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El senyor Durana Han estat efectuades importants Reynals torna de
Hitler
torna
motiu
d'esperança
Un
demanar nn exer- detencions i ocupats gran nombre
Madrid
l'Exposició.
Els deutes
de documents
oil de 300 mil
Per la

de

catalana

a.1 anal

. tZWCala.-.
Un—dels. 'Mis alta espiri
lunya —glória, avui, del nostre reLa premsa d'ahir publicava inforcomençat Olimp—dava un dia com
marinas referents a diversos conflica mónita catalanista aquesta Minude
tes de caràcter social que existeixen
cia: —Esser en cada cosa els fuien algunes ciutats espanyoles, i dollors—. L'excellencia Es una arma
La
nivell.
–
nava compre darles de violancia coEls passos a
dificil, Però segura, ho saben fino els
Málaga;
de
renogran
intensitat
les
"razzias"
polii
Saragossa
ITICSOS a
Continuen amb
senzills; i per ahai potser
contribució d'Eixampla i els mis
pitjorament de la vaga de la Ilum a
havia l'esbós d'un sentiment patriaque
molt
aviat
seran
Valencia, i de l'actitud dels patrona
-- Horn confia
tic en la ponderació precatalanista de
Quan Hitler eSnalli el poder, de la
traspassos
madrilenys, que persisteixen a declala Rambla de Barcelonamanera que lothon sap, hauria hagut de detinguts els individua que manquen per a cornrar el locaut. Tenim massa experiènL'element diferencial no solament
desenrollar ¡ola política cansancio awb
al migdia, l'alcalde accidental,
Ahir
cies d'aquestes en la nostra història
¿luce causa de particuiar Iliberel programa del nacional-sorialisme, de
les
bandea
d'atracadors
Sr. Duran-Reynals, rebe els periodistes Pol
barcelonina perque puguem llegir
pletar
tat
i senyoria. També pot ésser-ne de
reivindicació de foil els dicte que Alea
la
seva
tornada
de
Madrid
¡
Valencia.
amb indiferencia aquestes noticies,
colonització. Entre el poder
Durant tota la matinada i el mati d'a- jadore de tramvies i tenen antecemanyo crea vaincraft pel track« de Ver.
—En arribar de Madrid — digui — soferta
ben por satisfactòries; sabem que
dents com a militants de la F. A. I.
artificial i l'opinió subjecta, guanya,
saltes, i de reconstrucció econ3mito del hir la noticia va continuar treballant ac- Se suposa, pel que han declarat, que m'he trobat amb que el Dr. Serra-Huncostea aquestes nubes, i Barcelona
en
definitiva,
qui acredita millor quativament
per
tal
de
detenir
els
indiviPais.
ha pagat un tribut de sang i de nehan pres una part decisiva en altres ter havia hagut de mamar de Barcelona
éa la miDesprés d'haver dona algun cril de dus que formen les bandes d'atracadors atracaments comeszs abans a Bar- impensadament . De totes tuvieres, la nie- litat. O almenys aquesta no ja per
guit massa crescut per no commoullar manera de guanyar
uue venien fent de les seves, lela tant de
guerra, Ilitler migue ¡er el paper
va interinitat será brevisairna. perquè di- cop de fortuna, sine, arnh el millor
re's davant les dificultats i les viocelona.
pacifista, quasi de pretenden: al pr:nti temas. per Barcelona.
tornan el Sr. Pi i Sunyer.
lències que anguniegen altres ciutats:
titol de legitimitat.
Es practicaren durant tot el dia UN DELS DETINGUTS ES CAP marts
Nobel. Fino hi ha hagut qui 110 PropaHe anal a veure — seguí — el pobre
perú precisament per això, parque
D'UNA DE LES BANDES
L'ardu propäsit de rexceNincia (no
escorcolls als domicilis dels detina la comissid que
nom
so
el
seu
vigilant ferie aquesta matinada. El seu pas rembadalirnent ramblista, o d'alaquest flagell ha estat fans ara mas
D'ATRACADORS
seriosainent. guts, ja que ultra els que estan conpro
l'ha
tóngtí
pera
ga,
so
estat
darla
esperances
de
salvad()
i
he
inclement aquí que enlloc, es compren
Un dels detinguts s'anomena Joan ordenat que tos traslladat a una rum- tres menes de rambles) és el que
Quant a la política ercnbmica, rls jets ceptuats eran a atracadors han estat deque la normalitat present ens sigui
realitat i virtut al catalanisme:
promit de manera irrefutable que iha tingudes maltea abres persones de les Fiera i Bonfill. Ha estat lloctinent bea de distingits, i he parlat amb el ¿ne- dóna
mes preciosa.
que si no guata se !capita que han pogut tenir de Garcia Oliver. Junt amb ell, Fiera to:- Trias perque hi prengués tot rin- si no fas per ell tot se n'aniria en
equi:
ocat
cansí
tan
un
seguit
En alguno períodes d'agitad(' i
xerrameca buida i fins odiosa. Pera
ha dut a la catàstrofe Un por se'n fatrt.t. relació ata els atracadora detinguts i fou detingut a la carretera de Sana el teres.
malestar social ha passat pee la imael noble designi— de primer reduit,
dia 8 de gencr de raay tgaa, dins
Basta examinar el belanç del Reichs- amb altres individua perillosos.
ratificar
en
unes
informade
M'he
ginada, deis que s'han cregut amenaa poc a poc escampadis, finalment
creia ahir que eta capitos- d'un automòbil en l'interior del qua l
bank. El ministre de I i iormices, conste tosLadepolicia
dona
donades
als
reriodistes
de
aIadrid
cata pels perills i les contrarietats que
obsessionant, tant en els vidents i
les
bandea,
assabentats
del
que
fou trobat uit carregament abunvon Schwerin Krosig, ha anuncio a!S..'
ara torben la vida pública d'algunes
succeia, evitaren a amagar-se o be a fu- dant de bombes. Va passar 8 mesos sobre el que vaig parlar amb el mi- treballadors solitaria corn en l'anima
cl deficit actual de l'Estat es de sis mil
nistre
d'Obres
Públiques
a
propòsit
de
regions hispäniques de traslladar les
ap:egadissa de les multituds—avui
de Barcelana. ja que, tot i els tre- a la ores() i fou posat en llibertat
milions, contra 700 utilices el& t93t, i me
fabriques fora de Catalunya o en
balla i diligencies realitzats. TIO s'havia provisional sota fiança de cinc mil la comissió mixta de representants de coneja una mesura de poder, de präque ¡'ce això :limitan ya /10 P ol pagar
Sevilla i el Gaseen per estudiar els den- nia determinada. El seny d'anar a.
llocs no visitats per l'espectre de la
aconseguit
trohar-los.
pessates. Se sap que després d'haver les de l'Exposició de Sevilla. Com que
al.; Estala Cssils els o milion.s de darexcellent és mea necessari que mai.
vaga, on les condicic ,p s econòmiques
lars que deu co,,. o indeinnitsació Pez DETENCIO DE TRES ATRACA- pres part en una colla d'atracaments. Barcelona es traba en un cas exactament Tenim l'obligació sagrada de no frusI socials del país toleressin jornals
DORS
MES
A
VILASSAR
formá una banda d'atracadora al cap igual, el cas loas po s at sobre la taub
ea
no
a
ja()
Però
Ruhr.
a
de
la
l'ocupar i
mis inferiors als que es paguen a
obstarle perque l'ambaixador alemany a
Divendres. a dos guarra de vuit de de la (mal operava per compre propi. davant el ministre d'Obres Paliques i a trar ningú.
Catalunya; mes d'una vegada lamePrimer de tot, de no frustrar-nos
pela atores de aresencia del
Washington trcballi per a obtenir Jets la ntt, uns desconeguts llogaren a un so- actuant principalment
ministre de Marina, senyar a nosaltres mateixos. Ja sé que no
nao diquest exode ha eslat posada
Estafo Coito un ',ristre de soo ntilions fer de Sant Adrià el seu auto. i li in- Barcelona. Es un xicot jove, d'uns Rocha. Prometeren ene el mateix mute san possibies els Edems ni tan solaen joc, i fins alga hi ha especulat
que ha estat ma- que es danés a Sevilla seria per a Barprr a comprar o eftnrica matries pri- dicaren que els portes a un poble de la vint anys, fort i sa,
amb fruició; no obstant, mai no
ment les Arcadies. Cenen les tristes
costa. En arribar a Arenys de Mar van nipulant doran; molt de temps e: cebona.
Meres.
ens havem deixat impressionar per
1
deixes d'uns duants segles de deca'que Uti:itprimer
automiabli
fantasma
escotxe
i
el
que
atures
unier
Es lieit pregunlar-se pifies aún les manar al
'Cm
nota
malt
satisfactäria
és
tanda,:
aquests anuncio. fills del malhumor,
dencia. i el treball perseverant que
els atrocadoas. el q u al era un
causes determinants de la gravissima si- tizueren una e=triria eperant. tuts Que zirrn
que declara el ministre que el decret so- cal per a reier-se en dignitat i gracia,
pera no de la reflexió; perquè els
la Pertilació
d'Alemanya.
Printerament,
bre
els
pasaos
a
nivell
sera
redactat
que fantasiejaven amh aquesta solacosa que no reis amb l'entusiasme tot
secuciti de ¡ideas i socialistes it restat
sienat abano d'acabar-se aqueste l festes. sol, ni per cap miracie del desig.
da desesperada s'oblidaven que l'Armoltes simpaties a Alernanya, cosa que
cadia que anaven a cercar s'hauria
D'abra banda, el que em P^rtä a Ma Pera ens caten indispensablement boL'Ilavatta, 30. — El periòdic ha repercutit en la bataneo comercial
-drifousegltapädCon- rles naves, com les Esquerres han fet
Id t fonedissa així que ells hi portans a un nitribucia territorial, pel que fa al Pressu- be de sentir i fan be de procurar.
rien les seres activitats. No ha calgut "La Información" publica la no- fent descendir les es-Partacio
a l'incap provatura d'aquest ordre per a ticia que el President Mendieta vcIl inferior a les ;mporiacions,
post
d'Eixampla,
ja que esta signat i Només una mena de catalana hera
demostrar la gratuitat d'aquella pro- es proposa anar a les Bahamas revés del que passam en tetnps deis godeu haver sortit a la 'Gaceta", puix de decebre, i és aquella categorfa de
pasits. Avui seria difícil de trobar la per tal d'entrevistar-se amb Roo- verns anteriors. Cal tren- en comPte,.¡Ite
out val:: llegir - t0 a les galerades. perito despitats que fan la política
compensació tranquillitat i de be- sevelt a fi de discutir l'ajut eco- les comises briosas Pesen ami sobre el
Aauest decret i un d'un altre ordre re- microscòpica ¿infeudar -se a les ¿renefici que alguna creien possible amb nòmic dels Estats Unils a Cuba. pressupost de l'Estat, i que el pressulatiu a les atribucions de la COnliatiO tes espanyoles, i mas ressegueixen
mia
370
ha
esto
eleva
la Oficialment es declara que el post de guerra
campeas-adora mixtade funcionaris ¿'El- amb frisança cada dia per a veure si
un desarrelament d'una part
s'afirma
oficiasegons
de
enarco,
nostra indústria.
xamnla i de l'Estat. que ¿emana una hem fracassat.
President Mendieta anira a Ma- lions
molt
ampliad& de facultats i que ha estat neEls nuclis industrials de transfor- tanzaa per tal de reposar uns ment, però en realitat puja interviu
Perä llevar dels catalans, d'alees
conHitler ha declaro, en un
rucia, no són fruit de l'alzar ni
ceptat pel Eavern, sAn redes les coses tumbé miren apassionadarnent la paramericana,
que
vol
agència
quants
dies.
una
si
cedit
provisen; necessiten ternos i tenaci(pie m'han dut a Madrid. De manera cial represa de la nostra autoritat.
una Alrinanyo gran i felic. Per ara,
tat per a formar-se i créixer i crear Les Iluttes politiquea a
que teta el, afers han tingut
resultat- Tota aquella part de les Espanyes
lisa einpiljorada de condicione econbuna tradició d'habilitar manual que no
que conspira en els dies abjectes Per
Cuba
::
si
it
progiintar-se
cal
iniques,
s'adquireix en quatre dies. La conseEl Sr. Duran-Revnals s'acorniadl dets a poder viure; tot el que és ajan:,
qüencia inevitable d'aquests iactors és
periodistes i seis oferf per a tot el que delevacia, esperança de justicia.- insL'Havana, 30. Als cercles la grao et obliga el Poble a majare fi
la concentració, i en arribar a un cert neutrals Bono es plany de l'actual reif ida erlgits Per rearinanient.
pormessin necessitar durant la seva in- tancia d'eficacia i de prasees, ta els
NOMil resta a veure si els alemdies
terinitat a l'Alcalina.
grau és fatal que es produeixin des- lhoita desenfrenada a qué es lliuulls posats en Catalunya, en los emequilibris que, amb violencia o no, es ren les distintes fraccions poli- Podran resistir aquesta situacid que cada
ple viit de Catalunya, que no recula,
fan sentir sempre. L'increment in- tiques de Cuba per a la 'provisió dia semblo empiljorar.
que no es sofistica, que no es desia;
dustrial d'algunes regions espanyoles
Nova York, 30. — El correspenyora de que la República es una
per força ha de portar aparellat un or- de càrrecs administratius i por- ponsal a Berlin de l'"Associated
realitat, i que, a desgrat de deseolodre de problemes que no existirien si lit ics, puix que aixa es considera Press" ha obtingut un interviu
riments i de tornballons d'abra bi
no slagués interromput la inercia com una seriosa dificultat per al amb el canceller, senyor Hitler.
segurament aconsegMt i
quelcom
d'un ritme secular. Es natural, dones, ressorginient na .1011;11.
quelcom de fatalment irretornable.
En l'interviu, el canceller manque aquelles inquietuds que semblaLa Huila és particularment id la petició d'Alemanya relativa
I encara, per Espanya— on mai no
ven exclusivament nostres s'estenguin viva per a la provisió del Mttìtsparlat tant co mara de Cata-a un exercit de 300.000 hornea, i
Estambul, 30. — L'ambaixador slavia
i trasbalsin abres indrets. L'èxode inlar/ya— hi ha una altra mena d'esde l'Interior a causa de la ha afegit:
ten
dels Estats Units a Aneara s'ha pectadors dalerosos que no hern pas
dustrial no pot satisfer ningú, perquè importäncia estratégica que te
seria fugir del foc per caure a les bradirigit al Govern ture sollicitant de voler que es donin per euganyats.
—Volem obrar de manera que
ses; tothom recobra resma i s'adona per a les eleccions pròximes.
la nació es basti per si sola i El canas) prop del paz a nivel! de la Unja del Nord i la carretera de Ribes la detenció del financer senyor Són almena per als quals el nom de
El
coronel
Batista
ha
declaatracadora
eis
on
foren
detinguts
do
molt
mes
pràctic
adfet
que, fet i
trobi els rnitjans de produir les
Insull, que, cono se cap, viatja a Catalunya aorta a= una blasfemia o
metre una realitat que no es tan te- rat que per la seva part continua matèries primes que necessita.
bord del "Maiotis", actualment com un greuge. Forcea reaccionäries,
mible com el; especuladors del mal- activament la reorganització de
recargoiaments del privilegi ferit o
En acabar, el canceller ha dit: arribaren (marre individua mes. Una ve- altre Buick, torpedo i amb capota, ancorat al Bòsfor.
que
portava
el
radiador
d'un
Studeestar i del nerviosisme valen donar en- l'exercit cubil eliminant-ne tots
—El mes gran desig rolen és gada estigueren dalt del taxi, empren- baker. Els autors encara en tenen un
Sembla que el Parlament apro- be amb proa reines amenacen, feixistenent.
aquells elements que per les seque s'acontentarien soaretot d'un
gueren novament el viatge.
varä en la seva sessió de demä mes
El servei realitzat per la policia de ves activitats politiquee podrien realitzar lentament metòdicaCalomarde, devota ¿'agua estil pe-1
En sortir d'Arenys de Mar, l'individu altre d'automòbil. Ea un Berliet. que
Barcelona abans dalair, servei impar- constituir una amenace a l'apar- ment el gran ideal del nacional que ocupara el seient del cosjat del so- va ésser utilitzat per cometre l'atemp- el conveni d'extradició anoto callar sie patriotisme del qual podriem
tantissim, podrá tenir conseqüencies tament de les forces armarles de socialisme: una Alemanya Inés fer, apuntant-li una pistola. el commini tat contra el director de la presa,
Nord-America, la qual cosa, en dir (tot completant una frase famosa
sensibles si els tribunals coNaboren
gran, millor j mes feliç.
UNS ESCORCOLLS A ARENYS el cas de realitzar-se, tindria del setcentista Dr. Johnson) que is
a seguir sense deturar-s e.
sense defalliments a l'obra de sane j a- les Iluites polítiques.
DE MAR
greus repercussions per a l'es- el primer refugi dele, simples i el (arEi xofer, trobant-se amenaçat pels
La policia sembla que es troba en
ment i de justicia que la ciutat recia ree de:a bergants. "rota aquesta gendesconeguts, ()bel i va emprendre la ruta
Ahir, al migdia i a la tarda, els mental banquer.
Ma amb raó. Les detencions practi- estat de desorganitzaciä.
s'adonà agents de policía es traslladaren a
teta, pel que ello diuen tot souint,
per
la
carretera
de
França;
per()
D'un moment a l'altre s'espera que
cades i el material ocupat revelen que
ten/ que Cata:unya sigui in columna
que aquella subiectes observaven mina- Arenys de Mar i procediren a dete- Una oarta del financer
rucia dels delinqüents molt sovint esclati un conflicte entre cis diferents
efectiva de ix República; q ue l'autociosament la carretera, talment com si nir un deis m'arre subjectes que hem
Sofia, 30. — Segons diuen alanava mis Iluny del robatori; les re- partits politics.
in
algun
auto
o
uno
altra
mena
anotat anteriorment, i d'un amic seu
patriotisme . afirmatits
espa res a
guns periódics, el financer ante- nornia ere; un
laciona d'alguna detinguts, els
Els terroristes es traben en possesde vehicle.
Otte el tenia amagar a casa.
creador, impulsor d'una
neu senyer Insull, que ha fusil. i verament
eius i liquida inflamables trobats en sió de metrallador e s del darrer mode
Tordera
feren
cleturar
l'auto
i
Se
sap
que
Piera
és
un
dels
individus
Prop
les
Segons la premsa anglesa el van pasar de través, en veure un que va prendre part en l'atracament al de Grecia a bord del "Maiotis", ha Espanya real; que per l'eneart condl.
el laboratori dels germana Soto,
dues bombea que foren recollides en
El coronel Batista ha ordenat als
en direcció conträria.
Colmado Sima. del carrer de les Corto trames un radiograma a un atine solidem una situada tan desastrosa
el cau de rautomäbil fantasma, no estudiants que Iliuressin les metralla- i nord-americana, hauria altre cotxe
Els desconeguts saltaren del taxi i van Catalanes, i se sospita, amb fonament seu que resideix a Sofia, pregant- com es la que els menaria al., desdo060 pas cines per a robar. Es com- dores i fusells que els foren confia- vingut per gestionar, prop
obligar un altre auto a deturar-se. apun- de causa, que va prendre part en ratra- li que intervingui davant el Go- nament irremisible. Que tot alzó tepren que els atracadora unto armes des durant el regim del senyor Grau
taus Ir; pistoles al conductor, al qual cament comes darrerament contra el se- vena bülgar perque se l'autoritzi
per atemoritzar i atacar si s'escau; Sanrnartín, perä els estudiants s'In han de Douglas Fairbanks, una
men, és de bon vence en llurs cares
obligaren a lliurar-los 5 0 pessetes, que nyor Joncosa. Es un dels que robaren a residir en el territori del
ringú, però, no podrá admetre que negat.
verdes i grogues. I be: no frustrern
eren els única diners que portara al da- l'auto a un xofer de Badalona, er, el
reconciliació
definitiva
es necessitin bombes ni explosius per
aquelles esperances ni aquesta por.
mana
qual anaren a Valencia amb el propäsit
a expoliar un cobrador o buidar la
La informació dels periòdics Sera una delicia inefable que en baiDouglas FairbanIzs Ita tornat precipiEl cotxe era ocupat per un matri- de realitzar en atracament a l'Ajumacaixa d'un establiment. Es inevita- A la pagina 7:
tadament de Mallorca. El seu fill, pera, mani i das fills deis quals no se saP ment d'un poble d'aquella provincia, bol- afegeix que la policia vigila escada sha de les bastides puguem,
ble que el públic no relacioni raeha
restar
allí,
amb
l'actriu
anglesa
Gerla Mal' sant
Madi, d'aquestes bandea de criminais Com el °embudar' Bonny detingué trude Lawrence; arribaran, tots dos, de- res ja que no han Ira-sentar cap mena cant en un resol de carretera, i resultà tretament les costes de
un dels atracadora ferit. D'aquesta ban- Negra, i que ha rebut ordre de jurar-nos a nosaltres mateixos que
lo Policia
de
den:mcia
a
que
no
tenen
els
tres
acusats
de
l'assasslnat
violències
amb abres
mä.
Al cap de noca cotona aparegué a la da, que capitanejava Piera. formara part detenir el senyor Insull en el ces hem fet els possibles Per a no era-.
per objecte un boti immedia t , amb feto
de Princ.
Douglas Fairbanks ha avançat el seu
un altre auto. Sembla. peré. Sòria, l'individu que fou detingut corn a que es presenti a algun lloc de gatear ningú.
que no tenen altra finalitat que la
retorn perqué havia de rebre a Barce- carretera
que el conductor d'aquest va maliciar participant del robatori a la casa Sed. les dites costes.
CARNER
Joesi
a
taKüchen,
lona el sea gran amic Carl
L'a dolo altres detinguts s'anomena
bi que s'arlon.i del qlle
mos editor nord-americä. El senyor Kü- alguno cosa. ocomptes
d'alentir. va for- Vicenç Fleta i coligué ameriorment desucceia, i en
chen es troba entre nosaltres des del çar
la marxa i rogué escapolir-se dels tingut per im atracament, per be que fou
dijous a la tarda.
atracadora rnntinuant eI seu carM en di- alliberat per no haver-se comprovat la
la
pretnsa
anglesa
i
'lord-ameSegons
seva participada, i el darrer és Albano
rea c i a a Vilassar.
ricana ¿aquesta dies, el viatge a BarAleshores els atracadora. malfiant- Fabronni, tumbé amb antecedents a 13
celona del senyor Carl .Kitchen té una
que el conductor d'aquell autotna- Comissaria.
importància excepcional. Hauria vingut s e
Tots ells confessaren la seta part en
bil no ehe destine s . t'aren marxa enno menys que per a intentar una de- rera i es diriciren novament cap a els fets da que se'ls acusa i, denles, que
finitiva reconciliada entre Douglas Fairhan pres part en altres artes.
hanks i la seta dona, Mary Pickford. Barcelona.
En arribar a Arenys de Mar, els
SERAROLS, ¿HA FUGIT
El fet d'estar !ligar amb intima amistat
quatre atracadora que abans havien
A FRANCA?
no solament amb Douglas Fairbanks, ouiat
al cotxe. descendiren seguint
Sembla que després del que ha manisial tamba ars Mary Pickford, hauria
cap
a
Barcelona,
resta el viatge
festat Fiera, es pot deduir que un dels
estat la causa que aquesta h hagués con- la
sense deixar, pena. els seas ocupants que la policia cercara amb més•daler
fiat una tan delicada missia.
untar
arnb
Ilurs
pistoles
el
soler.
p
d'a
com a presumpte cap de banda és MarAquests rumore i comentarla de la
Els mossos d'Esquadra que estaven tí Serarols i Tresetres, que s'escapi
premsa anglesa i nord-arnericana han
de
servei
pels
volts
de
Vilassar,
feLa presó on era com un dels autors de
coincidit amb un gran nombre de cables,
ren aturar el taxi per tal de recia- l'atemptat al jutge da Terrassa senyor
provinents de les grans agències de Lon- mar
al
seus
ocupants
la.docurnentació.
Ritz
Ximénez Samprun; no ha pres Part en
dres i Nova York, que ha rebut al
Aixi que va estar parar, el %oler,
el senyor Carl Kitchen. Ell no n'II sap saltant peu a terca denuncia als cap mis atracament des *del que es realitza al carrer de Lepanto, a la CompaPas avenir.
Mossos tot el que havia presenciat. nyia i amb els diners que hi
—Vaig marxar a Europa — declarat — per a assistir a Liverpool al Aquests van detenir ele seus tres Irren, juntament amb el seu lloctinent,
i ocupant' juntament amb el taxi fo- l'anomenat Santacrus. marearen a lesGran Premi Nacional de curses de ca- ren conditits a Barcelona.
trailer, oslittrament • tiranza.
vallo. Despres, trobant-me ja a Europa i
Els treb atracadors van ingressar
aprofitant que Douglas és a Barcelona,
gene- A LA COMISSARIA GENERAL
als
calabassos
de
la
Comisaria
he fet una passejada fina aci per a ad- ral d'Ordre Públie rigorosament In- ES TE LA TRAMA DE L'OROAmirar una cursa de braus. Aixä Es tot. comunica II.
NITZACIO DE LES BANDEA
Douglas Fairbanks, per la seva banD'ATRACADSIpitS
da, ha dit:
LA PERSONALITAT DELS TRES
Després d'aquest servei, la policia
—El meu estimar Carl Kitchen §'ocuATRACADORS
n'ha realitsat d'altres, dimanants de
pa d'afers malt importants, pecó ara com
Al cap duna estona, foren sotmesos les declarielous prestades pelo detinara no s'ocupa encara daten de cariea un Interrogatori minuciós. Segons guts.
ter dombnic... Ni tractant-se de mil
/g agGl'greg 015Cort•
—Ni tractant-se de Mary1 — ha ate- sembla, el, tres detinsguU «en molt
Eh ame sekedie
(Cotaimia o la PI- 3, col5 3)
COnrsouts toas a atracados. Cañetegit el senyor Kitehen.
1 0-4- Torreta
destrucció i restemordiment, en nom
d'una ideals absurds i d'unes millares
materials que ofusquen lamentablernent els que cauen en l'error que només es poden obtenir fora de la llei.
En aquest aspecte, el descobriment
d'aquestes organitzacions criminals és
d'una importancia decisiva, no solament per a la tranquillitat pública, sina per a la cancellaciä d'uns procediments vergonyosos dintre de les lluites socials. Es evident que entre els
obrera n'Iii ha ramita que són victimes
de la seva bona fe i de la generositat
deis seas ideals: n'hi ha ben poco,
nosaltres diriem ni un, que s'avinguin
a mantenir un exCrct de delinqiients
vulgars que s'aprofiten de la seva ingenuitat per a ciare del delicte organitzat. La reacció ciutadana ha e.,tat
massa clara perquè hagi passat per alt
a ningú; i si ens dolem sincerament
dels conflictes que pertorben la normalitat d'abres ciutats, es un motiu
d'esperança veme que a Barcelona,
quan rautonomia va a consumar-se,
s'inicia una acció enérgica per a garantir la seguretat púdica.
Aquesta esperarlo es frustraria
amb indignada general si la llei no
fos aplicada amb renergia que l'opinió pública reclama; per això deiern
ahir que la Generalitat de Catalunya
ha de fer sentir la seca presencia en
el procés que s'oblira amh motiu del
brillant servei efectuat, per evitar febleses que serien una nava amenaça
per a la tranquiNitat de Barcelona.

hornos

Roosevelt s entrevistara aró Mendieta

Insull té molts maldecaps

Un enussart de Mary

Pickford a Barcelona?

i
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LA PURLIOITAT

Les Lletres iIesArts
DEL SEGLE XIX

La virtut de la
poesia popular
L'esperit de la Renaixença havia

de lluitar amb la rutina del poble. el

qual, avesat a la cadencia d'una llengua forastera, mes que imposada a
gratcient admesa, esguardava amb
menyspreu les migrades manifestacions amb les quals uns quants esperits hernies iurgaven per retrobar la
independencia literaria nacional. Els
perills eren múltiples; per una banda.
la indiferencia, el menyspreu, la mofa,
per l'altra, el d'ésser una tema estéril a causa del to artificiós i academie de les primeres manifestacions.
El mateix Anbau ha estat assenyalat
per algti de neologista en les seves
"Trobes"; altres, però, han vist l'Oda
de fons i d'origen popular (1),
grat la sera expressió erudita. El perill de tancar-se en un clos amb una
llengua encarcarada ¡ mal coneguda,
és vençut per raportació de la poesia
popular, tresor lingnistic que, grades
a Tomas i a Mariä Aguiló, sobretot a
aquest darrer, aferma el moviment
iniciat en les primores manif estacione
del romanticisme nacional.
"Caiga/ en la ten:pació de versejar,
esplai que el Romanticisme fea de moda
entre joves estudiants de la primera volada, ani solitari a amagar-me en el
(eme perdut de la ¡lengua materna, seguint els t'ast ros glossadors pagesos,
sense saber de llegir m'abellien amb llurs
codolades" (22. Heus an f la vida de
Maria Aguiló ; l'amor a la llengua 1¡
infon la voluntat necessiria per a c6r-.
rer Mallorca, Valencia i Catalunya
recerca del tresor de la poesia popular,
ánima de totes Its poesies i servidora
dels mote que les influencies foraßteres
havien arreconat a renfony de roba
Segueix pobles, viles i veinats, i recull,
adés d'un vellard, adés d'una minyona,
el cant popular on constata l'emoció de
la llengua i el sabor de la paraula fresca i castissa. El romanç "Don Joan i
don Ramon" el troba a Alella, a Camprodeo, a Balaguer, a Tarragona i a
una vintena més de nobles de Catalunya:
a les Baleare, a Bunyola, a Pollença, a
Ma6, i a Valencia en troba la paròdia.
Aquest romanc a :Mallorca comenca
aixi:
" Don h an i don Ramos
venien de la celada,
don loan cau de cavall,
i don Ramon hi coleare"
Les variante no afecten siné a la forma; però la diferència es notable. A
Catalunya fa:
"N'hi anaren que:Ir-e-tenis,
%O en tornaren na guaranta;
a les batalles del re x
molts hi pon; .0 01 Ornen gaires."
La versid mes análoga és aquesta:
(Mallorca)
'Entre jo i al 8ttti (aval l
partem vint-i-nou llançades;
e/ carall me porta nou,
i jp totes les que falten."
(Catalunya)
"Entre jo j mon cava?,
partem vint-i-nou llançades:
mon cavall porta les 110U,
trist de mi tetes les altres."
Aguan assenyala aquest tomarse cern
el primer cant verarnent popular de la
llengua catalana (2). Fou inserir a Le
Palme (abril de 1841) amb aquestes Paraules del set: director i entusiasta de
la poesia popular Josep M. Quadrado:
"La rapidez del diálogo, lo misterioso
del suceso, lo Ingubre y al par homérico
de l os incidente: forman de esta corta
lt t Just Cahot (' Ele Iniciadora de le
Rensixenea' • .
, ․ ) Marte AsruPd ("Pomanrer Pnpu.

lar")
(3) pleura presidencial, Jure F1O.
rals t EA!.

desentis de la dona, mal preparada
per al matrimoni, davant de la grollera revelació de la vida sexual;
l'advenen) pel marit cont a conseqüèn
cia, i el seu retrobament despres per
la illusid del fill...
Ara que un Mauriac, al qual sena
dubte deu admirar molt Jeroni Meecagues, hauria plantejat a fons i amh
extensió el problema moral, Bon deixeble de Balzac, hauria ates, sobretot, el dibuix dels caratters. Jeroni
Moragues no gosa seguir decididas
ment el seu mestre. Altres mestrat
poner no tan segurs, l'extravien.-ges,
Sembla, sobretot, temer de sostenir
durant rnolt de temps l'exploraciO
ps ? cológica, cam si oblidés que una
novella no es realment interessant
sind quan tracta les coses a fons,
quan especula arnb una materia humana molt densa. I alai, potser amo
l'intent désser més divers, mes captirador, empra sovint un to amable
de divagador agradable i muna. En
lloct de psicologia. fa molt sovint, potser sense ni adonar-se'n, pintoresc.
L'aparença, la forma de les coses,
l'escenografia i les atotations l'atrauen i entretenen més que el drama psicólógic. En lloc de seguir atentament el conflicte intern de la protagonista, es dispersa en amables ha.
nalitats, amb divagacions fluctuante
entre la poesia i la pintura.
I és llästima. 11; ha en "Rubín"
unce guantes pagines nove(lísticament excellentet unes guantes pagines en les gneis el novellista ens revela les torbacions de la protagonista
davant reecomeea del marit, el ses
estupor. la seva desillusió profunda:
unes guantes pagines, també, on l'autor assenyala les canees del mal, en
In banalitat i en l'artificiositat de l'ambient on ha viecus la protagonista, en
la falsa educació que ha rebut de
monges fantàstiques ¡ senyores
companyia
En !lástima, ho repetim, que tota
l'obra no hagi sostingut aquest to;
que l'autor ne hagi aferrat aquest drama únic, suficient per a una novella
breu com la seva, en lloc d'entrenarla ami) altres drames menors i de
farcir-la d'evasions més ei menys peesigues, que més que afegir complexitat li lleven foro.
-Per uno coma deserta
Cal dir, altrament, que l'obra litese'n Venia un pelearí
ràriament és molt ben ate3a, escrita
cantata una caneó alegra
en una prosa harmoniosa ¡ ben taon:b un to de vea 'non trIet."
llada.
Per això Nicolau d'Olwer ha pogut
Domènec OVAN St
dir que les veus de Tomás i Marie
Aguiló duen en aquell moment la Benaixenca,quan tnts ele autors, une més,
altres inetlys, eón arcaitzants, la fres- Un homenatge al qui fou
cor de les formes popnlars i la ingenuigenial escultor Josep
rat del dialecte vernacle.
Llimona
En 1S66, Pelai i Briz en "Conenis
de la terna". colleccinnades per ell
Joan
Sit
l'ajuda de Francesc Maspone,
El Cercle Artistic, desitjant hontejan, Francesc Masferrer, Ramon Picó i natjar l'obra póstuma del genial esaltres, i en t877, Francesc Ubach i Vi- cultor Josep Llimona, orgull de l'Art
nyeta amh el "Romancer catea", Mu- de la nostra terna, ¡ adhuc perpetuar
den {oree a l'estima de la pnesia plpa- la immortalitat del seu gloriós nom,
lar nacional, rica en paraules oblidades. ha pres els següents acords:
t.r Adreçar-se a l'Ajuntament de
després reviviscents. L'edici6 de les cancons de Briz té la particularitat de in Barcelona, cap i casal de Catalunya.
música roe el collecrionador ha tingut perquè atenent el clam deis artistes
i creient fer-se reses!) d'un desig una.
la paciencia d'escoltar i d'anntar.
La precie pnreilar ha estar l'arxirt sm nime i d'admiració ciutadana a l'obra
han anat a furgar els filòlegs j oir de Llimona, l'Excma. Corporació
ce& la Rernixenca el ramf del des- municipal vulgui dignar-se acordar la
encarcarament Mal g rat tos. Agulló .és coHocaci6 d'una placa a la casa on
va morir el nostre plorat artista.
parcial quan diu (3) que la tysesia
231 Oferir la collaboració del Cerpular. que no ha anre5 de letra i cernir( totee les Ilengirs, era la que venia ele Artístic perquè aquest tingui cura,
a redimir i a restaurar per eempre més per mitja de competent Jurat i convocatoria d'un concurs obert a tosas
la moribunda llengua catalana.
els ciutadans escultors. per eecollir
J. M. MIQUEL I VERGERS el millor projecte
de placa.
I 3.r N n menament d'una comissió
perque prepari i celebri una exposiEh 11ihres nous ció póstuma i pública al seu estatge
social, d'un coMunt d'obres produides pel malaguanyat mestre.
"Ruben"
D'aquesta manera creu millor serde Jeroni Moragues
vir el Cercle Artietic la consagració
(Llibreria Cataleinia)
de Josep Llimona, esperant que l'Ajuntament per la seva part acollirä
L'autor planteja un problema digne com sempre la iniciativa d'homenatd'un Maur:ac, per exemple. El del jar ele neue filie illustres.

tieso una excelente producción que /n'emite genio Pudiera desdeñar...". Cal assenyalar aci que ahans de l'ordre del
ministre d'Instrucció de Franca (1852)
de recollir tot el que hi hagu4s en aquell
pais de poesia popular, fet que Posa en
yoga les cançons i retret Per alg a de
gran influencia per a nos-alees, Agulló
i MilS ja havien anat a la recerca de
les nostres cançons. Piferrer, l'an•
5845, publicà la tarducciú castellana de
"Don Joan i don Ramón"; Mild havia recollit també algunes de les cançons que
mes tard aplega en 'Muestras dr Romances catalanes inéditos" , malgrat no
els publiquén fine en 1854, i A guiló , del
qual Rubió i Lluch diu que l'afane de
perfecció fou causa que Mili s'avances
a la 5era obra de recerca de la nostra
tradició pOitita, ja havia anotas una si'nie de canenne, algunes en 1835, data que
ell inateix assenyala, malgrat da setninar
inversemblant. En 1833 Aguiló comptava
únici nicn t deu anys. Aquest romano
conegut des de la sera infantesa, que
harta sabut sempre tense record dhaver-lo apres mai , l'in gerí a la primera
pagina del seis "Romancer Popular-.
J. A. Prohene, abans d'Aguiló, i cense
saber-ho un de l'altre, cercava lambe
a Mallorca la poesia del poble. De "Don
Joan i don Ramon" n'hi ha encara una
altra versió catalana.
El fervor d'.Aguild per la poesia popular és la virtut mes estimable del
patriarca renaixentista i és tnta la vida
del poeta. La caneó "Don Blasco o et
fulge traidor", que dóna a coneixen en
l'obra esmertada, en assenyalar-li
semblança amb sin romanç castelli que
forma part del "Romancero general'',
deixa anar la sospita d'esser genuinarnent
catala. Ho referma arnb la netedat del
llenguat ge cense cap influencia forastera
i amb els mots antiquissims de la cançó,
tant, que una vella de Sora de qui va
oirla no comprenia el sentit d'unes guantes paraules catalanes en deslíe ja alee/lores. El seu treball constant i eficaç
la que a Espanya es conegui la costra
poesia popular, fine aleshores totalment
ignorada. En 1841, el seu cosí, Tomas
.Agatild, baria escrit a Rubió i Ors una
carta on ajuntava una poesia de sabor
popular que mes tard publica en el seu
!libre "Poesies fantastiques" i que fa:
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EL CORREU D'AVUI
* loes Florels de Parcelo n a (any ro34). Cinquena arto de
compolicion! rehuir,: 249, Llum tenebrea. "Cree en le resurrecci6 de la
carn". - 250. Perdoneu-me, Senyor. 2,51. Barcelona bella. - 25z "Mareta
meva". - 253. Pregiria. "Montserrat". 254. El temple de la Sagrada Familia.
“Simbol de vida'. - n5. Placeta del Re•
"Ciutat
- 256. La primera vegada. "International Bar". - 257.
En el brancal de la vida. "Una voluntat". - 258. Claror de posta. "Un cas". ay). Els rellotges de mosren Serraelara.
"Besa; palmeres sPi ritu•••" - 2do. La meya amor. "Te nimio plus diligo.. 261.
Nit de Nadal. "Gloria in excelsis Der 1"
262. Altars vora el cami. "De la terca".
263. La vida perdurable. "Mon cor no
es cementiri..." - 264. La gran desillusid. - 245. Poncelles d'amor. "Vi - . 266. L'ävia Xaruca. "La flor de riostra
contrada". - 267. Tres noernes. "Estenues ciutadanes. - 268. Nocturn. "Elegia d'amor". - 20. La vida humil. "Then
my heart - 275. Els nostres vells
(ron d'infants). 'Honor", - 271. Desnrfs
de tres centúri. "Per fi lliure CataPinta!" - 272. Nenes. "Flnrs tardases". - 273. Diumenge de Rams. "Glossa". - 274. El Crist dels navegants.
275. La Casa pairal. "Campernla. - 276.
Urna penta gonal. "Ma stavan laure censierose e mute. - 27. Baladre. "Moments". - 278. Tu "Sicut lilium inter
spinas..." - 275. Poemes, "Deus Dorninue fortitudo mea. - 280. Arran del crenriscle. "A mita - 281. COnt
Einer. " .11)(lenneiO " . - 282. A tu, (tole
amor intonscihd. - 28a. Un dia rl e tardon. - 231. Cinc de lehnen. - La casa paira l. "Estances". - 286 Roca etahril. "Trintic". - 287. Triptie a la vida.
"Dubtes i realitats". - 288. Soliloqui.
"Recordant l'amada morsa". - 280. L'amor essencial. "Dame du ciel , regente
terriénne". - 200. Malí al pare. "Estampa barcelonina". - 291. Santa 1.1Gc ia. " Vds que venia, ne! desernbre..." 202. Alleluia. "El bisbe el va beneir..."
293. El ',ter de les campanee. "Ell rolava al Canigd... - 294. Canenns de l'avion "Totes tes veus ele la terna..." 215. Fides. "Prmterit enim fi g ura hrius
mund. - 206. Patria. De P 3%521 2. "P-I
meu bree0r. 297. Amar. Guspira Senets. "I el vol negar l'hermnsura..."
• Amor. La riutat de les puntee. "Gratia artis". - 29i0. La nieva Patria. "Sóc
cat a lá". - 3n0. Del mapa. "Nnora chitas". - 300. Amor. - 3 ,2. La Rambla.
" Pa erelln ina ". Ba rcel ona. " Sa lute cié ". - 301. A la Ilemma de la Patria.
"Excelg ior". - ame. Estampes. "Triptic
en e aristic". - 306. Ornbree del paerat.
" Ca nvesnee ". - so>. Sonet ciuta ,U. °Cami de cada día". - 30C. EIngi de la
rnnfeesid.
Aquest,, sin les com,0rebudes lies al dio í hora asse',yates,' en el Cartel? d'enottany. S'h.vt
rrhut. encara, sis eamposirions mis; un
treball en errsa i una nrrellr Imlennent
rue no han entras en unt.
mer Per no alustar-se a les rendieione
lit-Mes en lo rommea t Ario . - Rareelro,,.
t5 ele more de top. Ei Mantened,. C Perderi, fose María Rovira i Artigurs.
*
ce i o te r 5 el tercer número
de "Gréeks- Rambles", el ja poptrlar
setmanari humoristic, cada vegada ntf,
perfecte.

* Aurora Rertrana eme tant
es Hu remarcar amb els eniseadie
tics i p intorescos anlegats en Paradi,r,
neednies. ti a rennt de so etir un e-al
llibre, de to eemblant. Peiker, arinee‹,
ranfltal. que Serä publirat per la Collecel,s
Bala guer. - Ko cal dir amh quina ourinsitat l'esperen els nembrosos lectors
d'aquesta personal escriptora.
* Le: inauguración: d'avIti A II S'y ra. - Rl friTe 3,1an:e,

i Buen/rete - pes :frien/ elir . ne l orim
'le la red/envio art :slica - in:mamaran
limes exposi- ; sns annesta tarda, a
les ni!.
Nfel5 presenta sesee dibuixos i quatre
eintures encuparà la sala primera; Solame presentará unes boniques net'es
d'art esculturades (a la sala del costal),
lauequets. a la del fein. exhibirá vint
pintures, (l'entre les quals sobresurten
uns nus de gran formas.

Tealret 'La faMilia
enttibdia de Disson.

21'00. - Rädlo - Normandla,

2 2 5 metros. "Ltt damnazione de
Faust", ?Mera de Berlina.
20'00.-Hamburg, 332 metres.
21'00. - Rädlo-Tolosa, 335 rn.
Programes europeus "Fausi
simphonie - , de Liszt.
"Le Jongleur de Notre-Danle".
selectes
asee - Londres regional, ilion de MnSsenet.
3 42 In. Conrert. n'opqnestra.
21'36. - Nacional anglesa„
Aquerta nit, a dos quarts donze ,
20'00. - Rädlo-Perfe, 1.0 .19 ni. 1.5úcl ni. Música militar.
tindra luce, al Coliseum Pornpeia. e'
Dissabte, 31 de maro
gran Ball de la Radio, organitzat pels
1910. - Munlo, 40 5 in. Gran "Madiiinn Chrysanteme", opereta
venedors de radio de Barcelona.
dc Messagnr.
or.ncet 1 d'orQuestia.
Pel gran nombre d'invitacions des20.20. - Varsevia, 1.33(1 me- NOTICIAR! DE RADIO
19'45. - Palerm, 3 1 1 metres.
patxades pot confiar-se que sera
tre,
Müsira prdnnesa.
"El
rei
a
Can
Muttlin'b“,
opereta
un dels balls de tris exit celebrats
LA LLUlTA CONTRA LES PER2030. - París P. T. T., 132 no.
de Costa.
fins avui a Barcelona.
TORBACIONS RADIOPONI.
El programa estará confiat a loe2000. - Brusselies francesa, Música Ilengern: Sainl-Suens.
QUES
<pesca "Jardí Orthestra", anth la 8 111. Peet (iVII( ", drama d'Ib- Chabrier, Grieg.
Se'ns informa que el Comise d'Accoeperacid del farnós ballar excen- sen. Mümica de lltieg.
2030. - Nennas, 285 Metros ci4 I uní,lina i Técnica, de coinú acord
ChasqUetti 1 el no men y s farnós
arnb el Sindicas de les Ass.ocazion$
trio de ball "Al-teresa".
de la Radintelefonia a Franea. ha deLa gran batalla de confetti, boles i
cidn celebrar un Congrés Nacional
serpentines que ve anunciant-se podrá
de les Pertnrhacions Radiofóniques,
desee de la máxima intensitat, ja que
el gua l s'ocupara, entre altres coses,
el comité organitzador ha pres les
de la llei concernent a les pertmbaleves Mesuro a fi que no manquin
cions radiofeniques, que es promulni un moment quantitat suficient de
gara e; primer ;le deacmlire vinent.
Taronja, Llimó i Agräs
ten inofensius projectils.
Ele eindicats deis propietaris de lee
Dissabte de Glòria d'enguany tatetranetnieleOres a l'Argentina (Aseos
Xarops assortits
reja, en la seva nit, a la gent jove
ciació
Argentina de Broadcasters) ha
i als amants de la densa un magnific
dirigir una 5oHiciturt al Consell Mu.
pi& de divertiment assistint al B411
BARCELONA
P. MART1 - Wad-Ras, 187
Mensa! de la eimat de Buenos Aires
de la Radio.
porque &mi (oree de llei al projecte
Per a invitacions, a totes les cases
de resolueid fet per un dele g ens re(entre
Llacuna
i
Luchana)
Telèfon
53364
de radio.
nirinre en 1932 per a la Huna contra
els paresits radiofOnics.
LA LAMPARA D'INCANDESCENCIA AL SERVEI DE LA
LLUITA CONTRA ELS INSECTES
faúltimos modelos de
S'acaba d'assajar, amb iza, a Ande pago.
las mejores marcas RADIO
glaterra, una nova aplicació de les
lampares d'incandescencia. S'emlioúltimas novedades en discos
iica una bombea amb una xarxa meCINES, IIPAOATOS POTOGRAFICOS, MATESIAL DE TODA CLASE, TOASAJOS DE LABOOATOR10
tilfica de malita molt espesses:
LOS ENCALIGOS SE ENTREGAN AL DIA
aquesta xarxa esta travessada per un
corrent de 13 ir/A. sota 4. 00n volte.
PASE0d•GRKIA•6
El, insectes, atrets P e r la lit011 bri
-lantdempr,sobe
CAN
la xarxa j s'electrocuten.
per
Aquest
sistema
de
trampa
nou
)
4 4 /: ,, •
1/4..
a insectes es penja en els vertiere,
uu=s
hivernaclea, etc. Les experiencies han
demostrat que al g vergers on alta:
wien enfocat aquestes trampes, aols

Ball de la Radio

Productes

N

ventajosisimas
cilidades

TELE9 16028

1C

Dista/ele, 31 de maro de 5934

Revista de Premsa
prou torta per posar-hl remei. Acaba
de demostrar-se, en aquest primer
pas donat ahir. que no ha d'acabar
LA 1ÏUMANIT4T
uns a la liquidació definitiva del podrimener de la xurrna del baix fons."
Elogia les soncions imposades contra
cus funcional-ir negligents i la sagetritut
EL DIA GRAFICO
de la policiaa que ha efectum les darDiu que el rifle policia ajillo a
reres detencions:
consolidar el prestigi de la Re/u :Mica i'
"Per6 existia tatubi-i ara va apa- do l'Autonomia:
reixent a la superficie-un problema
"'Nada a aelialar-escribiamos had'ordre intern en la mateixa policia
i en algunes torees armados. Hi ha, ce tres días-en el frente de la Coen efecte, alguna cosa mes que un fet misaría de Orden Público - , y la deesporàdic en la negligencia imperdo- clarábamos lamentable. Ayer llegó el
nable dele comissaris que acaba de comunicado triunfal. Los objetivos
destituir, de manera inshninant i que fijados. Y la ofensiva seguirá._
aplaudim. el senyor Comissar¡ GeneHan sido detenidos diez hombres
ral, ni en el vanda'isme d'uns guer- v cuatro mujeres. Han caído jefes de
dies que no trobaven altre sistema bandas atracadoras. Ha sido ocupado
d'acomiadar-se de l'edifici de Prefec- el "auto fantasma - . Han sido recutura que trencant rnobles i destro- peradas cantidades robadas. Buen bogant halsitacions.
tin. Ayer fue el entierro del inforAixò, i altres coses que no desco- tunado agente Guevara, muerto por
neixíem, denuncia un especialissim los atracadoreá. No pedo ponerse
esperit enemic o, almenys, negligent, ayer a su féretro mejor corona.
d'ntre determinarles rones de la foro
La ciudad pedía esa acción fulmipública, que no podia donar, no ja un nante y decisiva que, al fin, se ha proimpuls d'entusiasme en la tasca, per(?) ducido. No queremos subrayar ahora
un rendiment adequat a la gestió ciertas coincidencias, pero si quereencomanada.
mos proyectar el elogio total sobre
Aplaudir/1 sense reserves les san- las autoridades y, especialmente, socions imposades ¡ aplaudirem totes bre don Miguel Baria, alma en la
aquellos que, dintre una norma (le jornada de ayer (le la persecución vicjusticia, per rigoroses que hagin d'és- toriosa contra Ice atracadores. No
ser, s'apliquin a aquella funcionarle sabemos si las capturas de ayer seque no compleixin la cena miSSiti. No rán decisivas en la derrota del "ganga_
pot haver-hi contemplacions per als terismo" barcelonés, pero si creemos
qui no saben complir ainb el sea deu- que éste quedará desconyuntado y en
re. La doble tasca de cohesionar i derrota. La autoridad, esta vez, ha
sido titán audaz, más inteligente y mas
atular una policia suficient, i
posar al carrer un inexorable control fuerte que el bandolerismo urbano.
ciutarla, acabará amb la pernarbació La actuación de las autoridades policatalanas comienza bajo buen
de la criminalitat organitzada. No ciales
presagio.
descone:xern la complexitat del conE s taban en trance de dato la paz
junt d'uns serveis aptes ni la coniplitada contextura dels belios fctr, de de la ciudad, el creditn de la GeneBarcelona. Sostenim, peró- i les au- ralidad, es decir, de la Autonomía, v
tnritats catalanes acaben de provar- el prestigio de la Repúbnca. Desde
ayer, esa paz, ese crédito y ese presho - que no hi ha organització
bandolers ni autontäbils "fantasma - tigio se afianzan, conforme la policía,
que resisteixin lana acein eagae de la bien mandada. avanza por las calles
policia i una actuació implacable de barcelonesas con sus prisioneros."
les force; de Seguretat.
La formació de Catalunya
S'han donat, amb exit, els primera
paseos. Dintre la gravetat dele cops
autónoma
de mi real;tzats aquests dies passats
MIRADOR diu que un halan e de rac
pels gangster3, les autoritats acaben
del Parlament corola demostrarlo-tuacid
de donar una réplica categórica que ha
tranquillitzat l'esperit públic. Que nn que Calo/mena, coub el regint autom,mic
a'estalviin eeforgos en el cerní iniciar. s'ha sabut donar unes 'kit que impaJen
La patt ciutadana Os, haurà d'ésser. ja des d'ara una nona concertó ripio
falo. 1 airó a drsgrat de L'o
el puntal bisic de la normalitat politica i àdhuc de la mate;xa autonornia. pe rancies de certs sector!:
'
Tm el que faci el Poder pühlic
Ni l'anarquisme conservador ni
Catalunya per garantir aquesta pan l'anarguistne roig convenen al nostre
seda aplaudit cordialment per to4hom. noble, noble Ilati i mediterrani. on :a
Ens plan avui recrillir aquests fets, ruede; eiutadana per l'ordre és un
cenfirmació del que hm vingut anun- producte de la mesura i el seny.
ciara des d'aquest mateix lloc. Si el Triomfa la tesi, tan nostra que no
mal és greu, existeix una autoritat poden/ deixar des:rentar-la. que no

La qüestió de l'ordre públic

LLICLIEKIA
SATALOMA
RoNetA DE
sANT PERE. 3

I'ER PASQUA, EL MILLOR PRESENT
ES UN BON LLIBRE

El mes gran assortiment de Barcelona en:
LLIBRES RELLIGATS - LLIBRES

PER A INFANTS EDICIONS
DE LUXE - LITERATURA
GENERAL - REVISTES - ESTILOGRAFIQUES, etc.
el trobareu a la nostra LLIBRERIA

del 8 al lo% dele fruits havia estat
damnat pels inaectes, contra 24 a
28 % en el; vergers on aquesta mesura no havia estat presa.
S'ha utilitzat també amb iah aquest
.genere d'aparell: en les habitar inne
i mea particularment en els miradors.
RADIO COPENHAGUEN
Fa poc temps Item donat intormes
referente a la nova transmissora
Copenhaguen; acalsem de rebre, re specte d'aquesta mateixa estació, els
detalle complementaria seguemos:
La nova transmissora de Copenhaunen tarara acabada aproximadament
dintre d'un mes, pern es molt probable que la noma estació no es posara en servei Ene despre d'haver
entrat en v:gor el pla de Lucerna. En
eiecte, la trantmissora esta equipada
ami, una antena moderna "de mitja
cima", i com que en el pla de Lucerna
s'ha atribu -d una altra longitud dona
per a Copenhaguen, les dimensions
d'aquesta antena es relacionen arnb
la dita longitud d'ona. L'antena es
onipon d'un iil suspès verticalment
n una torre de fusta, l'alçaria de la
qual co d'une 1.3o metres. La trenani r soca ha estat conetruida per una
asa danesa i esta proveída de val: tilos Philips. La potencia is
tii kw. (en la riostra corminicaci3

•
és sota el signe de la revolta que el

país trobari nl benestar, sind sota la.
llei. Per aixi3 resuita grotesc que el5
que han abandonas el nostre P arlamear per satisfer, jatsia d'una manera illusbria, les baixes passions d'un
anarquisme conservador, adoptin l'aire mofeta davant aquesta integració
lenta del nostre país a la Ilei. No es,
pero, estranya aquesta actitud per als
que coneixem la tradicid del grup
dretista català. Al fono, amb l'excusa
d'unes exigencies electorals, com a
prote s ta d'un exercici normal del poder, dalló que ella protesten és contra una política, contra una política
d'ordre i d'arbisratge cense la qual el
dinamisme de la nacld esta a la merca
dels mes rondinaires. Perqué resulta
paradoxal que mentre ací es protesti
duna política que no és perfectacort no és perfecta la politice en.
lloc - es trobi tant pisen a la politice
de passadissos ¡ davant-cambra que
el senyor Cambd, ajudat pel diletartime del senyor Gil Robles i els serie
amics, esta portant a cap a Madrid.
Es just de remarcar aquest joc perillós perqué sembla talment que el
senyor Gambó tingui e; vici de catire-hi a la primera avinentesa. A Medrid, arnb un govern manejable i amb
una Carnbra els componente de la
qual, en la sera majoria, tenen rúnica
illusid que el preu del blat pugi, el
senyor Cambó es pot lliurar al triareis( joc a quées lliura a Barcelona.
ands les diferen
cies que comporten
uns factors diversos. Car aixf es va
a la destrucció dune principie d'autoritat, al deseredit d'unes institucions, comal a Madrid es menté el govern en una interinitat forgoea. corn
si es preveiés a reacció del carrer en
contra d'una combinació endémica.
I si examinem a fons els mitades del
senyor Cambó ens cal concloure-amb
toca franqueas- que el creiem incapac
d'enrolar-se en totes les par-Odies feixistes totalitàries de que és tan agradas Gil Robles. Mes aviar é 5 fruft
d'aquesta intelligencia una mica perversa que el senyor Cambó i algun
sea lIcetinent escadusser estimen interessant. Quan se'ns demostri que el
nacionalisme ridícul d'Accidn Popular
por conviure amb l'internacionalieme
capitalista de Cambó, començarem a
verme quina politice será possible a
F.epanya sota la creu de Santiago."

La pena de mort
HERALDO DE MADRID diu que
per aPlicar la pena de mort ral, primer
que res, cardar els erintinals, i airl e;
e , que generalment jalla:
"Estamos en un momento parad .Sjico. Vemos a a;gunos arrepentirse de
sus ideas más avanzadas. Lon atracos
cada vez sdn más frecuentes. De
acuerdo con que la sensibilidad social
reaccione en reclamación de severat
medidae. ;Yero han meditado quienes
piden la horca acerca del problema?
Nosotros creemos que no. La pena de
muerte se aplica en Ncrteamérici.
todos conocernos la g aventuras de los
"gangsters" y heillos visto y oída en
el cine 51/5 ametralladoras. Supongas
ríos aquí ya en vigor la pena de
muerte. Bueno. ¿Y qué? Invitamos a
que mediten los energúmenos. Atraes
en tal Banco, atraco en tal establicimiento. Como ayer: como anteayer.Puna bien: con la ley en la mano no
se habría ccnseguido nada. Porque
para aplicar la pena de muerte lee i nrimero que hace falta es coger al crin/Mal. y el problema de aquí, de Es.
paila. es que no se puede coger a los
criminales. Es decir, que no ea enesti6n de aterrorizar, sino de policia.
Y la policia falla. Por que? No lo
sabemos. Suponemos que por falta de
organización. Está organizada con
arreglo a otros tiempos y a otra clase
de criminalidad. lAh! Pue. si es eso
de nada sirve la pena de muerte.
¡Para qué vamos a confundir las cosea?"

RADIO

STATION

A. L. G. 1.
Tallers especialitzats en reparacions
d'Aparells dze Rächo i Cinema Sonor
Telèfon 25227

Ausias March, 5

BARCELONA

precedent hem comunicar per error
que era ' le 25 Res .). La modulació es

del roo %. Ele edificis es troben en
el petit roble de Herstedv;:ster. a uns
t5 quilOmetres de Copenhaguen. E.5
terrenys han estat escollits de manera que els oients sures experimentin molt poca interferencia de la nova
transmissnra.
ALGERIA REFORÇADA
Se'ne informa que les autoritats
d'Alger:a tenen la intenció de seguir

l'exemple de la metrópoli i posar tamobe un impost als Oients. Ele ingresse; aixi percebuts es consagraran a
augmentar la poténcia cte l'estació tan
coneguda de "Radio-Algéria -, la qual
hasta de portar-se primitivament a
12 K gv., despres a no Kw. i iinalment
a 120 Kw.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!
nn••n••nnnnregry

El nou Superheterodí "JUGI

5"

quo per ia seva gran qualltat I Innegable. avantatges técnica,
va cormistant el Merott..
Es constru)t, per • la oliese 1 tensió de corrent existent ä casa
vosee; per tant, no neoessIte cap reductor.

Un any de garantia
Maxima •eleetivitat. Escala micrometrica gegantina INuminada,
de gran vlsibilitat. Oran potència. Lämpares ultramoderno,. Oran
puresa de to. Altaveu eleetrodlnkmlo. Insuperable reproduooló de
discos gramorbnics. Xassis flotan{ que allunya tota mana de
vibracions Peficfficiala•

NAlliO EL E CIR ICITAT-Ihnetona-Corts, 512
TELEFON 81014
/M10n101ffle0111..1•11.11..1•1•0 nMN

(entre torren I Urgen)
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LONA ES DÓNA Al.

Baer, popular boxador. Hi ha també
Primo Carnera, campió mundial de boxa, i Jack Dempsey, ex-campid. Walter Huston( que recordern de "El monstruo de la ciudad", i que darrerament
hem vist en "Tempestad al amanecer".
Otto Kruger i Munid Erans completen
el repartiment.
• *•

COL ISEUM
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JUDITN ALLEN
NARRY CREEN
LAYAN TASNMIllf

comèdia que no
proJectarä cap altre saló de
Barcelona flns a la temporada vinent; I
Deliciosa

AU1011

513PWORTH
SICH ASO

BENNETY
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ANui, dissabte de &Pila - ESTRENA

"FELIPE DERBLAY"

Un doble programa de dos films de base

"Le malt re des forges"

Basat en la coneguda obra de Georges Ohnet, l'emane' Ribera ha dirign
aquest film, supervisat per Abel Gama:,
conegut director francès, amb ' Harte
Stradling i Georges Lucas d'operadun.
Henry Verdun es l'autor de la pare
musical.
El repartiment estä integrat per- prestigiosos actor,: Henry Rolland i Gaby
Morlay tener els primers papers, Jacques Dumesnd, Paule !S'airar, Moulinet,
Jean Dulac i d'altres completen el repartirnent d'aquest film, produit per "Les
directeurs frangais associés", clistribuit
an i per Febrer i Blay, que s'estrena avui
al Fantasio.
En aquest programa d'estrena hi ha
també "Canto de cure", un film en colors de Walt Disney, el veritable creador dele filmo de dibuixos en colore,

METROPOL
AV UI, ESTRENA

mw

ItIOLM11111

HERMANITA!

ral aportar a la sena reputació en el
uni esmentat.
Sabem únicament que el film ha
estar projectat al Tribunal a fi que
Jutges i advocats de les dues bandes
puguin apreciar els argumente de la
princesa.

"
,

* A la H. R. S. S. es roda aetualment un film sobre l'agitació británica que es va produir fa tres anys
a la marina.

WILLY FRITSCH
RENATE MULLER
AVUI

* A Australia, per tal de protegir
la producció nacional cinematográfica, el Govern tea concedit tres primes
de 2.500 , /.250 1 75 0 Iliures als millors filma nacional,.
*

DISSABTE DE GLORIA

Campanes al vol!

Arbres en flor!
Alegria al cor!
i festes al

Glenn Tryon, "partenaire" de

l'a:egre Laura La Plante en "Solitud",
no ha tornar a actuar en el llene
d'enei que el cinema es converti en
parlat. No obstant, ha esdevingut es=arista.

Una opereta de música
deliciosa i de gran pftsentació per IVÁN PETROVICHli LIANE HAID

• • •

"¡HOLA, HERMANITA!"
• iffello, aisterr
Aquest film, que s'estrena avui en el
doble programa del Catalunya, is dirigir per William Darling amb fotografia
de James Howe.
En el repartiment hi ha James Duna
Boots Mallory i Zasu Pitts, l'actriu que
tothom ha vist en papers secundario i
que darrerament ha interpretar diversos
film§ Amics de cure metratge amb
Slim Sumerville.

etlielkiegteleaaeafflgiotatt

Tívoli

* Jack Forrester, ahans d'ésser
productor, havia estar actor. No fa
molts anys actuara a Nova York en
una "troupe" junt amb Jacte Oakie,
George Raf ¡ Lucille Le Suene..., que
avui es diu Joana Crawford,

Un àlbum de valsos perfumats amb el romantIcIsme
de Viena

t

La Mtisica

Es

L'única producció que s'estrenarn simultäniament a
Madrid. Yalncia. Vallad -1lid. Osca i Palma

La protagonista és Alisan Skipworth,
:NrY'rna Los', tan suggestiva come senaBastaria armest film per consagrar deque hern vist en "El cantar de IOS can- ere; té ocasió de mostrar-nos en aquest finitivament
l'actor cinentatografic CharNOTICIARI
tares", "Si yo tuviera un millón" i
Glut la seva veu, d'un ',latís clar i me- les Laugthon. Aquest actor aconsegueix
el divertir "sketch" dels automòbils. Ri- !Adiós, en el seu peaer de "Belle", la d'imposar
Recital de guitarra. — L'eminent
la sera personalitat des del prichard Bennet, autor ‚ que recordern en cantant d'un dels mes aristocritics ca- mer
instant, i ens sentim suhjugats pel guitarrista Francesc Calleja, acabar
diversos papero secundaris. George Kalt, barms del Broadway.
dramatisme tan commovedor de la ma- d'arribar de Sud-América, on les seque an/rem en "Scar lace", i que darOrto Kruger i W alter Huston, el pri- 'paria de les escenes d'aquest film.
res actuacions clan comptat per exits,
• • •
rerament hen, vist en el film de James mer galant i el seg,n el celebre actor
La tortura angoixosa d'un horne que donarä avui, dia 31, una audició
"LA LEY DEL TALION"
Flood "Unidos en la venganza".
ile carácter, interpreten meravellosament comet un criin i és esclau dels sofriments les millors obres d'autors espanyols
'The mad game•
Aquest film T'arao:miar s'estrena en hé Ihirs resrectins "rols". En la part que aquest erina li ocasiona tota
la seva i estrangers, al Centre Aragonés de
Un film dirigit per Irving Cumminge, e) doble programa del Colisemn.
esportira hi collabora el carnpiO mundial trista vida. fleus aci el drama del qual Barcelona —Joaquini Costa, de-

Si avui aneu al TIVOLI,
denla aneu al

Kursaal

dicat als socis i iaeil i as, fent-lo extensiu a l'abra colònia aragonesa de
Barcelona.

Ne.DONALD

Avui, dissabte FANTASIO

I

us ofereix, com sempre,

En el mateix programa: Un formidable
dibuix en colors de WAL.T DISNEY
formidable satira de la vida

contemporänia
Es despatxen localitats per
a diumenge I dilluns

El Cinema
LES ESTRENES D'AVU1
"JUSTICIA DIVINA"

CANTO DE-CUNA
Reserveu les vostres localitats.
director de "Un soir de Ralle", "Club
e3", "lie Knew his \l'ornen", amb truncan Cramer d'escenògraf, i fotograiia
cl'Arthur
Spencer Tracy, l'excellent intèrpret de
"Sang jure", " 2o.c>no anys a SingSing" ¡ de "El poder y la gloria", es
el protagonista, juntament auch Claire
Trevor i Ralph Morgan.
Aquesta pellicula Fox s'estrena en el
doble programa del Catalunya.
• • o.
"FUNG SUNKE MADELS"
" La$ cinco muchachas"
Aquest film, que s'estrena al Fémina
de producen', danesa, és en aquest aspecte interessant, pula que Dinamarca inu
una de les primeres nacions que s'interesté pel cinema.
A. W. Sandberg ha dirigir aquesta
producció de Palhadium Film. Música
de E. N. Anderssen, Intèrprets: Karina
Bell, Frederik Lensen i Marguerite Viby.

"Pajean: Defurrii"
Un film M. G. bi. de Lothar •Mendes, ck.1 qual recordem "Palacio fhaante", que hem vist aquesta temporada.
La pelficula que avui s'estrena al Capitol esta basada en l'obra teatral del mateix titol.
Charles Laughton, Finte:Teca inoblidable de "Vida privada d'Enric VIII",
és el protagonista, juntament are, Maureen O'Sulliran, que veierent en un excellent film de Tay Garne t "Okay
America".
Recordem que Charles Laugthcn interpreta a Nona York. juntament are,
•
• •
la sena esposa, una peça de teatre, pre"EL DIAMANTE ORLOW"
cisament "Payment deferred", i nur. pel
seu exit, Ii valgué el primer contracte
Una producen) "Schal Film", diri g ien el cinema i que fou auch la Para- da per :Ana: Neufelti, basada en la ceneme/una
guda novella "Der Orloff".
• • •
Iran Petroritch, conegut actor del cinema europea, n'es el protagonista, jun"EL BOXEADOR Y LA DAMA"
tament amb Liane Haid, que hem vist
"The prieefighter und the lady"
El nom de MI. S. Van Dyke con] a en diversos films musicals alemanys.
Aquest film, distribuir per Filmófon.
director bastaria per a garantir-nos el
film. L'argurnent és de Frances Marion, s'estrena al Metropol.
• • ro
un dels argumentistes més apreciats. Els
"ALIAS 'LA CONDESA"
decorats són de Edwin It. Willis. Leder
Un film cómic d'.Alexander hall i
White és el fotògraf d'aquest film Metro-Goldwyn-Mayer, que avui s'estrena flarry Wagstaff Gribble, atad, fc,tograiia de Lienry Sharp; assunipte i adapa l'Urquinaona.
Del repartiment cal esmentar; Mirna tació de ladalcolm Stuart Buyland i HarLoy, elevada a este! ràpidament; Max tey Sates.

AVUI PRESENTA

FEMINA
LA JOIA DE LA PRODUCCIO DANESA

Las cinco muchachas
FILM QUE ACONSEGUEIX UN

NOU TRIOMF PER A AQUELL
PAIS, UN DELS PRIMERS QUE
TRIOMFA EN EL LLENÇ
D'ARGENT

"COCKTAIL MUSICAL"
dels pesos peses. Primo Carrera, i Van"roo 111 , 1C11 hannony"
tic campiá Jack Dentrisey.
Una producen', de William Le Bacon,
amb Eduard Sutherland de director, que
* Per a avui està anunciada, al Ciha dirigir, entre altres films. "Interna- nema Capitol l'estrena de la pellieula
tional l'untes" i "Million Donar Leas". "Justicia Divina", tma producciú Metro
Assumpte original de J. I.. Mankiewiez, Goldwyn Mayer.
di-ale; de Ilarry Rushin, música i cançons sfr Arrhor Johnstuu i Sam &s'use,
ballab l es de Le Ruy Priaz, direcció artística de Hau Dreier i Rohort Oilell.
l' a rcgrafia de Theodor Sparkuhl,
Bing Croshy, principal interpre,
eh popular cantor de la radio americana;
l'hent vist en divers c s tilmits musicals de
curt metratge, ; darr;rament preuia part
en ei film "Ondas musicales". Joch
Oakie, que el ter-mi:en' com a intèrpret
de "Una vez en la vida", f i'm rre , entat ac, per "El Be Kegre", i del film
d'aviació "! a novia dél azar. ludid-,
Allen i Skeets Gallaelar y cbmpleten e:
rerartiment.
Es un film Ear.nnuoin
al Celi.anna

it:ET
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L'estrena de la sensació
90 minuts de terror

SS.

"GUERRA DE VALSES"

"II/alzerkrirg"
Un film dirigit rer Ludwig Bereei
anda fotografia de Carl Hef mann.
seca d'Alois DIelichar amb motius de
Josef Laumer i Johann Strauss.
Els interpreta d'arresta opereta, que
res presenta UFA, sOn Renate '111"ler
Willi' Fritsrh, del qual recordem "Und
mujer en la luna", de Fritz Lang, Pan'.
Horlaiger, conegut cúmic que veiéreu,
en "Milicia de paz"; darrerament Finan
vist grala Franziska Gaal en els sens
dos darrers filnts, Rose Barsony i FI;,'
na Wang completen el repartirme d'aquest film, que avui s'estrena al Tivoli.

A Italia es veu que els actor, de cinema abunden massa. Per regular-ne
l'eclosiU ara una nova estola d'interpretació dermatngrAca intervin g.uda rel
Gr.vern S ' ha dedica a limitar les matricules d ' ingrt' s a vint per any, i els abolieses són escollits després de 5eVers exärnens mentals i lisies entre els aspirants
que tinguin tres anys d'escala prineiria
superior i un certificar de bona conducta de la policia.

t

TUN FILM A L'ALTRE

trella.

Charles Laughton fa una de les seres
més grans creacions.
L'home que té fixa en la imaginació
la figura (Vaquen al qual y a ernmetzinir; la inquietud del qui espera reure
entrar a cada instant la policia per a la
5eva captura; el cistig eme es presenta
tot d'un plegat i per abres causes; heus
al el, fets une a mans d'un director com
L o thar Mendes i intéreets cont Charles
laaghton, Laureen O'Sulliran, Doman
Peterson, es transforma en tut del, files
mes emocionants que ens presenta Metro
coldwyn Mayer aquesta temperada.
* De totes les estrelles del cinema
coronen. Liane Haid és una de les que
mes han brillat en l'/poca del sonor. La
ser a ven , el teU S.,rnriS i el seu art han
d'aquesta artista que sigui la que
anlb més encert sapiga interpretar
aquests tipos alegres i dinimics de les
oreretes. L'èxit de Liana 1-luid en totes les n r odaccions Ita estar tan definitin coni poptilar. L'n abre artista conegudissim del nostre públie és lean Retrae ix, el (mal entre totes les secos
creacions seinpre distingit en encarnar personatges rassos i que sap iniprimir a la seva labor aquesta sobriete tan pròpia deis grans artistes.
Aquesta pareila la que s'encarrega
de protagonitzar l'opereta de Selercions
Film6fano, que avui, dissabte de Caria,
s'estrenarà a l'elegant cinema Nfetropol.
rem P res a del qual ha volgut solemnitzar aquesta festa presentant una produce-1j, cape; de satisfer els gustos mes
exigents, talar per la cesa interpretacié
cren, pee la seta música, assumpte e
* I.a casa UFA. atenent norahroses
demande,. d'admiradors d'aquesta marea,
a-a a !tenor una magnifica coliecció de
ro:tals de lee seres produccions mes
reeixides. Aquestes postals, impreses en
rotogravat, portaran. ultra una escena
del filna la fotogra fi a dels principals
intèrprets :miran numerarles, detall
molt interessan t Per als colleccionistes,
Tenme després s'editani un magnific
àiheetr per a guardar-les.
Ave, dissalue, atril) mitin de l'estrena de la superopereta L'EA "Guerra
de Valses" al teatre Tivoli, es reine-

Una escota d'actors a Itàlia

"El boxeador y la dama" es una
prodacció de la Metro Goldwyn Mayer
nresenta asmi a l'Urquinanna W
Van Dyke, el conegut director otte temm ire assoleix els ,ì -nits mes e s clatents en
les p e ndeceions per ell realitzades, en.
descobreix arre s ta vegada un actor de
vaina: Max I3aer. el qual aconsegueix
divertir-nos i commoure'ns en tot el
film. El vis iem actuar tant en la part
esportiva com en l'artistica amte entert
i la sena actuad() en aquesta pálícula
ha valgut ascendir a la categoria d'es-

o viceversa. Podreu
delectar-vos amb un
altre programa U.P.A.
atraient i d'alta qualitat

Els concerts sirrifónies populars de
la Banda Municipal al Palau de Belles Arts. — Deniá, diumenge, primer d'abril, la riostra Banda Id unicipal donara el seu 66i concei sieniönic popular, quart de l'actual tanda
de Primavera, el programa del qual
és com segueix:
PRIMERA PARE
Beethoven Herväs. — "Eguront",
obertura.
Beethoven J. Latnote d Grignon.
"Cinquena Simfonia", en do menor.
Op. 67: I. Allegro con lirio. 11. Andante con nioto, HL Allegro.
petició.).
SEGONA PARI
Wagner -J. Lamote sIe Grignon —
"Faust-Ouverture".
Wagner - J. Lamote de Grignon.—
"Parsifal", preludi.
Wagner -J. Lamote de Grignon.—
"Taiiiihauser", obertura.
Direcció de la Banda Municipal
ha incides al programa d'aquesta audició la Cinquena Simionia de Beethovera per tal de t'amar satistacció al
crescut nombre de devots de la música que leo han sollichat aro!, insistencia.
El concert començarä puntualmelit
a un quart de dotze, cum de custlun;
l ' ingrés seré Iliure, l'accés det públit
al gran saló de festes del Palau dr
Bellts Arts s'efectuarà per la porta
principal.
Es recorda al pfiblic que les portes
del gran saló de testes restaran doses
durant l'execució de les obres, i C3
presa a les persones que arriliii despres de cornençada lexectició d'una
obra que, per respecte als oients i als
artistes, satistingMn d'intentar de penetrar a l'esmentat saló lins a l'ata•
bament d'aquella.

Orq uestra Pau Casals.— Un deis
mincipals atract.us que contenen
programes deis vinents concerts de
l'Orquestra Pau Casals és la primera
anilició pública de la magnífica obra
coral de Strawinski que porta per
titol "Simionia dels Salitas", la qual
orodui una tan forta impressió en donar-la a coneixer el seu propi autor
la mateixa orquestra en Un concert de l ' Associació de Maísea da
Cärnera. L'Orfeó Gracienc, que oblitigue un exit tan gran ner la sera
excellent interpretació d'aquesta obra
isla assajant-la novarnent ami-, el sea
niestre Joan Balcells, per a interpretar-la aquesta negada 50:a la batuta
del mestre Pau Casals.
El propi 0rfe3 Gracienc executari,
denles, en aquest concurs, Una abra
de les seres millors creacions. "Psalmus Hangar/cus", de Koda:y, la MiPortara part solista de la qual interpretara per primera negada l'eminent
tenor Erra 'Yendrell.

Associació Obrera de Concerts. —
El dia 8 del proper abril, l'Associació Obrera celebrará la seva primera
audicici simfänica a cärrec de FOrquestra Pau Casals, sota la direcció
del seu ¡Ilustre mestre fundador.
Les dues vinents audiciuns snuf6niques tindran Iluc els dies 22 i 29.
(Les inscripcions de socis, han de lee'
Se. de set a nou del vespre , tots els
dies feiners, a la Secretaria de l'AssociaciO Obrera de Concerts, Alt de
Sant Pere, 27, pral.).

L'Orfeó de Sans.— Té projectada
una escurrió artistica a lzdalada el
dia lt st'dbril. gran festival al reaten
de l'Ateneu lgualadi de la Classe
Obrera, Orkö lieualadi, Orfeó de
Santa Colonia, Orfeó de Sann i CoIda Barcelona. E3 prega als que deeltgin prendre liare en aquesta excursiO que es proveeixin del tiquet corresponent, el qua l els donará dret a
ocupar un lloc en el tren especial
anada i tornada), al preu de set pess etes. Les inscripcions fins el d:a
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El millor espectacle de Barce!ona
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tiran ale llocs més concorreguts de la
nostra ciutat too.noo postals d'aquesta
serie, reproduint eseenes del film i retraes de Willy Fritsch i Renate Muller,
dos dels protagonistes del film, que va
avalorar arnb melodies de Juliana
Sttrauss.
Aquestes postal, seran 111/ gentil ob
sie hon gust que la UFA oferiré-sequi
als seus arenes com avene de la supe:opereta, de la qual seran portantveu.
* Ha arribar a Londres la princesa Youssooupoff ami" moriu del
proce, que contra la Metro-Gold'5 y e .
té entaulat per l'edició
del film "Rasputin y la Zarina".
Diana Wynyard, l'exceHent actriu
anglesa, interpreta el paper que la
princesa Youssoupoff considera com
a ofensa,
Reclama a M. G. M. una indemnització i interessos pel perjudici mo-

e

despatxen localitats per
primers dies

als tres
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forçós. La dita autoritat local ha considerat de justicia la petició dels
obrera, i ha ordenat una inspecció a
les finques denunciadas, a fi de procedir en conseqüència.
MINES DE CARBÓ QUE ES
DISPOSEN A PLEGAR
Santander, 30. — El director de
l'empresa carbonífera de les mines
"Las Rozas a ha visitar el governador
civil i Ii ha exposat el decidit aroma- ¿Abandonaran els socialissir de la societat de tancar les mines,
ja que no pot competir en preus amb
tas el Parlament?
altres conques minares. El tancament
Madrid, 30. — Davant deis esdeved'aquestes mines deixarà en atur forniments parlamentaris de la setmana
çós uns tres-cents obrera.
encana "Heraldo de Madrid" ha inREFERÜNCIA DEL MINISTERI terrogar algunas personalitats
tes
per conèixer l'actitud que adoptaDE GOVERNACIO
Madrid, 30. — El sots-secretari de ra aquesta malaria.
El senyor Bajada ha dit: Impossible
Governació ha rebut a primera hora
de la tarda els periodistas, i els ha de len cálculo sobre una retinia que
no
sala celebrat, pera poden asscmanifestat que el governador de alalaga li comunica que salan reintegras ganar que la reunia de la minoria
al treball els obrers de tots els ofi- aocialista de dimatis tindra una gran
cis, ¡ que d'ahir ença no sha regis- importancia. Els feto que es succeeixen aixi fan esperar-ho.
trat cap nou incident.
El senyor l'erran de los Ríos ha
El governador de Saragossa comu- dit:
no puc dir da tareis concrets
nica que també han tornat al treball de laRes
nostra minoria. Arras tot, ea
tots els conductora d'autora/Malla, ta- molt presumible que s'acordi obstaximetres i tramvies; pera com que el culitzar tot el possible l'obra que inreintegrament no ha tingut Boa dais tenta fer el Govern.
el termini legal, ha imposat una mulEl secretari de la minoria, senyor
ta de 200 pessetes a cada un deis Lamoneda, ha dit: Al projecte d'hamembres del Comité de vaga.
vers de la clerecía hem presentar molA València s'ha celebras una nava lee esmaltes que encara no han arrireunió, presidida per l'alcalde, a la bar a discutir-sc. Per això cm sembla
qual han assistit representacions
insòlit que s'apliqui la guillotina, que
patrons i obrers. Aquests han formu- as una mesura extrema quan era la
lar unes naves peticions concrctant discussió d'un projecte salan perdat
les seres aspiracions. pel qual motiu dies i dies. Aqui no ha succeït aixa.
es confía que aviar s'arribara a una L'actitud del Govern és la de restar
solucia. Pel demés la tranquillitat és sota mena d'eficàcia a la labor parlaabsoluta.
mentaria. La nostra reunió de dimarts
A la resta d'Espanya hi ha com- tindrà importancia. Es marcara la
pleta tranquillitat.
conducta a seguir. La propera satinana serà interessantissima en raspeare
patine. Es es-ideal que l'actitud de
les esquerres es fixi en la setmana
entran:, puix que els socialistas veuran si poden fer o evitar que es plantegi el dilema de si actuen dintae o
fora del Parlament. No seria estrany
que si en el Parlament ens nagual/ tota facilitas de iisealitzacia i critica.
plantejarem l'abandonament dels escons. El partit socialista té un gran
El problema de la pesaanisme respecte de l'eficàcia de
les Corta actuals. Es clac que en la
reunió de dimarts no es por creare
possible que es marqui una linia deMadrid, 3o.— El sots-secretari de finitiva, pera será el començament de
Governació ha jet deciaracions reie- l'aplicazió de la nostra conducta darenta a l'estat dels conflictes socials vant dels problemas político que porta al Parlament el Govern de la Rea diversos indrets de la Península.
Després ha parlat el senyor Banzo pública.
del problema de la mendicitat hi
dit:
—Corn vosaltres veieu es va acabant amb el lamentable espectacie que
presentaren els carrers, hi han estat
recollits nombrosos captaires, copecialment criaturas. Terna pendent una
reunió per a dezná, dissabte. amb e:
scits-secretari de Justicia i el director
de Beneficancia, peral com que riaés
Granada, 30. — A aas quarts de dues
impossible assistir a la dita reunia per
haver de sorra: cap o Barcelona anib de la tarta sala verificar l'enterrament
/natal d'assistir a la reunió que se del guardia de seguretat harma. La cocelebrarà el diumenge per al traspas mitiva era imponent. Es destacava una
dels serveis d'Ordre Públic, hent de- Comissió del [tabla d'Atarle, d'aii era
cidir ajornar la dita reunió per a trac- natural la victirna. portant u:1 cartell
tar de a mendicitat has el a nent que deia: "Ataría pide justicia". L'enterrament ha estat presenciat per una
dilluns.
Això significa—ha alega — que jo gran actuada.
Els dos detinguts la matinada par.
no abandono tan important problema.
També arria decida a acuitar amb andaestan convictas i confessos de la
els noca que es coHoqua» als car- mor' del guardia.
S'ha presentar espontàniament Ramiro
rera i clavan: els quals er congrega
nombrós p úblic. La semana valen: Pitardo Garcia, de 22 anys, pertanyent
acabaré amb totes aquestes barraques. a la l'Al a denlas. comunista Ilibartari.
El sots-secretari Ira continuat ma- Ha declarar que era el que portava
nifestant que ahir va as -er una gran manillar el guardia. Els subjectes que injornada per a la policia. la qual ha tentaren alliberat-lo s'anorrenen Juan
efectuant importants serveis C011; Villegas y Manuel López Mingorance.
.s . haurà pogut apreciar per la lectura també comunistas. Com signi que el
guardia es nega a alliberar-lo. el seguides diaria.
En acabar la seva conversa amb ren, orase atrevir-se a cap violència, parque
el guardia portava una pistola a la
els period:stes, van Iliurar al senyor
Benno nous telegrames: un de Sara- ma que havia octipat ni detingut i que
gossa. manifestant que a la presa rabien que estava carregada. .Al carrer
salaria restablert la nornabrat. A la de la presa el guardia es guarda la P i sdita presa, com es recordara, els tola a la butsaca del pantalon. i Ilavors
presos s'havien aoliviantat amb mo- dispararen, i el mataren. Ell es desfén
lla de la visita que va fer el jutge de len martilles forcejant amb eta perro
d'instrucció que entén en l'arel/ratas fina a trencar-les. Sembla que l'autor
deis dispara fort Manuel Lapez Mingoterrorista.
Un altre telegrama de Granada. rance, que no trigarà a éS5er detingut.
dalia compte de les detencions efec- La valida ha trabar al dornicili de l'extuadas pels successos °corregida ahir. tremista anamenat Anaelillo dues roentre els quals hi ha els autors de tenrs bombea Iaa estat aetingut.
la mort del guardia de seguretat que
es traben convictas i confessos.
Per últim va manifestar el senyor
Banzo que les procesarais a Sevilla
es descabdellaven atlas solemnitat
inusitada. Per a <lonas una idea de la
gran generada, he de manifestar-vos
que el% ministres salan vist abligats
a trasIlarlar-se a peu a la afacarena.
Valencia, 3o. — Ha causar general
pera no han pogut arribar-hi donan: indignada en aquesta capital l'absurla gran aglomerada.
da mesura de les empresa- navileres
El senyor Banzo, despeé: de faci- italianas d'haver esborrat els nonas de
litar la ir:farmacia als repórters, els Barclona i València en ela itineraris
ha ob s equiat amb un caca-tau d'ho- deis creuers turístico per la Meditennor. arnb motiu del set/ ariversari. El ränia preparas; per a rally cn curo.
coc k-tail ha estat servil pel popular Aquestes empresas estan prepararles
"barman" Chicote.
pel Govern italià i, per tant. el jet
Els informadora amb aque s t mafia s'ha consumar a ciéncia i paciéncia.
han felicitat el semor Penen.
Es parla d'una contestacia partienlarment en la farma que sigui possi«lb C
ble, is a dir. laticatejant tot alba que
d'Italia ino deixant embarELS ARROSSAIRES ESTAN procedeixi
car en els vaixells italians mercad,
ries
ni
viatgers
espanyols iin% nue les
SATISFETS
enipreses italianas torran del seu
Yalència, 30. — y ,1 milloranl acord.
éS situad() a la prada arrossera,
pula al sol anunei de la importació de moresc, que ha de servir

Els esdeveniments
parlamentaris de la
setmana entrant

Declaracions del sotssecretad de Governació
inendieitat

L'assassinat d'un
guárdia de seguretat a Granada

El turisme italià boicoteja els ports de
Barcelona i Valencia

L'aplicació
de la Reforma Agrària
El ministre d'Agricultura fa
consideracions al disgust
del senyor Gil Robles
Madrid, 30. — El ministre d'Agricultura, senyor del Río, ha confirmat que
cl senyor Gil Robles ¡ els seus amics
li bar/ expressat el seu disgust per la
forma en qua s'esta P ortant a aals
Ojeadas de la Reforma Agraria, aspecialment ett el que es refereix a l'axpropiaciú de les finques de t'ex-gran:tasa. Jo ja he dit que mentre la Llei
gui hei na taré altra cosa ame co'nPliss
la amb estricta justicia. Jo lamento
111,!t que aixa hagi molestat la minarla popular agraria. Cree tambe qua
sha exagerat bastant. La proposicia
dels senyors Azpeitia i Jurado ha quedat ajornada, segons h Ilegit, parqué
no corre pressa. Jo no petiso dimitir.
Es cert que vais dir que després
Setmana Santa moriría. pera fou pura
broma. En el Gavera no hi ha la mas
patita discrepancia.

DETENCIÓ DEL SUPOSAT
AUTOR DE LA MORT DEL
SENYOR CARAVACA
Malaga . 30. — Na estat dolíaata Josep Siliceo Vidria. de Sevilla, al qua' sal suposa ;rular
de la anal del patria seria acnyor Co aova en.

CREACIÓ D'UNA BORSA
DE TREBALL A MADRID
aladrid, 30. — Ami, el saltara
dol ininisleri de Treball, ditcord
anib el ministre del 10111 ¡ el director general, seityor Juan EtarMaga, prop del goal han trobat
1 ala mena de badil:11s, 5.000
obrers parats a Madrid van a
crear la Bursa del Treball. Per
iuiijia d'aquesta Bursa es procurará. cullocar lols els parals de
Madrid, seguin l'ordre correlatiu
de les Ilistes.

Noticies

diverses

CONDEMNATS PER DELICTE
CONTRA LA FORII.A DE GOVERN.— O,;4, 30.— Ei Trib una:
dlargancia ha conaemnat Pare Esy unta Portolés. a h pena le deu anys
i un dia de presa majar, i Pere Josep
Sebastiá Segarruy, a la pena de
atar anys i un cha de presa. com
autora d'un delicte contra la forma
de Govern daraitt el (jarrea mota/11am revolucionar: de desembre.
DECAPITADA PER UN ASCENSOR.— Bilbao, 3o.— Datniatia
Cano, de 2() anys, pujava a l'asceta
sor de la ca•a nana 4 del carnet- de
Buenos Aires. Es va detenir abata/
de temps l'ascensor i Damiana va
treure el cap per un vidre trenca:,
amb tan mala sort, que l'ancensor va
tornar a funcionar i la pobra dona
ha 111011 decaratada.
LA RULETA DE BIARRITZ
PERJUDICA SANT SEBASTIA.—
Sant Sebastai, 3 0. — Deitui amuela:ara a jugar-se a la ruleta a Biarritz.
Pea, perjudicis que ocasionara a: miasma donostiarra, saran celebras non>
arases reunions del Anents alte(essats. i probablement denia sortirá cap
a Madrid una comissió encarregada
d'exposar al Govern la gravetat daquest problema en relació amb apesta penvincia.
ROBATORI FRUSTRAT. — D:verses Iladregots han entrat a l'església del palde (le Riesguillo, i desitrés de despanyar els callaixos de
la sa g ristia i els rclicaris ami) ¡menda d'em p anar-se les valuases joies
que posseeix l'església es van trabar
que no la havia ca p eltieate de valor.
6:!:' el té a cas, s eva el rector.
UN NEN DE TRETZE ANYS
MATA EL SEU PARE.— Saragossa, 3n.— A OntiSena, es va haralln
al seu domiciii el rnatrimoni Eibaile,
A hit del qual. Amoni Elbaile, de
/3 anys, paesenciava la diseussia.
Quan el nen va veure que ea pare
paga y a a la seca mare. va agafar una
escopeta i va dis p arar enntra l'utor
dels seno dies i el va matar.
El s uccés ira Dr0fillit eran
ROBATORI D'EXPLOSIUS. —
Salanlanca. 30. — D'un polvori situat
a dos quihemetres de la capital pr a
-pietadlnurmseyo
(- antenas els Iladres ‚'hart enrlut gran
quantitat de trilita.
Posteriorment una un i. han trol.at
aras vohants quatre paquets de trilita
i d i nou cartutxos.
S'ha comprova t que falten del'aelvori algunas caixes trilita de saltarina malos cada una i nombrosas
cartutans.

de base per a l'exportad(' de
30.000 tonos d'arròs, ha reaccionat el mercat millorant els

ANGINES-GRIp;REFREDATS
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LES COMARQUES CATALANES
TORTOSA

Noves Batalla de Bou
Nou estatge de la
policia
Excursió a Andorra :: Concurs
de
planadors
Curset de conDiumenge és esperat en aquesta
ferencies :: Notician
ciutat el conseller d'Economia i Agricultura de la Generalitat, senyor CoPromet ésser un del; números que
morera, que vindrà ami) l'objecte de cridaran més l'atencia en les propevisitar la vaina ciutat d'Amposta.
res festes de juay la baralla de lloro.
— La guardia municipal ha prePer a participar-hi estan preparant
sentas una denúncia al Jutjat contra les seres carrosses bon nombre d'enAngel Barrobés, per lavar amena - titats culturals, esportives, d'esbargat el sots-inspector d'assegurances jo. etc.
,socials obligatòries.
— Han quedat establerts els ser— Amb rnotiu de les festivitats l'C3 de manda dapenant del Govern
de dijous i divendrcs, els comerços central al carrer d'Apadaca, núm. 7,
han tancat; igualment !a quasi tota- sobre les oficinas del Banc Espanyol
litat de tallers i obres. La gent a vi- de Cradit.
— El Sindicas d'iniciativa organitsitar esglésies ha estat considerable;
no obstant s'Ira observat la manca za per als dics t. i 15 del mes que
de "chalonas - . A les oficinas públi- som una excursió en auzorar a la
cales sla treballat lwrnialment. Di- Vall d'Andorra.
— Diuntenae, des de la torre de
vendres al mati gran nombre de
ciutadans es traslladaren a les mun- la casa núm. 2 de la Rambla del 14
d'abril, seran Ilanaats a l'espai els
tanves reines a collir farigoles.
— Per ordre del Jutjat ha estar p lanadors co miniatura presentats al
iliurada a la sena avia la nena de sis II Concurs de plantadors organitzat
anys Concepció Baiges i Vidiella, que per la Secció d'Aviació de l'Escola
fan sostreta de la tutela del sea pare, dcl Treball.
per ésser aquest anormal.
— Continua ami) gran asat el can— Divendres celebra retina; la set de conferencies organitzat pel Cos
Comissió de Govern d'aquest Ajun- alédic de l'Hospital de Sant Pau
tament.
Santa Tecla sobre la iebre de Italia.
— Diumenge al camp del Rural
ala ocupat darrerament la tribuna
tantea noe un encontre de futbol el doctor Lluis Sayé, i per al dissabne
amistas entre el Tarragona F. C. i está anunciada la conferencia del
el Dertusa.
doctor Jacint
— Per haver estat destinada una
— La Delegació tarragonina de
nora companyia de guardia civil en Palestra segueix la seva campanya per
aquestes enmarques, des del primer a la catalanitzaelö de la gula indid'abril el tatent del dit cos, que esla- cadora de Telèfons, facilitant als abova a lalldecona, passarà a residir a nats els requisits i tramits que calguin
Amposta, que será cap de titila.
per aconseguir la inscripció en la gula
— El Jutjat d'Instrucciä segueix ea la nostra puna.
l'expedient per denancia de l'alcalde
— Aquesta tarda, la majoria dels
d'Amposta. senyor Palau, contra el industrial; han tancat establiments;
jutge senyor Antoni Ferrada, el la població ha presentar raspecte deis
seu suplent, el regidor sindic i diver- dies de testa.
sos ex-regidors republicans, per le.
El tenias no ha ajudat gaire, pula
ordres en la farmacia d'una manis que ha plogut a intermitències durant
festacia contra els acords de l'actual el dia.
Ajuntament referents a l'expulsiä de
— Joaquim alontanyés i Penya, reí
diversos funcionaris municipals.
de Reas, de 25 anys, es produí una
'esa; a la ti/a esquerra mentre conBALAGUER
duia una máquina d'aplanar per la
carretera de Reas a la nostra ciutat.
Una salvatjada :: Les creus de terme
trossejades
GAVA
Aquesta matinada uns desconeguts
Aplec a Brugués i Arampunyä
han fas a trossos dues creas de terme
que representen un sin:bolisa:e i una
Per al proper dilluns de parqua.
tradicia netament balaguerines. L'una, dia 2 d'abril, l'Ajuntament
orgasituada al Ilac anomenat de Sant nitzat un Aplec a Brugués ha
i AramFrancesc, i baltra al cini de la pujada mutis a, per no sumar la cadena de
del parta' del gel. El jet, /me as una continuitat amb la tradició sos
:notara de barbarie revoltaut, ha cau- guda pelo :lastres vems avant-passats.
sar una gran indignado entre el; ciuprograma anunciat és el següent.
tadans balaguerins, els quals no han el
A dos quarts de deu, sortida de Gaya.
pagar amagar el seu disgust per A les deu visita a Aran/pul:ya.
A
aquest fet salvarse que és una ver- les tres de la tarda, gran ball
a la
gonya i un cas de veritable despo- plaça de l'ermita
per l'orquestra Catisme.
Els autors d'aquesta ignominia hau- talania, es ballaran rail, i toles. A
les
cinc
de
la
tarda.
a la
ran pogut quedar ben satisfets, pera p oblada, i a les sis, tornarla
com a fi de
ens agradaria saber el; guanys que fasta, hi 1/aura sardanas
a la Plaça
ha pogut aportar-los la seva salvatjade la República per la dita cobla.
da. Si san balaguerins deuen estimar Si
el dai acompanya promet veure's
ben poc les reses coses i deuen te- molt an:mat.
tar un ben baix concepte dels senyals
— Per a dissabte a la nit, i arnb
qu representen una tradició de ceatenars d'anys. Nosaltres protertern motiu de les Caramelles, ets a:umnes
de
le; escotes graduarles, en nombre
amb la mas gran cnergia d'aquests
fets que han revoltat tot Balaguer. de 250. eta de l'Ateneu, Con d'honres
.1 ben segur que els autors restaran de la Igualtat, acompanyat d'orquesamagats i no rerá faca trobar-las, tra i una Agrupació de l'Ateneu, sapera invitem les autoritats a qué els ludaran les autoritats i el poble cancerquin, si més no per saber quina tant davant rle la Casa de la \ala
mena de gent ritt, eis que saben pro-. les tradicienals Caramelles.
— I.es societats recreativas Ateneu
fanar amb tanta naturalitat unes creas
de terma, mirall de tradicions bala- i Foment, tenen anunciats per als dics
im
l'asqua grans baila per les armar,guerines.
trines Cuba-Nix i la local MickeyJaaz. raspectivament.
CARDONA
— Dissabte passat va tenir lloc a
Viladecans ur partit de imito l entre
Varia
el
d'aquella pablació i el E. C. Gaya
Durant e; passat mes de fehrer, el
er al torneig Copa Rambla. acabant
movintent hagut a la Caixa de Pen- pamb
l'empat d't a 1.
sions per a la Vellesa i d'Estalvis ha
estat el següent: impetaicions, pC5iC FIGUERES
tes 156.988'8o; reintegrarnents, pesseNaves
tes 136.04918. Durant l'expressat IIICS
salan obert tretze llibretes a nous imL'Ajuntament ríaquesta ciutat va
pone/AS.
acardar subvencionar amb cinc-cen—El passat diumenge, dia 25, se ce- tes pessetes la lania Esportiva d'aci
lebra un partit de futbol amistós enFigueres per a fins de cultura iísiaa.
tre Yerma) local i el E. C. Balsareny.
— El divendres vinent. din 6. tinGuanyaren cls locals per 3 a o. Es dis_ dra neta
a l'Agrupada Cultural "Aretingiren pele nostres el davanter-cen- 'tea .
' (Casino Menestral/ una conatre Ratera l'interior Melé i els ma- rancia
a
càrrec de l'erudit historiajos Farras i (alabara i pelo farasters,
rector ae la Universitat catalana.
Armini i Prat. El partit resulta mesh dor.
renyit; marca dos gols el davanter senvor Pere Bosch i Giumera. el qual
Ratera i un altre punt el mig Farras. des:mi-odiara el tema lempariesa.
El que té d'interessant el tenia i
—Ha pres possessió de la Secretaria d'aquest Ajuntament l'advocat Ra- l'atitoritat del conferenciara y en/remon Gaya i SI assot. Li desitgem una ten d'augurar una nombrosa concurrencia en aquesta fasta de l'espera.
falla estada entre nosaltrcs.
Seguida/tse:u tindran lloc a la nat—lia contret matrinioni en aquesta teixa entitat altrcs conferéncies a
poblacia el jo y a guardia civil Josep
càrrec dels senyors Carleo Pi i SuAbilio de Arriba Rodríguez amb la nyor, Jnan Forment. mossén Palobellissima senyoreta II aria Guals i mar i J. Serra-Huntcr.
Basara. La borla es va veure molt
El mateas dia o s'inaugurara als
concorraguda entre les mollas aniislacal d •e Atenea a una exposició
tats.
sardes positivas, originals de l'artista colo/ida senvor Lltui Miel
3IANLLEU
En les saaants tinca de maig, se
celebrara una exposicia de pintares
Rbtols - Sardanas - Futbol
del jove pintor alati senyor BarioLa Pasqua
nein alas i Collellmir.
diverses

En les darreres sessions mu
Ist varaderfslica de les
quals ha eslat lit bona digna,

=-

VINE;

PII 111Stellit.

— L'armar de l'Agrupaciii
portiva quo ellininit la U. E. ItaM'enea, en un eneoutro magnifie
que tingin i lloe al i'itIllp de l'Eurapa. do Barvelona, ha esta? oilminal pol Banyoles a Olol, irr 1111
(10Saforturial per part dela
nostres, qua tenien la maitu' parl
he pro babilitats ile guanyar.
—
revisla "El Recor, l - . que
surt amialment, dedicada a la
Setinalla Santa, no s'In/ pas disdels números anteriors.
— Aquest any lampoe no hi
hatträ provessé) el Di jous Sant.
— Per Pasqua, a la Societat
L'Estrella hi latina una repreaentacia de In popular obra del
‚test 'e Penella
(Hl de Al¡ sengles comerlo ¡ halls

a càrrec de la celebrada omitestrina "Els Serratins -. de BiPoll.

Detencions per robatori d'una biciAccident
cleta
El passat dilluns fou sostreta dels
baixos de la Societat Iris una bicicleta propietat de Josep II. alestres,
el qual denuncia el fet a la guardia
municipal. Aquesta practica ahir la detenció de Josep Fontrodona i Puigren t com a autor del fct, que, efectivament, va confessor que havia ope_
rat amb dos companys mas, i que
juntament amb Jacint Corrales Barrios lluvia venuda a Barcelona a
una pararla ambulant del carrer del
Cid, per 20 pessetes. La bicicleta estava valorada en 200 pessetes. Tots
quatre han ingressat a la presó.
—La moto B 44806, propietat de
Francesa Font i Bernaus, de Barcelona, i en la qual anaven Julia Cuii i
Pare Gregori i Cisa, topa a la carretera de França, proa de la riera d'Argentona, amb el camiat B 28954, de
Sebastià Tuxans, conduit per Antoni
Tuxans, vei d'aquesta ciutat. Parlats
tots a la clínica de l'Aliança Mataranasa, ¡oren atesos pel doctor Esteva,
el qual aprecia als ocupants de la moto ferides de pronòstic reservar i lesions mes lleus al conductor del carnió.

L'HOSPITALET
Excursió :: Basquetbol :: Preparant
la celebració del La d'abril :: D'un
viatge a Madrid :: Encara la catalanització deis cartells de les Tinències i dels carrers
L'Hospitalet, 30. — Per als dies
i 2 d'abril, el G. E. E. Saltadis ha
organitzat una exeursió a I.es (,a, llenes, sota el següent itinerari: Manlleu, Sant Pere de Caserres, Sant Roma de Sau. Tavertet, Rupit, Sant
Joan de Fabregues, Susqueda, Llore:
i El Pasteral.
— El diumenge que ve. al canto
de joc del A. B. JUIli0f5, tindrà
un importantissins partit de basquetbol a profit del Patronat d'Homenatge a la Vellesa, entre els primero
equips de l'A. B. Juniors i B, 13, Atlatic.
— La Secció de Basquetbol, del
Centre Católic, (M'atenga celebrará el
calqué aniversari de la sena fundada;
per aquest mafia, tindran lloc interessants encontres. El prnier, un
equip formal per veterans, es disputarã una copa amb el segon equip del
C. C.; iinit aquest. ei primer agua"
de basquet del F. C. Barcelona i el
del Centre Catana, tots dos corresponents a la primera divisró, es disputaran també una altra copa.
Per Analitzar la fasta. es bailaran
sardanas al camp de ion. i seguidament Vermut d'Honor, dedicar als
socis de la Secció.
— El Centre d'Unió d'Esquerres
del Districte III organitza, per tal de
commemorar caín cal la data histórica del 14 d'abril de 1931, diferents
actas, els quals donen, a coneixer a
continuada: Dia 13, al Cinema Vic tarja, s'efectuara un n'atina d'afirmada repubEcana; hi as ...miran part, ent re nitres. !a senyoreta Duran, de l'Esguerra Republicana. i el conseller de
Sanitat de la Generalitat, senyor Josep Dencas.
L'endernä. dia t 4. a l'estatge
quell Centre. al mata un vermut dina.
non, i a la tarda, un ball de societat.
— La mateixa entitat inicia uns
cursets de pintura i drlraix, el; quals
donaran comeng el dia primer d'abril.
Les classes tindran lloc els dilluns,
dallaras i divendres de cada settnana.
Hern tingut ocasia d'entrevistar-nos amb el senyor Ramon PuigGairalt. el qual es mostra rnolt optimista i satisfet del resultar de /es
gestions portadas a cap durant el seu
viatge a Madrid. que. con/ es recordara, bou acompanyat del nostre alcalde; manifestä que han trabas sentare corrents de bona harmonia en les
persones ami/ les quals ha calgut entrevistar-se, i digué que per a niolt
aviat hi ha prepararles ‚mes visites
per destacadas personalitats de Madrid, precisament als postres Grupo
Escolars, per als efectes econaMcr.
— Valdrían/ preguntar a l'Alcaldia
si encara s'está confeccionant el padró dels carreta: no retolats en catala.
puix que una de les coses que es començaren a l'entrada d'aquest Aluittament fou aquest padra per tal d'arranjar ja definitivarnent aquest assumpte.
Els cartells de tinancies d'Alcaldia
de que tumbé ja fa temps ens quei:
xareni, continuen i gual ment escri t a en
castellà. Insistirem fins a aconseguia
la total catalanitzaciú de la nostra
cima t.

Llegiu cada dijous
MIRADOR
Tals
a-

==.

MUICART VINS

El RANCI MUXART, ultra ésser un poderós

per si sol com a
"XERES" típic català. Substitueix amb escreix el tipic "jerez" espanyol

Flj

GIRONA

MATARO

TARRAGONA

El conseller d'Economia

vara

EL SENYOR MALVY TORNA
A PARIS

Dissabte,

s'aeordit relatar en (salida diversos (muere de la vila que en-

preus.
El president de la Federaai s
Agríenla ha telegrafía? als
Bistres d'Agricultura, Finalices i
Indústria i Comerç pregant-los
que los autoritzacions d'exportad() es concedoixin en les condidons priNviarnenl fixades per
aquests ministerio, j nfarint-se
per a facilitar els aclariments
que calguin.

Madrid, 30. — lía (Ornat a Parls l'ex-minlstre D'anees monsieur Malvy. A pesar d'haver
anuncia' que pasearía les vacances de Pasqua a Espanya,
sivançat el ecu yialge a França.

PUBLIOITAT

s'imposarà

Demaneu també Moscatell Muxart.

Incomparable. No pot faltar a la vostra taula en
aauestes festes de Pasqua

Dipositària:
Comercial Anònima Vicenç Ferrer - Barcelona

la a'

Les processons :: Notician
Girona, 30 (Per telaion).—Lle.
gira a "La Veu de Catalunya"
sclt del qual extreiem el que se guau:
"Se celebra aval, dijous, a Verges,
una processó que té anomenada a tot
l'Empordà i promet esdevenir solenn.
nial pei concurs que aplegarà.
Aquestes processons no s'havjea
celebrat d'enaá que les Esquerrei
s'apoderaren del poder."
Cal aclarir que aquesta- processa
s'ha celebrat cada any, nansa interrupció, mataras que "les Esquerres
slagin apoderat del Poder"; ara que,
potser, en bé d'ells, valdria Inés que
no se celebrés perqua és un ultratgs
a la relig,ió.
Cal remarcar que les de Girona no
salan portar a cap des que "les Es.
Guerras s'han apoderat del poder", ;le.
val d'una de Corpus—si no recordem
malament—, paró ha estat perqué
"ello" no l'han volguda celebrar.
— Avui es publica la página de
"Les Arts i les Lletres", a " L 'Autonomista'', amb originals de Joan Antemio, J. Planes, Maridar, Lluis Bota
i
i B. Parara i Vilar.
— En la reunió de l'Ajuntament
de Sala celebrada ahir, s'acordà procedir a la construccia inmediata. (le
les clavegueres en el tros del carnee
Pi r alargan i part del de Galán i
García Hernández i altres i contra:tar per a l'execució de les obres cl
mestre d'obres de la mateixa població que ofereixi millors condicions.
— Ha estat detingut Joan Vidal
Planiol, de 50 anys, vei de Riudarenes
i Jeroni Ros, de 25 anys, per llave:
tallar uns :triares de la propietat "PúInac q ue no ere i seas. El jutge
Riudarenes s'ha fet cirrec deis u-bres i dels individus:
— A Campdevänol, rautornóir:
B-21.430, conduït pel sea propietar..
Tomás Capdevila, ha atropellat el nen
de cinc anys Francesa Flores, i 1: ha
causal ferides qualificades de creas
pel metge que l'assisteix.
— Salvador Arbós. de Besalti, ha
denunciar que E havien robat de I.
Fonda Ligues, d'aquella població,
paquets de mitjons valorats en
2 50 pessetes. La guardia civil r.
trobat al g unas capses valoradas s
81 pessetes abandonades a la caratara. —C.

SALT
Un ban
Manuel Termes, laa.calde d'aquea.
poblada. na fas dona, publicitat
següent ban:
"Faig saber: Que la necessitat : •
eludible de portar un acurat corre':.
de) moviment de la població, tant per
l'aspecte estadistic cosa pel de sara
tat de les lavandas, ha determinat
l'acord de 21 de febrer darrer pres
per l'Ajuntarnent que inlonoro a pre•
sidir. facultant aquesta Alcaldia pea l'establiment dantea normes gene.
ram, a l'estricta observanaa de les
Pialo vindran obligats tots els afeetato per elles. Per tuna he acordat
disposar:
1.r Sentare que una vivenda re:?:
desocupada per haver-se traslladat
el propietari llogater ho comunicara a l'Alcaldia.
2.11 L'Alcaldia, tan bon punt reta
l'anterior comunicada,. disposarà que
pel personal facultatiu sigui practicarla l'oportuna inspecció a la vivenda desocupada. Si el resultas d'aquesta
inspecció aconsella l'execució d'obres
de reforma abatis d'ésser habitada de
nou, es passará comunicació detallada al propietari ientai avinent
practica d'aquellas obres si vol obre.
Sir l'autoritzacia per a llagar-la.
3.r Realitzades les reformes, será
lliurada l'autorització per a llagar la
vivenda a: respectiu propietara el
qual la Iliurará al nou
4 t L'inquili, en formular l'alta en
el ;adra d'hala:tanta, haurà de par'
ominar l'autorització esmentada ea
l'article anterior.
5.e Les mateixes diligències es
practicaran quan el resultar de la inspecció sigui favorable a l'ocupacia de
la vivenda nansa la prévia camita/
d'obres de reforma.
o.è La infracció de les Precedents
prescripcions será sancionada amb la
multa de cinquanta peasetes si a la
vivenda llagada resulta que no cal
practicar-In reformes, i de cent pessetas en cas contrari, execucia Mimediata de les reiormes i indernnitza:del; danys i perjudicis que soca s nin a l'incita:La

SANT ESTEVE
DE SESROVIRES
Diversas
Ha tingut lloc a Casa la Vila :a
primera reunió d'enginyers de l'Institut Gcográfic i Estadistic i de Propetaris de la vila per a procedir
l'avena, cadastral pertanyent a aquest
— Arnb nrotiu de la Pasqua, ha
ressorgit en aquest poble l'entusiasme coliectiu que en anys anteriors havia donat fania a la 'Quinar per baca
lució del Cor que, integrat totalment
pels nostres terrassans, cantava les
tipiques caramdles, entonant Ilurs
canta a la primavera.
La Societat Coral .apolla aplega
aten nou aquells elements dispersos
entorn la seIm u estimada senyera.
disposats a fer reatare el prestigi d'antany el dia primer d'abril pels carrers i masies.
La tnateixa emitas te contractada
la cobla oficial de la Gerieraldat. "La
Principal de la Bisbal a , per donar
concerts i balls al local social.
— L'abolida de la llej eixuta ala
Estats Units ha obert el cor a l'esperança d'una atajar rernuneració deis
brouä d'aquesta esforçada pagesia.
Bon semal él el fet que, cridat Per
la fama deis vals d'aquesta comarca.
Mr. J. Swert, gerent de la importan%
firma Attorn Swert 8: C.', en viatge
exprés procedent dels Estats Unas,
hagi visitar la casa Canals i Nubiola.
d'ad, per a concertar una important
xifra d'escamosos.

Dissatue, 31 de M ere de 1934
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l'Aire

equip. Cri p a la mar; Eitalifi
a Veril , amb passatge i (t'arrean
general, ( • ap a (anava , del senyor Enaiti Carandini: el norma.
-baria", amb carrega general
de tränsit, cap a Nova York i
Filadalfia, le l'.Attncia alrta. Delgado; l'alemany " beseel', amb
carrega general, cap a Brema.
Anvers ¡ escales. de la Cral. Comhalla Sagrera; els corretis "Ciudad de Palma", arnh paaealge i
carrega general. eap a Palma;
-Ciudad de Mahón". amh pss 1 carrega general, a
Mata tots alas de la Cia. Tranmediterrània: el turista angles
e Vedtaire" , ame) 2110 onsealgere.
le transit i el set] equip, cap a
Civitavecchia, dels seny a rs Mae
Andre.ws i

Observacions metsorcleslIques:
sol ixent vent al N. (3.
cercle sernicobert; al uaigalla S.
fluix. cel amb cirrus i halar-zona
boirOsos, i a sol pianent S. O.
trec, mar maceada del S. i el
carde queda boinas.
Baròmetre, :48. — Termatnetae, 12•5.
fatovIment de utaixells a ¡acata
de sol. — Demoren a lE. una
g elel a. un l'erg:allí goleta
pailebot que arenen de la volta
de fora; un wailebed a motor de
dos pals que ve al port, i lui S
aleta
das pailebots que van
en popa. Pel S. una palaera goleta que va cap a la mateixa
direcció 1 un pailebot que passa
a ponent, ¡ al S. 0. un berganti
goleta italiä de tres pals i dos
MOVIMENT D'AVIONS
pailebóts que Venen en popa; doi
pailebuts a motor que Y:111 cap a
AHIR
la inateixa direcció i tres que veLea . al port; de vela listilla tres
Aeròdrom da l'Aje Franco. —
faltatxas per a diverses direccions Proceden t de falaea, a les e'33
i dice cap a aquest port.
arriba l'avió amb corren, mercaderies ¡ 5 passatgers.
Procedent de Marbella, a lee
MOVIMENT DEL PORT
7'44 arriba 1'a 1, amb corren,
mereadet les i cense passatgers.
Vaixella entrada. — De HamProcedent de Casablanca, a les.
burg 1 escales, tunb carrega ge- 12:53 arriba. l'avió amb corren.
:.eral i de 'riman i ainb b pas- mercaderies i 2 passatgers.
salgers de translt, el vaixell aleA les 13 . 01 acata l'avió cap a
many "Trapani", dele senyors Tolosa nueb corren, ruercaderiee
Bar quera, Kuselie i M a rtini de
sense passatgers.
Palma, ama( corren, mercaderies
A las 13 sortl l'avió cap a
i 125 passatgers. la motonau Marsella atub corren, mercadeapostal 'Ciudad de Palma"; de rica i 1 paasalger.
ala°, amb corren, mercaderies i
A les 7 . 48 sorti l'avió cap a
pabaatgere, el vaixell correu Casablanca arnb correu, mers-Rey Jaime H a ; de Ceuta i es- densa i 1 passatger.
ales, amb passatge i carrega
Aeròdrom de l'AeronhutIca Nageneral. el vaixell "Vicente la
'toda", tal; tres de la Cia. Trena- val. — Procedent d'Eshit arara.
mediterrania; de Liverpool ¡ es- ala escale u Ginebra i Marsecales. arnb 3 passatgers per a lla, a lee 17'3a arriba
aquest port À 260 de tränsil, -1t0IIRBACII D-1314 - amb coral transatlàntic turístia anglaa ren, mercaderies i 7 passatgers.
Proceden' de Madrid. a les
"Voltaire", dels senvors Mac
Andrews i Cia.; de Gijón, amb 1220 arriba l'aviar "FraKKER
emitió mineral, el vaixell cana- EC.-Alala" amb corren, mercadeny al "Manija y Aurora". del se- ries i a passalgers.
nyor Donienee Murnbrú; d'Ativers
A lea 810 sartl l'avió "JUNi Valancia. amb chunga general KERS D-1089 - cate a Estutgard.
i de transit, el vaixell belga "Ga- arnb escales a Marsella i Ginebra
rodune", dels senyar, Mac An- amb carrera, mercaderies j 3 peedrews i rl'Alaxandria, amb sataers.
ciarega general, el vaixell anglas
A las 933 surtí l'avió "E0Ke Gertirko e ; de Constanea l esca- KER 5 EC-Alial" cap a Madrid
les, amb carrega general ¡ de amb corren, mercaderies 1 5 [mastränsit, el vaixell Italia -Neruc- sa lgers.
.1. - , Iota dos dels senyors Fills
M. C.andeminea; de Gijón, ama,
VAIXEL'- ATII3 TURISTES
aarbó mineral. el vnixell espany ed "Sat 2", (l e ls senyors
Procedem de Liverpool, arrabe
Lioneh. S. A.; de Gennva, amb ahir al mal( al part el transar;i-a5. satge i carrega general, el lantic anglas "Voltaire". Canvaixell corren italiä "Franca dueix tres pasaata e rs per a
Fassire - . del senyar Tomas Ma- aquest port ¡ 260 Invistes de
¡ Bech.
transite
Aquest vai'eP11 anc o ra al mal'
Vaixells sortits. — niel äncia
e:rada dela 'alls que han de 'Talarla Nfaritinia, in dos.A
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fora d'hdritzre es 1 r0b0n
5pa nyuls "Alispurlin 11, anib

del Comerç a Fi:nones ei 14 de norerebre d'enguany, liza tm termini de
tres Mesas per a formular i presentar
al ple del jurar un projecte d'organisme de subsidis familiars per a la
En una escaleta d'un carrer de Gräcia
dependencia mercantil en atenci6 de uns "serenos - serprenaueren Uit indiviPils menees que cada empleat tingui da, el gual, en y e:arces, va fugir escales
al nett eärrec. No obstant i haver aniunt fins al terrat, on ieu detir.gut,
tranecorregut amb escreix el termite: despees d'haver disparat uns quanti
fixat, no salteen que s'hatei compli- treta Va resultar leste un ;ladre que
meneat el que es disposa en ee e men- havia fuga de la prese.
ter article 23 del laude , ineompliment
— Ahir al mati, en el moment que
que perjudica els interessos de la ei caixer de la fábrica de sedes dels see.a55c mercantil i no afavoreix poc nyors Fills Ir Salvader Bernaden enträ
ni gens el g entil de seriositat i de al deseada trobä oberta la caixa de caresponeabilitat de que tothora hau- bala i de l'interior d'aquesta cuneare
rien (l'estar investits els organisme; la quantitat de 61.025 pessetes Cl metilparitaría
he. No se sai) eui ixen els autora del
Aix h ens obliga a demanar-voe el robatari.
compliment del dit article 23 arnb
— En una maquina de maniobres a
promulgarle, immediata del projecte l'estacie de França. el lagoteen Roe Mard'ergarderne de eubeidie farniliare pre- tínez done un loes cop de pala d'alimenriete.
tar la caldera al maquinista Pere Gritan,
La Mútua de Camiseta, Confeccio- i ii cauta lesions greus.
— Al dispensan i de Sant Martí fou
nistes i Corbatees el'ambdas sexes de
Barcelona ceieerará assemblea gene- aeeistit Llorenç Xifei 1 Coma, de 33
ral ordin3ria dern3 , diumenge. a les ay'. amb (lamiera al carrer d'Arago,
deu del metí de primera convocareria número 402, taute;, de cnntusiens i ter.
Esquerra Republicana de Catalunya i a dos quarts d'emze de se g ura, al des a; cap, de peone-lene reservat, que
va caere dem d'un comió. Deepres d'aeEl Consell directiu del Centre Cata- local del carnee de Sant Pan, 83, sietit de primera ineeneee ingeeseä a
lanista d'Esquerra (Rambla de Ca- principal.
l'Hospital de Sant Pau.
talunya), interessant -re per un aier
— Un autoitannibus de la IMia E
l'extraordineria
imponencia
de:
le
attorellä, al carrer de N- llanera, burloprestigi del regini autonemic, eral
treu Olyn i Ribadaieua, de erixanta-nou
el preduit per les ;evidencies planteanys, i ii cause gravissimes feriees, de
jades per la questid del joc, ha creles quals mata en enser eondint a la cagut neceseari lee veure el perill cric
BANC COMERCIAL
sa de sccors de la Ronda de San: Pesignificaria portar amb lentitud l'aDE BARCELONA
re. El Jutjat de guirdia ahi pericnä. i
clariment del eucceit, ja que la naMentí les primeras dilieancies. ordenara
tural desviació de l'opinió pública que
Acordat per la Junta General el trasllat del cadisver al dipäsit jedicial
això comportaria. tindria cona a con- ardinäria celebrada el 2-1 dele de l'IInepital Clinie.
eeqüencia eafehliment del prestigi
— Ahir a la matinada el sereno"
ederents el repartiment d'un divi!es nostres primeres auteritate.
Gasrernetre adverti la preA tal fi, una comissió del centre, dend de beneficia del 4 per 100 del carne del
laa addi011a de la Sacietal simcia de dos indiviclus que mareaven
formada pels senyore Serra-Hunter.
cercana
ecenbra,
per tal d'eeeeeivne la edSunyol iGarriga, Soler i Elles i Fiar:- rer rexerciei de 1933 , es pasa giläncia: els dits individus portaven uns
cese X. Casals, ha vieitat l'honora- a coneixement dels senyars acble President de la Generalitat Per rianiates que a partir del dia 3 embalums.
El sereno els donä l'alto, t corte sigui
demanar al Govern cie Catalunya que del pròxim mes d'abril es pro- que
no es deturaren, e: leed uns Vara!
aclareixi el que ha esdeeengut en eedira al pagament l'estilende revCilver contra elle. Els desaquesta qüestió del joc, que eis ad- tal dividend a les oficines con- disrars
cnneguts futeiren, perre deixaren abaneoverearie de la Gentralitat tracten d'a- mis d'aqueet Banc. a les de les nats els embalume, que cren de generes
prontar per menar campanya de deiseves Sucursals 1 Azancies 1 al aca1äts de robar als magatzeets de l'Olicrectit.
EI Preeident, senyor Lluis Com- Banc Internacinnal d'Indarstrin i ',arete learceloneea.
— Ouan intentava timar una dona
pany'. ei eehre els cemissionate, els Camere. de Madrid. tate ele dies
aesegurä que l'expedient e s reeoldria habile, de non a dos quarts (Cuna. al re e rer de les Corts Catalanes, alije al
migdia,
ion detingut un eubjezte d,o diGovern
Cl
0
,
n1ra
Riursm
nt
del
cupe,
roe{Ola.
Urg;m1Cia
i
eee
o
an!,
le Catalunya prendre lea mesuren que merd 8 de les estnentarles aC- non anys, cae furzi i fati atrapat per uri
urhä
a
la
Rambla de Catielunya. Aquest
cairina amb l'ene.rgia deguda.
ri nne i pravia
lecluaria dels
subjecte fou conduit a la Cernisearia de
Els comissionats felicitareallono- impaates correspatient s.
la Universitat, on digné anorneear-se
rabie President de la Generalitat per
Barcelona. 29 de maro de 1934.
Artur Sänchez Garcia, de dinou anes,
lee actuacions en trem:-t, les quals
El
Conseller-Delezat,
sense ofici ni domiciii coneguts.
aclariran, sens duhte. els termes de
Llufs Escayola
— Al narren de Paris caneonada
rafer, redu,nt-lo a :a seva justa imal de Calele ria foren trobades alee- les
ponencia.
onza inäquinee el'escritire i altree
CARVI DE l'ADREDE' A PARIS
=o El Coreen directiu del Casa:
lintres. zan9 —
— calcular rotules fa uns quants dies
d'Esquerra Etat Cataiä, d'eles/a- Frenes
cer,
belaueä. 35455. —
de Caen. ralo— l'urta cata del carrer
irees. tris rernet una nota, en la (mal I n'e« . me: a. — Frans Slil e SAF. .
550 redes en unes once rail recetes.
protesta, dita contra la imposició del Florins. t el ave. — Pelebsinark s .
Comité executitt de la Comarcal, en
voler celebrar avui wia assemblea general a la foro, posant-se al Costal
d'una 2 art de ocis que conetanunem
actuen d'una maneta violenta i provocanva.
=o L'Ateneu Nacionalista d'EeBAN^UERS
querra ha traslladat el seu estatge al
cartee Meridiä, nenn. 12e.
Bonsucces, 1 1 3

ETS NVERSOS Carnet de l'excursionista

EL VAIXELL "TORDERA"
Ola arriba' de Tarragona. on
eslava amarrat, el vapor -Tora
riera - , de la Companyia Trenamedilerrania, el qual fou amarrat junt nl Nou \Mentí°. on es
premedire rl erei deaguaa.
DELE04010 DE MARINA
Per aquesta Delegad() s'interessa la presentada'. cama mas
aviat nailtnr, deis senyors senyors ergüents:
Eduatd Siirteli p n, Víctor Roqueta, Manuel Sancho , Rosa Prince ,
Angel Tauler. Juan Figueres. atarla Cabree. Manuel Pone, Pere
Mitjans, Ezequiel Torrecillas,
Felip Guillen, Joan Riego, Dula'
Martínez. Joan Planes i Antoni
Garata.

L'activitat

enea re a N'Ir Pis 1 Ps 1 PS ripiren a viSil ni In eititnt. Pi Tileirlabo i Montserrat. A les sol

elirreer a general, cap a Palamós
i Rases, de la set/vara Tirilla de II vespre aegul viatge cap a
C. afart e rellt el pos rlaavions es- Civitaveceilia, Napels, Palernt j
DddaiO"ami, el seu Lisboa.
pan!

política

Anuncio oficials

SOLER 1 TORRA Germans
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i

Sortides per a aquestes
festes
La Sacció d'Excursionisme i Fotogaafin "Va Segadora", de l'Orfeó
de Santa, re prejectada per als ches
. 2 d'abril una excursió a Campeodon, Baget i Bruna , sota el següent
itinerari: Sant loan de les Aleademses,
Camprodon. Rifad, Eoixeda, Baget
i Rocabruna. Sortida ave:, dissabte,
per l'estació de Cataeunya, amb
tren de dos quarts de volt del vespre.
— laAgrupació Excursionista Catalunya te anunciades per a aquestes
festen les segetente excursions: Dia t
d'abril: Balenvä. Taradell, eantuari
de Puialagalla. Vilalleons i Vic. Sorrida per restacia del Nord (plaça
Catalunya", a les sis i vint minuta..
Dia t i 2: camping a Valldeneu.
Sortida a les sis i vint de l'estació
del Nord (placa de Catalunyal.
Tumbe s'efectuaran les azosturnaeest soez:des a Naria i a La Molina
pràctiques d'esquís.
;-en a
— El Centre Excursionista La
Morella efectuara (lema una excursie
eCt3 el següent itinerari: Gavä, castell d'Aramprunyä. Begues. Sant
ment b Sant Boj. Lloc de reunió: estae :. a de ei. Si. A , a les 5
— L'Ateneu Republicà Careta
anuncia per a detnä una excureire al
eantä (les Planes). Sortida: Baixaeor de Provenca. a les vuit del mate
Tornada al migdia. Es prega Tassestercia de tots el; a530Ciat3, a l'abcete dexecutar malas esportias.
— El Crup Excursionista Catalunya ti organitzada per a demä una
excureiä a Centellee. Sara \fique:
del Fui i Caldee de efontbui. Hora
de reunir', a lea ein i een. a l'estació
de! X .e rd de la piada le Catalunya.
— Denle. diumenee. i el dillens
eieeet. le e :seccione de Gniee Excursiorktes. Noies Eicoltistee, Minyons
Il e Mrntanya i Esto! de Folleo del
Crup Excursionista Germancr. d'Esrenguee, aesietiran al Camoament
p rirnavera. orr anitrat per Gere'ilr. ,o r de Gtdes Excursienistes i Minyons de Muntanya.
— La Secció Excursionista de
"Via Fan" efectuara el% dies t i 2
a'abri: la segúent scrtida a !es Gui•
llenes: Diumenge, estada, de Eranra, a dos quarts de sis: Girnna. El
T'estera:, Sunqueria. Querol. Sara
Romä de Sau (eatnning e . Dillurs:
Sant Vicenç, Sant ['ere Pescador.
Sant \earti i Menlleu.
— L'Agrupació Excursionista
TJontsoriu prejecta per a decid, der.menee. una sortida a Sant Lloren,:
del Munt, per Terrassa. Cavall Berrat. la Mola. co ya del Drac. Santa
..1nnee. ein Obits i cosa Simanya
Tarea -la per can Poble i Tentases.
Sortida de l'estatee eocial a dos
nuarts de cinc del mate Tren: estaci d de Gräcia. a le cinc.
— La Unía Excursionista de Cat e lun sea —Barcelona anuncia les cc
talento sertiaes per als dies 31. 1 i
Exeureie d'esquí al; 1235,13 de Pe.
211(9'1 per tal d'assistir a la cerca de

L'ACTUACIO SOCIAL

AVIS ALS TENEDOR8 DE:
Obliga. AJUNTAMENT DE BARCELONA, 4 1'2 e l., E! 1920
F. C. ALACANT, 4 1 2 ,7e, atrio E.
"
ELS OBRERS
-CATALANA DE GAS, 4 1,2 Çr, sèrie E.
Lincompliment d'un laude. —
5
)1
UNIO SALINERA, 6 %.
Federa i,. d'Empleats i Tec eire de

Latalunee ha dirigit al presedent del
Jurar Mis( del Cemere a l'Ene rilas e:
eeadent eserit: "L'antele 23 del laude dictet pel coneeller de Techan i
Obres Pebliquee de la Genteaetat, el
delegat de Teehalt de Cata,nnya i el
presa:en( del jurar Miar del Treball

Dies 3/, 1 i a. — A la serra del
Cadí.
Dies e i 1. — Al Montgrony i fonts
del Llobregat.
— El Centre Excursionista Mantón efectuara durant els dies 3r,
e i a tina excurster a la comarca
d'Olot, sota e: seguent :tinerari: Olot,
Sant Privat, santuaris de les 011etes
i de Santa Magdalena del Mont, Puigsacalm, Pla Traver, Sant Bartomeu
Torelló.
— La Societat esperantista "Nova Sento" organitza per al dia t
d'abra una excurtie a Sane Llorenc
del Mitin passant per Terrassa,
rail Bernat, Sant Llorenç. coy a del
Drac. ion: de Santa Agries. Cavall
Bernat i Terrassa (cinc hores de
cantil. Sortida de: loca: a les cinc,
estació del Nord a tren quarta de sis.
— EI Crup Excuraionlata Joventut Catalana efectuara dema i denla
pas eat. die; r i 2 d'abril. una nereida
amb esquís a Necia.
— La Secció d'Excursions de
l'Ateneo Polytechnicum efectuara eis
prepere dies 1 i 3 d'abre una excursia
sota el segiient itinerari: Balertyä,
77135 Vidal. Sant Sadurni d'Os/armara
Parar de Malfagassa. Vi: neva de Sau,
Sant Roma de Sau , con de Terrades,
la Fueeimanve. Sabassona, Tavernolee i Vic. Hora de reunid. a tres
quarts de cine del mate i sereida
per rentar-a', del Nord.
— El Centre Excursionista Rafe'
Casanova efectuara les següents sertidee:
Seceire d'Eeports de Neu.
Els dies 31 de marc, 1 1 2 d'abril
aquesta Secció efectuara una excursió de travessa amb esquia. Les darnenes nevades !tan deixat ei neolt bones condicions it:nerari a seguir, que
serä ei seggent:
Carnprodon, Serrases, Le ll de Ter.
un es fart nie fins a l'endemi. que es
eontinuarà pe: coll de la Marrana,
cim del firapits, Carnea, Nou Creus
t Núria.
La Seccie de Muntanya efectuara
la cautelas excursió, arnb l'itinerari
a la inversa.
Lloc de reunió: a l'estació del
Nnrd a un Quart de guateé d'apesta
tarda.
Secció de Planeons:
Excursia de ¡rusos
Dia
¡ Morse.
Reunió: a eeetatete, Travessera. número 15/, a les set del mate
— L'Agrupació Excursionista
Muntanyrt efectuara lessegüent3
ectrodee:

Cona e i gri i que el rapa venciment primer d'abril vinent
aß el darrer que porten adherit els esmentats tOala, parlicipe.m que tenina cura de gestionar l'agregació de nous
folla de cupons.

fans per a rellevamente.
asara dieeahte, per Teetaci,e del Nord
'te la olaea ele Catalunya.
Al Montseny, seta el ßerriient
Palautorerex, noble del
<en. , turó de Mone e, len Acudes.
Marseal l n. Ferrar.
Brull i }Vena. Sortiee: dem.ä, eliur/ertge. a tres milete de dues , per
l'estació de Frarce.
— La T enle Eeeueeinnista de Catalunve —Barcelona-Santo efectuare
e'e dies 31, r i a es seeeüents excursions:

EN ?4 HORES. EL MALALT
QUEDA FORA DE PERILL
El malea, a 4e.° de febre, té el
Cei 5 regalirnant suor, esa abatut o
delira. En 24 llores. poden posar-lo
fera de perill. fent-li heme cepiotaenent cont une tisana. la Boieson
Elauche de l'Alear Magnate Sota raed'aquesta bezuda fortament anta.
Malea. C5 CCU deacendir la iebre proCress,vantent en poca dies, i amb frequen..aa en alances hores. Dotada d'un
p oder micro:acida excepcional. la
Boisson Blanche deStruelX en 13 sang
cli microbis origen de la malaltia. Es
el remet familiar usat amb exit des
de ja ere anys per a contenir en 43
hoces [ates les malalties infeecienses,
titoide, xaramu:d. escarlatina, vetola. grip , eresipela. febre puerperal,
etc. La Baisson Blaeche
de l'Abat Magnat Es tomplettment
inofeeeiva. Es not donar eense por
ale nens petits. Flaecó per a preparar
rin litre, 320 pessetes a tOte9 les
Farmazies.

•nealleallaeaMmer
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bats que disputarä próxmiament e:
hIC ...a.isar el dia que Sehmelina
t'oree reernprendre el seu entrena- pes fort base Iseloro Gastahaga: el
14 d'abril a Bruseclles contra Litnoument.
Durant aqUeSti guatee dien, Schme- sin o contra Falemany Schonrat: i
27
a Hamburg csentra Schonrat o conling rOnlandrä a la clinica del doctor
Carachan, per evitar tota•complicazió tra Schelm z i el mes de rnaig a Beri poder tenir alai, la segmetat que na contra db,over, actual campi'
nitidez Repele certifiquen que el crecí a guatee dies podri dir-se (luan d'Atemanya del pee fort.
enearher Max StInneling. pateix una Schmeling podrá reemprendre l'entreferida per distensió de teguments de narnent.
la cara anterior del dit gros eequerEn el moment actual, tan soes pot
re, al nivell de l'articulació interfa- dir-ne, que el combat ha eetat ajorängica. arnle obertura de I : articula- nat, cense poder precisar la data de AQUESTA NIT A LA PISCINA
ció. i luxació posterior de 13 segoru la Seta celebrarle', perque anuesta ce- DEL C. N. BARCELONA SE
falange, que l'obliga a un relees ab- be supeditada a la resaliera que els CELEBRARA EL MATX UNIeolut de la me afectada fins al seu nuages nrenguin, sobre la dala en que
VERSITARI BOLCNYAeamplet guariment. Dintre de llatre Schmeling papal començar a entre.
BARCELONA
dies podré fixar-se la data en que nar-se.
A les deu d'aquesta nit se celearaSchmelin g estere en condicione de
ra a la piscina del C. N. Barcelona
poder reemorendre els seas entrena- NOVES
el matx universitari entre les selecments."
A París, liuguenin, va vencer c,one de leoloned i Barcelona, el qual
En coneixer riels docters.
Cita
auge
per
abandenament
a
la
ha despenar en tara el aficionara a
el senyor Gasa es va 00Sat Set2.11A1,
vuliena represa.
aquest espora un Micras excpecional
ment en COrnunirani0 amb Paulino
—
A
Echmbura.
Marchene
i la t a nt l'cace Eciit seleeeio que ha fiLezeurlun per a expense -li el creteri
SliaTkey ti re punts en 15 re- lm posible ile ¡tomar entre els ron
dele doctore i a t! votada rnemfeettir- preses.
tres estudiant e , en la qual clan
li la neerse:tat d'aiernar la celehracid
— Al. Brasa Ira decidir ajornar el
del combar, nerque Schineling nogllee sru etninciat %latee a Austrel,a ha presenta des la quasi totalitat de les
mès destacades esperances de la nosen
la
plenitud
de
lee
pujar al eins
entra/ ci releeio amb empresa:es an- tra nataeee, algtines d'elles ja ierma
be ves facultara e'ista leminier dels
lesos per a posar en joc el Sen títol realitar que pot ¿usen coneptada entre
rneteei, ['satine va accede srguela• le Campee del ?den del res gen
els millors nedadors nace-mide.
ntent a l'ajornament i ma Oreé ar BI
Dijoue a la tarea regulo belonyee
senara. Gasa sae men:feetes a S. bine.
el welter frente, que ejecute el y en primer entrenatneet a
Betunes,
ling la neva enn.In'senca lee l'aacideat llera vier linear duros vegades centra
la
piscina del Clua. i ham pegue aprede qué lava estat víctima. al matriz Oroz, estä fent actualment Cl servei
ciar la seva exeellent rapideea, la
mur. filie 1, desitetva el set/ proniple
militar.
vital Cosa fa ellroear una m'a:imitan
reslaGimunt.
— El mata entre \larcel liii i
A la una de la tarda, el sentor (lustau Roth, per al Campionet del lluita amh els nostres més notables
"enrintere".
que
Gasa comuttleive als periodstes,
welter, ha estat Flefia i
Pepe, el mis rala Ilele universitavan acudir a Ca.es del ¿actor Cora- Mern del pes
conclóe
i
se
celebrare
al
t
i
v
a
m
e
n
rhen, nue el caudal quedava ajornat, IrIS dels Enporrs de París, el pro- re. holonyeSns, II Ir Ii atir alta, Sabater,
que
ve apropant-se als recorde nosense cae ir ru r nient pu gna as:enaa• per rlia 3 de maig.
rirtial de Patota, tara que la prova
lerse el dia de la srva telebració,
ad
la
llena
dels
com—
Ileu•ves
de ton inetres !hure resulti interes9 er a eeperer cus tranererri el ternps
mantissima m dienutarla fins a eültint
que els nietos necessiren P er a Po"
metre, nenne oblidar Reck, la marca
habitual del qiial as di in. 5 s. a
.44444444444.44~44+.4.10
FRONTO NOVETATS
1 ni. 6 s.
All,
D18SABTE
Palace
Principal
Frontó
Tarda,
a
lee
Cm
Avol. Aiesable. 'Farda. 415

mima Uziuclun-Schmeiing
ha estat *rae

Fins d'aquí a quatre dies i d'acord amb el dictamen d es
me'd3es, no podrá ésser fixada la nava data del ccnibat
La •icia que arribada a darrera
hora a e, nosrra redaccia publieävent
a la aranera plana de redicia d'ahlr.
no tan sois ha estar confirma r la sine,
que la pregunta que despees d'haverla donada formulávem, h 5 tingut una
conteetació negativa : El matar Uzcudun-Schmeling no es podrá celebrar
la data dei 8 d'abril, que lievia estar
fixada. cae la lesee que es prolui
Sc'nmeling abane-d'alfir a Sities, per
poca importzincia que tingui, l'obliga a suspendre en el moment mes
critie la seva preparaci6 per al combar.
El dijous. a la tarda, durant eentrenament. Max Schmeeng va sufrir
una leste) a la ma esquerra, a la qua;
de benes a primerrs no es va donar
cap importincia, encara que despeas
La resultar que n'ha tingut. Un g a
textrem d'éiser la causa de l'ajaresnene del mata assenyalat previament
per al (Ea 8 d'abril.
Deeprés d'halar practicat sis rounds
contra rk seus "sparrings". Max es
teaaava en tau bona condició, que
va pregar al seu entrenador que li per metes pegar al sac duram un paren
de rounds mes. L'entrenador, 1f r. \fax
atenent a qui: el ring esteva
mullan a eama..de la pluja, de Primer
s'hi va a p ocar, pera davant la insistencia de Sehmeting va accedir a
què realitzés el seu propiAit.
Ale dos minuta justos de Pegar
al sac, i quas intentava pleaar a la

segAs ni top de deia i d'eseuerra,

va rellistar amb tan mala fortuna,
que es va ireeel e r el rla gros de la
mi (treta . Al primer moment es va
creare que la lersió no tindria importálela, pene quan el decaer Corachan,
especialment portat a Sitges pel ore motor senyor Gasa, va exatunar la
clase de lesai que l'ex-campaí del
talón sofria, va manifestar seguirla ment a seva cree:lea que SclunelMg
no eetava en (1:spcs:C:Ce de poder beguir entrenant-se.
A les dues de la marinada. conegut
el rt:ultet .le l'examen medie, i
despeé& de la conversa telefemira tiaruda pel Fenecer Gasa amb Pauhno
Urcudan, es va arribar a la canclus 16 q ue la vetllada haur.a dessen
ajornada, pern Paulino va requerir
telefanicament a la Federac:O Eepanyola pereque aquesta los la que da
flU 4g el la :ese:, requeria l'ajornament
del combar.
Davant le sollieiturl de Paulino, la
Eederari6 Espanyola va acordar nra
mellar els dortors E. Fernández Repelo 1 F. Climent Peleara perque
efectuessM un examen oficial r'e2 la
tenía que sofria Schmeling. D'acord
amb el censor Gasa i el doctor Co.
fechan, ahir al miaus va tenir Iler
el de examen meehe. del qua l el,
doctrere abans e s mentats van redacta:
el 4 4 ,gent certifir 14:
" Els doctore Id. Corachas i Garcia, F. Cleinent i Peleara i L Fer-

Nata
— -- cid

OLA80 T8000110
Malta

1191DORO II - ARIEITIO I
Sir . a lee 15-15,

CURUCEACIA - GUTIERREZ
contra

ASTIGARRAGA - UGAINTEOHEA

44444444..9.44"44~4.44.

Amorableta II - Jäuragul
contra

Quintana II - Urzay
MI, a leo 10'5lai

Izaguirre - LeJona
'entre

Soloznbal - Parea
Detalle per saetilla

Totes les notes pregades
han d'isser trameses en
i abano de les nou
del vespre, a la Redaeeló:
Corto Catalanes, 589, 1.ei
Les d'esports, a Barbarä, 11

En els šo metres altea regada Sa
batee ens oferire un han remos, que
pot apropar-se si no barre. al record
d • Espanya. com extraotici3Iment ha
ter en ele entrenaments ja algunes
vegades en cohrir l'esmentada
linda ema 27 5. Roherrti i Codeca n'encarregaran de donar-li la replica, i per
isser els Illi% ràpids de l'ele holenyes, és d'eeperar també en atinesta prova una disputada Ilota, en la
anal Ratil Prime. iii altre excellent
"ene : raer" eetudiantí que també s'ata
renglerarä en els Ice metres narre,
oposara una forta resistencia als rapiiii541113

taita De.

Lepage i Bonacasa en els too metete esquena. troearan en Carchi i
Rock (los di g nes rivale de la 5eV3
indubtatde tilas, senee que es pugui
preveure cap guanyador, ja que lee
ferres de tots quatre contrincants
esta,/ igualadissimm.
Un mitre tant derfa xen els uso nie.
tres hrtea, en la qua? prova Pichinami-aleaerrotti. p er Boloma. i Blanes-Nnvell per Barcelona. cohreixen
la dietencia entre 1 m 26 5 i i m.
ay e.. conetituint una altea de lee incalnites d'aquest ran ix universitari.
ene reduniare en benefici d'un malo!' interes i dama enpectacularirat
roques verades vista en encontres
internacionale.
Ottant al water-polo hem de reconeixer que el es alee-polo eatalä en
d'una clave indubtable i reconeauda
Solarnent luan de fixar l'atraca') en
el: noma del no e tre queei tot,
ere-eeleceienate pel Club Natació
Barcelona ver a concurren io‘ entreretnents dele camnionate cl•F.uropa
E s nerem am a( canFanea el seu fa y arabie resultar davant els estudiants

El Collegi Catalä d'Arbitres i Oficials de Natació ha nomenat el seguent jurat oiicial:
Jutge Erbitte. al. Soler; starter.
J. Galopee: jutges: F. Saragossa i
C. Aumacelles: cronometradors: L.
Pral.
Lebrero, t. Res, F. Jiménez,
E. Perdiere i T. Navarro.
Donada la importäneia del festival
hi haurà servei extraordinari
hartado!» "gavicstes - des de le
Porta de la Pau, i de tramvies.

Motorisnie

CURSA EN COSTA
VALLVIDRERA-TIBIDABO
Organitzada pel Motorista Club
Barcelona
Fine ad cha 3 del vinent abrel, en
:riendo a esaer tenia l'anterior, seraa
admeses les inscripC- 'as a drets senMis per a la Curia en Cauta Vall .
vidrera-Tbidabo, que organitza
Motorista Club Barcelona per al vinent din 8 d'abril.
Les representacions de les niarocialece, "Terrot - i "Velocette - i els
senyors .Alä i \'ila han ofert tenereseante troieus per a aquesta prova.
A la secretaria del Club organitzador es facilitaran als corredors butPerras d'inscrpció que sera prorrogada fina al cha 5 a dret% dobles.

14+444.44

CAMIONS

«Indiana

itti* mit.

Ordre del programa
leo metres craw!
reno metres eseuenn
Partit ile svater-nede: Periodistes
contra eltircid C. N. B.
5n filetees crawl.
Ion metres braca.
ann metres crawl
3 X (6 esti l e, temerte
3 X 50 estils.
ao metres crawl temen!.
e y 5o estil Iliure.
Salts.
meter-polo: Bolosya contra Barcelona.

«Brockway»
«Delahaye»
D'una a dm tones
(Mis pesats i gasolina

F. FARRA - Aorta, 517 4111

LA PUBLICITAT

Torneig Internacional
organitzat pel B. U. C.

l'or

com a complement del programa
entmciat del dit torneig, per als vinents dies de Pasqua, podem assegurar
l'efectuació de l'encontre femení i
ganitzaci6 d'un te a honor dels equips
visitants, el qual tindrà !loe demà,
menge, al Pavelló del P . C.
Es clima per descomptat que l'equip
campió de Catalunya s'arrenglerarà amb
tots e: 3 jugadors que can disputar la
final del campionat d'Espanya, o siguin:
Capdevila, Cailä, Kamman. Renau I. Gràcia, Webt,, Lacourt, Tarruella, Rodon,
Caralr-Vidal i Palomo.
El L T. Barcelona farà la Presentatió del seu nou equip, el qual serä segurament la sorpresa del Torneig, i que
cera: Rodriguez, Tusquets, Jonqueres,
Agusti, Massana Febrer, Fäbregues,
Mula, Pomés, Ferrer Detrell.
El Barcelona Universitari Club no ha
format encara definitivament el sen
ecluM. Que secà format a base deis següents jugadors Massana II. Baeunyä.
Detrell, Maier, Baixes. Tauler, Sansalvador, Ferreres, Marfä, Penan II, Romaeosa, Sansalcador, Teià i Jiménez.
Tant el Junior F. C. com la Penya
I t ids Presentaran el5 seria primers
equips complets, entre els quals jugadors
destacuen: Ariza. Carroggio. Agustf i
Serrahima del Tunior. i Cases, Mussons, Vidal i daralt-Mas, dels Intrépida.
L'enuip del Li6 estarà format ner Gacar, Teroldi, Cachoo Pallurv II. Rambatid. Dubord I. Robru I. Roben II, Carrier 1. Cozou IT. Pollury I. Carrier
Dubor II, Dubord III i Ocunalt.
Encara que no se sao el conjunt definitiu dels "Young Sprinters", sembla
confirmar-se que jugaran en el dit equip
diversos internacionals Sitisgos.
A darrera hora l'ordre dels partir,
d'aquesta competició ha calme nue fos
lleugerament alterar. F_n definitiva, el
pro grama ha quedat confeccionat de la
ae iient manera:
Dia 31 de ntarç7
13 h. Young Sprk ers - L. T. Barcelona Anis. Carrogmla - rean h.: Lyon
T. C. - B. U. C. Arlo Cullell.
Dia 1 d'abril:
00 30 h.: Junior P. C. - 12 h.,
Youn Sprinters - Polo. Ar. Satr,lste_
gui. - 1530 h.: Lyon T. C. - L T. Barcel ona. Arta Reds,
Dia 2 d'abril:
00 30 h.: Young S p rinters - B
Arb, Oliguer I. - ra h.: L on T. C Polo. Arb. Regäs. - 15'3o Penya Intré p ida - Juni,r F. C.
Tm, els partits seran diri Sts per ärbitres de les Federaciona Catalana. Francesa i Si/755a. Els d'aquestes ¿ameres no
han estat encara designara.

olo H.

n rèp

g

posicions que es presentin. - 3, Precs
¡ preguntes.
Donada la importäncia d'aquest ordre
del dia, el Consell federal mira amb
plaer l'assistència de totes les entitats
federades.
Per disposició estatutäria, cal que totes les delegacions siguin presentades a
la Federació dues hores abans de comenear l'Assemblea, com a máximum,
ient-se avinent que no s'admeträ cap
delegació, i els delegats afectats no podran prendre part en les deliberacions
de l'Assemblea, que no compleixin els
Estatuts. Aquesta Assemblea tindrä
al local de la Federació (Doctor Dou,
número so).
EL MATX INTERUNIVERSITAR1 BOLONIA-BARCELONA. —
l'exprés de Franca del rnigdia arribaran
els arietes i els acompanyants de reeluiP
de Bolemia. Un gran nombre d'estodiants de la nostra Universitat acudiran a rebre llurs companys bolonesos,
que, segons les darreres noves, es desplacen amb tot l'equip complet, seuse
que manqui ni una sola de les seves
grana figures.
LA I VOLTA A ARENYS. — El
diumen e dia 8 d'abril se celebran i a
la ciutat d'Arenys de Mar la primera
Volta a Are ».. . Organitzada per la Secció de Cultura Física de l'Ateneu Arenyenc.
Aquesta Volta tindrä un recorregut
d'una cinc quilòmetres. Per a parti ,ipar-hi cal estar en possessió de la 'licencia que s'expen a la Federació Catalana d'Atletisme cada dia, de vuit a
nou del vespre.
Els clubs que desitgin participar-hi
podran adreçar Ilurs inscripcions al club
organitzador, Arenen Arenyenc (Arenys
de Mar) o al local de la Federac ó Catalana d'Atletisme (Doctor Don, ro).
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ESPECTACLES
Pestes de primavera, tun emires, primer I
unir ne uilr Festival, por la celebre ntassa
rota/ de Ilomanla, sud) obres /Migues
populars de Ilur pilo. Continua übelt

g

p

r

g

etisone; .

Companyia Gallig6
Dluinenge, dia 1, a les eIlle de la tarda

FORÇATS

de Arniehrs
DIlluns, dia 2, a les 5 de la tarda:

g

original matrona Borne I !misten del mestre
Sunyer. Glrls, planos, orquestra jazz, /50
veStils nOlis de la casa Car01 and Mary.
1 derOrarlOns d'Alarrna, BaIlle, Huís I
Boye. Irlumen e i Mirras. tarda I nit:

Y:IDO/Jai/c./A

EL REI FA TREBALLS FORQATS

Es despir104 a tots els centres do localltats

TEATRE ROMEA

,

Futbol
NOTES
Dilluns, a Les Corts, es jugaran, a la
tarda, dos partits; el primer entre el F.
C. Les Corts i una selecció amateur del
Barcelona, i el segon un r_eserva
quest club i la U. A. ¿'Hurra.
— A primers de maig es posarä en
circulad?) una emissió de Segells Conune
moratius del campionat mundial de Futbol. Un d'ells reprodueix una vista de
l'Estadi Mussolini, de Torí; un altre representa una aturada d'un portee, i el
tercer, un grup de jugadora en una fase
del ior.

Pilota Basca

'

Ciclisme

s

Telefsn 19801
La eran companyla cha Teatro Basten,
de Madrid. /pub Ricardo Calvo, Alfonso
Mudos, Roearito Iglesies, Josefina Sante•ularla I López SII•a, t Ille,110 all ../1/1.
.1 10
313 I a les 1 5h 15, durb EL DIVINO
IMPACIENTE, de Pemin. irend 1 rilliuti,.
a les 110, u le. A b s le s 1015:
EL DIVINO IMPACIENTE

1.

,

ELS VOLS GRATUITS
DE L'AERO CLUB
DE CATALUNYA
Der al diumenge al maní ha estat
assenyalada la celebració dels vol:
gratuits amb que l'Aero Club de Catalunya obsequia mensualment els
seus socis.
La inscripció per a aquests vol, ha
de fer-se liras al dissabte a la tarda,
a les oficines de secretaria de l'Agro
Club, carrer de Claris, 19, principal,
efectuant-se el dissabte a la tarda el
corresponent sorteig
Iliurament
tiquets als afavorits.
Com de costum, per a traslladar-se
al camp, l'Aero Club de Catalunya
disposarä d'un servei d'autoämnibus,
que sortirk a les deu del mati de la
Ronda de la Universitat, cantonada
a Ballfl,

¿Qué tienes en la mirada?

Apolo. — Nit, estrena de "La lorl"
osa
Barcelona.—Estrena de "EI r10 dOnnid.
Clro Bercelonee. — 4 tarda 1 to Lit)

Esteso.
Cómic. — Tarda I nit, "La canalia Ce la
Nou. —

=

Superespectacle
internacional

u• 1
Tarda. 4'30. 1:sme-Ida
u
mom ee.bu'
laques a O pesseies.
4 1011-o riel Reitere hule, e
LOS DE ARAGON
i
LO
mourt os DE VIENTO
LA ALEGRIA DE LA HUERTA
I amb sanen; ceparlimeals. S'epa]

nie

primeilssMi ordre. en el quat prendran
pan

24 ATRACCIONS, 24

LA DOLOROSA
1 per Vila, Avelli, Miras, Llanos, Ruiz
Parle, -lo.
El cantar del arriero

a

les Dr:

per Myrna to p , Max Barr, Primo
Camera. Jack Dempsey, Palier tina
tos 1 (Rin Neuger
lalrerr16: la*. S. Van Me
Proluerló Metro Goldwyn Mayer
Es deSPatzen Inral:Iatm ami) tres dies
d'anticipara('

MORENO'S
Sisa Jorarleure

EIS asas de lo /recta. Verle/ res en el Winter
Carden Ile Iteilin

do
del, InIte,c
Luisa Fernanda
Despatx a cumplanbtrla

ge

continua 3'45 tarda: "Dos buenos Camaradas". "Maneeloo de boti ca". Notician.
Ir:Mazos 1 (N'alinea

Viatges

erdarrisionlales del

-

BOHEMIA I PEDRÓ

Documental.

s

Gran Companyla de Con/Odie. O/migues
LUPE RIVAS CACHO

Aval, tarda. 1/4 de C. I tal.
preSenlar/6 rErnarie ta emnpruyia. suda Fe,nena de 13 enmertia Capelia I triver
CLOTI, LA CORREDORA, tAssIsttril el seo
fesla, per 1.nrian
ardor. r ,. rn I nrio.., FI
rs roms Carno.
innla. 2;4 de 4, LA
p ul. 1/4
PRUDENCIA. A les (5. espedial.
Ir Im CLOTI, LA CORREDORA, Tarda 1
a g . despees
r rrla lucran . e nda ,41,1
Ei de resta. per Lute mili ir 1'.:11/110 I nitres
valuosos elemeras.
1/4 d'II.

geri esd ro d

r

9 CHOG - WONG, 9
d'Ee l . pro
La lifillor Imane lai
eedenis del Palladiurn de Londres
A Muro! - A Muro!

Cermans DIAZ
Eis

P

tvul.

dissabl

e

reo :Muda

Paltell]

7 OLIVIERS, 7

REVISTES

•1

•

SII. nn ,11 1 e-0,111ve. clue ,• 11111 1 aplaudicl
int Barcelona. Número de grairellirs
a Europa 1 Atiertra

orquestes den blechcat Musical de Cararopa, dienundu pel meseta JAVALOY

NOU

Gran Companyla lárice
ellss.,Irie
gh/e.13,111411g114411/1A nnInn
ilc! di,. Eduard Brito
EL AMO DEL LAGAR
p e r Martlir 1 F.:bregar LA VIRGEN MORENA, per Eduard Na. ale- In
1:ataques a 4 pies.: ;VAYA HAZARA!

Primer; sortida

.

.

EL MES EFICAÇ,
COMODE , R A PID, RESERVAT
1 aconoram

s

Les 10 PERLES 1
BLANQUES I
amb el seu nrodernI lin reperlori
de bailable;
Restaurant - Brasserle - Bar americk

Rambla del Cantre. SO - Tolt. 18972
DIBUIXOS
Atul: COMIDA

Anny se divierte

I

I

comedia, per Anny (Hidra

BOLICHE
per Imrsta. Fl1g, 11701 1 Dv
ouIre, en
espanyaL (.,essin con1111113,

g

IlAad-id Prean 17 penates

1115C1552335REMMERIVEZIMEMBffener

Avia, dIssete ile :t'Inri:A el mili.,
programa de Ilarrelona. Tarda. 41n.
1111, OS 5 m Resista, Inrp)lrio Argentina
en

g

La
casa es seria
Di/nri os en color,. Macla Eggerth en
Vuelan mis canciones

Inau g urad/ de la temperada
(le prim.rvera. Grans airarcions.
Edén Concert. — -.Sataneta".
Moulin Rouoa. — 00 arestes. 50. rtenSe•
o i 1 .arizellia glariln.
Stombut. — Germanes th c a t Me: Ab
derson

roya.

g

Jazz.

(Gr.mja Roya!). — 10 GNU

'

Vote cede namene, t'Idee per
Pepe HurtadO.
Casa Litem — mul 1 cada ola, Otte naost
Avul I rada Ala. The
Hot Rita.
sant.

Triana. —

VIES UTRINARIES
POLICLINICA FARRE PIJOAN

ialalries secretes-

ei

DIVERSOS
Sane Doré

Irefertes setuals

Rambla de Canaletes. 11. 1.er

CENTRIC HOTEL
Gran confort modern - Penen!, comoieta
des de 1250 pessetez. - Nabltacnons
des CO 5 pollead, - Coberts a 6 Mes.
Teldfon 1 7441
Rambla deis Estudie. 8
BARCELONA

APOPLEXIA
(Ferldura)

PAR 4,4 11- 151
as TERIChtseteROSI.ett

Mobles

George Bien; I rivierure Osborre

CINEMA PARIS

Loa nogal

Pompeya. —

Thr

iATIENC1

CORSEGA, entre Muntenee I Arlbau
PARAMOUNT GRAFICO. EL NACIMIENTO DE UN RIO, dorunr,n1.
AVIDEZ DE TRAGEDIA, per 111/U•1,1
Igilev (110 1 10 0 a la tarda). MI DED'Unan, pn r Unan Harvey

MUSIC-HALLS
Ape r o. — Y/Meros I Merreles FIff.
Sa-Te-Clan. — Varietats. RosIta

Maisen Doree. — Orquestra excéntrica

TES I SORTIDA DE TEATRES

Evita i cura

CINEMA ESPLAI

— -"Vivamos hoy", "alls labios eag anan" 1 -N3Cida para pecar".
TriariOn. — .1 E1 enemigo inSeparable" 1
"1.1 h//nlanIrldr1".
Triomf. —
entro pecado".
Urnelneons. — n• EI boxeador y la (11m1".
volea. — 343 /arda I 9'45 rift: "Meloela
de t'asna— . -La ranridn del sol".
n1 03 en /a ventronza" I "Pateros de norhe" tünlcament tarda).
Xile. — "Nochebuena". -Vitrina" I "La
vida privada de Enrique 5 II1".

I

n

g ens(' Que
Mugir no te leassabrulti, guarireu rripirlament de la blenorragia
gonorrea (gota nri'mar),
prostatins, letleOrrea (flama
tlan s les seuyoro ) entres znalaltles de les eles urtnarles
en 3111MUSS Seres, per 551011105 1 rebele que a lle u.n. prenent durara ;irles quintes ;entrenes (mane o chic Caleta Collrtz0 per
O r a. Calmen ras dolors al mandil I tullen rompticartons 1 re.
e ig.I..3 l'emanen opuse les a c alla II o.
%ro n *. Al sal9 815.

mi/Mark+

ruf-OSI

per traspäs. Canea.,
nürn. 3 11.

rerrt
/11ell..

del
us equIveCama

r---------,.
Afait'i,s hènicament
s

I

pressa

E s despaisa a 1.1 taquilla per a la
sessid numerarla do (lema u dilluns,
larda, a les 6

COtd P08 ICIO:
Sacre, liet, ti., 5 ctes ; extracto
effdleexta. 5 Ct a.: ex tr acte ala Cedí. 3 rffilltir.; extracte fnedulla
vara, 3 m'IR.: Gomen01. 5 milg.;

SPLENDID CINEMA

surre mentoantssat. quanniat

I

'
!
'iunT letrade

Pa lacio
flotante
en espinynl. per

(AMBDOS SEXES;
Sense lavatges, inteccions
mire, moiesnee,

c g
•y

:Ji dio2 b aqu'airl'isn d ll

CINE RAMBLAS

1

Pastilles

a i0;

Casa LLIBRE t

flema, mallnal, a les I I

3 pessetes la butaca

I 1 PESSETA ...ENTRADA GENERAL
4 3 de.p41, a romptnI,In I als centros
r Ir luvalinits de la Plar,a de CA/al/luya I
del carnee d'Andana, 1 2

URINARIES

,

deliran-a r pecera

1 reas: tse la fila l • a la 21: 330 pres.
nie la fila 25 a ta darrera. 020 ptes.

SUPEREsPEC1 ACLE INTERNACIONAL
,•;• ¡ ' r e,.. 1.01,1 Irt,U115

EL BE NEGRE

Unel ill per a una pastilla.

,

Aspaime
SUAREIXTDI RADICALMLNT LA

TOS

reaQua COMBATEN LES EEEEE
CAUSES:

Lenguaces, entones, iebrenquItla, tubtrCuloal
pulmons,, sama I tete. lee afeccione en general de la gola,
Catarrcs,

• n noltls,

monquitie I

palmeas.
lotee lee conegudee per /a nieva cornpusr•

Les PASTILLte ASPAIME sopeen
ele. que no pm esser mes raclonal t Identifica, trust agradable I Merer les tInl•

(Irles en les quals tui ei reeolt ei transcendental orobiern. deis medIcamente
ballamfri t volLne que es enntervell limerinidament u mantenen Integres lee
leves tneravelloses pi-mang ar ' medicinal% per a combatre wuna manera constant,
atilda I eflrae wo [p atanes de leo atea remiratories. are seo Mea de TOS
I de ellfOrarld.
Les PA4TILLES ISPAIME eón les reeeptedes pele n.elsee.

AIIPAIME /en les meterme, oel. portarte.
Evo, mune lea legninits PASTILLIS ASPAHRE I no admeten atinstitu•
done interessadee, OrPer113704 O inda restlitals.
Les 'ASTILLES ASPAIMA es cenen a UNA p asare* CAPSA en les gris.
ergab formarles 1 «menea Inurant.se al maleta momia gratultament. uno
capea Ile mostra, MOlt COMOda per portar a le pigmea.
(speolelitat farmaoeutlre del Laboratori SOKATARIX °Reine. C
del
Ter. «mere II. - Paletea 50751 - BARCELONA.
Les PASTILLES

Nota importontissimo.
Fer e dennovIrar I eonrenrer el, ripies I Mis faetonte resultan per gime la TOS, mitjaneant tea PASTILLES ASPAIME, no
Ion punibles Itinb les leves sImIlars 1 que no SI be aCtualment aures paintles
que phIn/In superar-tes. el LaboratorI Ilolietarg tramet gr at ia una rsolleta•mos•
tea de Puente. Aegaime ele que mt 55115 el retall J'aquel% enuncl. ICOMpanyal

1

TZATRES
De 10 a 12. tat: SEXTET TOLDRA

El diamante

1..emptea
l'or3inpia adtertele al pillan,
/pbe a pesar ti,' l'enornte pressuposi
rEaquest

3 sporro;!,
Vollingjorr, Inorre r
CASA PARTICULAR
Presentarló de la o 'stemme Marina Palmero,
Interprels: SI , T. 11orcno. A M:icti. A. Vprop rhn nonueri), deslija a d 3 genyors
brach, T. (Mi-hez, Se gura, Aquaviva,
giras. Gran preserriaein
tot esta]. Escnure 23 1
rel Rn1.1.
I/

1
1

10 CRAZY 505 3
TF.S 5 SORTIDA GE

que actuen en

Orlow
per mane nula t tu in Petravien

1,1nui hie la veden,. Sara Guasch, nonio Olga
Arenas, Marra Lacaile, Artur Licd6, cnn•.
lilurnen, 1 111non . 1,nc,, 1 Ion: LA
CAMISA DE LA POMPADOUR

,

4 a s . orl. rr les le:

441recto, ue plata: Al. SERRANO

La camisa de la Pompadour

p

sense cap recarrec

"AUSSIE"
METRO POL CINEMA
- Telefon 81222
EL CANGUR 130XADOR 50111, Liarla. 116
larda. srssió continua. de

n

/AL

Cadi .1 r

A punir d'aval es reserven loca:Dais

mplre

Aguuus 00 uiree. PuPl. ANTONIO,
MiGUEL, SILVA u TONI

r

ROYAL
Doña Francisquita ! GRANJA
c e rril r t dsls

——

COMIC

TEATRE

/e

.«IMIN311041,113COOMM14.4

la jota .Ie la rnernalografin danesa l
(Ira 5 /1 ab rd. estrena 50 / /mulle de

Et

ianr1".
RaTehb,teé. — "anny se divierte" I - Boli-

•

Inauguració

S:

CaSa et seria", "Paddy" I
-\ rielas 11113 canciones".
Pené Palote, — "El himno de 13 rimo.
-Sil
propia
Culpa" ) "El diluvio".
rra ,
Pedr15. — -Simba" I -Crepúsculo rojo".
Pp u,ilanicn
—‘. rillerpoernrot 1, 1 greescsde'zar ltl,áEt

Royel.—"Dos buenos camaradas" 1 "Mancebo de botica".
Srnart Cinema, — -Lady Lou" I "Ondas
musi,a/eS".
Splendid Clnema.—"El cantar le los rae.
races ' I -Farsa contra farsa-.
Tfro11. — Dissable, 31: "Guerra de va:.

Glòria

Nit, a les deu

Las cinco muchachas

1111 1 . 11 . i.m.ud Arte 1 ,r1

.13 enirderr binkscoi dg

-

Avui, Dissabte de

de Greda, 23 - Telf. 1 33152 I
Ave', estrena

BOWDEN - GARDEN
1113 1111,1131

BAR DANCING

Tarda, SeSSIA 1/0411/1 111/1 de 4 a
lat, a les den:

1

4 RAMA, 4

. 1,/ n 1. n 1 11(1:

larda, 3 5' 5.
un quart d'onze:

EXCELSIOR

()lagar, irroiee escandinava

EL RIO DORMIDO

TEATRE

MUSIC-HALL INTERNACIONAL

3 ZENGANOS, 3
1 nibici

-e

Diversos

tsid trucs

7 dÍ

Aval , dissabte de gICn fla. debut de ta
Companyla. 'farda, a un hI u 1 (le SI,.
al, 5 /111 /4111141 d OliZe, estrene An n 1;
comedia do Serrano A//,////

,

5(15510 Mal/11M

L'ELEFANT - REVUE

Irene López eleredra

Perna. n 11,1111,1,0

Es riespalsa per a les 5P551(11 1S numerarles
(l'aval, Mi, I (numerare i dilluns. Venia.

Nove.TAT ORIGINAL

Companyla de Comedia

EL RIO DORMIDO

o

1

DERBLAY

nos ases de la grieta' Els mIllors
clowns de l'epoca!

TEATRE BARCELONA 1

'

e

/ Irlo. de 4 3 s. TM. a les
Esirena d e l ni ravellAs film

FELIPE

arrio", "..so propia culpa" 1 "El e-

e p go

CIFIQUE MEDRANO

5 CHRISTIANIS, 5
TEATRE POLIORAMA

r°

Fausssio. — '‘Fellpe D•rhlaY".
Fémina. — "Las cin c, muchachas".
Frectoll. — "El enemigo Inseparable" I
"I.a humanidad".
Goya.
—
collar de la reina". "El <fanIDEAL
lar de los cantares" 1 "Paprika".
845 !lit: "Repörter rietertive" "catalina Iris
Park. — "Fra D'acolo", "Farsa conde Rusia", elomrea I Noticiad
tra farsa" 1 "Delirios del trópleo".
ALIANZA
Kursaal. — "Romanza húngara" 1 "Una
3'45 tan: "Nido de amor", en s an lnverd lira nupclal".
"PerearinOS". Noticiad I Cómica
Laletana. — "Como VI me deseas". "Su
primer amor" I - Hombre de leyes".
SALO COMTAL
— -Ondas musicales" 1 "Lady
3'45 ni!. -Hotel de estudiantes". "No
dejes la puerta ablerta", en espanyol. Marina. — -Su Unir° pecaran".
Cómica I Dibulaus
Monumental. — -La secuestrada". "Dos
truenos camaradas" 1 "Mancebo de bo•
RECREO
C'45 MI: "El res' de las DASforoS". "k:1
"El azul del rfelo" rentenne filo". Irise E. liman. -Su enico pecara,"
nT ttnnerlda. ). '' Se necesita un rival" 1
El hi
Nürna. -- -Radie patrulla" 1 "E , o. e.

Etc.
Besen:, continus
Butaca UNA PESSETA

Steravellosue S:1113.1m a a la bascula

"El fraude", "La COnqUi3/4
de papi" I Vivamos hoy".
Espiai. — "El nacimiento de un rto".
ta.ueine eispraonmy aol. ame
Esc"erat i/ oa ,e .10

Entena. —

Continua 045 larda. -Simba". "Crepúsculo rojo", Itridolf Folter, 1 allres
DIANA
Continua 335 tarda: "Trabajando por 511
cuenta''. "Seeretos del mar". "Se fur3 mi
Mujer", en espanyol
•

PUBLI CINEMA
Actualitat. mundial.

3 DARVILS, 3
BellISStineS

nie
El

— DIssable, 31 n "Justicia divina",
Continua 3'45 tarda: "Aventura de una Capital.
mujer 1, 05115 -. " Sr neresila un rival". Catalunya. — DIsaabte, 31: "Hola, termanita" 1 "La ley de talión,.
"El teriel"
— "Aventura de una mujer be.
MONUMENTAL
nna", "Se necesita un rival" 1 "El tusecuestrad/fa".
Continua 315 larda:
"DO buenos camaradas". -Mancebo de Comedia. — "Genie ale gre", "Los hila
botica" t DIbuizos
' l e ino angSl rS" 1 "O boda DélIce".
Dende.. —
te y ella" t Ecv retos',
ROYAL
"Avidez de tragedia". "Mi debirldad,

4 OLGA STATIS, 4

LA CHULAPONA

de los cantares"'

A•ingude. — "Onclas musicales" 1 "r..,
mascara de Fu Manche".
la victo- Barcelona. — "El cantar de los cantares'',
diluvio",
ria". " Stl prOpla ell n pa . - La ConSentIda" I "garete".
Luis WIlsOn I Peggy Shannon. Gibo/ros Boherne. — "El cantar de /Os cantares",
"El beso ante el espejo".
EXCELSIOR
Bobsruia. — nimba" 1 "Crepúsculo rojo'',
4 tarea 1 930 ntt: "Cualquiera toma e! Hoste. — "Queremos cerveza" 1 "El Ito
amor en serlo" 111n1rament lardar. "Su
red".
propia culpa". "El diluvio". Luis WIlson Broadway. — "fundo Fui". "Anlakcharr
-1,5 vida privada Cle Enrique VII".
I Peggy Ellurnomi. latnIzos
Centeno
Cinema. — "Milicia de paz'', --1.1
ASIRIA
f-Tia de la vida" I -Esclavitud".
4 tarda 1 930: "El azul del cielo" itInl- Colom. — "Natrana". "Mas terrible que
eament tarda). "Se necesita un rival".
"La isla de las almas Per.
1113o,f,Ieras".
,
"El túnel"
amas" 1 "DeJaMe pasar la noche coas

EL BOXEADOR
Y LA DAMA

PROGRAMA MONSTRE

Modero

-

S

PATRI •ALACIL

Continua 4 tardar "El himno

co-andiosa estrena de

trié formen el segilent

,. iOrberi . Icr or
4

▪ AAAAA

ORAN TEATRE COMTAL

'yarda. a les 41

64 ARTISTES,

famosa creado dei di% n Marcos ReAvelli. Palacios
dondo, ami(
1 I Ilurr París. debatan! el popular
tenor Francisco Godayol.
KATIUSKA, p e r
l c.
do %I i n 4 ele LUISA FERNANOA,
I per
MARCOS REDONDO. in. PA) TIUSEA r EL CANTAR DEL ARRIERO.
En e-ludi.

o

1

Avul. dissable, lar./ r. p 15 .: (platie:
nit, a les derb: REVISTA PARAMOUNT. ALtAS LA CONDESA, amb
callson Skrtrwor th, Goerge Haft I 111ehard Reune!. COCXTAIL MUSICAL,
amb Bou< Crosby, 2.1 ' ,1 Hiele 1 Ju•
(lob Allna. Dos lalms Paramount

noves a Estr1Irry0. i Integrarles per

earrells. :g il, a un qua rt d 'II:

gg

Studium. — Die 1, "Para 11 es el mart,
do"; cita I?: "Qué llenes en la mlrala".
CINEME
Actualltate. — Reportat es craclualltat.
América. — "Soy un fu illve", "El doc.
I, X" I "El neófito".
Arenes. — "alelocila prohibida", "Ad el
litoadway" 1 "La gran duquesa".
Arnau. — "As( es Broadway" I "El ear.ln

CATALUNYA
tarda I 10 n11, "Ilota, hermanita", en
espanyol. James launn. "La ley de talión", Spencer Tracy 1 claire TrevOr
I 9'30 nit, "Su tillIma pelea"
(ataranten( lardar. "Romanza hungara"
-Una aventura nupcial". Llicien BarOuci
I Kathe dr Nagy

Telefon - 34540

amo mi se.ecle I Variat

p

Com anyla 'frica LLUIS CALVO

CAPITOL

4 tarda

INAUGURACIO

1

4 tarda 1 In nit: "Guerra de valses". Renate Menee I Paul ilorbiger. Noticiar]
Reportatge
slt: "JUSIICia
Char•
les Laughton. Feruiques 1 Di/guiaos

CIRC EQÜESTRE
34540 -

TIVOLI

4 tarda I 10

Cinemes

1

r P a l° Ur . r1111 estrena de "El rol
10 treballa torçats''.
430 tarda. "ei amo del lago-,
I "La virgen morena"; 0 E11:
batalla" I estrena de "El be nere••
Ba y oneta. — 430 tarda: "Los de Arelar,"•
'• Los c/aveles", "Molinos de viento'.
alegria de la Inerte"; nit, inSt
I "Cl cantar del art./ATO" ,
: Le:o:rosa"
en
nil, CUT etrilestre” ,
Olympla. — Tarda
ponprama,—Tarda nit; estren ene "cla.
ni, la corredora".
Romea. — Tarda 1 niti "El divino Impt.
e4 o i — 0
Esp..1

Mutua Seca 1 Perca Fernander

OLYMPIA
Anal, diseabte, 91 de maro de 1994,
tarda, a dos quarts de 4, I nit, a les 10

ga Aviació

VOLTA A MANRESA. —
diumen e, dia primer d'abril, el Centre
Excursionista Comarca de Bailes or
-nitzalVIo.Mres,qupMet tenir un grandhis èxit per la guautitat qualitat ¿'arietes inscrits. Avui
es clon 1a inseri ció al club or anitzador. a,Manresa. 1 al local de la Federació.
LA XXX ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIQ.
—La Federació Catalana d'Atletisme
convoca per a -avui, a tres guarra de deu
de primera convocatòria, i a les den
de regona, assemblea general extraordlrtäria, per tractar del següent ordre
del dia:
1. Ratificació de la petició feta Gel
Confeti federal d'afiliació de la Ferieració a la Internacional Atlética Amateur. - 2. Vot de confianca al Consell
federal. - 3, Elecció de president de la
fede eojó Cadgini d'M
• 4 Fe o-

g

TEATRES

gas»

GRAN TEATRE DEL LICEU EL REI FA TREBALLS PARA TI ES EL MUNDO SALONS CINAES

EL FESTIVAL A PROFIT DE
LA CAIXA DE SOCORSOS DEL
SINDICAT DE PERIODISTES
ESPORTIUS
Eh frontä del Palace s oropli de
gom a gorn perquè el programa s'II()
valia, i cal dir que el pnblie va sortir-ne satisfet.
La parella vermella AstigarragaEL MATX UNIVERSITARI
Guillermo jugó contra els blaus LoarBOLONIA - BARCELONA
te-Marcelino, i venceren aquests per
LA PRIMERA JORNADA ES RE- la mínima di(erencia. després d'una
soLout EN UN EMPAT A UNA Iluita molt igualada.
VICTORIA
El comentari que beis, de fer d'aquest partit és que fou nil del 5 miMAIER GUANYÀ CUCCIOLI
llora
que hem vist i que
I CANEPELE A SOLA
pides pot presenciar-se una Ilota
Ahir a la tarda, a les pistes del Bar- conjunt cotn va resultar la que cocelona Lawn-Tennis Club. se celebra M mentem. Quatre bons jugadora estaprimera jornada del maten de tenis en- ven en pugna i tots tragueren a Huir
tre les Unfversitats de Bolúnia i Bar- llurs facultats, i les jugades a ¿nitre
celona.
van prodigar - se. 1 el formidable daEl seu resultat ve a confirmar les vanter que és Ituarte velé com les
nostres suposicions que el mata entre sevcs rematades creí/ contrarestades
les dues universitats quedara dezidit sie'- pel voluntariós Astigarraga, que va
pees del partit de dobles que es juga- superar-se ell mateix. Al darrera hi
rá demä, tota negada que la jornada havia Guillermo, aquest jugador esde diumenge ens donará el mateix re- traordinari, que tota canxa g r. petita
per a ell, puix que la seva gran mosultát que ahir, però a la inversa.
En el partit inaugural el nostre re- bilitat Ii perfid t tornar la pilota mes
presentant Soli y a perdre davant Catre- inversemblant, i en el color contrari
pele, de Bolonia, per 7-5, 6-2, 6-2, des- cstava a la saga el veten a 'hiarcelino.
prés d'una actuació força igualada en per al final el temps no passa, i que
el primer "set", en el qual Sola va de- amb la seva voluntat i amor pro?' té
mostrar molt bona voluntat, assolint conquerida la simpatia dels aficionais
igualar en el quart "gante", després de al noble joc. En aquest partir tingue
perdre els dos primero, perla hagué fria- vCaSiÓ de demostrar la seva välua i
dinar-se davant Canepele, que amb el ea ve j é premia( atril, el triomf.
Va jugar-se una quiniela, que guanya
seu joc llarg aconseguí guanyar el set
que semblava dubtós i ja després domina Gutiérrez, queda cedlocat Gurueeaga.
El darrer partit el disputaren e:s.
netament, i s'apunta, al seu favor els
dos "sets" restants per quatre "gamea" yermas Arruti-Gutiérrez i GuruceaI, arnb distintiu blau. Amb
ga-Celaya
de diferencia.
la
Davant la xarxa Sola' tingué algunes alternatives de doinini arribaren aek
jugades molt afortunades. pern Canepe- tercera desena, i fou llavors que
idaus es destacaren iins a assolir el
le no el deixä entrar gairebé ntai, fuiper 22 a. 35.
posant sempre el joc Ilarg i creuat, en triomf
Veterein una serie de holles jugades
el qual ell tenia avantatge, i guanya aixi com corresponta a la lama dels conmatx de tenis.
el primer encontre
tendents, i el partit tingué mornents
El segon partit fou jugat entre Ma- de tot, peria a mesura que transcoma
ier (Barcelona) i Cuccioli (Bolönial, i el termas s'ad animant rifas que acaliä
el nostre campió hi feo gala de les se- amb raplaudiment nierescut dels esres extraordinäries facultar,. Va jugar pectadora.
en gran forma, i va guanyar els tres
En conjiint va resultar una vetllada
"sets" per 6-2, 6-3 i 6-2.
d'una alta valor esportiva i un Cal:
Cuccioli, tan jugador cr.,rn Cancpele. per al Sindicat de reriodistes Esporno pegué aguantar el joc abassegador time.
de Maier; solament de tant en tant poNADAL
gué demostrar el que sap, com per
exemple en el segon "set", en el qual
s'adjudica els dos "games" primers, per?, no va poder contrarestar el fort serUna excursió. — L'Agrupació Civei de Maier ni el precís canvi Pare, clista Poblé Nou efectuará derria.
tollocat quasi en la mateixa lima de iba I d'abril, una excursie, a la iont
falta.
de la Cisa. Sortida de l'estatge social.
Així, dones, la primera jornada del Wad-Ras, 208, Cap a Vilassar de
mata universitari Bolieuui - Barcelona Munt; la tornada es farä per Badas'ha resolt amb un mimas a una victòria. lona. Total: 45 quibametres. Hora
Dernä a la tarda es jugara el doble en- de reuno,: a les set del rnati.
Com de costutn, s'invita tots els
tre Maier-Aguil6 i Cuccioli Canepale:
aquest partit és, per a nosaltree. el que ciclisres, suris i no socis d'aquesta
elecidirà el resultat del matx. Esperen' entitat.
La present excursió sera puntuable
que els p ostres estudiants sahran comper al campionat anual. i s'cieetuarn
plir amb llur deure.
T. ei orteig d'un objecte útil per al
ciclisme, al qual sols tindran dret
el s ass o lar s.

Atletismo

Companyla de JOIMP SANTPERE
At'un, dio 31, NIE a les deu, Inaugursold
de la temporada. Estrella
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Programes d'ayui

GRAN TEATRE ESPANYOL TEATRE STUDIUM

Teatres

i

Tenis

DissaMe, 31 de març de
3.

d'un gegell di clac céntima. g ol din) d'un sobre franquejat are doe Minuta,

Corleen! de Cut. 217 -

Telefon 30815

Arril. inagnifre ornaran.,
L'estupenda pellteula
CRUEL DESENGOMO
per P4rhal.1 Statiowtolt
produceló Foz
p e r Ralph Honran I Sal:y Inane

s

FARSA CONTRA FARSA
DICUIXOS

grdinhA

I REVISTA SONORA
espan3,d.
O td.

El cantar de los cantares
irer 1.1 Insigne 31111rne

nr

SALÓ VICTORIA
Valencia, 239-291

-

Molieron 72936

Avul, dissable de gintra. larda, a I., e43,
1 mill. a r las qu'iris te deu.
501100
EL CONAMBULO,
tRAPTSME USTED!
n 0100011 17111S1,11. dirrlogrola I ra p tada en
trances per !logre Previne 1 Jacqueline
Franeoll,

ESPIAS EN ACCION
magna ereaelO dr !t'a gilite telmo, Carl
Ludwlic t Oskar Itomolka

RESUMES LES NOVETATS
DE PRIMAVERA

J. GRAU
SASTRE

PETRITXOL,

,Telèfon 18827

C
Usant

la PAsTX NIX

Salaitarä r4;ciament, agradable•
men g, perfectament.
No Li quedara la cara irritaäa, no lu
sentira cremo,' o irritació,. (leeré.,
trafaitar-se
Eliminara el
teto

i

tOLI es

sa126, isbrouit,:elo po•
'
sitres <Airees tan es.

posats • cultivar microb io
De maos• h o os pedumeneo, &gu**
5.50 Peasete.
etc., al orea

