1 insana
(100 11011A nar Al

bmi

l'Estadi de Monjuie
ri ella • d'abril, e. pesar.oi

I 111 HUI, DNI MERES
I ei
General, 5det's,tle:.. lioepa.u.t.e.tta.numeradu
i'orrarliti0,1A re
o ultn inlinelionl.
rumien al pelle bue s'asuma-y en
abenIUI G'sdultlrlr locallusie I enli adoe
fuel de les teuullIre sfleials I .005
rentrr 5 ile emenda. pulx que •laall
rfr011 Ineellute raleIrlradee

rl

e"---"rteer
•S

‘A PURLICITAT

pa:narra, 27 de març de i93 4

1LS ESPORTS
sportsdeNeu B o x a
AHIR, DOUGLAS FAIRBANKS,
;RNEST MULLOR, CAMPIO
PARE 1 FIEL, VISIT.AR1 •:N EL
CATALUNYA DE BAIXACAMP D'ENTRENAMENT DE
DA I SLALOM
MAX SCHMELING A SITGES
El diumenge passat, a la Vall de PROBABLEMENT PAULINO UZ¡ria, se celebra el campionat de CUD':N ARRIBARA DIUMENGE
i ta:u nya de baixada i slalom.
El dia dabir iou de gran activitat a
11; participaren seixanta esquiaTerramar, de Sages, mil moes, pertanyents al Centre Excur- l'hotel
na
de l'anunciada visita del *arnés Deu
:eta de Catalunya, Club Munta- glas Fairbanks i el seu
n Barcelonés, Club Alpi
A les ante del mati arnbaren a Sit5 Excursionista de Gracia, Unió
Joe Jacobs i els dos Douglas, i tanscursionista de Catalun y a, de ges
al eamp dc
rcelona, AgrupaciO Excursionista tour para de ploure aliaren
golf a disputar un partit. L'anirnacid
t iraforca, Centre Excursionista de als "Enge" de Terratnar fou enorniz,
-lud e n i Centre Excursionista del car la noticia de l'arribada deis Fair'3:les, de Sabadell.
banks s'escampa per la vila i tot Sitges
La cursa de baixada s'efectua des ana a veurels
Jugar a l carn P de golf.
Nou Creus a les portes del sanA :a una de tarda acaba el partir ,
i la de slalom— combinada amb que fou palmarlaper Dous'ass Fairoanars
7rimera— des del Bosc de la (pare) amb 41 punta, seguit de Max
rerite.
Malion, Fairtanks (hl» i Max SchmeE: primer deis cinquanta classífi- ling.
rs va fer el recorregut en cinc miEn arribar a l'hotel els Fairbanks i
dotze segons.
Schmeling es trobaren sorere:cs per una
A :a prora de slalom no van par;:par els elements del Club Alp i
demostrant-nos una especial
riera de veure !es coses i tenir un
rticularissim
sentit eaportin, que vei
..ableme n t no queda, el club o els
correders, a l'alehria que fins
iparició de Eaniateurisme "marron"
e:s esports de neu havien eetat

gentada enorme que ele tributa una 'Lace a o vació, oblig a nt a que el pare Doa-

glas dirigis algunes paraules d'agraifucil e al pable de Sitges allí congregar.
A les dues arribaren a Sitges el stnyor Gasa, promotor del combat, acom-

PallYat de diversos periodistes i totägrais, els quals. després de disparar
unes guantes plagues, foren invitara a
arrojar al saló de gal a de l'Hotel TerYezits.
Com es pot vence en les classifica- :ornan

Ernest
r
';IS detallades se guidament.
allor i Carles Bertrancl. ambdós del
ferä Centre Excuraionista de Cata:sra. van classificar-se preerninenteCt en les dues provee.
Mullor bou proclamat campide
er.:• la màxima suma de punta de
.3 77oves de baixada i de slalom.
E: campionat ion controlar per la
::› ederació Catalana d'E q uí. la qual
::uir-se com és de consuetud.
M.
• Ernest Mullor, Centre Excursionista de Cata:unya, en 5 minuts i 12 segons.
R. atonneuse, Club A:pi Nilria.
6 minuts i 2/ segons.
3. M. Argueta, C. A. N., 6 ni. 27 s.
4. O. Canals, C. E. C.. 6 rn. 49
C. Bertrand, C. E. C., 6 ni . 59 s.
2. L. Marnet, C. E. C., 7 in. 1 s.
G. Carandini. C. E. C., 7 zn. 4 S.
'3. 3. Boix, C. A. N.. 7 ni. lo S.
a E. Bofill, C. E. C.. 7 ni. 14 s.
2. G. Winch, C. E. C., 7 in. 19 s.
t. J. M. Nubiola. Centre Excursionista de Catalunya, 7 m. 37 s.
2. R. Camps, Centre Excursionista
de Gracia, 7 m. 53 s.
3. J. Monje, Centre Excursionista
de Catalunya. 7 m. 54 s.
4. A. Eigueres, C. E. C., 7 m. 07 s.
5. L. Carlee, C. E. C.. 8 ni. ti s.
6. E. Rovirosa, A. E. Pedraforca,
m. 20 s.
Dels quinze que han ores la sor:la per a la prora de slalom els tres

chers són aquests

Caries Bertrand, C. E. C., en
1 rn. 5 0 s. 2 - 10.
t Ernest Mullor. C. E. C.. en t m.
39 s. 4 - 10.
;7 ,an Boleó, C. E. C., er. 2 m.
II 5. 4-10.

E temps, t m. 5o 5. 2-1 0 , etc., ¢.5 el
pe han emprat per a ter daca vejades el recorregut marcat.
El resultat de la oro y a combinada

Durant l'àpat Douglas Fairbartl:s
digne que romandria vuit dies a
Barcelona, prometent assistir dimecres a
la reinada de boxa a honor de Max
Schme:ing.
Ei senyor Gasa digné ale periodista

que Paulino Uzeudun té anunciada 1-1
sera arribada per al din Primer d'abril,
j a que tatubi el baue te e l P ro Pó si t d'a ssistir a la cursa de brava.
Preguntat Max Schmeling quin dia
a rri bara la seca esposa, la famosa "star"
del cinema Anny Oncira, d:gué que cjs
informes que eil te són que Aun:: Ondra
arribara a Barcelona la setmana abans
del combar.
Joc Jacobs, el manager de lee -carn
món, anuncia als periodistes que-piódel
en la vetllada de boxa de divendres a
l'Olympia a honor de Max Sehmeling
ha acceptat arbitrar un combat.
La ¡esta a Sitges acabà a /es cinc
de la tarda, hora en que la caravana
automobilista torna a Barcelona.
UNA DESFETA INESPERADA
DE MIZLER. — A l'Estadium de Liverpool, el divendres passat i davant
sorpresa general Harry Mizler, campió
d'Anglaterra deis pesos Ileugers, va resultar batut per ptillIS en dotze represes per J. Walsb.
ARA RESULTA QUE NEUSEL
NO SHA MOGUT DE NOVA
YO RK. — La noca que Walter Neusei baria arribar a Europa amb el sea
manager Damsky i que hacia estat recollit per tota la premsa esportiva, ha
estat desmentida. \N'alter Neusel, que
hacia anunciat la seca vinguda a bord
del "Bremen", va desistir a darrera
hora del seu propón per hacer estas
solficitat per ¡empresa del Madisson
Square Garden Pe r a Un comba "ver.'
ja amb King Lewinsky, el qua: tindrà
efecte a primera d'abril.
ELS AMATEURS. — Avui, dimarts,
a un quart d'onze de a vetlla, tindra
lloc l'acostumada vetliada amateurs que
organitza setmanalment el Barcelona
Boxing Club al local de l'Agrupacia
Sardanista de Barcelona, carrer de Eran
cese Layret, núm. rot.
L'ordre dels combats es el següent
Milans-Alcainz. Royo-Padilla. Pech.
Besi, Carazo-Uhide (finalista del campionat de Catalunya) i Miró (taritbe finalista del campiona t de
Catalunya) contra Madrid.

Clelisme

RESULTATS TECNICS
r, Joa n Gomie, independent, 12 segons; 1, Miralles: 3 , BanUs l 4, Biebal;
5, Ma gma, i 6, Almerich.
m m e l r es

t"s
lies, del C. A. D. C. I., 57 seEsport Ciclista Celia (4-13-15-16-18)• 4°°1, "Ricipó
g ; 1, Bertran; 3, Perramon ; 4,
Agrupació Ciclista Santboiana (2-5. gon
compmany; 5, Flander, i 6, Pinyol.
4-3.4-309.
Sarria Esportiu (6-11-31-3246).
R
a, junior, 4 minuta i 34 sen. Elles,
TROFEU MASEERRER (tercer gons; 2, Coloma; 3. Pelfort; 4, R. Piany 5, i5 abril 1934. — Concedit el re- po; 5, 13orräs, i 6, Puig.
clute del parc de Montjuic per l'AjunLa classificació en aquesta cursa fou
tament, acord que mereixerà l'afecte ole feta a base dele !M'Ion temps emprats
rota 'eis nostres esportius, la creció ci- pele concursante en les diverses series
chata da la U.' E. de Sans ha procedit disputadei, o sigui contra el cronómetapidament a ultimar els detalls d'or- t re.
ganització per la disputa del Trofeo
Masferrer (tercer any) anunciar per al 5.°°0
1,Lnilul fsrellifiró, F. A. E. E. T., I d midia 15 d'abril vinent. La Ilista de Pre. nuts i 45 legone. : 2, Manuel Martínez;
segiient:
•
cris Es la
3, A. Cervera; 4, J. Mir: 5, J. EigueClassiricaciä general. — Pr imer , 40e res; 6, E. Godas: 7, J. Comabella: 8,
pe s s etes i una artistica placa d'argent J. Pasa; 9, J. Gabornot, i lo. lt. Bardonada per Nards Masferrer; segun, racpier.
3 00 pessetes; tcrcei, 200; quart, 125; Relevoments 4 ter 100
cinqué, 75; sis), 30; seré, 30; cité, 20;
1, Club Atlétic Martinenc, en 4) senora, lo; dese, lo.
gons i un cinquè; 2, Cartel; 3, Boyindependent
(gaClassiticació especial
Scouts de Catalunya; 4, B. U , C . : 5,
rantia.—Primer, 150 pres.; segon, roo; Club Esportiu Inpitér, i 6, C. E. Aire
tercer, 75; quart, 5o; cinque, 2u, sisé Lliure.
20; sete, 10; Imite, to.
1.1anovnent (Id r.'s
En total es concedeixen 1.665 pessetes.
1, Gents Molina. C. E. Júpiter,
La prova dš seleccionadora per a: metres; 3, Joan Soler: 3, J. Vidal
campionat d'Esranya, segons anuncia Joan Fiola; 5, S. Manda, 1 6, J. Gasoportunament la Unió Velocipédica Es cón.
partir de la publicació de-panyol.' Llançameat dr1 dice
:
la present nota queda ober t a la inscrip- tres:
1,5.6.¡pi ac riz ;. ad :e I 3 15. 3r est oannat ,216;h8a3" m
l,
ció al local de la U. E. de Sans (Gacastellet:
5,
R.
Santesteban,
i 6.
lileu, 9). Drets, 2 pessetes, reemborsa- 3 ,
bles Ii meifat a la devolució del dorsal. Aranda.
En la sessió d'arui quedara acordar Son: d'oVrin
Antoni Canyndes, 163 metres: 2.
el reglament, nombre de volles que es
donaran al recinte i horari, ja que abans Max Stant: 3. Bisbal (T.); 4, Banús:
Sansac5. ¡ fi, J Blaneb.
de la disputa de la cursa tindra lloc la
segona prova del campionat infantil o:- Satis de lIcrodria
1. PratmarsO, 575 metres; 2, Pon'.
ganitzada per l'A. C. Montjuic.
CarT3501 5, Déu, i 6, BusUNA CURSA JACA-BARCELO- 3, Bishal; 4,
quere.
NA, — Per al dia 14 d'abril "E/
CROSS SOCIAL DEL G. E. I E.
organitza una cursa de 367 qui16metres, compresos entre Jaca i Bar- G. — Diumenge, a Girona. se celebra a
celona. per Lleida, recorregut que. en- la Devesa el campionat social de cross
cara que no exagcradament accidentar, del Grup Excursionista i Esportiu Giha de posar a prova la classe de fons cona. La victória correspongué a Esteve, i a continuació entri Vilar, a uns
de:5 nostres "routiers-.
La 'lista de premls sera alai mateix 6o metres. Mes destacats arribaren Sant.
adequada a !a importancia de la cursa. jean, Sarrats. Suarez II i Pardas.
Per al diumenge vinent anuncien el
El primer, 7 00 pessetes; el segon, 500:
el tercer, 3 00, etc., sense comprar pre- Campinnat de les Comarques Gironines,
E. G.
mie especials. prinle5, prernis per organitzat tumbe per G. E. i
equip s , que tenen e/1 estudi els org-anitzadors.
NL
La cursa sera nacional, i de mmnent
talent que Cafiardí, i Cardona han maEL SEIS RUESCH HA BATUT El.
nifestat desigs
RECORD DEL QUILOMETRE.
Es de creare que amesta cursa re- SORTIDA
ATURAT, ESTABLINT
/mira a Barcelona notables corredors,
3'027 QUILOMETRES DE p. b.
14
que aprofitaran l'avinentesa de disputar
E l récord del quilòmetre, sortida amb
segiient d:a. el Troten Masferrer-sel
el cotrCe aturat, Cs.irí un assalt fruitás
a 'ltf ontjuic.
el divendres pasar a l'aunadrem de Li•
nas-alontIliery. L'autor de la periorrnanea ha estar el suis Hans Rieseis, damune cotxe Mascrati. Despees de divetLA N. 1, R. A. HA ESTAT CONS- ses temptatives infructuoses a causa del
ist funcionament del cronometratge
TITUIDA OFICIALMENT
electric, Ruesch pogue, per fi, obtenir
Catalunya ha estat nome- uit feli•.; resultat.

oto

Rugby
nada vocal del Consell
Directiu

A Hannover s'ha celebrar la reurvo
constitutiva de la Federado Internacional de Rs.gby Amateur al/lb ¡asistencia dels delegats segtients: Laurent i
Rolland (Franca), Meister i Schnelmann
(Alernanya, Dúo!! (Portugal), baró
Melodia (india), Gaeger (Espanyar,
Bola tCatalunyzo t Dragu (Romana).
Han enviat Ilur adliesij per carta StIls"
so, Txecoslovagina 1 Estats Units.
S'aprovaren e!s Estatuts elaborats Cl
la reunió de París 1 s'elegí el segneat
Consell directiu: president, M. Dauton

ESPECTACirr%
-

Test res
GRAN TEATRE DEL LICEU
. Gratis t'estilete per 13
rel e bre massa coral de Homaida. Estrena
Oir t rt AMAIA,
rre l'apera basen ntel
I un gran feetIvel basen-bailad, amb
moderaron de litirfo.j Rue g o Abeebatia.
Queda obert l'11((matnent
Feotes de pr

IdONU A(AAA
continua 340 tarda: "El demoledor". "Nilo de amor", en espanyol. -MI debilidad".
Dllen Harvey. lolbuixos 1 Noticiar'

A5,0, tarda, de 4 a
nit, a les to:
albeo 1're/can
SU AAAAAA LA VENDEDORA
amb

C.ontinua 350 tardo: "Porque te marero".
"N150 de amor", en espanyol. "Ml deb111dad'', Li/lan Ihrvey. NOliClarl 1 Airaceld
BOHEMIA I PEDAS
Continua 345 larda: “La ItialICal del fuego". "El rey de lo fósforos". "El bese

Ararle Bel:

ante el espejo. »Ibulxos

TEATRE ROMEA
Tetifon 10691

Diversos

Ricardo Calvo, /Moneo Muñoz, Retorno

temiste, Josefina bantaaularia, Franolsco
López Silva, es in ü s.11,11. n ,1 el disubte
de gloria, a 011 orna! fl e (os de la tarda.
atol( EL, MINO IMPACIENTE. ri,'anmelen
r1,01rn , g per a les tku prinrres re 'e.
setilacions.

Paettolg de Gracia, 23 - Tal?. 19352
101,

larda. sessló roninnia. de 4 a 3.
a les deu: :eoliciaris, Cultural 1

GRANJA ROYAL
Cacle Ola eran Att dels
10 CRAZY BOYS
cine actuen en 5. , TEA t SORTIDA DE

LA VIDA EMPIEZA
•

per I oroa Young
(E3 mole rla a les 4 - 4e, a les 4'51
a lea 10'58.)

1

METROPOL CINEMA

TEATRE NOVETATS
Companyla ilelca LLUIS CALVO

be to a 12,

Tarda, 5.10. aran rna i Inde:

i

I LOS CLAVELES
pel eriebi ti tenor Anton! MIrae se) nyoreles Vtla, Atelil. Llano. I, se.
1035rs Tejada. Rillt Pan . , Ibilmo, ele.

1 LUISA FERNANDA

1 1,1 r1, 1055 n 11
i MARCOS REDONDO
: Ino. 1, l'Ha, Pelarla, Ruiz Parli, ala-

r aja. ele. Nit, n les den: NO FALTA
1 NAIDE I l'exilas del nieslre Penen*

TANA FED ROV

1
E
A
1
I
pe], seus exceNents late, preis
r Merla T
Planes, Trinl Avelll, !
iManuel Izquierdo,
- Antonio Maulee, V. Ruiz Parle, ,.1.-,
nema, tarda. Ventas TANA FEDE) ROYA, per Marca Redondo. No. El.,
I CONDE DE LUXEMBURGO, p e r :a
frenth parella Clubert-31 ras
Desleal% a ccmpladorla

TEATRE POLIORAMA
Dissabte do 'Beta, presentacI6 ,le la gran
CoMpanyla de Comedles Trunques
LUPE RIVAS CACHO

115 - Telefon II12Z2
5t-oll, o-limarle, tarda. s ess1.5 e nntInua de
a a 8; ni:, a IPS 10:

Compañeros de fatigas

Companyla Si combina

CON ALAN COBHAM
AL LAGO KIVU

de fel o ' o rsa, estrella (le EL DIAMANTE ORLOW. per [Asile mar 1 is si,

PeirovIch

CINEMA ESPLAI

CORSECA. entre Montaner I Anbau
DIBUIX03 SONDAS. PARAMOUNT
GRAFIC, EL SOLITARIO DE LA
MONTARA, per lidilavo serena (no.
mes a la tarda,
COMPAÑEROS
Pee Robert
DOrdlny

ACIDALIA i

Dep:a . dar/erres. comiat de la com- I
paria: tarda I nit, ACIDALIA. lo• 1
jous 1 dhendres no hl h. r in
Dissabte te elOria. de but d e l a g ran ç
companyla n te comedia de IRENE
LOPEZ HEREDIA. Tarda 1 ntt. asilen( !
de El. R/0 DORMIDO, de Serrano 1
Ang u i la
,.......i

Drent

CIRC EQÜESTRE

mit-

Rambla del Centre, 36 - Ten. 1397g
Aaoll NATURAL, 1311301505

per Roa 11,2,./1/. 11,151ta Gaceta
I T011105 Cola

I

Unidos en la venganza !

per Nanea: e
5 n• aiT;;,
I n 1. Geor5re 13:1f1.
e 1 ,301
N1',1

CINEMA PARIS I
Tardu, 420; ni!, S'45: REVISTA. I
bou,, l'airbanks en ENTRE DOS CORAZONES, versi4 ancle,a.
N'ilion cti El- REY DE LA SUERTE, 1
ver s i) francesa. F. 0 0e 5 patatt a la 1,
quilla per a tes 5al ,5101/5 MIMO/ a«, de

La prOdelecln dramatice

jaita no ha augmentat ua quilOmetre; . és GRANS ATRACCION S
I INTERNAVONALS
AMOR PROHIBIDO
;me- un grandlOs programa
orea i é3 molt a la cegada.. r.; iot.xe 1111pa B Maro o d l o do 1 5 Moduou
41 ART1STES PE PRIMER ORGRE. 01
DIBUIXOS SONORS
frlObil, ha de partir del pum reto, I :luan
s mb irrite
El -grandlós Cslt
ha recorregut els mil nietres, la sera,
velocitat ha d'esser superiur solare cl
DON
QUIJOTE
conjunt del quilòmetre, a i 4 3 per hora. TEATRE NOU !rima del gran actor I cardan! (mempo,
En altres termes ea) una acedera:si() ex- .tiut. tarda. a Me 4'30. IlUlaq115, I
traordinaria per un pe, relativanient re; general, 0 , 50, EL BARQUILLERO,
LA ALEGRIA DE LA HUE9TA I LA DOLOduit donada la potencia del 'chicle,
Nlt, a hs ;VAYA HAZAÑA! 1
En Litre el record del oaiiämetre, ROSA.
roanas EL AMO DEL LAGAR. Id— dile
dairi EL TE NEGFIE
sorbida amb e! colee parar, Ituescii ha
ile glnria
batut igualment el rCCOrd inlerelaClonai el3Clk
de la categoria tres litres, el qual des
del 22 d'agost passat, era propietat
111111:11111
MICRO
Trebuh a 130,081 de mitjana, dannint

Ci

n

emas

Co gol u bm

umiumona

Esclavos
de la tierra

Atletismo

Parnparionr".
Noretals. — Tarda: "Los ttleveles" 1
"Luisa Fernanda-, tan: "Tana Cede'
roca".
Nou. — Tardas "El barquillero", "La atenta de la huerta" I "La dolorosa";
nit:
haaalla" I "El amo del la-

rmseara de turnancuir.
13.,,,,aana,_ - vivamos hoy", en espanyol,

dliirnellge I dillinia, roda, a les a.
Amb el tedips favorable, era pele volts TEATRE COMIC
RO VISTES
Dl innenfre 1 dilluns, matinal. i a • rm j
del ungdia, Ruesch es posa en pista al
la,
ates
dimarts
1a,
5:
LA
CAMISA
el
I ll5 SlIn r d e gl a rta: VUELAN MIS
vp q aut del seu cotxe, i va recórrer
t0•1-..
CANCIONES, EL REY COL ! LA CASA
quilümetre en 25 segons 17/10 0 , O si- DE LA POMPADOUR. Mi, a les
ES SERIA
gui r la rutjaua de 143, 027 quilämetres La camisa de la Pompadour
per hora, bateen aixi el record establert
1 selecta ft da festa
precedentment per Cobb, que va obtenir
SPLENDID CINEMA
a p rooklans a raó de 1 4 2..02 quilòmeamp
tres de veloeitat horaria. Abans de Cobb_
Consell de Cent, 217 - Telefon 30015
A
I
Temparadl
.
„
:
1,
31
03sabte.
7
ennentat
Ruesch poseia ja el record
La 51:111105a r011,Cdla
amb 142.152 quilinnetres. •
ne
pri m acera
SAQUE Al. REY
per Emite 1.11antard
Com es por veure, cl tres tcroptativee

ccmpirtant resultats olithials

TEATRES

CINEMES

lardan
LA MUNDANA
en espanyol, per Ely Franels 1 Gecrge

Pro grama aun/

Programes d'ayui

Actualitats. — Reportatges d'actuantes.
*marica. — "El 1Mo de la bencina- I "La
renio asesina" I -Un loro de verano".
Arma. — "La Isla de las almas perdidas",
"Duro de pelar" 1 -Su lintro pecado'',
Arena, — "Samarach", "Greyser'' I - Heroe o cobarde".
Aringuda. — -Ondas muslcaleS" 1 "La

BAROUD

Rivera - De Reses

rIlmatt 5 . tai da, a n n n u tre 1, :.5
,Is. 1 na. 3 un quart a onze. /a for- i
mldahle obta de xicoderni
'-ui.

TEATRES
SEXTET TOLDRA

Apolo. — Tarda I rült racoldon.
Barcelona. — Tarda i nit: "Aeldalla".
Clec &trefilando. — "El nido de Inc Imil1,11,," 1 antonto Eonzelez.
cómic. — Tarda I nit; "La camisa de la

I la IllIrre55a111 documental

CINE RAMBLAS

TEATRE BARCELONA I

(Fraga); rice-presidenta, Meister (Alemanyar) m comte Rossi (Italia); secretad
general, M. Laurent (França), tresorer, M. Rolland (Franca); vocals, Caracostea (Romania), Van Boovern (Holanda); Boix (Catalunya) i Daban (Portugal).
S'acorda demanar al C. 1. 0. que el
rugby figurará en els Jocs Olimpics 194o.
S'aprovä que lea lleis de joc siguin
les britiniques i s'establi un calendar
internacional, de moment amb els se- Bugatti.
güents partits:
UNA NOTA DE LA FEDERACIO
MOTOCICLISTA
1 4 d' abri l; Itiffia-Catalunya, a Barcelona.
La Federació Internacional de Clubs
21 d'abril: Italia-Romania, a Belbnia. Motocicletes fa saber que el calendari
22 d'abril: Alemanya B-Txecoslova- d'esdeveniments esportins publicat per la
quia, a Praga.
esm. tarda u 10:
alt, a les 100 1
"Ligue des Associations Motucyclistes
27 de maig: Rtamania-/tilia, a Buca- Suisses - Allemandes" no ha estar autoritEL DENTISTA. ri'dtt lea. REVISTA
PARAMOUNT.
DISUIXOS
rest.
i en conseqUencia els curredurs antb
/8 de novembre: Alemanya E-Molan- zar
CIVISMO
llicència de les Unions motociclistes nada, a Utrext.
per alary &latid 1 rucliard Pulen.
cionals adherides a la Federació InterTambe s'acordi mirar la possibilitat nacional dels Clubs Motociclistes tenen
Són Ulms raramount
que requip de Frena fati Una "tour- prohibida la seva participació en les di- eMbee1.011.e.ley1111.1n104.13n01
née" de propaganda per les altres na- tes curses.
cions cont inentals.
El calendari a que la referencia aqueli3 el sept.:mil;
El Campionat de Catalunya laszprottibici6
abril: Cirtuit de Schalfouse
Diumenge es jugaren els &agüeres Champicnatl.
partits corresponents al campionat de
1 3 er. 27 maig: Cura sobre "pe10:
a o, t i ini é
Catalunya de segons equips:
', puse" a Zaric (ChampionnatIr
Uran tan de
Cornella-Barcelona, 7 g O.
juny : Cursa en costa Ifcto ev.
Santboiana-L'niversitari, 3 II e.
disau-Scliwelibrunn (3 íd.)
Després d'aquesta jornada la classijulio!: Circuir d'Antriswil.
ficació Es com segueix:
15 juli n l: Cuna sobre "pelnuse" a
J. G. E. P. P. \';interthur.
I rrt iti, lista
Bette Dayle.
22 julio!: Cursa idem a Arras'.
Cornellä
2 2 o o 6
acost: Cursa en CaSta Ha geurlar
Warner 11115 5 - flrat N10101111/
Santboiana
2 I 0 I 4
2 1 o I 4 Allerlleiligen (4 Chata.),
Barcelona
Es sle5paisen 10,1111a/e :irnb tres ates
26 agost: Cursa en costa DussnangUniversitari
2 n o 2 1
Sitzher.
•nn• n••••n ••nnn••n••••!n•••nnn•nn •n.....aleM.M.0.1..
NOTES
3 o 9 setembre: Circuir de regularitat
El matx internocional jugat a Han- de 12 o 16 hores.
nover entre França i Alemanya doni
16 setembre: Circuir de Lucerne (5 PUBLI CINEMA
la vicniria a França ren 13 a 9.
Actualitats mundillo . Documental.
Chane)
Vingfa - Etc. - 301110 continua
7 r n ctuhre : Circuit le Zone.
Butaca UNA PIESSETA

aquest:
:. E. Mullar, 19211 Campió de Catalunya.
2 C. Bertrand ,
L. Marnet, 15485.
3. M. Nubiola, 14841.
E. Bofill, 147.60.
L E. Carandini, 144.56.
FMs a tretze classificats.
ESPORTS DE NEU A L'ALT
BERG!. DA
Federacid Catalana d'Esquí ha
CURSA PREMI INAUGURACIO.
::canitzat per al dia 1 d'abril una — Diumenge s'efectua la prora que, rezrsa de reilevaments (fons) a les servada a- principiants, organitza l'Eszagnifigues pistes dels Rasos de por t Cichs t ä Catada sobre un recorre?eguera, la qual desperta mole din - gut de 65 Auilhmetres:
res i entusiasme en tots els cequiaPrengueren sortida 75 corredors dels
X , catalana.
92. que constaren inscrita i tota la ruta
Aquesta cursa és a honor del Ceo- constituí Ulla interessant
te Excursionista Montserrat, de
A la lamida de Ilmbi començà a deslauesa, per hacer construit cl
tacar-se un grup format per uns
deis
Rasos.
ituZi al massis
corredors. De I escamo t capdavadter es
La Federació (Santa Anna, tol fa- distingiren pel sets estil i la seva vo• Ilitara detalls per a la inscripció i Itiniat Folch, Iniesta, Aguilar,
Tixer,
Burrull i P:anes, els quals, junt amb
admetra.
Castel,
arribaren a les costes de CaeEl mateix diumenge sera descobera una paca al refugi commerm,rant
Castel
soirl una acacia de considet; vint-i-cinque aniversari de la
ració a la maquina i la canviä amb Prop Mnera excursió a la neu amb
el
bins,
qual
abandona
p ractiques d'esports, que la secció
A l'alçada de Martorell els corredora
:ergorts de muntanya del Centre
s'havien dividit en diversos grops, acuse
Excursionista de Catalunya decena que
decaigués el seu entusiasme.
il Rasos i que fou la primera mani. Entre Molins de Rei i Sane Feliu el
f estació esportiva catalana.
segon grup prengué contacte amb el priPer a traslladar-se als Rasos, dia- mer, i junts es !lanzaren my l'Avirzuubte, dia 31, sortirà un cotxe de da del 14 d'Abril 1 carrer d'Urgell fins
g anresa a dos guares de tres de la
al lloc d'arribada, on d'una esprintada
arda, el qual combinara amb el tren final es elassifica vencedor Ramon Ven
del Nord que surt de la piaea
C ata:unya a la una de la tarda. CalL'arribada estigué
molt ben atesa Per
dea però, inscriure's al Centre ExEspor t Ciclista Catalä i pels delegets
temsi•-mista de Catalunya, Parzdis. in,
entitats.
les
altres
de
Ser tot dimecres, dia 28, car el viatLa classificació establerta pel Jurar ios
te va combinat andi les lliteres del cona segueix;
ELS PRIMERS CAMPIONATS DE
r ehmi i el nombre de places és
r, Ramon Ventura. 2 h. 9 m.; 2, Bol'
CATALUNYA DE NEOFITS
din Volts, id.; 3, Ramon Aguilar, id.;
Diurnenge, dia z d'abril, sortiran
Raimon Castel, íd.; 6, Durnimee PeL'na multa) de xicots va omplir
div ersos colees de Manresa, tambe rera, id.; 7, Jaume lbefiez, id.; 8, An- pista dc l'Estadi, acudint a la invitaciO
tap a Castellar del Riu, i de Barce- kan Prat, íd.; 9, Ramon Ferrer, id.; de la Federació Catalana d'Atletismr
.'sna es pot sortir de la plaga de Ca- lo, Josep Roura, 2 h. 9 m. 12 s.; 11, per a participar en els priniers campio7s lunya (Nord), a dos guares de dues Jacint
LarrOya, 2 h , lo m. 45 5.; 12, nats de Catalunya de neófita.
de la matinada: caldrà, pero, efectuar Jaume Cardó, 2 h. II ni. 25 s.; r3,
Mari i tarda va durar el formigueig
inscripció al mateix Centre Excur- Joan Blasi, 2 h. it m. 2 5 s.; 14, Ga- de futurs campions. Horn veie en la
e enista de Catalunya.
briel Montserrat, 2 h. 11 01. 25 s.; 15, majoria rnolta més roluntat que encert.
Coincidint aquests dos actes amb Ramon Boada, 2 h. 11 m. 47 s.; reí,
Destacarem, peri), les actuacions dels
festes de Rasqua. es de preveure Antoni Iniesta, a h. 12 m. 30 s.; 17, An- guanyadors d2 les diverses provee: Gezia forte demanda de lliteres al xa- toni Torrecilla, 2 h. 12 M. 30 5.1 12, nís Molina, del C. E. Júpiter, ro'8o
• refugi. L'entitat propietaria ha Joan Planes, 2 h. 13 ni.; Vicenç Bell- tres, en el pes; Uds hirió. de la E A
' !e rt al Centre Excursionista de Ca' ver, 2 h. 13 m. 50 5.; 20, Josep Gin- E. E. T., 16 minuts 45 segons, en eh
Ilamont, a h. 13 m. 52 s. Fins a cinquan- 5.000 !aterres, i Ardcni Canyades, 1 me'a:ama una part de la cabuda.
• &inca les entitats que trametin ta classificats en total.
tre 63 centhnetres, en el sala d'alckria.
dfle tracions oficials als Rasos que
La copa destinada a equips de cinc
Con) venim dient, re! que !ore squests
1,9k itin flor al Centre Excursionista corredors d'una mateixa entitat ha es- atletes que ajunta el Tro fen Nlolock's.
te
Ciclista
Cal'Esport
guanyada per
'Je Catalunya, on s'atendran les le.
primer, i ara el§ preents Campionata, i
Mandes d'acord amis les possibllitats tala amb la classificació de Castel, 131,- despees els reetants Trofeu Calret i alte imposa la limitació de places.
ti, Boada, mienta i Planes.
tres d'Acci6 •^ s ' - ' - '" eminenats
Els equipa classificats en els primera degtsdament pels actuals i treballadors
inscr'pein restara dese definillocs són;
dirigente de l'atletisme català.
4a ment demà, dimecres, dia
it
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-PHacio flotante" 1 "Un hombre de
r al 'u"
Boherne. — "El cantar de los cantaren".
"1:1 beso ante el espejo".
Bohamla. — -La justicia del fuego". "El
rey de los Iúsforos" I "El beso ante el
eSpe.10".
Broadwey. — "Cadetes", "Grato suceso"
/ "Veconika".
Capten. — "La feiluidart no es el dinero"
•• En nombre de /a ley".
sataionya. — -La hermana blanca".
Coliseum. — "Civisnlo".
Comtal. — **Muchacha cara o rruez" IttntrannAll /arda). -La mundana", en cepa((yo. 5 "LiebeIer'.
Colom. — "La Isla de las almas perdidas", "l'Idos intimas" 1 -El rancla()
coMnala'.(1°.—
.. "Al despertar". "SInfonla
reiestial" I "Soy un fugitivo".
Diorama. — "ProtalbIdo", "Una Canelón,
rin beso. una mujer" I "Clndpolls".
Emane.. — "Esclava dn pasarlo", -No115 ruborosas" t - canción de Ortente"
Esplai. — "Compafieros" 1 "La mundana".
Excelelor. — "Noches de Can Juan" r üntt'amen! tarda , . "Se necesita un Oval"
"cnnrer c011 faldas".
Feniano. — "Stt alteza la vengadora".
FernIna, — "La vtda empieza".
Fregoll. — "Enemigos", "Samaranch"
" nomantdad".
Gaya. — "El collar de la r e ina". "El cantar de los cantare,' I - Paprika".
Ideal. — :130 tarda:
adivino". .E•51
p; . opla culpa" 1 "El diluvio".
Intim Cinema. — -N'Ida nocturna" 1 "Tucan do los monos"
Irle Park. — "Fra Dlivolo" "Farsa eon•
ira farsa" I "Delirios del. trópico".
Kursaal. — -su ultima pelea" (únicament
larda r . "Romanza Iningara" 1 "Una
aventura 1111pelal".
"Ilapteme usted", "Viaje de
Laletana.
"El nearito", - La niflera" I
"Eelair Journal".
majaanc. — -12 beso ante el espejo",
‚ II irtle patruEa" 1 "El hombre de ArlZona-.
alarma. — "EI retador". -Galanteos peugrosoz" 1 huesped desconocido":
Metropol. — "Crin:paneros de fatiga," I
•• coll .11a5 Cobnan al lago Kivu".
Mirla. — "afile/lacha Cara O cruz" füntrarnent "lia mundana", en ta1 , olvol. 1 - 1.1ebelei".
Monumental. — "El domador". "Nido de
amo," 1 "MI debilidad-.
mundial. — •• Que vaie el dinero" en ea- das peripecias le 5lkippy".
Núcla. — l 'Honrar:1S a ni padre". "Agul.
rirates" i "Erial!' »lunar.
Parle. -- "El ser de In suerte" 1 -Entre
coraaones".
Pathé Palace. — "Se necesita un rival",
-Noche de Fan Juan" I "Chofer MI
falda".
PerIrd. — "Humanidad", "Melodie probt.
/a p ta-. "113 Panov de pesidn" I "El be.,
s o ante ei espejo".
Cinema. — Iteportatges d'actualltaL,
"tunales. — - naroud" 1 "L'rildos en la
Publi

SALONS C1NAES
TIVOLI
larda 1 in fin: "Escannalo en finanpest". Erancisea (leal I Pan ilorblger.
Alracció 1 deraica
CAPITOL
4 tarda I 0'30 olti "La felleldaa no es
et dinero", Ente tempera "En nambre
de la ley ", Mareen° Chante' u Gabriel
Cabrio
CATA LUN a A
tarda I 10 mi( -La Hermana Planea".
en espenynl, nelen 51.2.1 c5 . c(nntee

KURSAAL
4 !arda I 050
.S1/ Mi :uta pe/esOlnleemcnt tarda). "R o manza ran gua -Una are/7111re nupcial". I releo ItarOtul
I Ktillie son >hiel'
AAAAA PALACE
continua 4 tarda: "Se ueceslla
"Noche de san Juan", r ti hamacar "C/10fer ron faldas", en enpan y ol. cernir.
EXCELS ION
5 tarda 1 5 '30 SU: "NOehe de San Juan '
unicanient tardai. "Se tiernita fin rival"
- cholo' con tatuas', t o ro 5 • I o dlayin tedoiled
MIRIA
I tarda I ll110 iillt "31tJetiielta gire o
I Tuz" onnIrguient lardo, "tia muntrana".
en ,, panytel. "Llobelel" u Pelillos
ORAN TEATRE GENITAL
•
C00/111113 3'15 /arda. "Mantiene cara
una". -1a inundaba", en c5pan,,L "1.1c
belel", Catira / Noilebol

te/re-nao".
Royal. -- "Peralte te muero". "Nido de
amar" 1 "Mi debiltdad",
gy44,, cip4,4 "liemordlmlento", en
en espanyol. 1 "I.53 periperitl! da
SkIppy".
Splendid Cinema. — Jaque al rey", "Amor
prOhltIth . " 1 -Don Quijote".
e
TIvoll. — "Fseandalo en Sudaren".
Triscan. — "Enernigns", -Semaranch" 1
•itiumanIda(1".
Triomf. — "El retador", "Galanteo s pe>
crosns- 1 "El hueSped desconocido". I
Uroulnaona. — ESclaans de la tierra“.
Valga. — "Chrlstu5" I "El Juill0 errante",
x118. — "Nochebuena". "05255 mueles.
les" 1 "Gente perseguida".

MUSIC-HALLS
Apolo. — Varietats t Mercedes FM,
Ba-Ta-Clan. — varietats. 110311a vade§ t
,/ i Ilagln
Ponns•ya. — Elsle Sayron. Almorta del
ie o 1 Del11011'3 Jaez
Edén Concert. — "Satanele".
Moutin Rondo. — 50 erttstes. 50. Ronden:1 1 magenta
st•mbut. — carmen Welten. Vony Fehl t
:erniane ll //lerla.

DIVERSOS
Ballon borde, —
une ilappl leas.

Orquesten excentrlea

Saló Dad iiiranie Boyal). — 10 Crazy

le((vs
— Tiple cato flan/ene, dirigir per
p epe montado

Casa Lumbre. — !out I cada dla, The dan.
•InI

Hotel Rita. — Aval I cada ulla. The dan, In!.

ils regalem 100 pessetes
pel vostre receptor de Mullo
Visiteu l'Agent

Oficial PHILIPS

RICARD RIBAS
Venda a tarm i nis i comp ' at
111••n•n•nn•n•nn

RAMBLA DE CATALUNYA,5

,,,m..weeeeinweee....moemegmumewmo.m. n........am..mwrawnamwarolmo.maeme

LA PUBLICITAT

Dimarts, 27 Ss març de

LA MONA

PAiälJA
Una de les més populars i tradicionals
festes infantils, que omple de joia les llars,
és la de Pasqua en rebre els infanta de
mana de llurs p adrins l'esperada i clitssica
Mona

Com de costurn, i associant-nos a l'alegria
per tan assenyalada festa, durant tota la
setmana, del 26 al 31 inclusivament, obsequiarem els infante dels compradora amb
esplèndides Monea de Pasqua
NOTES:

repartiran tots els dies de la setmana, I re.
seran Illurades des del ~acres al dissabte.

Lis vals es
Monee

81 per qualsevol contingencia Imprevista, s'esgotessIn
aqueat darrer dla, els posseïdors de vals podran
'As el diumenge, de nou a onza, al vest(bul dels nostres
Magatzems.
Durant tota la setmana, els nostres Magatzems remandran tancats d'una a dos quarts de quatre
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