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L'OBRA DEL CATALANISME

L '

Aquest primer d'abril sera una
data memorable per a Catalunya.
Diumenge es consumava el traspäs
del servei d'ordre públic, i dabansdahir enea la Generalitat compta
ami) la partida corresponent a la
contribució territorial, que es Fingrés
raés considerable que li assigna l'Estatut. Catalunya, dones, dara codavant disposa d'uns recursos economies propis, i té la iniciativa dun
servei tan important com el de policia i seguretat en territori autonom.
El canvi ha estat jet acose trasbalsos ni dificultats; la policia és catalana, i l'exit ha jet roes brillant i
esperaneador aquest recobrament.
La intensitat poLitica daquests
tres primera anys de República cas
han esmussat una mica; hem vist
tants canvis, heno viscut hoces tan
¿coses, la inquietud i l'entusiasnie
han sovintejat tant en els nostres
esperits, que ja ens havem avesat a
admetre les novetats més sorprenents cona les coses mes naturals.
En aquesta indiferencia segaran/cm
(me hi entra mée l'egoisme, l'apetència de repòs que una concepciú discretament estoica de la vida. Per
això un fet tan transcendental cono
aquest traspäs de servei no ha produit ni lesclat ni l'expectació que
podien augurar-se-li Els vello catalanistes, però, els qua tenen prou
anys per hacer viscut els temps heroico del catalanisme floralesc, en
veme aquests minyons de la policia
catalana que Faltre dia, despees d'un
eervei brillant, aplaudir per tothom
sense reserves, desfilaven pel Parc
de la Ciutadella, i en sentir que parlen en català, dificilment podrà evitar l'evocada, dipoques sinistres, i
en comparar-les amb la realitat present, els Ilasis el; somriuran, i sentiran una intima emoció.
La policia catalana! Aviat és dit,
i avui na fa una gran impresaita;
es que recorden, perú, la trista i
sórdida figura del noticia ¿aquel'
temps, exemplar predilecte de la fauna explotada pels caricaturistes i saine:ers de l'época, amb aquell bigoti
Inés amenaçador que el sabre que
els entrebancava quan harien de [Örter, la real:tat present tío semblara,
ita somni. El noticia havia estar
l'enemic natural del catalanista dels
cabells llares i la pipa provocativa.
;Quina tips de córrer saravien fet
tots ple g ats, els nostres sempre heroicament al davant, seguits
nutrir per aquells representants de
;au:oritat entellonits i liardosos, a
acció pacificadora dels quals contribuía el garrot d'aquella noticia
que era un sarcasme dir-ne secreta
perquè es coneixia d'una hora Iluny
i amb la cara ja pagas-a! Tot aixO
a tan huna- que ja ni s'afigura; cal
vorejar la cinquantena per a distingir-ho entre la calitja deis records
i la polseguera de les vicissituds. Els
Ines de vint-i-cinc anys tot això
salan perdut: es ciar que no és gallo envejable haver-ho passat; pera
perquè a(in moit pocs els que disposen d'un punt de vista tan allunyat, no poden sentir lemoció que
fa pensar que tot alló ha desaparegut per no tornar mai, desbancat
per una realitat molt mis digna i
encoratjadora.
Sense allò, no obstant, difícilment r ' hauria produit abolí d'ara. Un
dele anhels més vius del catalanisme
era la substitució d'agrien exercit
d'ocupada de la policia per un organisme catalä. I ja el tenim; ahir,
davant des Tribunals de justicia, un
noticia dels que han entrat al tos
darrerament, reivindicava el dret de
parlar en careta davant del jutge, i
'ni parlava, que amé és l'important.
No cal meditar gaire per a comprendre qué significa aquest canvi.
L'ideal catalanista es va realitzant
de mica en mica. grades a l'adveniment de la República. L'autonomia
no és ura llluió, és una realitat
caen i 05505. una cosa viva i responsable. Disposem d'una ingressos titotres, tenim a les nottres mana l'instrument mes deicat dintre la maquina governamental: d'aquí a tres
mesas, segons anuncias-a el conseller
de Finances, senyor Martí Esteve.
lots eis traspasso s i les valorarions
corresponents seran enllestits. Catalunya haurä realitzat tot alió que
flns ara era eecrit, nonada. A no s altres, e/s catalans, ens toca saber
aprofitar aquestes precioses conquistes del catalanisme: ara Tfléo que
mai tenim l'obligad& d'ésser exemplars, ¡ ho serem encara que lii hagi
qui dolgui hacer d'ésser ortimieta
en armara primavera que s'anuncia
tan fecunda per a Catalunya.

Illsull, de tillgut

a Estambul
Est ambul, T. — El financer america
Sr. Insull he desembarcar aquesta tarda per tal de comparéixer davant el Tribunal d'aquesta capital.
D'ac0 -4 amb la decisita presa pel Consell de Ministres, i en virtut de l'ordre de
detenci6 dictada pel jutge dinatruccid,
el financer emerja Sr. Instal ha este
detingut i trasladar a la presta docuesto carnal.
Confirmació de Londres
Londres. 2 — Comuniquen d'Estamb ist a l'Arrancia Reuter que l'ordre de
detentara dictada pel jutjat d'Ancara contra el financer america Sr. Insull ha
estat com plimentada aquest matí.
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Sevilla. 2. — S'ha celebrat
Casino de l'Exposició l'anunciat
acle en el qual havia de pronunciar un discurs l'ex-cap del Govern senyor Martínez Barrio.
¡la fel un dia hivernenc. Tot
el mil ha plogut a bola i barrals. AixO ha motivat dificultats
per a les diverses comissions andaluses que volien assistir al

banquet.
El senyor Martínez Barrio ha
començat agraint les proves d'afecte i consideració que li han
estat tributades per les distintes
representacions andaluses del
partit radical.
Explica tota la sera gestió de
cap del Govern i de ministre, des
de la erial que li atorgis el poder
per a dissol gire les Constituents
fins que va deixar recentment el
ministeri de Governacid.
Un desplaçament de conducta
no cal cercar-lo en mi ni en la
nieva obra. (Grans aplaudiments)
(Continuo a la pagina s, Col. 7)

Un dele tramvies barceionins, despr es de l'acció dela incendiaria que el
Tribunal d'Urgència trac ta arre tanta amabilitat
Ahir al mata al Tribunal d'Urgència,

UN FET MISTERIOS

es veie la causa que se segui contra Jo-

sep Barriendas, Josep Granero, Valeri
Cardona Jiménez i Pan Pasqual Adán.
Tots quatre acusara dhaver incendiar un
tramvia al carrer de les Corta Catala'
nes el dia ro de febrer.
Els fets es produiren de la següent
manera: En el moment que un tramvia de la linia 56 s'anava a posar en
manía, al carrer de les Corts Cata•
Dannenge, a dc3 quarts de cinc di el jutjat de guardia, el qual va lanes, cantonada a Marina, un grup
de la tarda, entre la sentada que les inspeccionar el lloc del succés. El de sis desconeguts que baixaren d'un
festes acostuma a circular per la vo- mort tenia un revólver marca "Tan- auto particular amenaçaren amb les
rera de la part baixa de la Plaga de que" a la ma esquerra. L'arma era les pistoies el cobrador i el conducCatalunya f per les Rambles, i entre propieta t de la Banca. El jutiat va tor, anomenats, respectivament, Atotoni Santamaría i Antoni Casanoves.
els grupo que soleo estacionar-se al ordenar l'aixecament del cadáver i
El mateix j'erra amb passatger
centre de la Plaça i a la farola del seu trasllat a l'Hospital Clinic.
que
lui havia, pan rcsultá que era un
davant de l'estació deis Ferrocarrils LA TROBALLA DEL CADAVER
agent
auxiliar-de-rFscda.'sle_Policia
én Catalunya, ha llagué un morrrent
El porten del Banc digné que els de la Genera:itat. En dir-li els desd'alarma mole intens. Quan mis tran- primers trefe se sentiren al pis de
quilament es passejava o bi discutia dalt. Sembla que sonaren amb inter- coneguts que ba j aes del cobre, aquest
se sentiren crits d'auxili. Sorben de mitincies de (loa en dos. Al cap simula creure'ls, per?) es tragué la rasla Banca Arnús. Despea dele crits d'una estona se'n sentiren dos mes. tola i va disparar contra l'incendiad
que tenia mes a prop, el qual caigué
sortí al carrer, amb aire esparverat Perú aquests a baix. En total, vuit. a terca icen, segurament de graVerat.
un borne d'una cinquantena d'anys, Així ho digueren tarnhá el vigilant i Räaidament fou recollit pels seas
el qual mira tots quatre costara. Una el sereno.
companys, que el tiraren dins del cmmés erina. a la Rambla de CanaE l s agento. sereno i reabrir. " rep xe que portasen. Es produi un intens
Moteje, a conseqüencia del qual resultaren trencats tres vidres del trarnV;4.
L'endemä fou trohat el cadáver
d'un honre c' remar al pont del Dragó.
Immedialamint la policia sospitä que
es tractava de landividu ferit en el
tiroteig del cartee de Marina, com co
pogué comprovar despees. De totes
maneres caigueren tino des perquè el
mort íos identificar. El dia 22 de febrer, la propietaria del pis del correr
de Cabanyes, on vivía de rellogat Raid Arnau, el reconegué. Peró el niateix dia que el mort fou reconegut,
uns individus s'enduien de la seca habitació tots els seus papers per tal
de dificultar les . recerques de la policia. Malgrat això, jets els esbrinamenta pertinents, el dia 7 de març
eren detinguts Josep Granero, Valeni
Cardona i Pau Pasqual. Tots tres es
coniessaven autors de lantent de sabotatge al tramvia del carece de Marina. Digueren que la realització danar, amb el qual quedaren per trobar-se al Parallel, cantonada al careen de Sant Pau. Allí trobaren- tres
individus mis. Que havien muntat tots
cinc un auto, marxant en direcció a la
plaça Monumental, on baixaren del
cotxe. Que feren parar el tranivia i
El públic davant la Banca Arnüs, després de l'alarma que produí la mort que hi pujaren, i que al mateix temps
de Pordenança d'aquel' establiment bancari
s'havia entaulat el tiroteig, i pujaren
a Fautotinabil que els
portat
tetes, hi hacia una parella de guär- oberta la porta, que fou a destralades, fins alli. Tots coincidirenlluvia
que Arnau,
dies de seguretat, i l'home s'hi adregä s'adreçaren al primer. Abans d'arribar greument ferit en el tiroteig, mena
corrents. Els digué que acabava de al despatx del director hi ha una ansentir alguna trets, els quals Ii sem- tesala, al final de la qual hi ha un dintre el cotxe. Que ello tres havien
baixat al carro- d'Aragú, i continuahlä que havien estat disparats a passadís que va a parar a l'escala per ren els altres la seca marxa arnb el
l'interior de les oficines de la Banca. on es passa a la sala d'operacions. cadáver
de l'Arnau.
Aqutst borne era el porter.
En aquell lloc era on hi havia el
Granero samba resulta ferit en el
Tot aixó succeí arnb molla rapi- mora A treta, al portal de l'ante- tiroteig, i és cura ell
/tutela en un
tiesa. I mentre el porter, que s'ano- sala i del despatx, hi hacia unes ta- pis del carrer de l'Aurora.
Pasqual demena Joan Ferrer, donava compre als ques que semblaven de sang. A terna claró que fou un deis que
anà a casa
guardies dels dispar, que sentí, per hi havia molla runa i dues bales de l'Arnau per endur-se'n
els seus
la banda del carrer de Rivadencyra aixafades. A la cambra no es notava papera.
sortia rordenanea anomenat Manuel senyala de desordre de cap mena.
Uns dies mes tard fou també reAusin, el qual dique, igualment que
Al despatx del director veiérem un conegut com un dels que prengueren
el porter, que havia sentir trets a impacte, a tres pams del cadiral on part en l'acre de sabotatge Josep
Patente de la Banca.
aquest acostuma a aseure's 1 a l'alejen, Barriendos.
Fou trames un avis del que suceda del cos.
• s
a la Comissaria General d'Ordre PúAl costar del despatx hi ha dues
blica on fou disposat que acudís al habitacions. El sofã i els cadirals esA l'acre del judici els processats ne(In establiment una secció de guàrdies taven en desordre; la catifa, dobletot el que halar!) dit eut les ceceo
d'assait i agents de vigilancia, amb gada fina a la meitat, i posada des- garen
Vordre de voltar Després de sota la taula. A terra hi havia un declaracions i que constava mi el sumafer-ho, el porter i Fordenanea, acom- tros de cnnent trep;tjat. Al Passadis ri. Digueren que ells no havien estar
panyats d'uns agents, pujaren al pri- no es veien senyals de res. Tampoc els autora d'aquel sabotatge, i afegiren
mer pis de redifici. En arribar-hi s'a- no se tihi velen a la sala ¿opera• que si havien declarar el contrari d'alxn era degur als maltractaments i a les
donaren que hi havia els mobles
cions, on fou trobat el mort.
diverses habitacions en desordre. Al
En aquest Inc
l hi ha tuna porta que amenaces ¡ coacciono de que havien esCostee de l'antesala del despatx del dóna al carrer de Rivadeneyra i unes tat objecte a la Comissaria General
gerent, senyor Saulins, hi veieren cine cabines telefaniques. El cadáver esta- d'Ordre
Preguntar pel president, Jusep Graitneactes. Al silló del dit gerent hi va arramba t a la paret i prop de la
trobaren un revólver 1-Ii mancaven porta. Eslava decantar cap al cantó nero ea negá a contestar a tot el que li
preguntava
aquell referent al fet (aun
sis camilla i havia estat disparat feia esquerre. La ferida del no:5 no se li
veia. La sang estava acampada tam- a protesta d'haver-se-li designar un. 'lepoza estona.
tras el qual ell no havia escollit Afegi
Baixaren a la planta baixa, on hi bé ca p a aquella banda. Al revólver que
no calia un Herrar d'ofici, car el
ha la sala d'operarions, i trobaren es- que tenia a la rnä mancava una bala.
Al, mom ons del mort es veien res hacia d'informar-se del que deis el
tés a terra, mort, l'ordenança i alhora
suman, i corn sigui que el nomenament
cobrador de la Banca As-eh Blanch' i unes taquea, equirenatiques i Ares de d'aquel] havia estat fet d'una manera
Vilaró, de quaranta-dos anys, domi- petites de sang.
precipitada,
no havia tingut temas de
AI coi( tenia una esgarrapada sanciliar al carrer d'Aragó, 575, primer
fer- ho,
pis. Immediatament fou avisar un guinosa. A la butxaca de l'armilla I. • Despr5 de Granero declararen els
metge, que, en arribar, no pogué fer foren trobades dues pessetes amb vint
testimonis.
altea cosa que certificar la defunció centims.
del dit ordenança. Por després hi acu(Corftinuo a lis litigio» 3, col. 4)
(Contiene e le pdo. 6, rol. 3)

Diumenge, a la
fou trobat mort

Banca Arnu

s

un ordenanca

Madrid, 2.—S'ha celebral l'ante de
clausuza de l'aasemble a de constitució del nou partit republica d'aguara
amb la fusa?) d'Acció Republicana,
partit radical-socialista independent i
Orga. A les sis meya 20 han arribat
al local on se celebrava l'assemblea
del partit d'Esquerra Republicana els
rienyors Manuel Azaila i Marcent
Domingo, els guata han estar rebate
amb visques a la República i a lea
Constituents.
El senyor Azafia, després d'ocupar la Presidencia, ha pronunciar
el següent discute:
Amics i correligionaria : No ¡so
tardat a presentar-se el primer otoment dificil en que la vostra confiança
i la rostro generositat afectiva arnb
la meva persona política era crea. Nu
será aquest, segurament, ni el sitia
difícil i, naturalment, el me! asprt.
Tinc dret aquí a que jo us digui
unes paraules glossant actuara magnifica assemblea republicana. 1 vaig
a procurar fer-ho breument cense
sortir-me del que dernana l'ocaaió, que
a mi em sembla, que mis que entretenir-me en explicacions de programes ni en determinacions de táctica
política, que estan expressades en l'ideari del partir i en la declaració poatice. que beis aprovat vosaltres,
ve més al cae fer una afirmació de voluntat que posi segell fezvorosissim a Feote de cordialitat i
defusid i d'organització que aqui s'ha
celebrar, i expressar les Unja generals que presideixen el riostra espetar
en emprendre la democracia repubacana espanyola una ruta nava. Que
jo agraeixo el que s'ha let amb mi
aquesta tarda, elevant-me a la Presidencia del partir d'Esquerra Republicana. no cal que us ho digui, 9(3loretut perquè no trabarla paraules
adequades a la profunditat del oleUr
agraiment, a l'estímul que per a mi
representa aquest hormas canee que
acaben de concedir-ne. Hollaría com
cap altre dels que hagi pogut donarme la mena vida política, siguin
no de responsabilitat directa davant
l'opieió pública. Honréis i estimulador
cont ca p altre, perque ve d'un acre
espontani, generös. Iliure, desinteressat de la democracia espanyola en
la qual cap especie de comprando, de
Iluirnent, no ha pogut indu j e a semblant
responsabilit at per a mi. (Aplaudiments.)
Pub fent jo aquestes protestes de
gratitud i callant una vegada mes el
rneu compromis de servir millor a
través de l'organització del partir al
qual avui pertanyem sota, contrariant voluntäriament un coy mé.a, m'obliguen i ho adinero el que en un
moment de tranquillitat i d'egoisme
hauria volg-ut apartar de mi, i adquirint jo una vegada més el compromís
de servir els meus correligionaria i
amb ells el règim republicà i amb
règim republicà la patria republicana
espanyola fent jo aquestes declaradona.
Mbaureu de permetre també que
din/1i unes paraules amh absoluta Ilibertat i expressi quin és el veritable
estar de mi mateix en el dia d'asma
perque només parlant amb la ruda
claredat que jo acosturno, i de la qual
tomé, beneficis político hem recollit
rota, U 5 vull dir als qui m'escolteu
benèvolament que sols parlant amb
arruara claredat podrem partir des
d'avui cap a horitzons clan, i saber
on anem a parar i amb qui. No a
un secret per a ningú, arnics i correligionaris, almenys, no és un secret
per als republicans que en aquests
setmana passada han estat en con.
nicació Inés directarnent amb mi; no
és un secret que jo hauria preferit
que m'haguessiu apartas per a aquertes funciona, de presidir el partir nou.
(Continua a la pàg. 3, col, a.)
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tori contra diversos
personalitats
Parla — El procurador de Dijon
va rebre des enrera una Iletra CO la qual
se ii demanava la concessió d'una entrevista per tal de portar precisions sobre
l'afer Prince. Aquest senyor signava
H. V. i abans-dallin es presenta al magistrat Barra. Poqua declaracions eren
esperades amb tant d'interès i poca testimonis havien estat o8jecte de tanta
sollicitacid No solament, durant semana eta periódica barba testimoniat el
desig de vettre rineonegut, 5in6 que en
el ¿arree sopar del* rearesentants de camere, un orador va ¿emanar que el seu
collas sortís tic la seva reserva
El semen. H. V. no va ras decepcenar. Heu, acl el me digné:
a —Anant en automdhil de París a
Itfaeon, el 28 de febrer <lamer, retan
fon arribat a l'altura del pont de la
"Comhe-aux-Fées" va tenir la desagradable sorpresa de constatar que el ra e
-burantesvpoc-I.El
era desert 1 en mire en aurnmabil
aturat pros d'allí vi baixar del seu
cotxe 1 s'apropä al crean aturat arnb la
intenció de ¿emanar al set, Pretsieturi un
favor. Perd després d'un cop d'un a
l'interior, va veure que no hi era. H. V.
ea amarar el cobre i va veme, no sal)

pr odus
s ts t editpes‘ de
dien
env
ite el ts ddeifer
la premsa ¿'Espanya Vacad del darrer
Comell de Minstra sciare l'augment de
cinc céntima en el peal dels
El ministre d'Indústria ha tractat d'ex.
plicar aquell acord, que és en definitiva
l'ajornament de tota solució, en una extensa nota destinada principalenent a contestar unes observacions molt encerta
. des
de El Sol. que és el diari que amb mis
d'encert ha tractat sempre mamad
qiiestió.
EI cas és, regona expliquen els que
han tingut una intervenció més directa
en l'afer, que el decret arbitral fixing
en quinze cèntims el taren dels diaria esti'
redactar, pasar en net i a punt d'ésser
motmes a la signatura del President de
la República des de fa proa de dos mesos. En reabras. el ¿mera eslava ja preparar, can a fruir d'un treball minuciós

e armriO;.t Tot
lauf ea rtivne
e zdB
tem
s P.
elts que
d haMninpa
isrtelarit
amb els ministres del Govern actual sabien que l'acord era unànime. tense altra
excede, que la del senyor Samper, que
cono a ministre d'Indústria hacia d'autoritzar-lot pera, com que es tracta d'un
ministre qtre no ha tingut la sort de demostrar un gran lluiment en les Miestions del seu departament, era a-aloe enta que el decret sortiria autoritzat per
la Praidencia del Cometa aerqua el sentsi -mai
ocrlil.eorroux era el decidit a pu-

Tot estava preparas, pet que es diu,
penalti el decret pogués comenear a regir el dia primer d'abril. i per aquest
motiu, es va portar al Consell darrer;
pera el ministre d'Indústra va fer valer
la seva competenca de jurisdicció, que no
precisament competencia perional, i
va recórrer a un procediment molt sernblant al dels Ajuntaments d'altera temps
de fer deixar damunt la taula un dictamen a l'hora precisa de prendre un acord
definitiu. El cert es que, amb disgnst
de tot el Govern. va quedar ajornat
el problema, amb el pretext invocar pel
ministre de necessitar majors estudia i
aclariments, per al qual objecte s'havia
de nomenar una Comissid encarregada
fet .de demorar indefinidament la be.
lue16.
El que sembla eme ti eausat mEs estranyesa en tota aquesta història ke que
, el senyor Sarnper haga invocar contra el
desig de teta la premsa política i independent d'Espanya l'oposició d'una determinats interessos particulars que no
representen dintre de la República cap
organització política ni d'altre ordre fora
d'un simple negoci de carácter privat
1 la gent es pregunta, sense trottar la
resposta, com ha natal possible que malgrat la vida anguniosa de la premia i la
necessitat de la República de comptar
amb el seu altea el ministre menys brillant de l'actual situad(*) a'hagi atrait
impunement a fer deixar damunt de la,
taula un decret que expressa la voltmtat unánime del GovernTempo espera hi havia co aquesta
qiiestió l'oprnició aparent del parta socialista. De fet, els socialista creien necessari naugment del pren dels
motivar per l'augment considerable del:
Ventura, Lilas "Carbono", un dele cost de producció, pera ne s'atrevien a.
acumts d'asesesinat del maestras prendre la responsabilitat de decretar.:
lo per raons partidistes. Sabien cine ell
Prince
rapr
de ceonnseideu
diar
co
mi udoel feueu
ii dpeartpirt opsalgaanda
com, an borne cine sorgia 1 es dirigfa
de
les
carregues
econó_miques
que
requenecalir
on ell era. Aquert homo el va
duna manera brusca, i a la seva demanda reix la necesaitat cada dios creixent de la
de carburant II ve contestar sense com- informad& i del comentara de la Ce"pliments que f.... el camp. Gairebé si- plexa actualitat mundial, i en aquest
multaniament, H. V. va retire venir dos sentir, agiten diari, qee com a full politic és perfecte. no podia servir de model
homes més.
—Que vol aquest? — va dananar un per a fixar un preu tomé de senda.
perque, amb el preu actual. en celada'
de
amb el de cost, és el eme es a-en mis
11 11. es; volta essancia.
cae. Pera. alai i tot. els socialistes es
Molt rapidament, el trio va Pajar veuen obligar, a fer CONedel en ele
al cotxe. que va partir a tota manca tea de propaganda del partit sempre que
en direccid a París, mentre H. V. sen velen fer millones en els semi tallers
terna a Dijon. Pecó H. y. Va veure d'imprenna. i els dirigents havrien pretambé coses preciosas : la marca del ferir que un Caneen tense la cesa responcotxe i les egracteristiques fisionómi- sabilitat, resolent corn a àrbitre aquest
nula dele trea curiosos automohilkes problema. hagués decretar l'augment
g eAguces detalla no han estat cómunicats rieral de preu dels diaria, perquè Es molt
a la premsa.
mes correcte obtenir el concurs econòDe totes maneres se sap que H. V. mic dels lectora amb el pagament dart
sera acarat amt) el barca Venture i petit augment de preu que demanar-lo
Spirito.
com una almoma en conectes de Pro(Conlleva o 15 p)g. 7, rol. I/ paganda.
A rondara de l'actitud dels socialista,
els pocs interessos particularn que com p
la-renapofitsdlcuare
premsa política 1 de les angúnies econdmigues de la gran premsa d'informació,
la mis barata del món, van prendre posicions contra l'augment de preu per evitar una competencia que creuen que no
podrien resistir si els diaria de millar
qualitat arribessin solarnent a cobrir
seves enorme' despeses.
Es dificil preveure amb quina combi.
nació sortira el senyor Samper, collahoradar decidir de l'oposicid, el dia que
es vegi obligar a proposar la solució que
ha dit que volia estudiar. Pel que diu,
sembla que considera que el valor real
dels diaris depèn de la guantitat de Paree
que usin. Dei contingut gas Fa el que
oositivament costa car, sembla que no
en te cap idea, porqué tampoc 9,7 en tencta els seus assessors. i no la gaire pos,ible improvisar un criteri agora si chaguiés de determinar el preu dele diaria
pel que realment valen, a ludid de persena competents, el naper sera el de
menys. perd aleshores caldria caure en
l'absurd de constituir un jurat que daddie en cada cas, del qual manifeeta.
ment ne podrien formar part el Mi«
Samper ni els !tus omite,

El discurra de Martínez Barrio
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LA PUBLIOITAT

Les Lletres i les Arts
NOVEL.LISTES CATALANS

Domèneceuansé

rá de les cadenes de la familia i de les
convencions socials, Guanse anuì la sera
narració a Tarragona, i ens dona unes
belles descripcions de la ciutat. Perb la
pintura de l'ambient ¡ el dibuix dels personatges secundaria no el distragué pas
de la figura principal. L'autor s'hi extasia, clirieu, i es complau en els Milites
i en les flamarades de protesta que encenen l'esperit d'aquella noia frágil i que
la fan alternar les defallences i eis projectes d'evasió i d'enviliment amb els
penediments i les angoixes. En aquella
Eva dissortada, Guansé ens coposa tons
la tragedia de la dona inerme davant
la vida, sane prou resignació per a
privar-se de la seva riet de joit ni
prou fosca per a saber triar fredament
la sera conveniencia i organitzar-se un
non sistema lägic d'habituds i necessitats. Q1121 Eva abandona el sea reces
tarragoni per a venir a t reballa * a Bar
-celona,dvésrpima
S'abandona a lea temptacions facils
la vida luxosa de la ciutat, cau
pidament en els braços d'un professional
de l'amor, a quan crea trobar la sera
salvació suprema en l'amor de Carles,
l'hom e que desretlla la erra anima adolescent a al qual retroba entre la gernació
ciutadana, eh li ha de revelar, d'una manera tregica, que ell tcruhe s'lla encilit
¡ ha estas vençut en la Sera Ilista amb
el nión. Eva, perduda per la vanitat i
l'orgull, s'enfonsa miseriosament en la
mar de la vida.
Ja he indicat cnm l'estil de Guarae
sap adaptar-se a l'ambient i als episodis
que descriu. En Les cadenas d'Eva reir
a crear, sohretot en la figura de la protagonista, un dele personatges mes lote ressorts i originale de la novena catalana,
no masas rica co siluetes temenines destaca lee,
Rafel TASIS I MARCA

He tingut alguna regada l'ocasió d'as.
seguras que Domènec Guanse, si no
traía la seva vocació i les seres factiltats, seria un dels nostres novellistes de
mes empenta i imaginac ió, i que les sales obres podrien, per les seres qualstats particulars, interessar un rast públic, sense perdre mai, però, la dignitat
¡ el to. Tos i que, fina ara, Guause
només hagi publicat una nos-eta !larga,
Les codeases dEis, mantinc Sense variació les meres confianzas i incloc en
aquesta mena d'inventars de noveHistes
el nom de Fautor de La Venus de la
careta, mes poseer per l'obra futura que
ens deu que pels Vibres que ha publicat
fins a la dala.
Una nosideta de Domenec Guanse,
La rasa, assolia un premi en un concurs
i era publicada per la caerciú "La NoreHa Nora". Era un bou inici, i les
caracteristiques essencials de ¡art de
Guansé, la gracia de resté ¡ el romanticisme dels arguments, s'hi revelaren
, clarament i feien retenir el noni de l'autor. Després baria de %enir La Clínica
sk Psiquis, que inaugurara la serie de
temes morbosos, estudis d'aberracions de
resperit o de misèries de la carn que
havien de trobar l'expressió més original en dues de les novelles curtes aplcga des en el rolum La Venus de la careta: la que donara titol al ¿libre, duna
inspiració entre Poe i Villiers de lisie
Adam, a Gargolcs, en la qua l el no n
prou la monstruositat grotesca dels
Personatgess i deis sentiments.
Malgrat, però, aquesta complaença a
evocar patologies morboses, i potser precisament com a motiu de la inspiració
n ovel esca de Guansé, en la qual abunden els crims amorosos, les marta misEls llikpeii nous
terioses i les passions desesperades,
dem classificar l'autor de Com vaig osso ssinar Georgina com a un románric,
"Jacques Arnaut"
que duu les reacciona de les figures vioPer LEON BOPP
lentes i torturades que es cornplau a
imaginar fins als extrema mes insälits.
Els ternes esdevenen trägics potser a desUna part, la millor, del Ilibre de Léon
pit de l'autor, perquè les passions del, Bupp és la novena d'un novellista. Jacprotagonistes deriven fsialment en ei ques Arnaut, escriptor, es proposa reacrim o en el suicidi. 1 tumbé és román- litzar una obra ambiciosa : no la notica aquella cierta d'evocar ambienta %ella d'un borne, binó la novela d'un
exótica, escenaris sumptuosos, palaus de- món % jet a través dels ulls, de la psicoserts illuminats només per la Huna, festes logia i del temperament de s et o amit
sensuals i galante, i en centran a tat personatges-subjectes irreductihlement diaire, esfumes sen-dides i carrera tene- fercnt s. Ent r e la vida de Jo-que; Arbrosos. Per excepció, Cara i crett es naut i la seva obra s'estableixen uns
desenrotlla en un ambient familiar, i els misteriosos corrents d'influencia
personatges són tumbé, diríeu, a pen tercanvi. Amb una destresa admirable,
pla amb vosaltres. ha, això sí, passions Leon Bopp ens fa veure com l'obra acculpables, pesú tot té un to de norma- tua sobre la vida del novelliata i com
litat que no és gens corrent en l'obra de els incidents d'aquella vida es deforGuansé.
men per reviure, sublimats, en robra en
Els contes de Con vain assassina marra.
El problema que Jacques Arnaut es
així
com
la
naveta
que
obre
Geor9 ina,
el llibre, confirmen totes les caracterís- posa deliberadament es el problema de
tiques de les obres anteriors del seu la personalitat. sPot un novelista transautor. ;Quistes troballes de psicolugia formar-se totalment d'un llibre a Valtan justes, peres entrernig de les fama- tre? Segons Arnaut - o Bono -, resbits i els quadrets romántica, no aún pondre d'una manera negativa es simaquella deliciosos Joutitut... , El vestit i ple rnmenticiame: canviar de temes, de
El rus! Hi ha tumbé dos o tres emi- sensibilitat i de formes de pensament
tes dialogase que indiquen que llar autor als només una destió d'interés cbsmic
esta prou dotas Per a córrer l'areututa per a la vida i, en darrer serme, d'hadel teatre. Encía tard oral, per exemple, bilitad De fet. Laos Bopp creu que
Imaginen ben fáciiment al damunt de aquella coherencia que higa les obres
les tenles, amb la sera melangia tan successives d'un escriptor - coherencia
que ha estat sempre com una forma de
afinada.
sinceritat - is una limitació - inconsDesprés dels emites i les nouvelle:
via de venir la naveta. (1 ara puc dir cient. ei es vol, però efectiva - de roriginalitat, fruit d'aquella inercia misque, pel meu concepte, una nmella
de tenir unes dimensions minimes i teriosa que fa que la vida totjust en
ocupar, ella sola, tot un llibre; exigèn- eaml de realitzaei6 es deixi informar
cies materials que potser no tenen res per la vida ja realitzada: Es a dir, ina veure amb la qualitat de les ubres, sinceritat profunda.
Leen Bonn vol animtalar aquesta paperò que eIs donen un cos i una unitat que s'ajusten a la mera idea del que sadera amb reremple de la neterria diha dieses una novela.) Les cadenes rersitat de l'obra d'alguna grans genis
d'asa va tenir la desgràcia de néixer creadora. Peró la diversitat de l'obra
en un moment de depressió del !libre sl'un Balzac 0 d'un Bocine, per exemcatalà-moment, perú, que es prolonga ple. e , tä tota a les superficies; seta
tant que fa creure que ja és una ben armella diversitat actuen unes constants
inflexibles - constante que. al capdasensible normalitat-i no conegué l'exit val!, actuen Adhue al forte de l'obra
mes
ni el ressó que mereixia, I airó que dienersa i sliverea riel parodi
sta. Per alGuansé envestía en aquel l llibre amb tra banda, 'Leen
RATA no reix nuan initms perfectes dote de narrador uns epi- tenta d'illuetrar artísticament
el sets punt
sodis ¡ uns conflictes que havien de des- de vista. El fruís de reefere
(Teles
vetllar suggeriments ben forts en mol- de Jacques Arnaut a6n sis noveles,
e,
tes lectores, mentre plantejava amb tota crites enerees ivament a partir de eis esla seca cruesa el problema de radas,- tate d'esnerit diversos - ccli, paesih.
Sació de la noia a les modernes exigen- amor, fehle sn. etc. - Leen Boots en recies de la vida. Poseer per ter més vio producir cinc. reduides a dimensions
el conflicte d'Eva i per fer mis versem- d'hieteries eurtem. Deixant ele banda tot
blant aquella espera dolorosa i corsesa- allis ntie es mira conmosició i fantasits.
dora del marit desconegut que l'allibera- les cinc histäries demortren, precisa-

ment, la tesi conträrla a la de llur autor. Els elements permanentt hi 36n obvis i la unitat de la personalitat
manifesta amb una evidincia encara rotunda.

Dimarts, 3 d'abril de 1934

simplement guardador de les coses mis
M'U al nostre esperit no s'ha de deiXXI de subscriure a *sueste revine.
* 23 d'abril h la diada assenyalada
per a l'aparició de la Reviste de Cara
funja. Adreceu-ros, per a informar-vos
de les condicione de subscripció, a Tapinecia, lo (Llibreria).
* Una novella barcelonina. - Ho
él la que acaba de publicar Maurici
Serrahima amb el tito! de "El Principi
de Felip Lafont". Amb una mena de
suavitat d'emoei6 dintre una lleugera
punta d'humor - que fa pensar en una
possible influencia anglesa - i amb un
estil pl9ner sobri, fa viure els seus
personatges en la Barcelona actual, sense descendir, per6, el to pintorese
* Diada del Vibre. - Per la Díada del Llibre sortiran tres obres noves d'Agustí Esclasans: "Ritmes- tq34"
(versos), "Miguel Angel i altres proses" (contes) i "Segon Llibre del Sintema "(crítica i política). Aquests tres
libres, que inauguren les publicacions
de l'anomenada Escala intelectualista,
seran elegantment editats, i es vendran
al preu de cinc pessetes cada volum.
Feu les vostree comandes a les llibreries principals.
* ExPosici6 Nacional Espanyola de
Belles Arts. - Al Circol Artístic es
reuniran els espanyols artistes que han
trames obres a la próxima Exposició
Nacional, demà, dimecres, dia 4 d'abril,
a les set de la tarda. En aquest :tete
són invitats tots els expositors , per tal
de donar-los compte d'un assumpte de
cabdal transcendencia per a aquests.

Revista de IPremsa
L'endegament de l'ordre
públic

se
L'OPINIO
Recomana de no adormir-se sobre els

florero:

¡Quina llästima que fins ara hom
no hagi emprès seriosament acl la
yilestio del turisme! Existeixen al
món famosos indrets d'atracció del
turisme, on no hi ha reunides tan esplendides condicione corn a Tarragona. Tarragona, clima plàcid, ciutat
marítima, amb una mar i un cel meravellosos, amb un paisatge finissim,
amb muralles històriques i impressionana, amb monuments, moneas i restes arqueològics on el sentiment, l'art
reruclició troten an deliciós objecte, ha romàs anys i segles gairebé
oblidada dels qui es dediquen al romiatge i a la contemplació d'aquestes
coses. Fóra imperdonable i vergonyós
que, ara que el gran turisme es una
de les indústries modernes de rendimento nléS positius, als tarragonins no
ens llagues entras el delit 1 la pruija
de veure que la nostra cintas i els
nostres encontorns són indrcts d'obligada visita per a aquells turistes ente s os, de gust, i verament universals.-

un nombre hueco, una de esas "palabras vacías" que dicen los filólogos
chinos y que dirán los republicanos,
a quienes se trata como chinos.
Rescatar la Rep ública para el ideal
republicano y desde luego situarse
contra unas Cortes que hoy sólo pueden interesar a la Iglesia y a D. Alfonso. El asunto no es a lo presente
cosa de izquierdas o derechas republicanas. Es, por modo clarisimo, de
republicanos y de aniquiladores de :a
República. Si éstos, por sí o por mano
ajena, han de seguir su obra de menarquización del régimen, que lo hagan dando la cara, sujetándose a las
consecuencias, no pretendiendo pasar
SU matute bajo la bandera de los tres
colores. Sí; que lo hagan, si se atreven. Pero, en tanto, quien no quiera
una República con las ideas, los usos
y lax aspiraciones de un Posada Herrera, tiene bien claro su deber: abogar encendidamente por el rescate de
lo que no vino a ser hoja de parra
de cosas podridas mucho antes de
abril de 1931."

"Potser una de les actituds del senyor Lerroux que mereix aplaudiment ha estat el negar-se a secundar
el desig del lides de la Lliga, que ens
privessin de regir el nostre ordre púQuan encara no ala esvait, en els
blic, Per força el Cap del Govern de
nostres diaria, el record - concretas en
Madrid devia confiar en una restanforma de comentari - a la bella avenració del seny dels catalanistes deitura de publicar conjtmtament sis volums
guerra en aquesta hei de comandade la collecció Els Nostres Cldssies ment, si no és que l'esglaiava de ferportada a ternie fa un pareé de mesos
se'n cárrez ell nutria. Ara, ter macar;
- l'Editorial Barcino ve a sobtar-nos noentera. seria catasträfie.
vatnent amb Enfrena de deu Iiibre, de
L'un amatent dels encarregats de
temes diversos, i d'un interés indefala
fundó policiaca és indispensable.
llent
Peques hoces després d'haver donas
Arui mamé, volem consignar-ne llar
el top que aquests dies ens ocupa pee.
aparició, deixant per a més enclavant la
ierentment l'atenció, la Direcció
recensió de eadascun d'aquests llibres.
Transports militars ha denuncias la
Els Trabadas, magnífica antologia de
desaparició de dos obusos del vagó
la literatura proreneal de l'epoca chasque
els portara. Són de gros tapian)
sica; Es el volum 2 de les Crestainaties
La pena de mort
i tenen una force explosiva enorme.
Barcino. A. Serra i Baldé hi recull els
EL LIBERAL la comba. Dio que no
Veiem , com era de suposar, cona la
La Hisenda i les Obres
noemes mis caracterietjce de Bernat de
vitalitat de l'extremisme es ruante és cien:play ni correctiva:
Ventadorn, Bertran de Born. Arnau Dapúbliques
amb
els
perills
immensos
que
el
caniel. Guerau de Bornell, Jofre Rudel,
"Si la pena de muerte se establece
racteritzen, Contra la morbositat so- cuando baja la marea en el mar reBeatriu de Dix. Guillen, de Berguedl,
EL SOL di, a que no cal sorprendre's
cial cal insistir en el cansí empres. vuelto de las pasiones politices y so- que Cha eais italistes esponyols-que hi
Rimbaut ale Vanueires i altres famosos
Repressió de toses les organitzacions; ciales, se deduce de ello que todo es els nuéo interessals-es niostrin sedosos
trnbadors, i els illustra amis una traducprohibició
de les publicacions que in- debido a tan extrema sanción penal: davant d'uns ay-sus projectes d'obres
ció al catala moderas i amis extensos co* Caes. - Un grup d'amics i admentarle i notes.
miradors del pintor Gaspar Camps i dueixin a la delinqüència; aplicació pero si coincide con el momento en bliques que poden haya estat concebid::
Les idees literarier en la 1bn/zis-enea Junyent han acordes ofrenar-li un ipat enérgica de les Lleis especials per a que la marea sube, entonces la cri- sense base financera.
reCatalana. d'Octavi Saltor ("Aasaige i d'homenatge, el vinent divendres, amb aquests crims. Que ningú no vingui minalidad se salta a la torera el Có- cord de la Dictadura, les conseqii‘Mcic
Monografies de l'Editc,rial Barcino". motiu d'haver-li estas concedida pel go- amb protestes de tala esquerrisme, digo penal y cuantas leyes de excep- ecandmiques de la qua!, amb els ¡las
vol. 3). Lauter hi tracas dele temes que vern francés la condecoració de les per tal d'entrebancar l'actuació del ción se promulguen contra ella.
fantdstirs, paguen, asan encara:
han ocup. t a-nb preferencia els literata "Palmes Acadèmiques". No hi ha club- Govern catalá. El que actui així no
La consideración fundamental es la
"En ese respecto, pide Unión EcoEs altra cosa que un encobridor dels que antes hemos hecho. Los bandidos
catalana d'Aribau end. Sens dubte ee
te que a l'esmentat acte es reunan condele pises ess tillis seriosos que la ce- gregades les seres nombro-ea amistosa delinqüents enemics del país 1 dels de ayer y los atracadores de hoy se nómica que el plan orgánico de obras
públicas
se forme con el asesoramienciutadans.
Els
bornes
dirigents han juegan la vida a todas las horas. Y
lehració del Centenari ha provocad
donades les simpaties de l'homenatjat. de respondre a les insinuacions
d'a- no es mucha la intimidación que pue- to y cooperación de los elementos
Obres de Mali,, re, volum Y. Comproductores,
trámite que quedará perquesta mena, mostrara als enternits da ejercer sobre ellos la pena de
ta ren les següente obres: "El senyor
la nieta de les victimes caigudes din- muerte. No cuentan con los tribuna- fectamente salvado si dic ho P lan es
de Peureeaugnac". "L'amor metge".
sometido al nuevo Consejo de Ecotre el règim actual.
"El metge per força " i "El malalt
les ni con los códigos para nada.
nomía y en ese Consejo tienen reHa estat demostrad a bastament,
Ejercitan una "acción directa" con- presentación los
ginari". La traduccie dt d'Alfons Mi- EXPOSICIONS D'ART
productores, como es
que dintre la policia hi ha tons flan- tra el orden social establecido, y cuanseree. Es el volum te «"Els °hesita del
cionaris. Si en resdevenidor no s'apro- do se encuentran ron los agentes de de suponer.
Mita".
Pero no es extraño que desde ahora
Obres de Mistral, volum II. Denla l'a- GALERIES LAIETANES fiten, la gent shn prendrà malament, la autoridad, lee reciben a tiros. y
com fe de justicia que s'ho prengui." mueren en la lucha antes de caer pre. surjan recelos en torno a las bases
cabament de les Membries i Contarelles.
CORTO CATALANES. 312
finencieras
de las obras en proyecto.
en la belliesima versé', catalana feta ner
sos.
LA HUMANITAT
1/ 1 17A1 ROLLAND
presupuesto ordinario presentado
Guillen) Colom. Dine la collecció dEls
La pena de muerte ne acabó con aEllas
PIRE BORRELL
Es
refereix
a
l'organització
de
les
faCortes
no es para tranquilizar
AL CAMPE vicsract
Classice del Món", porta el número 10.
ifa ¿pío constiUleixen la policia de Cata- el bandolerismo de Sierra Morena.
MATEO Pla
a nadie, puesto que descubre que no
Fue
la
Guardia
civil,
creada
expreCeses es fa un film, de J. Carnee i RiPALNIAROLA ROMEO
/suya, i dia:
se ha efectuado aquella preparación
Fine al 13 del torrent
samente para acabar con los bandidos,
baila, assessor tècnic del &imite de Ci"La nostra salutatió a les torees la que a tiro de fusil dial fin de ellos. de la Hacienda pública que es indisnema de la Generalitat ("CollecciA Popensable
para que el Estado pueda
que, no sabem exactament per qué,
Y esto es lo que hace falta: una
pular Flareino". vsi. oré. Interessant re•
han abandonar Catalunya i han pre- Policia y una Guardia especializada realizar apelaciones al crédito que no
eurrt de cinematografia.
ferit destins en altres llocs de la Re- en la persecución del pistolerismo te- dejen de ser prudentes y que cuenta
L'ern i nei,; del les/re ("CoHecció rePAPPINO DE GRACIA, 34
pública. La llibertat de tria era abso- rrorista. La Policia de Barcelona aca- con las debidas previsiones en cuanta
BOSCH- ROGERPintures
sudar Rarcine". vol. 1031. per Guillern
luta. Allà ells amb el seu determini. ba de copar una banda importante. al servicio de intereses. Se dirá que
Fin. al 8 d'abril
Dias-Plaia. Util resum que no deiraran
va a ser modificado, pero tendría que
Saludezn les forces que mareen. i sa- :Ese es el camino!
de consultar ele manta de la literatura
ludern- asid) assenyalada predilecció
1-la sido un hecho casual o res- serlo muy fundamentalmente para
eseenica. Va ithietrat nrofuseament
cordial - les nores forces que, des- ponde a una organización ajustada a responder a las necesidades actuales.
Resum d'Hist3ria riel Comcrc, per A.
de desfilar davant el President la vigilancia extraerdinaria que debe Y eso no puede esperarse. a menos
BUSQUETS pres
Maceres. Concisa i cnmpetent exposició
que no cambien mucho las orientai de cridar el seu "Visca la Repú- ejercerse sobre el terrorismo?
sobre el demenrotIlament de lee activitats
PASSE10 DE GRACIA, 38
blica!", han començat a prestar serSi lo primero, otras bandas conti- ciones gubernamentales.
merrantits a través del: temas (vornm
Noble. I °N'otea d'art
La verdad es que no se siente ea
vei.
Sabem
en
cadascun
d'aquests
hoPintura
PERE BADIA
nuarán atracando; si lo segundo,
de la 'Col-lo-cid Popular Barcino-].
a. FERRER-PALMA
mes nous, gent jove i disciplinada, un pronto se desplazarán los atracado- su debida intensidad s''°11 r ha sentida
Record: i Mieses de Cainliniva de
Fine al 12 d'abril
hasta
ahora el probler..4 de la Hadefensor del régim i de l'autonomia. res y caerán sobre aquellam otras rePan Pifesrer (vol . len de la "Celleerió
Saben, la capacitació dels seus caps. giones en que les sea más propicio cienda en lo medios políticos espaPopular %re ino"). Conté les r!egerin.
Sabeni el seu esperit i la sera: fe. I el ambiente y. niä., leve la peneCU- ñoles. Se supone que estarnos menos
&ion% Tarragons. Poblet , LIri,ha, Cermal que otros países, y no es verdad.
pernne sabem tot alai:. és P er,M sen
ción de la Policia."
rema. Mon ts errat. Vis'. Sant Minitel del
Por causas que no eon más. graves se
SYRA
en les noves-timunaplecofç
Fai. Sant Curas del Vnllee i
procediendo hoy en Francia a
Teialon 18110 ¡orces d'Ordre Públic de Catalunya
DIPUTAC/0. 282
Pel rescat de la República está
Viales vnlerns XII i XIII
ART I ORNAIMENTACIO
cortar
gastos dictatorialmente. L)
i pesqué tenim una fe aheoluta en el
JOSEP F. RAFOLE
Der i 120 (1.0 la "(leales:ele, Polutas Bar_
Hi
advora
HERALDO
DE
que
pasa
es que aquí nos hemos habiMADRID:
Govern de Catalunya. Fets recents
Pintura* 1 dibuiraot
e ine") Amt, agneste velOMIS M'eh araRePEL SOLANIC
''Y e510, no. Es preciso ensayar la tuado a un inconsciente "modus vis
importante justifiquen aquesta conbaA, Ii ouh'ira e id e r ra q est , nbra fa n:eRepu.lata fosa, eerneltete
fiança, aquest ensimisme. Recordem República, todavía inédita. Es indis- venda" financiero completamente arJAUME BOSQUETE
sa. Fu el XII' tse,' n.sens-e i el_
PIntures
la vaga de Ilum ¡ torea amase que la pensable que ealga del papeleo de 13 tificioso, mientras la producción se
.res 110'5 de Siria; en ei XIII, Turquia
Fine al 13 d'abril
cintas en patis. Fixem-nos en la solu- -Gaceta", donde se quedó enredada hunde. Sólo asi se puede tranquilai especialment Cnnesnsinoble.
ció de la vaga del ram de raigua. casi desde los primeros pasos, a fin mente proyectar presupuestos extra¡acosen en els èxits recents de la po- de que viva, de que actúe con sus ordinarios sin sanear la Hacienda preliria que fan prevente • raeabament, ideas propias y sin órganos mentir- viamente. Porque esos gastos de
més o menys pròxim, del "gangste- quicos. En suma: es imprescindible obras públicas son obligados y nadie
EL CORREU D'AVUI
risme".
promover un terremoto espiritual los puede juiciosamente discutir; pero
PETRITXOL,
Pintura
CAIIIPS-RIBeRA
Aquest entusiasme, aquest ensimis- para que se implante la República, requieren la reforma financiera que
* 1.
Foix , Inscb C ar8
d'abril
Fine al
me, no ha de privar-nos, pesó, de que a ello equivale, hoy por hoy, li- los dote de sólida base."
bone!! i 1. Ratis o a
Roen
viure previnguts. Cal estar-ne en tot brarla de la administración derechista,
eignaran ele textos s1 -1 l l ibre Rssinfuri6
de,
moment, cal mantenir sempre la se- en cuyas manos también se hizo polrai,Intirolo nue reirtirk e o nt ev • all. Per
renitat.
La tasca a fer és dura i tin- vo el régimen alfonsino.
la Diada del Llibse (ni
A Espatla no le puede bastar una
drà, possiblement, els seus alts i bai* La retiStn "Art". El número CONSELL D« CINT, 323 • Tel. 12084 xos_ Convé, doncs,
tot reiterant la República hostil a los republicanos y
Pintarte, Olbulsot, 011ares. Draliata,
veté de la prestigiosa revista "Art'', conostra satisfacció del moment, que no a los sentimientos de la nación repualirelle I Motliures
berta en gris, ha estas posas a la venda
ens deixern impressionar pels èxits blicana. Para eso, ¿qué más da 1111.1
Pintura
COMMELERAN
i repartit als subscri ptora Aqueas núCAMPI -RIBERA
efeetius ni pels aparente fracassos Monarquía? Y por eso hay que conGRANVER
Escultura
mero, que apareix amb la seva puntuamomentanis. La serenitat és l'arma cluir con este engaño semirreligioso,
LLAURADOR
litat tradicional, bellatnent imprès, conque pot fer més servei a Catalunya." útil únicamente para los que sacrifiExpelida repartIment
G. A.
té 96 reproduccions relatives als articles
can de buen grado Espata a Roma.
consarrats als artiates seaüents: "JoTarragona,
Hoy no hay República. Sólo existe
ser/ Monspou", per Rafel Benet: "Josep
ciutat de turisme
Llimona". per Joan Sus; "Francese
RENART
El DIARI DE TARRAGONA olla(',all", per J. Llorenç i Artigiee;
SENYORA:
Diputad& 271 • Talefon 18217
deis Verpcsieió arqueolbgica yue Orga- Totes les notes pregades
"El rintor per Joan MaNo deixeu de visitar la nost^a
EXPOSIVO d. OLIVER
nice; l'Oficina Munic ;pdtl dc Turisme han d'ésser trameses
tes: "Miquel Ferrer", per J. Cortés i Dissabte s'inaugure
• la nova Sale d'EnVida!: Rembrandt", per Jean
collecoid de Primavera I Estiu.
podelons de la cesa Renert Pesaos/cid de d'aquella ciutal, i dita:
2.atalä
i
abans
de
les
nou
Jacint
Oliver,
la
pintura
de
quel
ea
velE
"El Cartell", per Id.: "Lee Exposi"Després de Barcelona i Madrid,
Cada dia, de 6 a 7 tarda. Rambla
honorada per una elleeta coneurrancia, que
cions-Documental" "Nnticiari i Asitua- en tau t'atoo
gas 44 mareta. Pintura pot anar a les grans ciutats estran- del vespre, a la Redacció: de Catalunya, 16. Telefon 11249.
Usare". "Art" es el vehiele mea eficient ardida, que ha Interessant Ja el nottre geres, principalment a aquelles on
Corta Catalanes, 589, 1."
sensible, que up de lSi°otee d'en
de l'expansió l'art eatalá modern ar- pabilo
I que tant estima lee valore del moment l'Oficina esmentada té ja un reprereo del m 6n. Cap catalä antateur d'art o
Les d'esports, a Barban, 11
sentant oficial.
pessent

Deu Ilibres nous
de PEditor(al Barcino
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ELS ESCACS
Es ben cert que els escacs no tenen
cap detall que no deixi de produir una
Breó, i és amb l'assimilació dels ensenyamente que es desprenen de totes les
partides que s'arriba a eSSer un jugador
regular. Seguint, dones, en aquesta idea,
avui reproduím, comentada per nasaltres, una partida arreconada pel temps,
Fou jugada entre Berger i A. Norlin,
Pan), 2884, TE altes guatitass ecniques
i es una mostra de la Huila dramática
d'aleshores, en que tot eren combinaChane i no es coneixia ef joc de posició.
Aquesta partida es plena de paranys
"celadas", i deixem al lector que consideri per ell mateix el seu valor, tot
preguntant-se la categ oria deis jugadera
entice i llur discutida classe,
Blanquee
Negree
k. NORLIN
BERGER
PR
P4R
2. - C3AR
C3AD
C3AR
3. - A S C
Aquesta jugada constitueix la variant
berlinesa de l'obertura espanyola. Actualment esta en vega 3. ... P3TD, que
constitueix la variant Morphy.
4 - 0-0
CX P
3. - P4D
P3TD
En la partida Tarrachs • Lasker, Manie, soo8. continua ¡jai: 5. ... ese;
6 DaR, molt millar que TiR, ja que
es queda en llibertat de jugar la torre
co, ecinvingui.
CAD: 7. A XC, PCXA; 8, PXP, C2C
C3AD, 0-0; 10, TI R. C4A : s 1. Can
C3R: Is. A3R. CXC; 13. AXC, P4AD:
14, A3R. P4D ; 15, PXP (al pas).
A XP; r15. C4R, A2C; les blanquee ne
veden capturar el peó de 4AD, ja que

&Tres de 17, CXP, AXC; 18, AXA,
la jugada D4C amenaça mat i guanyen
peea.
La partida F. J. Marshall - E. Lasher. NOVA "York, 1907, continua ami:
4. P4D, PXP: a, 0-0; A2R; 6. .11,2.
C5R; 7, CXP, 0-0; 8, CA, Pan. etc
6. - A3D
PD
7. - P4AD
Aquesta jugada és caneteri etica de
l'ambient Taleshorea en que el que es
cercara eren complicacions.
A5CR
8. - P /PD
DXP
o. P 4AR
La partida Berger - Dr. C. Schrtild
continua ami in, P 3 TR, A4T:
ir. P4CR, A3C: 12. PCXP, AXP:
13, AXC, AxA: 14 , C3AD • AXC
r5. CXD, AXD; 16, CXP+, PM;
etcètera.
olla

aus -

AXC

PXA

C3AD
02D
Tumbé era a considerar DAR.
12. - TXP
0-0-0
53. - AsC
AXC
54 - DXA
CXPD
st. - D3R
Cal observar que ei C7A; 16, DsT
TIR
16. - TXP
A301
17.- TXT4
TXT
- C4R
llene acl que ele Manes no ~len
prendre el rival!, riegas a ,AXPT+
perdrien la Dama I amb la jugada del
text amenacen tgi, CxA+iguanyen una
pega.
RrCl
19. - TER!
ssvos
11, -

Una altra jugada de la categoria de
les anteriors ja amenacen C5A
I': 1T
20. - D3D
C4A
2/. - P3CR
D2AR
12. - R2C!
Amenacant CXA, ja que les negree
no poden prendre la T fent xec.
D3C
Ara són les negree que es <testan
d'una amenaça amb una ultra anienaça
23, ...... , TXC seguit de DXA.
23 - P3AR
TrAis
24 - TrD
P3 T
25. - CXA
l'XC
Aquest peó sembla debil m, per tant,
predeetinat a é.5 , er capturat. per:, les
negres en frisan la seva millar arma.
FI lector veta. amis quina finesa el negre el defensa de l'assalt dels blanca.
24. -

AA,

Ataca, i a la regada impedeix C5T+
i perdre el pe6 de 3A•
D3A
27. - ArA
A qualsevulla altea jugada deieneant
el peó seguirla 27.
PsCR, i ei
28, A XP, CXA, seguit 29, DXP.A+
eteetera,
PC
28. - Pea')
D3R
29. - P3TD
DrR
Maniohrant en busca d'alguna eembinaci6,
je - D4R
DI.AD
jr. - A20
imporlint 31,
D6A.
D2D
32. - D3D
Per evitar P4D.

D5T
33. - TtAD
DXPT!
34. - T7A
E) blanc ha vist que rúnica defensa
del mat es Tia), i, per tant, perdrien
tina peca. perä no ha previst la següent
jugada:
DXPCl!
Puix que si AXD; C6R+ i recupera
la Dama.
35. - R3T
DFC
Dic
- r4r.
37. - T71)
D3D+
38 - ORID7C
050-139 - OSO
45. - DIR
D2T
41 - A5T
P4I)
Aquest
defenrat indirectament
per ramenaCa C6R+.
42. - DrC
PeD
- D6C
04.- P3T
C6R
4S. - DsA
T4A
46. - D7R
fleta aci una posició molt interessant,
i per a mes claredat, la reproduim en
el d'Agrama següent:

A '

Mfflre,t,
w44

Si les blanquea juguessin co hice de
46, D7R, del text DXP: les negree continten: 46,
ESTAD!: 47, T8D,
P4CR-1-!: 48, PXP. i T4T mat, i si
45, R4T, C7C-1-; 40. RXP, T4T mati:
T4R
47. - D6A
Di AD
48. - DXT
DXT-I04D
49. - P4C
se. - 1:1XD
DXD
i guanyen.
* *
EL PROPER CAMPIONAT
DEL MON
Publiquen la darrera partida jugada
entre l'actual çampió mündial i el seu
pr^ - 11Mpte "challenoer" , Rogoljugov.
Blanques: BOGOLJUGOV.
Neure, Dr. ALEKHIN.
t. PAR - P4R. - 2. C3AR - C3.-\O.
3. A5C - P3TD - 4. A4T - r3D.
5. AXC - PX A. - Pan - P31R.
7. A2R - C2R. - 8. C3A - C3C
o. Da?) - A2R. - so. P4TR - P4TR.
it. 0-0-0 A5C. - 12 03I) - PXP.
13. AXP - CA. - 14. D4A! D2D.
15. TRIC - A3R. - 16. DIA - C)-0.
1". A3R - C3C. - 18. C4D - C4R.
19. D2R - P3CR. - 20. P3AR - AA.
21. DIA - TDIC. - 22. P4CR PxP.
• p xr - 24. C402R - A3R.
• Atol' - AXP, - 26. D3R TaAR.
17. A4D - RsT. - 28. C5D - Ai.b.
29. RIC - A3T. - 3o. D3CR! . AXC.
31. AXC - DC. - 32. D3AD - D6A.
33. CXP+ - Txc. - 34. AXT-DXD.
35. ANO - AXT. - 36. TXA A2C.
37. ANA - RXA. - 39. P3C TITR.
39. TtT - R3A. - so. R2C - R4R.
4 1 . T1CR - T3T. - 42. T4C - R50.
43. P4T P4A. P5T - Re.
45,
R6A, - 46. T5C - RXP.
47 . T30 - Txr. - 43. TXP - P4C.
TXP - TtT. - jo. T6CR - R41.
55. T6AD PsC. - 52. Txr-, .R5A.
53. T7A? • TiCR. - 54. T7D • P6C.

55.
- I';-C. - 56. T/CR - POC.
57. P6T ReA. - 58. Ti AD - Ti TD !
C:TXl:. - 6o. PC - T3R.
591 .. RP34c
6
Tauale'.
**
TORNEIG DE NIÇA, uy)

des daca rondes, i per ara requi que
comença de destacar-se es el que porta
el número 5. compost pels senyors Biller.

Fusalha i Musulen.
La novetat d'aquest Torneig ha estas
molt ten rebuda per l'afició. La Directiva de l'Esciscs Comtal Club ha rebut MOItes felicitacions per la iniciativa
ta bona marsca que porta.

Blanqueo: ARAIZA.
Negree: MAROCZY.
Obertirra
SOLUCIO AL PROBLEMA Núm. 4
5. C3AR - C3AR. - a. P4AD P4AD.
Jugada clan Dt D
3. C3A - C3A. - 4. P3CR - P3CR•
PROBLEMA NUMERO 5
5. A2C - A2C. - 6. 0-0 - 0-0.
Negrea: so peces
P3D - 8. P3TR - Anti.
9. A3R - P3TD. - to. 02 0 - TD1CD.
A6TR P4CD.- 11. ANA - RXA.
13. P3C - CD. - 14. C4TR - CiC.
15. R2T - P412. - t6. CD •
17. P4.AR - C3AR. - al. PXP - PXP.
19. P3R - C3A. - zss D2CD - TRIR.
2i. TA -A1A!. - 22. TD1AR - CXC5D•
23. AXC - CsC. - 2.1. i/ 21: - CYA.
D2PC.+D x
- pn; AC:
2 75: PP4Y0c_ -r,P;pR. !_-28.2. 6P. x
P4CR - OR. - 3n. RNP - DxC.
l t. rxr - PXP. - 33. TsA 33. R1C - D3T. - sts. Ts4A - A5C!
R3XcT.._-3386. ADtisaAndtn-enRsC.
3CA T
0X
35.7. T
GRAN TORNEIG DF MESTRES
CATALANS
Mentre s'ultimen ele detalla del Gran
Torneir de Mestres Catalans que 'irganitra l'Escace Corntal Club per tal que
sesgad e-menear avui, i a fi que no restin ;mesé'. ele ¡modere ree tante, eones ta entitat ha oreanitzet sin altre Gran
Terneig 'er equipe compactas de juradore de lee seves eategnries A, R. C
Horn ha donas a tunee Terneig el nont
sie "Potqourri", degut a Is composicie
dele seise espripe.
A reetrin vencedor Ii sed atorgach
una medalla valuosiesirra per a esdasenn
dels seus componente. Porten ja juga-

Blanquee: 7 peces
Mat na, sities jugades.
La creencia de 3 malle negres indueix a ereure en un possible error, i.
no erimtant. sial é:. De totes manares, advertim als solucionistes q ue b4
trenquin massa el cap.
La solució. el (l imeis vinent.
Dr. A. VILARNALT.
La correspondencia ver al Dr. A, Vilarnau Airigiu-la a Sant loan de Mediona (Barcelona).
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EL CINEMA

LES ESTRENES
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"Guerra de valses"
Tívoli

Ufa

COLISEO

La nova orientació del local obre un
ample camp a tots els films interessants
dr curt metratge que posseeixin veritable mèrit, i els agrupará per tal de projectar-los, formant part de programes
especials, destinats a destacar valors de
conjunt. Anal, per exemple, cada setmatia el programa estará dedicas a una
modalitat distinta. Mentre el de la setmana que comença demà te com a característica l'esport en totes les seres
difereuts manifestacions, recollides per
la seva actualitat en diversos reportarges cinematográfies dels diversos pallos del mena la setmana entrant es dedicara als dibuixos sonors, en forma
d'homenatge a Walt Disney, el gran
creador de ".Mickey Mottse" i deis dibuixos en colors; la setmana següent es
dedicará a reportatges de la moda femenina, i la que anirà a continuació es
venta integrada per un gran dccument
sobre Lordes, etc., etc.
D'aquesta forma, ainh programes especialitzats de reportatges i noticies de
gran actualitat, dibuixos i documentals,
és indubtable que l'interés dels programes d'"Artualitats" será de gran
amb caracteristiques modernes
classe
i insuperables en interés i modernitat. 1
amb tot, els preus seran els mateixos
que fins ara.

EL TEATRE

Producció Gunther Stapenhorst sobre
El III Concurs de Teatre tany a la segona .eategoria de la
les rivalitats entre els müsics Josef
sudó A. Representara: "La meCatalà Amateur
Lernten i Johann jtrauss, seaons argu
canògrafa mártir", de Llufs Capment de Hans Müller i Robert Liebdevila
(imposada) i el primer
manir, dirigit per Ludwig Berger; niotoil eguels la Il l sta dels edenes
acte de "El neguit de les or sgratia de Carl Hoiimann; decorats
concursante
Robert Herlth i \Vahee Rohring, amb
brea", d'Enric Lluelles (lliure
Associació Amics deis Teatre, elecció).
mus:ca d'Aloys Melichar segons motius
de
Barcelona.
Dirigida
per
Erande Lanner i Strauss, i vestits de René
Estudi 'd'Art. Dramática, de
cese Grau 1 Banús. Pertany a la Molins de Rei. La dirigeix Josep
Ilubert. Epoca, el 184S. Acció, a Viena
"Els aficionats al cinema estan Ilista dels favorits. Aci també hi ha i Londres, ami, Renate Müller, Willy
primera categoria de la sec- Cariteu i 31illet. Pertany a la eaavui dia massa plens de films per a la veu, ajudada per les taules la Fritsch, Paul Horbiger, Adolf Wohlcid A. Representara: "Els qui legarla "Excellencia". Represenpoder-ne fer un judici imparcial; en técnica en primer terme.
br uc, Rose Barsony i Hanna \S'un enmai no s'aturen", de Ramon Vi- tará: "Els qui mai no saturen",
saben massa ¡ slestan massa influenDesprés dels Barrymore, per exem- tre els principals intèrprets.
nyes (imposada) 1 el segon acte de Ramon Vinyes (imposada), i
ciats. Si non/es poguéssim aconseguir jale, vénen aquests favorits inasclest
La música, que ja en temps del cinede "L'oncle rector", de Manuel "La Vengo del Mar", de Santiago
el judici pur d'homes i dones madurs en una classe de quasi igual popula- ma mut acompanyava, Ih) solament la
Folch i Torres (lliure elecció).
que no estiguessin cansats de veure ritat, jutjats pels vots d'aquest jurat, projecsini, sirio, i d'una manera quasi
Rossinyol (lliure elecció).
Tertúlia :Manche, de Barcelotant cinema..."
hi ha George Arlin i Wallace Beery; imprescindible, el rodatge de les pellicaSecció Dramática de l'Atenerr
Com una resposta a aquest desig després Robert Montgomery, Clark les, amb el cinema sonor ha agafat una
na. La dirigeix Salvador Capella Pi i Margall, de 1 u Bisbal. Es
inexpressat s'ha constituit als Estats Gable i James Cagney. I aquest grup preponderancia extraordinaria. Aleshoi Anrill. Pertany a la segona ca- dirigida per Antoni Crurnols i
Units el més original deis jurats. Els després: Will Rogers, Gary Cooper res els productors, després d'haver usar
tegoria de la secció A. Repre- Tocables. Pertany a la segona
metieres diquest són cecs de Broo- ¡ Walter Huston; després Lee Tra- copiosament de les obres escrites exsentara: "La meeanägrafa mär- categoria de la secci6 A. Repreklyn, homes i dones que durant un es-, Charles Farrell, Rarnon Novarro, pressament, s'han adonat de l'immens
tir", de Llufs Capdevila (impo- sentará: "La mecanógrafa márany han anat al cinema cada setma- Chive Brook i Eddie Cantor. Aquests material acumular en el transcurs del
Sätira modernissima
sada) i el primer acte de "Les tir", de Lluis Capdevila (impona convidats per setanta-cinc locals. segueixen empatats: Ronald Colman, temps
r, examinant-ne la história, han
Garses",
d'Ignasi Iglésies
sada), í "Els qui mar no satuLlurs opinions són les mes valuoses Bing 'Croshy, Eduard G. Robinson i trobat abundant material cinematogra- per George Raft,
elecció).
ren", de Ramon 'Vinyes (Hiure
i interessants perquè cap d'ells no ha Frederic March , Lewis Stone s'apa- fíe en l'anécdota d'aquella producció.
Richard Bennet
Societat L'Estrella, d'Esparre- elecció).
vist mai un film al llene i pocs d'en- rella amb alguns dels més joves:
tre ells havien entrar en un cinema George Raft, Lew Ayres, Maurice La biografia i la fantasia hi han portar
guera. Dirigida per Ramon RaHl ha Iliones més companyies
aleshores la seva part i han vist reviui Alison Skipworth
fina fa un any.
mon i Torres. Pertany a la pri- inscrites, el nom de les quals
Chevalier, Dick Powell, Leslie HoLa
nova
versió
de
"El
fanEncara que asseguts en les tene- ward i Jack Holt. Segueixen amb re evoques i minsics i obres que tenien
mera calegoria de la secció A. i les obres que representaran
bres, aquests espectadors han tret aproximadament el, mateixos vots, tot l'aire de jeure definitivament oblitasma de la Opera"
Ilepresentarh: "Els qui mai no anirem publieant.
conclusions definides sobre qui són Richard Dix Eric Linden, Randolph dais i morts i que han demostrat
saturen", de Ramon Vinyes (im_
Els directora o representants
els principals actors d'ara i quina Scott, Sien-art Erwin, Buck iones, guardar encara unes grans reserves de
vitalitat.
Al cap de nou anys el tràgic "El fan- posada) i el primer flete de "Les de companyies que vulguin insmena de films els agraden mes.
George Beneroft, Ken Maynard,
,
imaginar
per
Gastasma
de
la
Opera
Entre
tots
els
músics
i
entre
totes
Garses",
d'Ignasi
Iglésies
criure-les al concurs, són preEl veure-hi no ha estar cosa essen- Charles Loughton, ViIIians Powell.
ton Leroux, terna al llene. La sera elecció).
gata d'adreçar-se al secretari de
cial per a llur judici sobre l'art, res- Prestan Foster, Cary Grant, Charles les obres, perita els valsos vienesas i els
primera versia cinematográfica fou feta a
Secció Amateur de la Societat la F. C. de S. T. A., Claudi Fercola i la personalitat de les estrelles Ruggles, Ricardo Cortez. Warner Strauss luan demostrar ésser els que teHollywood per la Universal, sota la Iris,
actuals, com tampoc sobre la mena Oland (citat únicarnent com Charlie nen mes possibilitats, sobretot després
de Matará. Es dirigida per
de la revifalla del vals, que no sabem
direcció de Rupert Julian i amb Lenadre Vilaret i Padern. Per- nández, Viladomat, 74, Barced'arguments mes distrets. A mes, no Cham) i Ralph Bellamy.
lona.
SI es deu també al cinema, o be a la liintèrprets tan inoblidables com Loa
és pas un jurar petit. Durant l'any
Acceptant la dita de Benjamin teratura, o encara a la literatura que el
Chaney — en la sera magnifica caractehi ha hagut entrades per a mis de
Franklin que a les fosques totes les
rització juntament amb Mary Phil4. 30 0 cecs, cada un d'eils acompanyat dones són boniques, ¿quines guanyen cinema ha fa neixer.
En acabar els seus estudis transformada en una sala d'hospital,
I aixt ja sön mes d'un i mes de dos
bin, Norman Kerne i Arthur Edmund
d'un gula, que també entra gratis. I el premi d'aquest juras des del punt
entra a formar part de la eorn- ainb la corresponent olor dels desinels idins que, ara en la vida i aventures
Carewe, que assoli tan extraordinari
llurs opinions quasi no han rebut la
la veu i de la personali- d'un Juliana Strauss o d'un altre, del
éxit. La nova versió será feta a França, panyia teatral de Robert Hender- fectants. Al cap d'una estona el mainfluencia de la publicitat i la pro- de vista depel
sol rnatis i inflexió de pare o del fill i, sobretot, dels seus valtat? ¿Qui,
son, que actuava a Ann Harborl jordom, vestit d'infermer, anuncia que
1 N 6C1/0/11Y i Haced L'He ybier Es el director,
moció.
el
sentiment
darrera
la
pay en,
M. M.
Claire Trovar torna a Nova York, el sopar eslava servia El rneniador
sos hem vist, i hem vist amb gust.
Essens aixf, ¿no és un honor per la
A
C
KOAKIE
raula i el foc de l'expressió és juton realitza una srie de pellico- slavia convertir en una sala d'ope"Guerra de Valses" és, podriem dir,
a cada estrella d'assolir ésser la pri- jada la millar actriu?
el film del començament de la fama
les curtes per a Warner Brot- racions, i presidia la taula un esquemera entre aquests admiradors sense
JUDITH
ALLEN
Naturalment, Mar:e Dressler va al dels Strauss quan el primer Joan, simhiera. S'uní després a una altra let. Ele coberts foren substituits per
vista? Certament, és una prova intebisturís i sisares finissimes; els tovaNOTICIES CURTES
ressant d'ésser jutjat només per la davant de tsnts i de totes. Al segon ple snolí de l'orquestra de Josef Lencompanyia teatral, de la qual llons eren rotllos de benes i els guiamb
la
meitat
almenys
de
vots,
ner, es revela i se separa d'aquest. El
veu i per la personalitat a través d'un
tamb,r formaven part Lyle Talbot sats i begudes foren servits en piares
D'AMERICA
medi fet principalment per als ulls, hi ha Helen Hayes; Janet Gaynor va film ens presenta les rivalitats i les bai Wallace Ford.
de cirurgia.
només dos vots darrera d'He:en, i ralles dels das grans músics i, per ferja que, a Einrevés de la radio, el
Mes tard aparegue a Sout* Sam Goldwyn ha prcduit "Na— L'elegant Carole Lombard él
nema encara es per per a éster vist després d'elles ve aquest grup, cada ies niSs amables, les barreja arnb una
en
hampton, on Alexander 3leKaig na", en la qual veiem l'actriu russa
la "partenaire" de fing Crosley
una amb igual nombre de vots: Nor- aventura amorosa i cómica entre la filla
que per a éster escoltar.
Anna
Sten. Goldwyn porta. a Nava
-We're not dressing".
la va veure ¡ la contractä per al
¿I quines són les estrelles que han ma Shearer, Greta Garbo, Mac West, de Lenner j el bombo de l'orquestra
— Es din con/ a rumor que es paper principal de la comedia York la primera còpia, i seguint una
Kay Francis, Claudette Colbert, Joa- de Strauss.
resistit aquesta prova?
fan-a aviat la fusió de Radio R. K. O. teatral "Whistling in t he Dank'. tradició moscovita (?) la va fer beHi velero, ultra les haralles. el comenPrimer, ¡ davant de totes, Marie na Crawford i Ruth Chatterton.
neir en una església russa per un
i Fox.
amb Ernest Truex,
Drenler.
Constance Bennet i Zasu Pitts van çament de la fanna europea dels valsos,
bisbe ortodox. Resulta divertir , si re— Camine Griffith, abans de deDesprés ve Lionel Barrymore, El juntes. Polly Moran ve després amb quan Strauss els porta a la cort de la
cerdees el tema de t'obra de Zola.
dicar-se al teatre, tara un film, "Tire
seu germá John és el segon entre eis la mentas de vots, és e v ident, se- reina Victoria d'Anglaterra, aleshores Són dos films Paramount
* No sabem si éS degut a les
reime Doctor".
gons les respostes, que alguns d'a- jove i soltera, i tot el film. excepte en
actors masculins.
mesures que referent als sous del;
Pedo Marie Dressier té un ros to- quests els ha obtingut per treballar algunes eseenes incomprensiblement lenactor; cinernatograiics ha pres Rootal quasi igual a la sunia dels dos amb Marie Dressler. Després venen tes i allargassades, es mon atub una
sevelt, que Al Jolson, que recordern
Barrymore. 1 no sols aixó, sinó que Gracie Allen, Mar' Pickford i Ethel gran vivacitat. pie d'humor i m s lt hi- Illig i 1111111111 i1 111111111 1 11111i1111111 111110 il 'illiiiiiii il illin111
*
iI.
Friedland,
l
nou
director
d'un dels primen films sonors, acLA CENSURA
seguint el vell procediment de la ta- Barrymore. Aquesta darrera, perit, no bilment portat.
emanen de la Universal a Paris, aca- tuara en un dels programes que setquilla, amor o rialles, els cecs prefe- es anomenada pel sen nom, sinó MA. FERRAN ce:lame:I I al :test últim no Iii len cap bon
ba de marxar amb Laemmle junior
* El Municipi de Chicago ha pro- a Hollywood, on "supervisará" la manalment dóna cobrant las dólar;
reixen riure. La comedia guanya so- elosa en -els Barryrnores" o "els
Segurarnent que l'esforç Claquest
per minut, que són 7.500 dólars cada
bre el romanticisme per un "score" tres Barrymores". Ei quart grup de
norn realitzador tindrá una part impor hilat la projecció de les actualitats nava producció americana en vistes regada. Ternern que Roosevelt hudel
franceses sobre els esdeveniments
popularitat inclou: Constance Ben
de 60 a 58 s7c.
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La producció independent
a la distribuciä a França. Els diaris rit de den- el mateix en el cinema que
No penséssiu, però, que l'especta- nett, Katharine Hepburu, Sylvia Sidtográfica d'Angla:erra. El govern angles, 6 de febrer.
remarquen que per aquest en la radio.
a Anglaterra
* Marionettes", de Protozanoff, arnericans
dor cec pot preferir les rialles a ney, Irene Dann i Ann Harding.
que ho Ira comprès aixi. li ha ¿anal el
treball
excepcional s'lla escollit el se* Liban Harvey, l'artista alemaper
ara
no
ha
obtingut
la
conformitat
l'amor pel que es troba limitat en la Després: Joana Harlow, Barbara
seu ajut oficial.
nyor Friedland, que precisament no nya que actualment es troba a Hollyrepresentació del que pasta al llene. Stanwyck, Clara Bous Loretta Young.
El problema que CS pbateja en la ,l
1 Griarson Ira realitzat "Driiters", so- de la censura francesa per ésser pro- parla el francés ni l'anales.
wood, té intrigar; els periodistes cineTot el contrari; probablement en treu Ruby Keller i Joana Blondell, i al
cinematográfica de la Gran Bre--dústria bre la vida i activitats dels parís, i jectat. Es tracta d'un film satiric que
* "La rue sans nom", et film ‚jr matografíes d'alli, que no poden esmalta mes emoció que el seu acom- grup final: Marion Davies, Joana tanya pot resumir-se malgrat la "Granton Trassier", un film de la mar ataca totes les opinions
ja
en
un
Pierre
Chenal,
s'ha
projectat
* "Fraternitat de sang" ha estat cinema especialitzat de Londres, en brillar si está realment casada amb
panyant, la imaginació del qual és Bennets, Nancy Carroll, 'Marlene altiversabrat de la Ilengua, malgrat els ple d'angles. Altres personalitats han
l'actor aleniany Willy Fritsch, amb
a Alemanya.
limitada pel que veta. El cec, en can- Dietrich, Marion Nixon, Sally Eilers, graos capitals que han enntat esmersats
aparegut seguint el cerní de Griarson, probibit
versió original.
el qual Lilian ha interpretat diversos
* L'alcalde d'Eu ha prohibir "Ce la sevaEsther
vi, es troba limitat tan sols per la Mine Me Ma'non, Diana Wsnyard i ia puixanea de l'organització dels indus- recordem Stuar Leg. realitzadnr de
Ralston
s'ha
divorciat
*
ii:ms
produits a Berlín per la Ula .
seva imaginació, i sovint imagina co- Lynn Fontane.
trials britànics, ¡será possihle que els "Telephone Workers" "New Genera- cochon de Marin!".
Webb Frey.
Una revista cinematográfica ameri* A Grenoble ha estas prohibit del director
1, son són els noms de les gran, (ibas angleses es puguin introduir co e: tion" i B. Wrigt. "Cargo front
ses molt més colorides, molt mes beGlória
Swanson
está
a
punt
de
*
cana assegura que des de l'any to
Ja man- "La marche au iguahnent
Hes ¡ internes que les que desfilen pel estrelles Charlie Chaplin, Douglas mercar internacional?
divorciar-se del sen darrer marit Mi- que estan casats, i per mes detalls exllene. El seu guia no l'ha d'ajudar Fairbanks, Gloria Swanson, el difunt
La indústria anglesa del film es des- caA aquests esforços hauran d'abultar- que aci, "Au deiä du Rhin".
Farmer.
chael
plica que anaren a passar la seva
* El film soviètic -L'honor de
més que en els fragments d'acció Loo Chaney i altre, igualment cele- enrotlla amb una predisio meravellosa.
* A Franea la rifa comença a ata- Iluna de niel a Barcelona.
s'hi d'altres; taus capital; es posaran a
bres fa uns quants anys?
muda.
Certament que el factor "linginstic". la sera disposició, i en conseqüencia I n Univers" ha estat prohibir per anti- vormr el cinema. Al director Max de
hitleria a Suecia.
Però pel que fa al judici de les
No hi san citats, perquè el jurat l'abundancia de mitjans que són posats a
500.000 francs,
* El Govern de Mescie ha exigit Vaucorbeil li han tocar
estrelles, aquest jurat d'espectadors és possible que no els hagi -ViSt." disposició dels productors de pellicules nous aveneos apareixeraa, será el color,
el mellen, la televisió...
a David O'Selznick, productor del i a l'operador Teil Pahley, un milió.
privats de vista ha obtingut Ilurs mai. Cal senil- en compre que aquests i l'espera d'organització que caracterit*
alagda
Scheneider,
la intèrpret
I ara que parlen/ d'avenços ens re- film "Viva Villa", la presentació de
conclusions en la major part solarnent nous critics només han "vist" un a:1,- za els anglesos són per elis mateixos tres
de "Liebelei", s'ha casat amb l'artista
sobre la quaiitat de la vea. Un fattor, de cinema, el 1933. Aixi, dones, els grans factors, pena solame t un és el carita l'oposició quas¡ total dels nuisies, la primera cespia de la pellícula que alemany Wolf Albach Retty, que no
* Al Coliseurn ens presenten
naturalment, és la majo, sensibilitz. productes deis estudis callen en un que podem considerar rom a veritable: adInnes els més famosos, avara el film consté les aventures del famós cab- fa gaires mesos ha actuat annb ella
sonor. cas horroritza pensar la nosici¿s dill, a fi de donar-li la conformitat
la delicada comedia de costuras
de l'oída que els permet d'obtenir terreny completament verge.
el "sentit cineniatogräfic". Aitrament, que els pintors poden edcnetar davant abans d'esser
en
un
film.
americans -.Alias la condesa", film
distribuida pels Esimpressions molt mis clares sobre la
Aquest fet també afegeix interés
* Per primera vegada les dones en el qual, per primera vegada, apasentir no es pot crear de onp i els Chns en colors, o iré la chefs escul- tats Units.
personalitat i el carácter solament als tipus més popu n ars del cinema aquest
turques apareixeran al llene en un renx, en qualitat d'estrella, aquesta
volta,
i
l'adquisició
dels
mercats
intertor;
subre
el
relleu
en
el
arenal.
L'obra
de
Zola,
portada
avui
*
amb els matisos de la ven. ¿1 quins amb aquests espectadors. Després de
M. M.
al cinema, "Nana.", no inspira molta film rodat a Estambul sobre la Tur- actriu de caräcter anomenada Aliretrats han d'evocar aquestes veus? la comedia i l'amor, el drama de so- nacionals no són luís que si:nples puess
que queden de moment al maree de la
confiança a la censura anglesa, que quia d'ahir i
son Skipworth, preu coneguda del
Per exemple, un home viu, despert, cieat queda arreconat en tercer llar. qüestió,
* A Polánia s'ha presentat una nostre públic pels seus recents
per tal d'evitar el record d'una obra
malgrat els anys de ceguera, deia: Els noticiaris i les històries de derecèxits
Londres s'acontenta, per exeunge
que en la seva epoca causa escandol, pellicula nacional de dibuixos ani- en "El cantar de los cantares" i
"La veu de Marie Dressier escalfa. tius van acoblats junts i inolt prop deSifer-ho
tan be com Hollywood, els
"Actualitats"
ha exigir que portes per titol "Time mats representant les aventures de "Si yo tuviera sin millón", secunEs vibrant, viva, amb una rentable del drama de societat, Una no:a exFaust Twardowski.
lady of time Boulevards".
dada per un del; estrelles del dit
profunditat de sentiment, i denota un plica com agraden els noticiaris films anglesos no senil mal un concurcanvia de direcció
* En vista del poc benefici que film,
per George Raft, i pel seu procarácter ric i bell. Em penso que ha dient: "Em mantenen en contacte rent serios del film americà. Es precis
produeixen
els films hitlerians comque Estrec ho faci millar que Hollywoonl.
d'ésser la mena de dona a la qual aml., el que sucreeix pel món".
tagonista
Ricl:ard Bennet t, i alA partir d'aquest 1712S una nora di;wats arnb les produccions estrangei':xceptuant les qüestimis morals ¡ ene
els seus amics acuden en temps de
Les históries de misteri raunen una
recrió entra a reg:r el Cinema "Aculares, sembla que a Alemanya s'ha de- guns artistes d . anomenada. En el
litnques
que
es
tronca
con/
a
base
(n'una
dissort. Mai no l'he vista, natural- mica més avall que les policiaques
Una sessi6 benéfica
litats", la quai, amb entusiasme i excidir deixar córrer la producció de paper d'aventurera experimentada
ment, però segurament que el seu ca- des del punt de vista de l'interés d'a- conce pc ió sana del cinema i que de ms que interpreta A:ison Skipwortb es
films polítics.
mear són negligides pels centres pro- traordinari iateres, es disposa a imprirácter lluu a través de la seva cara." quests espectarlors. Els .films
ia gala del mes sa humorisme ameDimeeres
a
la
Mt,
al
teatre
Tivoli,
mir una próspera marxa al dit Cinema.
* Goffredo Alessandrini rodará a ricé i comieitat.
Una dona jove, cega de naixernent, renda, crin/5 ¡ e:s d'assumptes mari- ductors, a eecepció de la U. R. S. S.,
ealantment
cedit
per
se
celebraCintes,
Els
programes seran aten:mine:u
Italia "Seconda B", d'assumpte sem1 que no sap res, per tant, de les emoners formen un altre grup de popu- les qicestions tècniques, singularmest cionats i salament es projectaranS'ele:**Cocktail Musical" és una comeels rá una esssiè) especial a benefici de la blant al de "Noies d'uniforme".
cions que es pinten en les diverses laritat maderada. L'n 20 % d'aquest complicades a:1lb la vingeda del so, han n
familia de l'informan 4ent Guevara.
* Es parla de la tornada dr Fran- dia filmada dicord amb les modercares, deia: "En "The Late Chris- jurar prefereix els films de l'Oest. jet que la inajor part de pcllicules es me sigruhur dr rigorosa estrena. Denles,
nes
orientaeions en materia de técUltra
la
pelEcula
"Guerra
de
valses",
nova direccid ha contractat nnodercesca Bertini al llene en un film que
topher Bean" em vaig sorprendre de Exactarnent la meitat prefereixen limitessin a un simple "registramem" la
nica espectacular. La seva recent
s'inclouran en el pregrarna algunes
la manera com Lionel Barrymore films d'animals salvatges. Els de di- visual i sonor, absolutanseut sirena:4re nissims films documentals, reportatges atraccions que &han ofert per a treballar es rodará a Italia, - Odette", i que estrena als principals cinemes d'Eui noticnaris que hauran
cridar
en temps del cinema mut es l'en a
canviava a mesura que jugava el pa- bujaos, cal recordar que els mis per- d'obres de teatre.
ropa i America, en encara continua
pel set notable valor artístic, cultu- gratuitament en el citat benefici.
Franea.
Els americans mateixos semblen
per del doctor rural. Era un borne fectes són recents, són mes avall que
ral
i
grafir.
* Umberta eluati és l'intèrpret en cartel!, ha estat un éxit que perhaver-se preocupar massa de les possitotalment diferent, dur, egoista: fins el final de la llista.
de "Casats avui!", basar en el cele- met assegurar aquí la seva repetenia un altre aspecte quan tractava
D'aquests espectadors, 52 `70 pre- bilitats sonores i han estet esciaus d'atid&
bre viatge de noces publicitari
d'apoderar-se dels diners."
fereixen el cinema al teatre. L'imica quest sincrunisme. Es por din sense exaBiografies
curtes
Fa "Cocktail Musical" intervcnen
Aquesta facultat de poder imagi- raó que en donen, ¡ aquesta is repe- gerar que el film sonor esta Ihiny en* Leinta da Barros prepara a Allen, Jack Oakie, Skeets Galianar-se les escenes de manera tan vi- tida una i altra vegada, es que poden cara (l'arribar a la sevs forma deihniAllen.
Jack Oakie, Skeetx GananCLAIRE
TREVOR
Portugal
"Balada
da
Coimbra".
lisa: la importincna preponderant de la
vida que les visualitzen, com aquesta sentir molt millar els filos s.
* Aillen Marson, estel cinemato- gher i es l'Ultima interpretació teaespectadora que "vela" Barr y more, es
Incidentainient cal dir que els films paraula i de la música obliguen a :es
al
Les seves primeres actuacions gráfica, ha estat contractada per la litzada per la reina de l'elegáncia,
corrent en els cecs que van al cinema. parlats Iran obert un nou nión de di- recerques pura:11cm "fotogràfiques" des
amb George O'Brien fi valgue- BrittishLion. Aquesta actriu parla l'actriu Isilyan T ashman, monta fa
"No em preocupa res del que no puc vertiment a un/ públic potencial (als del punir de vista sonor.
ren tanta consideracid entre els el francés , ralentan y, Fitaliá, e/ grec por temps.
L'equivalent sonor de les obres nwsveure amb les meres «elles" és la Estats Units) de imano° persones ce"Cocktail Musical", aquest flirt
aficionats que axial va imposar- i árab.
manera com una neda expressava gues. 1 per la majo, part aquest és tres deis films muts no existeix encara,
L'espectacle
mes selecte de Barcelona se. En "Jimmy i Sally". la seva
* El "casting-director"— l'encar- humorista. no es presentará en cap
aquesta facultat. Un borne que du- lúnic espectacle públic al qual po- i no vindrà ni d'acarlanies ni de teatres
mis
salut de Barcelona fins a la próregar
de
cercar
els
interprets
per
interprelació
nl
als
un film tneravellós
castra de James
oficials. Es tracta simplement de contirant l'any passat ha anat de manera den assistit.
Dunn. ha estat jarnst eoneguda arguments que I¡ presenten—de R. xima temporada.
regular al cinema, escrivia que preI a casa nostra? A casa nostra, nuar les recerques i d'ajudar la nova
•Indith All e n. jacte (takle, Skeets
feria els films parlats al teatre per- mentre no hi
del nostre Mitin° perquè y algui K. O., Ina íes un descobriment. Es
hagi producciú, no hi ha generació dc cultivar el sea sentit cillaqué "sembla que sento millor les res a ter. Quant als
matogräfic per completar aquest non
remarrar-la. Ara naire Trovar tracta d'una noia de divuit anys que Gallacher. Harms' Gree n. Ned
dobles, seria útil Penguatge i trabar la
ja
Sparks,
Grace Braille)" i altres acha
canviat
el
seu
nom
i
és
diu
Marveta i puc representar-me millor l'acveritable personaapareix al costat del gran actor
de saber que tenen el enes
jorie Brandford. La descobri en un tors famosos que acomnanven Bing
çió".
dels actors que els perpetren, Sega- litat del so.
Spencer
Trary
en
un
nou
film,
film nudista en el qual actuava d'ex- Crosby en "Cocktail Musical", asUn estudi de les respostes al mies- namens no podriem publicar el que
Es Per això que amb sorpresa .hem
"La ley del Talión", una hist6- tra. Naturalment, les seres pròximes segures que aquest is un bon comtionari trames als espectadors cecs en dirien.
vist John Gniarson que partint de lesrin del "gangsterisrne" arnerica, actuacions seran amh mes roba. Es pany dc trehall. No pensa aixf, no
de Brooklyn per Arthur C. Meinen,
cola P0(11";eln dir del film rus, que bi
en la SeVit 11H'S perillosa nema- la primera vegada en la història
obstant, el director del dit film,
director del servei social del Deparha qui l'ha classificat davantguarda, a
cinema que, per a poder actuar, una Edward Sutherland, perenne. ohligat
tament pels Cecs, revela que entre
provat d'emprendre a Londres aquest d'una obra inoblidable. (Exclusive! ció, el "segrestament".
artista
es
vesteixi,
Claire
Trevor
els actora bornes són al cap de llista
va
néixer
a
Nova
a
vi gilar els cn nstanta l freqüents
treball formidable. Ha rcunit a voltaut Febrer i BlaH i
* Del capital d'extravagancies de desplacaments de camhres i focus,
un dibuix en colora de York. Va corear els seue esfildis
els que són al cinema des de llarg Llegiu LA
sen uns quanta joves sense inquietar-se
PUBLICITAT
WALT DISNEY
temps. Entre les dones no hi ha esles escales públiques i a l'Es- Hollywood. Una de les ¿arcenes, que no podia prestar atenció a les tanmassa del que d'ell ¡ de la seva escala
trelles recents, pecó en conjunt les
pensarien els comerciants del film.
n'ola Superior de Larehmont N. Y. s'atribueix a Carole Lornbarrl, recent- con" que Ring cantara al interPropagueu-la!
favorites no vénen de tan lluny com
bi li S trird assisti a l'Aradbmin ment divorciada de William Powell. medie, la qral cosa el molestava
Un recent incident amb motiu del
Com de costum, aquesta artista dona
els hornea Les estrelles provinents
film que Eisenstein fea a Mèxic era
Americana del Drama i a la Uni- una leste a casa seva, amb rúnica d'alió més, ja que Sutherland fa
tin fervent devot de la música aledel tcatre acie el capdamunt de la
oposat a Griarson i Upton Sinclair, i HERHUHROCIMMUMBUR versitat de Colúmbia.
diferencia que la sala havia estat gre.

¿Quines són les millors veus
del cinema americà?
Un jurat de ceca en fa la fria

111n doble programa

que fa feliç
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LA PUBLIOITAT
trinecessari, perquè quan a la
placa pública apareix la torva,
és que s'ha perdut l'autoritat.
Cal una política d'ordre públic
preventiva. Jo sä bé que l'Estat
no pot aparèixer impassible quan
les milícies d'alguna grupa politics es preparen a sortir al carrer, pensant que arribarh l'instant en qué pugui canviar-se i
transformar-se l'Estat.
Volem també que l'obra que
ha de realitzar el Govern sigui
, una obra que s'inspiri en la
Constitució. Volem que es reformin alguns preceptos constitucionals, però mentre estigui vigent la Constitució, cal respeetar-la. La rebellia de carrer entanta una huila a mort, però un
Govern deslleial que envileixi i
desprestigii el regim i el país...
(Grans aplaudimen t s que priven
d'oir el final del paragraf.)
Volem que mentre la República
no estigni consolidada, mentre hi
hagi et fantasma d'una dictadura
obrera, mentre tinguem aquells
records de la monarquía, nosaltres no hem de persistir en l'Obra nefanda, criminal i fratricida d'estar desuelle. (Mol( U,
molt bé.)

En una 'obra d'aquests propäi.poden coincidir els partils
republicans? (Molles veus Si.
si.) Jo també creo que si, perque
cal rescatar la República de le S
tuteles a qué està sotmesa.
El partit radical ocupan, en
'aquests un lloc d'honor, el que
tenim. el lloc primari
Cree que en aquests discursos
ho deixo aclarit tot, però senilIlament cines coses: claredat i
probilat; probitat en la conducta
i. per l ant. claredat. Pensament
clac, el meu. Mans netes, les que
acf tenim.
Avui comença el mes d'abril.
mes sagrat per a l'esperança republicana; sagrat mes que ve a
coincidir amb la República i amb
Espanya. En aquest roes d'abril
forgem nous destins que ens
portin a la glòria i a l'apoteosi.
En acabar el seu discurs, el
Senyor Martínez Barrio ha estat
llargament aplaudit. Els senyors
Lara, Torres Campanyä i altres
personalitats l'han felicitat.
Després ha estat comentat el
eltscurs, predominant el criteri
que el senyor Martínez Barrio
recollirä l'esperit esquerrà del
partit i que en un termini immediat donarà els seus fruits,

Darrera hora L'absolució, pel
Di BARCELONA

INTENT DE INUICIDI
Anit passada fou auxiliat al
dispensari de les Cases Consistortilla un individu anomenat
René N. Sanjurjo, que sofria intoxicació de pronòstic greu. Encara que no fou possible de
prendre-li declaració. la impressió que es te del fet és que l'esmentat individu ingerí el liquid
que li produi la intoxicaciä amb
el propòsit de suicidar-se.

DE L'ESTRANGER
LA SITUACIÓ A XINA
Xang-Hai, 2. — De l'Agència
Indo Pací 1 ir.

Comuniquen de Nanquín que
el ministre de Finances. emulestant una pregunta que li ha estat
beta a la Cambra de Comen; alnasa, ha desmentit categärica:twist el rumor que ha circulat,
segons el (leal el Govern es proposava minvar la proporció d'argent del dòlar xinès.
L'Agencia Indo Parific comunica que les bandes dei general
rebel Kuen Taug, que havien olihan
va :4 la cintat de Xin Tao,
estat batudes per les forres governamentals, i obligados a emprendre la retirada.
e *O-- se

LA CONSTITUCIÓ DE LA
FUTURA CAMBRA
ARGENTINA
Buenos Aires, 2. — Continuen el;

escrutinis de les eleccions municipais
i nacionals que encara catan pendenta.
Pei que afecta la provincia de Buenos Aires sha començat ja el Cm,
responent a relecció provincial i al
plebiscit per a la reforma de la Cons-

d'Urgència de Josep
Barriendos

Els altres processats, condemnats a dos anys
i vuit mesos
En el fet jutjat, hi havia pres part Rafel Arnau,
el cadàver del qual es trobà després cremat
(l 'e de la primara Pagina)

Entre ells, ragent de vigilancia, alumne de l'Escota de Pone:a de la Generalitat, que va sostenir el tiroteig anib
els sabotejadors. Va reconèixer alguna
deis processats com eis que formaven
el grup; principaltnent Barriendo:, sobre el qual digné que era el que porta, a la garrafa.
Contestava les preguntes que Ii fcia
el fiscal senyor Garcia Valdecams
castellä, i les del defensor en catalä.
El president del Tribunal, que ho cra
el senyor Fernandez Penya, Ii ta ter
presea! que si contestava cn castellà les
preguntes que li eren fetes en aquest
idioma, podia fer-lio a totes les preguntes que 11 ere:1 adreçades. Uagent
rontesta que responia en l'idioma que
li frien les preguntes, i afegi que tenia
dret a fer-ho indistintament en tots dos.
Despeas declararen Joan CeIba. llogater ele la cosa del carrer de l'Aurora,
el qual digné que Granero atiä a viure
a casa seca els dies 23 o 24 lIC febrer, i
alegi que no sabia si treballava o no.
Després lio va fin- Emili Serrar. (le tretze anys, fill de la llogatera del carrer
de Cabanves, la qual va reconeixer Pasqual costt. a un dels individua que anaren a casa seta a remitir el maleti propietat d'Aman.
Deapres daquestea declaracions se
susperigue la vista ¡Ser cinc minuts, per
tal de donar temps al fiscal a quê modifiques les conclusions.
Cii reprendre's, informaren el fiscal i
eis defensors.
El fiscal senyor García Valdecasas,
el qual fati un informe minadas encaminar a demostrar la culpabilitat deis
processats, digui que aquesta , apareixia
cies que
palesa, a través de les coincidn
es notaren en les ames declaracions.
Explica els antecedents del fet, i nena

que s'haguessin fet coaccions contra els
processats. També fina remarcar les
provea que es desprenien de la desaparició del maletí d'Arman. Parla de l'actuació de l'organització de ceda grups,
i la condemnä. Acaba demanant uui veredicte d'acord arab les conclusions que
tenia presentades, que sida les segtients:
delicte datemptat a rautoritat, ultra lea
altres penes de vuit mesos i vuit dies
de presa) major.
Els Iletrats protestaren que no sisa
gués suspés el judici per maialtia del
senyor Samblancat i que s'Imanes hagut (le fer cauce de la defensa sense
l'a yer tingut temps (l'estudiar el sumad. Es produïren alguna incidents, en
eis quals intervingué el pública i aleshores el president amenaçà amb fer
desallotjar el local.
Els defensora senyora Median i Vilardell negaren que el s seas deiensato haguessin pres part en el fet.
El senyor Fernändez Ros Ilegi sentencies del Tribunal Suprem definint
el delicte d'atemptat a l'autoritat, i
discuti que aquest existís en el fet.
Vista la causa, el Tribunal dicta els
segiients falla: Absolent niurement Josep Barriendos Barrienclos; absolent
tots els processats del delicte datemptat a ratuoritat: condemnant Josen
Granero, Valed Cardona i Pau Pascual a guatee /tiesos t un dia pel debele rincendi frustrat, a quatre meses
pel delicte de coacciom, ultra la sanció de 250 pessete a , i dos anys

presó per tnicina illicita d'armes de
ion

LA IMPRESSIO DEL FALL AL
PALAU DE JUSTICIA I A LA
COMISSARIA GENERAL

Comaripfes catalanes
QUESTIONS LOCALS

Els faene de perill

«le Sant Atlrià
Le República, ragim de tots i Per a
tots, eltIrci a les nostres ¡erres per desfer privilegis i reconeixer cls drei: d:
cadascii.
La República entra Per portar a cap
aquesta camela, pera, dissortadantent,
encara no es traba de ple en aquest pla.
1 no ia 1111l1 afirmació . gratuita, la riostra.
San Adria de BesGs , o potser la !tiajadia de ciutadans que formen el Cena
d'aquesta pobtacia, estazen trenas que
ainb fo vinguda d'un rsgittl hberol desaPareixeria el que de ata ha de desoí: ari. ixcr. Pera desPres dc prof' dc tr,fs
anys de vida de la RePública el que Veritable manid ha de P r oduir entre els
VeinS de Sant Adriti pel perill que encina, segueix acuse resoldre.
Exagerenif No. Sant Adria es un focus de Perill, 1 un focas de paorós perill, tant per la materialitat com pes l'espiritualitat.
Aquest focus existeix a les barriades
Mina, Ras i Catalinia, que a ralira banda del ritt Besas, tocara cls limits de les
barriadas barcelonittes, tinten transcórrcr
els mesos, i fina ¡ tot els anys, sease que
les autoritals, primcrainent les de la
monarquia i ara les de la República, ca
preocupin gens ni mica de transform ar
plom es de rtillorar-les,
-leso
lié seu esta! miscriós, lamentable, amb
qseonibraries Per tot arrea que creen
els nricrobis sinus perilloscs, amb la desurbanitzacia total que ha originat la iniciativa particular en la construcciú de
les rivendcs, tri s eneertadantent enutatenadcs barra/idas fati:mides, n'en-ir una
mica mis d'acució de les autoritals gae
aquestes Ii presten en temps de period:s
electoras o en almina altea «asió igualo:en, excepcional.
L'aire enrarit d'agutstes barriades,
oblidades pels qui dotan allunyots,
ctilsser remmat. Cal que hom recordi
que en elles hi habiten casera humans de
proeedil neia diversa, perO ¡nnegablcmcnt
humatt.t.
Cal fcr desaparHxer optes( focas de
perill de Sant Adria, del qua tothani
sentida valer fer veure que ignora 1 . cxistanria. l'ent-lio desapor, : ixer, les atitoritats es reVC.Sli r a n dr tato.
Per bz 'l ast ra banda, tenme:cm insistir en J'afee, si cal rnfrant cn dcialls
tot.— j . Grau.

tingué efecte ahir la inauguració de
l'exposició organitzada pel Patronat

Vel d'Amposta . detingut Inaugura.
Accident del echan
ció ..ajernada

ren tumbé a la dita exposició dos
diorames del jove artista tarragoní
senyor Larrobé. Una vegada clausurada aquesta exposició, aquestes obres
formaran part de les exposicions turístiques que se celebraran a Barcelona i a Madrid.
Assistiren a lade les autoritats locale.
Seguidament es va permetre l'entracia al públic, el qual en aquests dos
primera dies Iii ha afluir en gran nombre.
— La Secció d'Aviació de l'Escola del Treball celebra ahir, a les
onze del matí, el segon concurs de
planadors. Es llançaren 24 aparells,
alguna d'ella reunint molt estimables
condicions tecniques.
El llançament tingué lloc des de
la torre don edifici situat davant del
Baleó de la Mediterränia. Al dit acte
hi concorregué nombrós públic, a pesar del temps plujós i dels remolins
d'aire, que impediren que els aparells
rendissin els esperats resultats.
Ha estat classificat en primer lloc
el construit per Josep Huguet, que
es va sostenir a l'aire per espai de
25 segons i quatre c:nquens, i el segon, el construir per Manuel Ferrando.
que n'hi estigue 23. Joan Josep Abat
!Janga un planador, despres de celebrar el concurs, que se sostingué per
eapai de 35 segons.

Tortosa, 2. — Despees de ploure set
el diumenge, gran nombre de ciutadana
han aprofitat la mica de bonança das-ui
per a traslladar-se a les muntayes vei-

Tant als corredors del Palau de
Justicia, com als de la Comissaria
general d'Ordre Públic, ela comenLa futura Cambra nacional catara
tada al fall del Tribunal d'Urgencia
integrada per 158 diputats, de ls quals
demostren que ha produit una im67 pertanyen a partits de dreta.
p resaió molt desagradable.
Les esquerres compraran amb 6o di- trame la benedicció papal, repetint-se las
Els comentaras mas apasaionata
putats, i els cenyristes arnb 31.
aclamacions ¡ les demostracions crentu- els ha provocat rabsolució del princMal inculnat, Barriendos.
siasme vera el sant P areMAT A lt O
Ha estat su u momear d'enlodó
policia
de
anuell en el (mal l'agent
A Xlle
ExcurPartit benèfic
ha actiaat enèrgicament, senae titu- Accident sions
LA JORNADA DE SET
Aplec
Santiago de Xile, 2. — .Amb motiu heig. Ibulisisti, Parriendos d'é s ser e!
de la canonització de Dom Bosco, les
Mataró, 1. — Ahir, al mati el carro
de la banda i d'esaer el este marS'HAN EVADIT NOU DE- HORES A LA INDUSTRIA autoritats eclesiästiques de Santiago han cap
tata la g arrafa ami, un liquid infla- propietat dc Ramon Caries, dornic:liat
cerimhnia
estina
celebrat a la catedral
DELS CARBONS
mable. L'individu Barriendo, ha ne- carrer del Parc, nam. 38, en tumbar el
TINGUTS DE LA PRESO
pecial , en la qual han participat els alts
iota participada en el fet i, en 'armer de Montserrat, degut a passar pal
Washington, 2. — El general dignataria de l'Eaglésia ¡ algunes per- égat
ss er-li recordar nue en el sumari costar contrari. tapa amb una bicic:cDE GRANADA
Johnson, director de la 5. I. R. A., sonalitats del Govern.
taren declaracions seres en lea la muntada per l'erran Lope Sierra, da
con
s
La cerimónia ha Mima lloc al Dis- linda reconeixia una activa partid- 33 anys, domiciliar a/ carrer de Ferrni
Granada, 2. — De la Presó ha aprovat el principi de la jortricte de afagallane s . que as Un dels llocs Pació personal, afegí que aquestes Galan, 315. Parral aquest a la Clínica
nada
de
set
hores
per
a
Iota
In
Provincial del carrer de Concepmis influenciats per les doctrines cale conies s ions Ii havien estat arrencades de lallianda Mataronesa, el doctor Esción Arenal s'han escapolit non indústria de carbons j, bitumino- siästiques afectes a Roma.
teban li aprecia contasions a diferents
per la borla.
sos.
presos delinguts per delictes soEl Presiden! . senyor Alexandre. ha enQuan hem saludar a la Cornissa- parts del cris. de caràcter lleu.
;jale.
vial una carta al bishe adherint-se a ria general d'Ordre Nadie lagen de
— A proiit de la Miami) Esportiva
El director ha manifestat que
rhomenatge i fent saber que com a pro- noticia de la Generalitat, que ha de- jugaren alt ir els primera equips de 'sioerveis
de
Dorn
el
s
de gratitud pels gran
quan l'oficial de guàrdia feia
clarat com a testimoni. dificilment luro i Badalona. Guanya el primer par
EX-COMBATENTS FRAN- va
Bosco el Goteen vil' baria decidit or- podia contenir la seca indigrrea-a6.
recorregut a les tres de la ma3 a 1 , Eones el, minora per r Puro
al ministre d'In s truccia Pública
denar
daquelles coses— esa ha alit — Arnat, Garcia i Montalhan. Aquest dartinada, observa que eslava vio"Es
CESOS A ROMA
que les idees del non sant fossin incul- que no puc comprendre, que no tul! rer, que jugara ahir ei seu primer parlentada la porta del taller d'ebeca:1es als infants que assisteixen a les cornprendre. ¡O as que jo no coneixn tit, Ilui una Watt ciaste dejaa.
nisteria. Els evadits obriren en
Roma,
2.
—
Un
grup
de
la
escol e públi a ues de la Nació.
el Barriendos? aEs que no se el que
— El Grup Excursioni sta de la
aquest taller un gran foral, pel
La cerimònia s'ha celebrar airb tat
Cooperatives ha organitzat per al
qual sortiren al carrer. Han dei- Unió Federal d'anties combatents ordre. i han estat pronunciats noinhrosos és una garrafa?" de la Comissaria de
dia 8 d'aquest mes una excursió a IguaPels corredors
xat un paper escrit en el (Mal franeseos, presidits pels senyors discursos relatius a la vida de Dom Bas- general
d'Ordre Públic hi ha a les lada.
diuen que no es disgustin per la Brousiniche 1 Mirauchaux, han co a les seres ensenyances
watt del vespre, una animació extraorEl Crup Excursionista 3.Iataroai
seva fugida, perquè cataren dis- arribat a aquesta capital.
dinaria.
Es
l'hora deis reporta de la lamba en projecta per al dia 14 una a
Els
expedicionaris,
que
aseenconformes amb el l'égira penipolicia, d els agent s, (I els conuss anus Nada, amb parada a les pallacions més
deixen a 500, han estat rebuts a
El comentad del dia es, natural- importants del trajecte.
tenciar( d'aquest establiment..
EL ment,
GUANYA
l'estació
per
una
Delegaeiú
MOLL
GUY
tradicional
¡'absolució del Barreados
statuiert
—
Avui,
inutilats i antics combatents
Els acento que van prendre part en loan, shla celchrat raplet del "CorreGRAN
PREMI
AUTOMOBIL
i mimediatament s'han dila detenció de la colla, van d'un grup dor", que s'Ira vist molt concorregut.—C.
LA FUSIÓ DELS PARTITS rigit a la tomba del solda' desa raltre.
El senyor Tarragona, sMipatic, enTARRAGONA
D'ESQUERRA HA PRODUIT conegut, on han dipositat una Maluco. 2. — El Gran Premi Auto- feinat.
es mostra pie d'indignaciä.
gran corona de flors.
nióbil ha estar guanyat pcl corredor
No puc arribar a
EXCEL.LENT IMPRESSIÓ
Després slian trasHadat sil Gua- Moll. que ha cohen t els 318 qui- creare"Impoasiblel
Dona morta per rn auto.
que Barriendos hagi estar ab- La diada
Capitoli j seguidament, precedits lòmetres del recorregut en 3 llores, solt niurement.
Turisme :: Vol a v 5 ',; :: Noticiad
Ad
t'ate
l'expedient
diMadrid. 2. — Hein parat arnb
de banderes franceses i senyeres 31 rninuts, 3t sagons i dos cinquena,
No ho entenc
Tarragona. 2 (Per teléfon). — La
vetes personalitat.s dels partits que de diverses Associacinns Italia- a tina velocitat mitjana horaria de ami) les declaracions.
lorentut Federal d'Esquerra Republino ho colme..."
avui s'han fusionat. les quals Osan mos- nes, s'han dirigit al Coliseu.
no.192 quilametres.
El senyor Tarragona ens fa un re- cana anemia per dintre dies una
trar entusiasmades pel cafre que pren des
El corredor francas Cheron, que
a errec (lel diputat ca'tunas lsalibe ua mir;
d'avui la política republicana. Tots ells -m un Illa93 !Ama anb mailemais-pea havia dut avantatge durant rota la sum de les declaracions de Barden- conferencia
taiä senyor Pere Mesure'.
es mostren, encara, esperançats que tots -omuu atmed
cursa. quan es trobava en la seixan- dos i dels altres processats. Es deiled
aertmo
t
e
tessed
que el temps co ha
Malgrat
Imp
—
els republicans avui escarnpats s'agrutena rolla al circuit, i baria acon se- claren animes del fet. Solarnent troha plogut molt
paran en el partir que acaba de néi- !ami mied nas ra anb emirou stitratu emir una velocitat rnitjana de or.632 ben aus atenuara: disten que hi van acompanyat. puix que
-sap sa anh teSaid ett '8upaaag 10•ZU
Insta part (le la tarda, moits seins
una muralla anar obligats. coaccionats.
xer.
-me elsenid ap a maantia ap altstuttu qulómetres, tnpä amb
als
alones
a meniar
Els passadissos del Palaa de 3.4.5- slan traslladat
Denla es reunirà el Comité Nacional -xaa ap int la . aani9laial Uçaaktina de saco d'arena que protegia una part
1;e;a era molt comentada l'art.:mil la classiza mona. Espedahnent a la
per acordar la unja general d'una intensa eun luemp anb eisanuetu Jsanbe lenb del circuir.
muntanya de l'Oliva, no es podia docampanya de propaganda tue
A causa d'aqueat accident. Cheron del president del Tribunal senyor nar un mis.
e¡ um lesuodsaama nas jan
Jovino
Fernandez
Peña
en
volee
les
prototes
tament es desenrotllarä per
annumotin aun trase . p watuntr nas la olsa classificat en secan llar. seguir obl i gar ragent de polici:«le la Gene— L'Associació de la Premsa sevincies espanynles.
del corredor Dreylus.
ua eanqnd neple.us„ amamad
ralit .d de Catalunya a que s'expressés gueix els treballa dorga.nització del
El C,onsell Nacional, complint els
azeu mauct tal)
en 'lengua castellana, malgrat qUe grandiósfest'.tal del (Fa 4 dad corrent.
acords adoptats en l'assemblea i alle sied animo] e lema marq 'MuJaa,d,.;
haguéa adreçat les preguntes cn cl qual s'elegirä Misa Tarragonl.
es reflecteixen en la declaracia pni- 'u!sStyld np a maatuta ap aatstunti-xa.1
— Ha estar a Tarragona el caen 'len g ua catalana. Foil comentada
tica aprovada avui. es dirigira probable- anb eptiou i teatoi nd eiact/ eauctii ELF.CMOCUTADA FN EL n'ira iavorablement l'actitud de l'e s - pita suara nontenat anx:l'ar del Soment als altres organismos d'esquerra reeswaad eal — :e 'uantier1uado3
mentat a g ent de malicia en replicar-li. niet ent, senyor Enric ti ' usen lat seca
publicana, invitant-los a sumar-se a
MOMENT D'AN.AR-SE
respectuosament, neró andi energia tnsita está relacionada ami, afers
aquest moviment.
q ue la Ilei l'au:oritzava a fer As in- aerrei.
Entre alguna socialistes destacats Tic
A CASAR
— AM e al migdia un automtabil
distintament del catala o (Inl' castellä
conegueren el discurs del Sr. Azaña
Al g una remarcaren que el nresident (le la matricula de Barcelona, condeit
LA
CANONITZACIÓ
i les actuacions de l'Assemblea, han maper Tosen Bosch, de al anys, atropella
Sao Paulo. 2. — Ha causat gran n leí Tribunal. senver Jovina Fernändez a :a Rambla d' y-mata cit:tat la vellera
nifestat que els havia causat bona imDE DOM BOSCO
impre s sió en aquesta cal:Mal la noti- Pena, és el mateix que ternos enrera va Dolors Peralta i Feria (le 56 anys.
pressió. Creuen que és molt convenient
cia de la tragira ntort de la filla del nrncessar l'actual conseller d'Econo- ¡ ii caitaa ferides tan greus. que li
la fnrmaci4 d'un gran nucli d'esquerres
Ciutat del Vati..ä, t. — Aquest
mia i Agricultura. senyor Camarera
republicanes que puguin realitzar una sha efectuar a la basílica de Sant Para líder liberal, aortor As s is Brasil, la
que va motivar la votació de 12 produiren Ii ilion poc despees d'haqual morí per haver estat tocada per
tasca social sense suspicaries entre ele la solemne ceriniania liC canonització
1.1ci dinummitat al Parlament Cata - ver ingressat a l'Hospital. El conducgnspira
elertrica
en
el
moment
melle republicana esquerristes que hi
oro Bosco, fundador de rOrde deis Sa- una
tor ha estat po:at a disposició del jutque anava a .contratire nactrimoni la, per als ainutats str Catalunya. El jat.
al país.
lesians.
senyor Jovino estima Catniunva i
fill
del
coronel
Assis.
amis
el
Es calcula que hi han assistit nlis
- Amb assisténzia moit nombrosa
Alguna persones que es trnharen seus homes.
300 mil persones, mes de la meitat pero.
lesionartes.
grins o excursionistes que luden arri- pron de l'altar resultarennoticia
de la
En ésser coneguda la
ANGINES
bat a Roma amb amtest exclusiu ohmeint de la senyoreta Aaa¡, es aroa¡a
jede.
RONQUERA
coniusió
entre
lea
notrbroae,
Des de les primeres hores de la mati- g ran
batid, aetiait a resalaREFREDATS
nada la plaça de Formulara era plena nersanes on e
a enciar el casarnent
GRIP
de pública Arnh motiu de la cononitza- s:a per tal de re
cia ha tingut lloc la solemne processó
BANQUERS
1 3 TEMPS
pontificia que sorti per ranomenada PorPASTILLES DE ta de Bronze i entra al tem p le Per la
Rambla
deis
Estudis,
11 i 13, i Bonsuccés. 1 i 3
MODIFICACIONS
porta principal. Al pas del sant pare
l'entusiasme popular s'ha desbordat,
EN EL GOVERN JAPONES
fent-lo objecte de grans aclamacions.
Han assistit a les cerembnies, ultra
Thquio. 2 — El primer ministre japol'hereu de la corona d'Italia, els reis nés ha conferenciat aque st mati amh el
de Siam. nombrosos ex•princeps espa- Diga dels Horneo d'E s tat del Jan& Se ren1. er
nyols, alemanys ¡ austriacs, ami com bla que witest darrer insisti nrop del
les families del sant Pare i del cano:lit- primer ministre nerque cantintri al daCAMERA CUINAESADA
CAIXES DE LLOGUER
zat Dom Bosco, cas diplomàtic i mim- vant de l'actual Govern del P ala , ja que
No podem publicar les notes brosos caps del Feix.
creit nue la ta s ca més itrgent del Goper a guardar valors, docurnents, joies i nitres objectes
Després de la santificad& la Capella vern as nomenar el titular de la raede valor
pregades que no vinguin es. Sixtina
ha cantat la missa i el Te Deom tera d'Inatruccia Pnblica nue ex arcia el
Perossi. El saat pare des del baleó Sr. Salto. - Pela cardes de la capital hom
Compartiments des de 22 pessetes anuals
entes en català i amb un de
exterior ha beneit "urhis et orbes", i crea que amb motin del nomenament del
Es pnt visitar Iota els dies feiners, de O a 1 1 de 3'30 a 6
timbre o signatura coneguda a pesar que poc abans haría ernennt titular d'Instrticcia Pablica ea modifiH4444+11+1144.114444~444.4.44•444.11.4144441114441444.1144•
a ploure, la multitud s'ha afenollat per cara el Si de l'actual Govern nipb.

SOLER i TORRA Germans
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NEGOCIEM ELS CUPONS
d'abril
Venciment

• TORTOSA

Municipal de Turisme de fotografies
dan, que es refereixen a la Tarragona monumental i artística. Figu-

GIRONA
Len caramelles :: El ta d'abril :: Detenció d'un foll
Altres noves

Girona, a. — Demä, dimarts, a dos
quarts de vUit del vespre, el publicista Rodriguez-Grait llegirà una obra
teatral Medita a "Garbi". Aquesta
trillada ea organitzada per "Els Intims•'.
dissabte de Pasqua sortiren a
cantar les típiques caramelles els cors
segrients: "El regional'', "La veu
Clavé" i algunes rondalles de guitarres.
—Aquesta setmana el doctor Ribó
donara una conferencia a l'Ateneu. Es
esperada arub molt d'huera; la que
té anunciada al mateix lloc el doctor
Sayé, sota el tema "Com combatre
la tubcrculosi a Girona".
—L'Ajuntament ha acordat celebrar
el 14 d'abril ami> repartiment de bons
als pobres, audicions ile sardanes i
apara extraordinaris als asilara. Tambe acorda en la darrera reunió portar
seguidarnent a tenne les obres necessaries per a la installaciä d'una cantina al Grup Escolar Ramon Turró.
—Va estenent-se la plaga de cartells
anunciadora engauxats per les parets
de le, cases de la cinta! malgrat les
orcha:s d el'Alcaldia, que ieu arrendar tots els que bi havia i ens creiern
que dona les ordres necesaaries pernee no en tornessin a plantar. D'aixa
cn podrir/i, dir manca d'auturitat.
;I quan Insumisa l Esquerra deien que
no hi hacia autoritat!
—A la casa de cama coneguda per
- La Blanquera”, del tenme municipal d'alinee, ha estat detingut Lluis
Schastia Sabana de cinquanta-quatre
ama, que es fea escapol fa poso die,
lid manicomi sIe Salt, i reclaraat pel
nitjat crOlot com a presumpte autor
d'un robatori de 123 pessetes, comès
al dornicili de Id estitut Planes.
—1 la estar ates al dispensad otoilicipal el rd d'aquesta ciutat JOsep
Santmarti i Serra, de cinquanta-run
anys, que fou agredit abrir per un
desconegut.
—La guardia civil de Sant Pene
Pescador ha denunciat al jutjat d'aquella poblada eis reina Pere Frullà
i Joan Sitjä, per haver estat sorpreso s al riu Flsnciã contravenint les disposicions de la lid de pesca.
—Per contravenir el disposat en el
reglament de cireulació, han estat deminara Unís Palmada, Ferran Samper, Joan Serrat i Ferie Roig, tots de
la pohlació d'Armenteres.
—Ahir el primer equip del Girona
F. C. es te:rallada al camp del Tercassa per jugar el partit anunciar, que
acaba amb un empat a erro.
El Girona F. C. es detingué a Barnona per tal de visitar la tomba de
també dipositä una corona a
la tornba del fill del president del
(limita F. C., senyor laluis Ribes, que
morí recentment. — C.

Alees novel

uses.
— Per la poljcia municipal ha estat

detingut Tomás Cid Ferrando, ;el d'Arasposta, al qual fou ocupada una pistola
automàtica sense el . permis correspondas
per a utilitzar-la,
— Ha quedat ajornat, per no harca
pogut desplaear-se les personalitats del
partir d'Acció Catalana Republicana, la
inauguració oficial del nou estatge del
Centre Catalanista Republica, que hacia
de tenir lloc
— Tal com estava anuuciat, ahir arriba a la nostra ciutat en automòbil el
conseller d'Agricultura, senyor Comortra. Es traslladà a la venta ciutat d'Amposta.
— En b partit de futbol jugat ahir al
camp del Rabal entre el Tarragona i el
Destusa solament es pogué jugar una part
a causa de la pluja. El resultar era ea
aquell moment don gol a cap a favor
del Dertusa.
— Mentre treballava 1 la finca denominada "La Lloca", del terme municipal d'Ametlla de Mar, es produi, a causa d'una caiguda, contusiona a la cama
dreta, que forma qualificades de pronóstic reservat, l'obren agricultor Francesc
Bosch ¡ Carnarneu, de 31 atlas.
— Ha estat acceptat per l'Ajuntament
l'oferiment iet pel dentista d'aquesta
ciutat senyor Juli Morar de P restar ela
seas serveis gratuitament per a beneficencia.
— Per l'Ajuntament ha estat obert un
expedient per a fer desapareixer una
casa co runes situada a la plaça de la
COnStitUCió, al Costal del pont de l'Esa
tat.—C.

LLEIDA
Escorcolls :: El traspàs dels serveis
Lladregot en un
d'Ordre Públic
Ncves
teatre 5: "Miss Lleida"
diverses
Lleida, 2.— Al poble dc Térmens s•ha
celebrat un solemne acta d'Homeaatge
a la Vellesa, amb assistència de les autornara.
—La guardia civil continua practican:
escorcolls domiciliaria en alguna pobles,
amb el fi de recollir lea armes que 111
pugui hacer amagades.
— La matinada pastada entraren !ladres al teatre Catalunya, i s'apoderaran
d'unes seiaanta pessetes i una regular
quantitat de tabac que In hacia guardar
en un dels calaixos de la taquilla; drapees iugiren per una porta excusada
que dóna a un carrer mclt Poc cnneor
hass esta! trobats. -regut.Finsao
— Aouest man ha tornat a ataddl,
amb la seta esposa. el ministre de Treball de la República. senyor Estadelia.
— Ila estat elegida "Miss Lleida"
la senyoreta Ramona Tener i Balagner,
modistera de /8 anys, Ileidatana cent per
cent. La testa organitzada amb motín
d'aquesta elecció es veié madi conectereguda. Corn a dames de la senyoreta
Torner foren nomenades lea senyoreta
Carme Agulló i Joana Mela.
— Aval han estat eenueneats, per he
que d'una manera molt modesta. els Ireballt de construcció del mur al rua Seare.
— Aquest matí s'ha efectuat la recepció provisional de la nava escoia municipal de la partida da Llivia, amb
sistència dels coi:senara de Cultura i
de Eoment.
— En el sorteig de la rifa de Madrid efeatuat as ui ha correspost el primer premi en aquesta ciutat. Fins ata
snguara els que han estar afavorits.
— A desgrat del temps imegur del
dia. han esta; molt animats els atores
de la juma celebrant-se amb raleg,na
própia de la diada diteraos festivals.
— S'ha encarregat de la Prefectura
d'Investigada i Vigilancia d'anuesta erutar l'inspector de la policia catalana senyor Caries Martínez Gaspar,
— Han estar destinats a distintes I,
cantas els funcionad; afectes ala senves de vigilancia que no han volgut
passar al servei de la Generalitat.—C.

BADALONA
Accidents
Elecció de "Miss Badalona" :: La festa de la vellesa
Badalona .2. —
di,nemarl
pal han estat ass:stits Jana Sahara i
León, de 7 anys, domiciliada al carrer
de Fermin Gatita 2o6. i Maria a'itoria
Marí n . de 23. domiciliada al carece
d'Ilipólit Lazar°, 4. de diverses ferides, de pronóstic reservar.
— Ahir al mati, a la Societat Caral
"L'Alba" tinqué lloc l'elecció de "Mis's
Badalona".
A rhora cle qualifizar, el Jurat, compost de setze membres, es trobi en el
ras sorprenent trhaver datar eliminant
una a una les diferents representants de
les societats recreatives que hi concorden, ja que cal d'elles, rara d'una, no era
filla de la imana Perra. La representant
de "La Badalonina", que comptava
a nl b Inolts admiraders, resultà essen
murciana; la del Centre Catalä es ala; la de l'ApollO resulta valenciana. i aixi successivament. L'anica que
el jurar considera mereixedora dieser
proclamada "Miss" ion ta simpàtica senyoreta Maria Roig 1 Colomer, reptesentant de la Societat Coral "Alba". L'os
aplaudiments d'homenatge acabaren la
testa, que resulta mo/t Huida.
— Aquest mati, amb assistència de
les autoritats, Ola celehrat la (esta qua
anualment els infants dediquen als vello
organitzada per la Caixa d'Estalvis i
de Pensione per a la l.'ellesa, la qual
ha fet lliurament a diversos vells de la
nostra chitar d'unes llihretes i d'una pensir', vitalicia d'una pesseta diaria.
F.Is infanta han interpretat atranca
composicions literario-musicals que hast
estat rebudes arnb forts aplaudiniems
per la nombrosa coneurremcia que Ila
concorregut a una feva de tan bon
exerriple.—C.

MANRESA
Troballa d'explosius :: Obertura duna
rell ai adn ere>laa. g2u.a(rPdfeiäarbrtceiicivéaiiieqnUe—preijstiasas.ra-rei a Satis Vicene de Castellet va trabar en una cuneta de la carretera que
la d'Esparreg uera a Manresa un pania s edxlier eiuss. tornara a
"-a
" tjacci ona tepoi
obrir la fabrica **La Siberia", de Sallent. res compte d'un industrial d'agries: a ciutat. Hi seran ocupats molts
obren!.
— n la darrera sessió de l'AjuntaMent s'acorda deixar en suspens l'adjudicaci6 definitiva ale les obres de c )
-bertuadlonS
l'inform e del netrat senyor Martí Fe-renei

Aouest 1-flan ala ensorrat una paret a ralaaria del primer pis d'una casa
l Re2t
p iei.
d irla quedar
rer u:naaltgdel
del careen
d'una casa Afortunadantent, no
bogst desgrac ies personals.—C.

t

lis

HOSTALRIC
Al pal d'una maniobra

Signada pel senyor Pene Besoll,
preside n: de la Socictat "Unia Republicana Federal", dllostalric, heat rebut Unl lletra en la qual demana que
des dei nostre diari fem públic que
desmenteix categóricarnent els rumors
que circulen per la tila d'Hostaldc
que el centre Unió Republicana Fededes
e:traa,
hnlilmen gtsi id ecnourn re racti a na ;Ss nq'ue
slavien exclós de pagar matricules,
atribuint aquest rumor a maniobres
portades a terme per adversaris po-

El senvor Besolí té interés a fer
en defensa de la veritat, que
litinssi.ar,
e
en
si hi ha alguna persona o eetabliment
que es cregui denunciar pel Centre,
aportant proves concretes, que li ho
digui, puix que esta disposat a acabar
amb les calúmnies i falses suposicions
que posin en per:II el prestigi, l'honor,
la realitat i l'honradesa política del
centre que presideix.

Dimarts, 3 d'abril do 1934
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ES TRANGE
L'afer Stayisky
Els suposats assassins de Prince seguei.
xen negant

Les represidies jueves

«Le Temps»
El boicot comer- comenta la
cial financer situadó es-

(Ve de la primera Página)
La desaparic16 d'Angslo

d'Alemanya

Les activitats
revolucionàries de Grau

Sanmartín

Modes

Radia

CORTS, 652, primer

es complau d'assabentar e !s seus
clients que amb motiu d'inaugurar els
nous Salons presentará la seva col lecció de capells de Primavera per mitjä
de maniquins vivents a partir d'avui,
dia 3, fins al 7 del corrent, a les cinc
de la tarda.

FI premi hípic

del President de
la República
francesa

VOS REDUIREU
LES VOIITIMS

Von Papen s'entrevistarà a Roma ami)
Mussolini

panyola

Les darrrres infor macions demostren
Paris, 2.—El periódic "Le Temps"
que la qiiestid juera ha adquirir a Ale- consagra avvi uat article a la simuló
manya 101/1 gravad extraordinaria a
política a Espanya; i sota el tito!
canseqüencia del boicot comercial i
nancer ph aeticat per tols e:a Metía del "El nia:estar polític a Espanya" diu,
entre
altres coses:
mea, que ta comencar d'una manera
El malestar politic que s'adverteix
unprozmada eis Pinten: MCSOS
l'anV des de fa mesos a Espanya encara no
darrer i que ha tres ara una dr
velada slra esvaït, i certes informacions el
impressionant,
Segons les dudes que s'acaben de ro- presenten, àdhuc, cern a mes greu;
néi.rer, les e.rpo rtacions alentar: yes ta- pero cal acollir amb moltes reserves
ren sofrir l'any passat una bai.ra de PIIt'S els rumors que circulen respecte a
d'un :renta per red, i co calcula que, se- una noca crisi, la qual, segons es diu,
juint la proporció Arquear !rim ee tri- podria tenir carácter netament social
El periädic examina després les
mest r e, poden arribar aquest any a una
La detenció de Spirito
b a ira del einquatita per cent. La reper- circumstancies en que arriba al poder
Dijon. 2.— La noticia de l'arribael
senyor Lerroux i la forma coro
da de Sp:rito vl f-- que molts cu- russid d'agites: fet Cal el que SC'n
es ve sostenint.
riosos anessin a l'estarle a esperar-lo. la balança de pagamems d'Alemanya
En realitat — diu— cap combinaQuan Spirito va arribar va rebre la causa d'una veritable inquietud, perque ció ministerial mes que un Gabinet
amenalo asid, una neta caiguda del
preirsa molt cortesment:
centrista,
sostingut pels populars ca—Senyors—digué—ia quatre dies usaré i la consegiient i,tflad, arab aban- tólica i els agraris, és actualment posdonanient del patri, ea exigjg fr:
que no (tormo. pera tinc la caesreserves del Re ichsbank s'estari !e- sible a Madrid.
eenca tranquilla i no se perquè sóc les
Després alludeix el recent discurs
nea i „'lt dc pressa. Per a pesar un Pead. Es probable coto a conseqüencia
del senyor Martínez Bairios i l'actid'una carta anónima. No oblideu —di- daç a l'actual situarla alto tracia! cro- tud dels socialistes.
gne després adrecant-se als boté,- e/di,- al que era ;lija urgent, o sioui a
Una temptativa revolucionaria dels
un dernament del: paiiararnis
grafs —oue tina familia. Quan ern ademanar
Ne r d-America, que sin els Mes im- extremistes d'esquerra —continua el
deixin anar em jara fotografiar, perä
citat periädic—podria plantejar gresportaras.
abans.
L'ambaixador dellemanya a Nord- ment la qiiestin del r; girm merure
Sotmes a interrogatori. Spirito.
que en la forma actual de Govern
mai grat totes :es preguntes que se América ma estar encarregat fa truips el regim no está amenaçat per la
E van fer, va refusar absolutament d e f e, r e i rí an: ProP del co.verit
politica
de collaboració arnb lea dreWashington
i
de
la
Banca
d'Eslat ter a
dir e: que hacia fet la nit del dia 20
,sh erenir els vencitnrins d'aquest primer
i següents.
El
prudent
és, dones—termina
Un dele periodistes li va demanar: trimestre, pera es dat que el poc érit dient governar dins les úniques
de rourbairador motivara el viable del
—Heu escollit advocat?
mssibilitato de l'hora present, i con—No. De totes maneres no en tine Dr. Sehacht, dié rctor del Reijhbank, solidar el regim demostrant Eestabilinecessitat. Voldria que tot ajad aca- que es Ve anunciant des d'algunes si-ima- tat del poder republica.
bé; aviat cerqué tinc una mare que n•s. De tetes IlIallerCS, es dubta molt
del resultag d'apestes gestinos fer la
té 74 anys.
El jutge de Dijon, Rabut, va fer iraPartimeia considerable que te la banca
cridar el detingut a tres quarts de il i czu e n la vida financera de Norddure. Pon temas després el jutge Amirica i per la mala disposici,i
aoven; Roosevelt a apreciar la rersed'instrucció sortia del seu gabinet
cució deis juras a Alemana. No es
declarava:
—Acabo d'inculnar Spirito d'assas- d'estranyar aquesra actitud de Mr. Roosrvelt si rs recorda que, fa uns meses,
sinat, robatori i complicitat.
Comissari de Nrgocis Estrangers de
senyor Litrinev, que na anar a
Un cartel l a favor de CarAmérica per un acord ,financee am h el
bone
noucrit de Washington , disposat a traeMarsella. 2.— La detenció de Car- mar l'afer com un licanci, es va trobar
bone ha causar estupor a certs "mi- anal' la sorpresa d'esser-li exigir pet
1 rus", bars clandestins i timbe s . Des President Roosevelt com a qiiestid p r ede • la vint-i-nuatre hores es discuteix teren!, soase la qual IZO hi hanria
el "cop" amb apassionament.
possible, el reconei.rement i la gimanEis murs de Marsella s'Isn cobert tia d'una absoluta !libertar religiosa alo Cuba abandona viraquest mati d'una multitud de car- sHidits d'América residents a Rlissia.
tells intitulats "PasqUes pcicianues"
Sembla que el boicot itieu ha tres tualment el patrio or
i Candes Simon .Sabatii, diputr•
t ratoreion s que recorden les Mesures
L'Havana. 2. — Alguns centeAquest cartel'. que ha provoca, una d'ordre semblain que taren adoptar (1s
viva serraci6 entre el públic, e a un bellii ierants drerant la guerra. Es cliu nar; de policies part olaris de
atac Emana la Surete Genérale. Hens que remen:en a circular unes Mates ne- l'ex-president Grau Iz an Martín,
azi els passatges essenc,als d'aquest grea en les quals consten les firmes que, se sap que, presidas per aquest,
dorument:
ter tete trac/c comercia! andi Alesna- han eelebrat una reuitiö secreta
-No podent descohrir els instiga- nya, han disser obiecte tambi de boi- i han aeordat demanar al corodurs de liier Prince, la Surete Ge- cot finance r. Les brinques Meres han de
nel Batista que destitueixi Eacnérale, en plena follia, deià totes les refusar lela neanriacij
aguellcs f
r:stes que els seus indicadors porten. Inca 1 amb les hanques que les °favor-rí- tnal cap de la polieia, senyor
E: gran "inetteur-en-scene" és aquest a-in ami, el deseonpre del ira paree o De Pedro, i el substilueixi per mi
n-.spector Bonny. del qual un periódic umb operaoions d'abre ordre. I es tren oficial de rexi, rrit. En ena de tio
parisenc no tem de reclamar cada dia que canes, fet, qor :mi ga el resulta! atendre Ilurs demandes, amena:a detenció."
d'una organitzacid preharada des de fa t' e n amb reetIrrer a la forqtt.
Com a conclusió. Sabiani afegeix: mis mesas, es vagi reproduint ei matees
El cap de la policía, senvor
"Si Carbone i Sjirito eón culpa- proparrions en els „esos stieressitis
De Pedro. ha reina en el etstrs
bles. que hom els castigui. i durament. pl. les !listes tirares fueves es teuran de ta set titans passada ni n dtes
Carbone es antic raten i ho restará corside rablonent arignientades.
amenaces de morl i ha esta( obi el deiensare fine que chacra deHitler ¡ la sens gent anubla que s'Ilion jecles de diverses temptatiVes
mostrat la seca culpabilitat."
ainitat de la importancia que pot fruir d'assassinat, perto a despil
l'i-ixamplament d'aquest boicot i s'hatt ha anuncia( que no dimitirà el
¿Un document sensacional
apresan! a iniciar amb una veritable cauce.
de Carbone? ::
nerviositat una política de tolerancia
Tambe el Govern Ir a confitIlmLa detenció de Carbone i de Spi- que esborri els (qu'es dr la persecurid efes que a Tucalan els partidaLuir
umana dels ¡aleas aleinanys. S'Ila cor:to ha jet que molts delinqüents haris
de Grau San Martín prepagin abandonat !a ciutat per tal d'evi- municar oficialairnt al paren anterich ren un
alttament. A Camagüey.
tar-se dificultats a:1lb la policia, que que han esfat dissoltes vint insiiturions
.500
manifestants han assaltat un
politiquea
encarregadcs
fins
ara
d'armesaquests dies fa un recorregut entre
ta nava Inquisició j que s'ha donat ar- !loe (le policía i han alliherat Uds
els seus elements més significats.
Un amic del detingut Carbone ha der a !es autoritats governativrs de po- eis detinguts. El rap de pedirla
Bonny ha volgut ara cobrar-se sar en llibertat i respectar lote els .inctis ha resullat ferit de gravelat.
un compre antic. i l'assumpte Prince a!rittativs, els que': ;lonja poden ¿asee
li ha subministrat ocasió de fer-ho. preseairits Per delicti. : que ta j aran sota La Dei marcial a Ragua
rel ‚1 proclamada la llei
A més, Carbone posseia un document la ilirisdicció dels fribmtals. Pm; malque era la prova comprometedora trié, grat <recala comunicarij, Alemanya ha marcial a Sagua la Grande,
tat
deu
per
ceot
hcout
de
pagar
dissis
!'le
greu contra diversos personalitats de
vuit aguadurs espanyols litin
la Seguretat general i d'alguns par- del d'une dc e:aguanta indiana de dalars estat deportats 1 hoin espera que
lamentaris. Ara Bonny s'imaginava que venria a fi de mes, soase haver sera!, decretades no's deportaque s'apoderia d'aquest document. pe- aennseguit encara rajornalnent del res- iuns.
rd Carbone nonlés exhibia la cäpia, fans.
No es po? preveure el resultat
Terorisme mm
ja que l'original está ben amagat, i
mm mm mm
/tuesta situació, extrentadament delicaquan sigui oportú es ¡ara públic,
Un; qua nis desconeguts han
da. Es dificil que l'arnanitsacid, jueva
tina bomba emitra el dos'acontenti amb les mesures presea fina
"Echo de Paris" confirma
ara pel goteen de Hitle r , ron es dift- 'ideal de EaMilant de ea !ni) de:
l'existencia del document
;i1 que alurat es dreideisi a fer n'oven coronel Bat
Paris, 2. — El diari "Echo de Pa- concrssio ns. Es t'arta d'una g uerra a
Per ultra banda, per rivalitals
ria", en la sera edició departamental. mor, les cansegiiincies de la qual es sindicalisles ha eslat ineendial
diu que duran t un escoren!! ha estat /aran sentir onb eré a o menss intritsitat iin garatge d'aolohnsos. Trenla
trobat al domicili del detingut CarSois els 'a jan., de! atar! n. .41emaina és colaes han queda! destruils.
bone un document summament greu i un pelle esseneinintrin productor qtte !a
Intratil els trehall: d'extineM
comprometedor.
:mi de ar b ole. i, en canri, els ineus
han np) rt tres persones.
Sembla que resulten comprome- l'aromen o gairebé altai productors,
E11 1111 eseorcoll efeclual per
sos un ex-ministre, diversos p arla- p. c.) 'traes remeeciatis i 'Mancera. 1.0 tementaria i alianzas policies de la Se- hada entre apestes (Irles force: e tesa - la p n dicia han estat Irohades
guretat general.
des Por ¿asee molt seriosa per Alert0- h o mbrones armes i municiona a
El "Echo de Paris" afegeix que 111 . 0 si la saVaritat ¡seta es Mn'it,' l'Hotel Sevilla.
el que s'ha trobat a casa de Carbone ir. rana com s'In, revelo en attrec
Abandó del patró or
és solament una räpia del document, dona turnys error. 1 seria rurids,
Culta ha abandmial Virtuali que l'original ha estat Ilegit suara imPrerist, ose. la rar.ra de lt esclerosa
a Marsella pel defensor de Spirito, i organitzacij israelita arribes a essen tina tacuil el palró
Per allra I s st 'ls Sindical s
es troba actualment en !loe segur.
ga.rartlia de la tau del /tuba
slan agrupa( en el Front ti/tic
confita el decret de Ilei per Vit'l III
qual els patrons D'unten de
erear una organitzacM que exerreix; el control de les associacimas d'empleat s.
Mentre a la presó el baró de
Lussats i el seu aloje Carbone passen el temps soHicitant de la seca
memòria com van passar el dia el 20
de iciorer. Angel°, l 'beine que el
"rniheu" den estar pr:vat de tres
deis seus niAlors bornes, ha desapazenit misteriosament. Tots els estorCes j ets per a trobar-lo han estat
debacles. Molts creuen que el precedent de Jo-la-Terrerur li ha jet temer una detenció que ell vol ter
impossible.

L'activitat internacional

DESPESES DE TRANSPORT
equlpant
els vostres oamlons amb

NEUMATICS GEGANTS

Cap al reconeixement de la U:R. S. S. per
la Petita Entesa
L'estrés de la brezissima calma de les
leales de l'asqua, reprenen la AMI activi:at dirlorndrica c i s. treballa per a loza
entesa sobre el problema del desarma'
ment, que es el mes urgrnt quallt a assegurar la pan d'Europa.
El nus de la qüestiti segu.-ix rssent
Londres, Un cep el govern franci's hagi
donat els darrers aciariments que el Farrign Office la ita demanat, caldrO necessariantent entrar cia c1 caut/ de les
drcisions. L'opert:ma publicacid de les,
,iotes bescanviades entre eta diversos
governs ho positt el ptiblic en condiciona de fer-se una concepe:a exacta
Jets molius pe /bid' ovil han 1ct intpossible un acord.
EA tracia de limitar els armantents
déspres de les mal-atajes de seouretat
1:mitades a les nacions firmants del i011mead, entes esa el sentit d'una arrió comu n a, Si cal/mita, per o garantir l'ordre curaren, d'una banda, i, de l'altra,
comedir a no a Alrenanya el permis leal de rearmar.
Emula, Paldnia, Bélgica 1 la F'etila
Euresa ca l a n d ' aco r d a creare que les
garantirs de Seguretat ihan de fer e.etensives a tal el que is ordre curatela;
Italia i Anglaterra encara 1:orillen, pero; la primera seguira la conducta de la
segona. Sutich .11/I r ti a Londres no se
sap amb 'pintes intencions, perd no podrà anta acceptar el que propasará Jelin
Siniou. Ca l ienir tre`Sellt que Italia te
d'ambaixador a Londres [ex-ministre
Dino Grandi, mis dirlomatic i de tnés
aineritat que el jove sots-secretari.
Sobre la qiirsti,; del rearmomeid
Eran ia és abselutament contraria, com les seves aliades. Italia hi
es favorable, i Anglaterra, després d'haver-ho estar 'ilesos cimera, ara sembla
dartnar-se a la !caí francesa. Lloyd
ij eo rge, en un article esérit per a la
Cunea' Press, duma el dret
'no a rcartnar-se. Quan es considera
un dels
que rc.r--prentic , " attgl¿s
claboradors del tractat de l'ersalles,
hom resta bon Fíe sorprés. La part
oPe rtli de record'aqurst tracto —
dar-ha — ro alarga cap dret a .41Cinauya, i méntre Parla china possible
mitacij dar-mamona de les nacions ;encaderas, establenr explicitam. g it que
Alentaina tio t o: attginentar les acato
forres Inés t ulla del: assenyalats
rel tendal. ,Si aquelles notnes han reduit tarcialment Hura °manieras, ha
,"star deut a l'antena¿adara actitud d'Aleinanya i a la convi:oi; del seu armament oculi, a puf de les erganit:,acions
paramilnars, que han impressionat l'assnriació de politica exteriornord-orarequal ha rceonegut con a fusrieana,
Mitades tes pr eocupacions franceses.
De tetes maneres, Alemanya no tot
e relamar cap dret, basad -se en el tractat de l'ersalles. i dir el contrari es des:oneirer-lo o iaterpreiar-lo contrariao pon a l'esperit i a la tierra.
Per,'" ul!ra aquestes dificultats, cal
superar-ne d'altrcs d'ordre pclitic. Cal
qoe CS 101111i una &litosfera cordial entre rls diversos misas europeus. Es pot
dir que la collabo ració entre Paris i
Londres és mis intima, 1, encara que
halin millorat les relaciona entre Parí.; i Roma, no han arriba: a un pita que
nuvolades.
hagi cazan
La preinsa ;tal:atta, comentad l'afer
Stavissty, ha atacar vialestrament el ré,aint drinorrt'nic de Franca, i °Lea tia
her haver esta? del gtist del goteen de
Paria. Les relacians italo-alemanyes ha!,
Precisa rrherruasid sobre les
franco-ital ;anes. La I'Ltita de :p u Papen
a Mussolini hot terne desenrotllaments
imp r evistos. De més a itt.t . hent d'observar que entre la Perita Entren i Roma ne hi d'harmonia Ga y da, director del "Giornale d'Italia". ha
eseril pe les diveraérieirs entre la Perita Finesa i Italia han estat quasi
nades. Cosa mie
ben cerro. !La
(farrera settnan,. Pernio!s ha hagid
trrt .rair reo tal d'arraidar tat
lalo .n in10110, n,- , .fianat ser les demostrarions de Zegafria3 .V;nvi eme, ,Cif1,1j.
rog aeostameni entre Milla
retila
Enreen
fraPar trrerdit d'un ,,',re
amb rrani, a i
lo srarwrtal qs. lh;lia
idO erercei.ri cap influlnria en la ZOIII
flach' ifas rii'lmahli,a as, CPI ,11(711C(r3
a r!'frar Isa sns s;rada in; !lorn de
l'atm o sfera polit:ca. la ose' in és
hél "afr es rele,e , r o FlíSSrl
,*e -.'T,
rt,^6 b,
Prti . e
5,1

r.

.c.,

o
,'sal
n i , ba se a lo (n'ale,'
Wr,; rantrn
5.
4rr•arn s a 1 l'Ext.
d',•ar. erre 1 ,, arter 7 fr.)
ban.a n
de,e-mament.
Ie" . ir a
Perd
sahirld d' onaes, '-ef,'^ata
C alzo 3. , 1a,o1af cal l'artind definitiva in,
q ssamini Londres.
^rt

Y',

Les rnInnlone entre Itälla
I la Patita Entesa
sr•laRom,. a —
!raen, d'un acostiortnt. s in4 ad b ur d'un
anomal entre la retira Entesa ¡ Italia
c em l- l a preris,-- s e. ro arIve g t centit
srtiel. alto publica "TI Giornale rEltaés muht simptemátic.
Cnmenca d'anteci Per constatar que

d 'una manera general. a Analaterra
rranc , i en r p rta mesura Alemanva.
la política mussoliniana relativa a Entrob-t una tersa sabecona central
Perd anbreint « l ba diss , nat el temor de arare e 7 nerill an -ular 1. e re1 ,é lons mal-- 1 4 / l 5 i la Perita rnteca
ri.
a-ts
rt.r.er di . ^ . 1r, de Mussolini
st ,e,

París, j, — A Ellipódrom d'Autettil
aque s ta tarda ha tingut lloc el Premi
del President de República, consistent
en acgloon franca i un objecte d'art.
La distancia a recdrrer eren 4.500
metres. Ha arribat primer "Jean Vices Ae-5 . ,rinn. rl. Pene « Nan
ha r". de la Sra. Ccodlidge. muntat per
i i e de TevIt x a laSkouptstin,
Kalley; 2, "Serenade IV", seguit
ro
esclouen I. oossibilitat d'una amala
En
la
susdita
-Yarlas"
"Pour-le-Roi" å
collaboreci& Els principia de la politica
cursa hin pres 9att 9 cavan'.

mussoliniana a la conca danubiana no
tenen res que pugui alarmar la Petita
Entesa. Nomès unten arma cooperació
Eesent emmotllats en aparen&
tranquill a a Europa Central. Es sabre
de forma Idéntica a la q ue Preaquesta base que pot acomplir-se l'anen sota càrrega, no patelx•n
costaincnt entre Italia i la Petita Entegens Ilurs teles ni recorre
sa Cl mateix que entre la Perita Entemes quIlOmetres
ea, Austria i Hongria.
Llavors de la seva formació—conclou
el "Giornale Petita Entesa
va aparèixer com l'instrument d'una Alitica complicada, hostil a Roma, 'ie•
na i Budapest. ami es mantiesta i
pot facilitar en una 'larga mesura: la
solució del problema d'Europa Central.
L'article del "Giornale d'Italia" és
d ' Una gran importància. Sembla constituir una mena de resposta oficiosa als
discursos de Benes i Jevtitx. Els (los ,
ministres d'Afers estrangers de Tacosloväquia i Iugodavia han dit, en efecte,
MADRID
el que Roma esperava; han mostrat que
la Patita Entesa estara disposada a
MALAGA
BARCELONA
laborar amb
amb Italia, Austria i Hongria.
Era una de les finali r ars de la Politica
romanesa.
Certarnent a Roma 1-1; ha encara una
corta reserva, Car esperen per tal de %ViVespionatte
A
re el que Praga i Belgrad van a fer,
perd des d'ara la Peti ta Entesa ha c."pris veritablement les intencions d'Halia a Europa Central. &tare aquest pum
hont reccneix francamen t a Roma que
Italia, com tots els aures interessats,
vol textil- posicions a la conca danubiana, perö horma afegeix qee vol intervenir
al centre d'Europa en un sentit impeParis, 2. — El periädic "Le Matin",
rialista, sind en un esperit de collaboraen la seca edisaó departamental, pució. Es j ut j a que la Perita Entesa
blica una informació d'Estrasburg en
inclinar davant la realitat dels jets consla nual es diu el segtient:
tatant que Roma no somnia de cap maS'ha sabut recentment que Herman
nera a construir al cor d'Europa un I hoc
Roechling, que va ésser condemnat
italia, sind que busca abans que tot una
vel
Consell de guerra d'Amiens l'any
coNaboració amplia.
!suca per hacer realitzat manCgs d'esA la ara estesa de la Petita Entera.
pionatge i agitació tendent a crear
Italia respon per MI gest semblable, i
Bucarest, 2. — El general
a França dificultats sobre el Sarre,
hom remarca cl caen i fet en poc terips.
del
rei,
ha
prolryviceseu,
fiscal
a deu anys de mesó, deu milions de
El fet no pot sorprendre davant l'evolució de les relacions entre Ital i a i Ale- nunciat la seva requisilória en multa i quince anye de prohibicid de
mama durant aquest lapse de temps. Ir- el procés de la Guaidia de Ferro. residencia, no solament no es va preContriutiameld al que s'espe- sentar a complir la seca condernna
tualment, malgrat l'actitud més reservada dl Reich, Eantagonisme italo-alemany rava, lluny d'ésser una acusaciö sinó que ha penetrat lliurement a
no s'atenna, ca a despit de les aparen- de tons severa, s'ha observa/ que Eranea en diverses ocasions i fins ha
ces el problema austriac no sembla da- el discurs del fiscal era summa- fundat al da país diverses Societats.
Com que aquest escàndol dura
finitivainent arranjat. Cal tenir en comp- romit modelad, litnitant-se a rere nue a pesar dels primers triomis clamar la eondeinna dels autors des de fa den anys. un COMiSS37.: de
nolicia es va atrevir a intervenir en
lins a:a el terreny resta relfiscós.
de la mort del senyor Duce i dei- Eassumnte.
Es tracta d'evitar una tornada de la
El doctor Pfleseer, senador per
/mea d'apreal
tribunal
la
xant
nolitiea expansionista i perillosa d'Alel'Alt Rin. acaba de dirigir un escrit
manya. En aquest sentit. Palia not cons- ciar el grau de culpabilitat dels
al
tMM.:tre de Justicia preguntant-li
tatar ove Austria i Hongria son forres quatre principals capa de la cona el condemnat Roechling, cap
instificients ren a establir una barrera Guardia de Ferro, ensems que del front alemanv del Sarre va poder
sólida i que el que cal ter és agru- demanava la Iliherlal per als res- entrar 11/urente/a a Franca i que es
par totes les forres danubianes. tants actisats,
el que ha inmedit a la pollcia franAquest anide del Giornale d'Italia pot
L'efect e d'aquesta requisitòria
detenir-lo.
¡ser considera! con, una imitació di- benigna ha estat in.nnediat. • Els CP3a
Acaba demanant que s'adeptin les
recta a !a Petita Enteca d'entendre's
me
s
ures
que calguin perque cessi la
que
dels
acuseien en el banquet
amb Italia, la qual cosa no vol dir
burla q ue el (lit subjecte ta a la noore Ilàiia vul g ui excloure Alemanya de :-.ats sluin abraçat entre ells i ticia francesa.
l'Europa Central. Es erroni, per/s, que no han dissimulat nurs demosAlemanya hagi demanzt de participar a (raciona d'entusiasme. La majotes nearciacions esrecials orle els ex- ria d'advocato defensors han reperts d'Italia. Austria i Hongria van a nunciat a pronunciar llurs discomerla:- a Roma el dia 5 d'aMil ter cursos de defensa.
arraniar les relacions económiques dels
Als centres politics la sonsaeM
tres Estats.
ha estrat gran, ¡ es creu que
ri el verediete, que fa s esperat el
Von Papen a Roma I TItun iijous vinent. s'ajusta a les diloscu a Moscou
reclives de la requisitòria del
Paris, 2. — Als cardes Dolitics es fu
fiscal, les conseqiihitties poliliobservar q ue antrest mes d'abril sera d'una actisitat diplomática extraordinaria. (pies seran considerables per al
arcassona, 2. — El diputar pel
a Roma. el Duce relea Von Pa- Govern i per a l'esdevenidor de departament de l'Aube, senyor Mist.
ren, el qual rs troba a Italia p assant h es
Irr, s'ha batut aquest mati, a les set,
seves vacances de Pasatia. Per teta la
en un dol a pistola, amb el dirigent
nresent settnana, Londres llama rebut
d'Aceiö Francesa i president dels "Ca.
la contesta francesa al Miestionari sobre
melots du Rol" del mateix departaen Corneni eventual del desarmanient.
ment, senyor Roger Detours.
El tila ro se celebra la sessid de la Mesa
Entre els adversaris s'han creuat
de la Conferencia de Ginebra.
dns
dispar; de pistola sense canseEl Sr. Tituleseu, rnla¡s tre de y , In
miéncies, i anthdOs senyors shan ne•
le Romania, sera a Paria per confrengat a reconciliar-se.
ciar amb el: dirigents de la política
El senyor Mistler ha caer:U duNova York, 2. — L'ex-coronel de la rant algun temps la cartera de Coext e rior ee Eranea. Almuts dies mes
tard. Barthou, ministre de N. E. guardia nacional de Nicaragua Cantil intffileacionS
m'irá a Puna i a Varsiavia, per tornar Gonzalez ha arribat a bord del vapor
"Santa Ana -. El (lit coronel és sos
als . en c cntlegtes txernstevac ¡
la tisita (Me noursts Ii van len fa tins pitäs d'hacer dirigit l'atan i mort
triant5 flrrnsia, Tamhó aquest nies. el se- Sandino i els seus companys, i adlinc
cretari d'Estat talPa de N. E. Sr. 5"- unes declaracions seves tetes al ser,
pas per Costa Rica donaren detall;
viel, anird a Londres i a Mo,.cou,
molt percibir (me tumbe pa teo mei ven; de Coill SlaVICI1 prodint el SUCCeSSO,
rl reenneixernent dels Soviets per la de reieréncia. El dit ex-coronel ha
Petita Entesa i signin un pacte de no destnentit totalment aquesta informaha negat que ell llagues pres
agressid.
part en la mort de Sandino.
tot, he; antoritats de la inuniT It u les u conferenciarà
gracid de /maneta slian ne g at a P er amb Litv!nov
asaetee l'entrada del (lit coronel als EsEl Sr. Tro3 anoski„
Bucarest, 2. — Als cercles Iren tats Units, el qual ha estat trasportat
informats s'afirma que el censor Ti- a la illa (l'Ellis, en espera que la ambaixador a Washington de la URS.,
S.
ha
declarat
que
la
situada actual a
tillescu té la intencid, ahans de tras- comissid denquesta decideixi Si pot
Bailar-se a París el dia in de l'actual, entra ral pais, o si pel contrari ha Europa es més erell que l'any toas. No
es
cert
—
Ita
dit
—
cae
Russia tinguit
d'antrar- s e el (Fa lo a Ginebra, ami, d'i' -er -hi prohibida l'entrada.
el propósit (l'entrar en guerra amb
l'oliierte de conferenciar anal, el selapd, encara que cal construir un fernyor Litvionv sahne diversos assump
rocarril de doble ci a. per demostra
tes, cspecialment el que es refereix
¡orca als qui peguessin amenaçar
la
al reconeixentent dels Soviets pels a judici del dit periödie es, de moe d . la pau. pau a l'Extreni Orient.
naisos que integren la Petita Entesa. ment, l'Unie fonanient sälid
l'n cop realitzat l'aeord entre les
Jevtltx a An.sara
tres citades potencies i B;Igica, ;son,
flel g rad. 2. — EI senvor .1evita
no
!min .:1 d'entrar Alemanya a la chemarxarà a .ancara en la primera
UN SERMÓ QUE PROVOCA:
nuinzena del mes actual. a mb j'oh- da? — es pregunta el dit periódic.
¡ente d'entrevistar-se arad, el seu redPROTESTES DELS HITLE,
:a
le g a el ministre d'Afers estrangers Un raport Interessant
tuna
Washington. 2. — En l'inínrme
RIANS
Per la seca part aquest vindra a mensual de l'Associació de Política
Bucarest, i ha seca visita coincidir:a estrangera, el doctor alildret WerBerlín, 2, Monsenyor Bares, are
amb la vinguda del coronel senyor theimer rliu que les afirmaeinna franBeck.
ceses segons les quals el Reir!, pros- quebisbe de Berlin, ha publicat a III,
premsa,
andi motiu de les festes de
sepiteix cense interrupcló la labor de
El desarmament :: :: ::
rearmament i militaritzacid de la jo- Pasqua, un article que completa el
sentid que va pronunciar el divendres
Roma, 2. — El "'Acorta de ("lenti- ventut ~bien justificarles.
Ategeix une les %encima d'assalt i sant a l'església de Santa Edwige,
ta", ocupant-se de len converses que
que ha provocat violentes protestes
actualment 5t celebren sobre el pro- aeceions especials hitlerianes tenen de la premsa hitleriana.
blema del desarmantent i espeeial- indiscutiblement rin carácter militar.
Declara, entre altres coses, que
ment de l'entrevista celebrada entre Estan proveídes d'esquadretes (Ea- "armen, per al qual la Pesque eva és
els senyors Bartliou i Ilymans, diu vions,
la
testa de la Resurrecciii, es de creu.
El citat doctor calcula en dos minatas ten permet esperar que de conre que no ea traba lluny del dia en
formitat atash ei prudent vot de Bid- 'lionae d'homes la importancia :sume- (mi li ata indiferent ésser cristii •
gin, en vagi discenvant entre Angla- rica de l'exercit privat del canceller
terra, Eranea ¡ Italia una enteca que, Hitler".

Romania

La requisitòria Una acusació
del fiscal en el contra Roechling
procés de "La
Guàrdia de
Ferro"

L'ex-ministre Mistler
s'ha batut en duel
amb un "camelot

ii

du rei"

El suposat assassi del
general Sandino, de
viz-tge

L'ambilizador rus als
E. U. diu que la situa-:
ció d'Europa äs
greu que en 1914
—
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cies sexuali, i ella ho ha comenta.
L'honre no s'ha adunar que la dona
es una gran revelacid de l'ene(aia
creadora de la vida, com és ell; la
dona no ha compres que es mes que
un conjunt d'encisoa femenins. Quan
la dona comprengui la sera prapia
grandesa i llame la reverencii, aleshores tindrem una civilització realment gran.
El doctor Jinarajadosa acaba
dient:
"Aixecar novament l'antorxa de
Gracia, portar novament l'home al
centre: ensenyar-li el gaudi de la
creaciéa lunas aai el desti de la Raca
Llatina."
L'orador fou rnolt aplaudir en
acabar.
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SOLTES

La Delegada( d'Hitenda ha assenyalat per a avui els segiients pagaments: Habilitar cinquena zona
guardia civil, 5 2.06650 pessetes; Angel Anton, t.oft7'qt: Ramón Bardia,
40208; Vicenç Hernández. 4.545'54;
Ildefons Herrero, 123-137 '89 ; JaaeP
alada, 397'92; Joaquim Martínez,
723 .79: Casimir° Manzanares, 4 0208;
Josep Real, 352, i Joan Rubio, 3.743.35.

La Mar
SEMAFOR DE MONTJUIC
°bag re:bolos. meteoroltigl i ue s :

• 1 e A•
1 iiire

1

leg a. j escales, dele senyors Raquera, Kusche i Martín; el va¡xell
italiä "Urania", amb le pausangens de transa i cärrega general,
cap a Estats de Parä, de la
S. A. E. 31. A. R.; el vaixell angles
"Alcira", amb eärrega general de
transa, cap a Sa y ona, de l'Aganaja Mata. Witty; el vaixell espanyol "Norte", amb cärrega general, cap a Gijón, del eenyor
I). Mumbrú.

Conferència del Dr. C. Jinarajadasa
Aviii, a les (folie del inigdia,
A sol ixent vent al N. E freec,
D'EUROPA A LES SET DEL DI*
Diurnenge al mati, en la sessió
el Cos (le Nigiláncla de Barcecercle foac i pluja fina a ies
2 D'ABRIL DE 1 034
celebrada pel XII Congrés Interlona perlanyent a l'Esrfal obseque ha rolat el vela a !I.; al
. nacional de la Societat Teesediea a
Persletels el rem de Paises
quiara ando un banquel, al Resmiedica S. S. E. lambe fresa, cel
Europa, que, cont és sabut, té lloc
premios. • le rnaltst marldlonal
amb cannulua i bordarme ciare, i
taurant Pàtria, ejs agrias seal Palau de Projeccions de Montd'Europa, 1 determina tunde varianyors Quiniela, Ciges, Cobas,
a sol ponen S. E. atol) la ma
juic, el doctor Jinarajadasa dona la
ble I pluJót • la PenInsula Iberlea,
'ella força, mar marejada del
primera de lea conferencies que te
a 'ranga 1 a 'tina, amar com lambe
Ambrás López, Rodríguez Tejada
El
conflicte
entre
els
metges
•
gran
part
del
nord
d'AtrIca.
anunciades a la noatra chitar. El
Porras, pel set] comportament
s. E. i el cerele queda amb cirro
Des de l'Europa central fina • lee
tema ion "El desti dels pobles llai les Empreses d'Asseguran•
amb motiu de la detencid dels
Illes •rltenlguee dominen pensiona
nas".
alraradors.
ces d'Accidents del Treball cú Bniauribuisn. etre, 750. — Terrnbrae
aitoe, pire alias eetablert rente de
La/lustre hoste començà referintfre , 125.
Ilerant gua han produa un fletante
* El seuyor Josep Pelan,
El Sindical i els Colle.gis de
se • un sonet que hacia dit a Puerto
MOVIMENT D'AVIONS
descose de la temperatura.
MovIment de ventalle a posta
propietarl d'una fábrica d'objecRico durant un viatge.
Metges de Catalunya adverteixen
Es freqüent de pensar que Don
tes per it rociara, que estä
lots els metges que qualsevol de sol. — Demoren a l'E. un
Aeròdrom
Joan és home sensual i sense escrútallada al cerner de la Dirnanció,
traumälic que sels present1 a berganti goleta de tres pa.s ha Procedent de l'Alr-France. —
de Tolosa, a les 816
ISTAT DEL 88888
pols, que Don Quixot is un cavaller
número 273, va denunciar a la
pnidir del día 3 d'abril podran li i una goleta que ve en popa arriba
A CATALUNYA. A LES VUIT
ATENEU BARCELONES
lind amb correu, mercaIlunatic i Sanxo Panza un bulo dii dos bergantine goleta que remilicia que pels voltants d'aqueencarregar-se
de
la
seva
curació,
—
deries
conie1 3 passatgers.
vertir. Aquests, perb—diu el
En conJunt gil ternos 5. variable
lla hi Miela uns desconeguta qur
Perú no poden estendre cap do- bulinen. Pel S. un berganti goCursas de taquigrafie catalana
renciant —, no poden ésser els tres
Procedent de Marsella, a les
se registren plum Isalades • le.
Ii inspiraven sospites. Hl acudl
cument ni certificat de cap mena leta de tres pals que pausa a
única aspectes del caràcter !latí, ser,
COMMILItt de Giros. i Barcelona,
A primers da bril començaran
ponent, 1 una balandra que pasea 7'50 arriba l'avió anda correu,
que no sigui la batea manada
se altres virtuts que el compensin. nous cursos de taquigrafia catalana unn camioneta de guárdies d'asdomine cal ?masas, • Tarragona.
per la Llei d'Accidents del Tr - a llevant, i al S. O. un bergant( mercaderies 3 passatgers.
Lee mimases Mute. registrado, er
No. • Muebla homes tenen tambe Earnés, revisada per l Institut d'Es- salt. detingue 'res individua als
Procedent
lee d rrrrr ee 24 horas han Ungut l loe
llurs virtuts. En Don Joan hi ha una tudis Catalana, a l'Ateneu Barcelo- quals no eis foren trabades arball. Aquesta baixa será estesa goleta , una goleta i dos P al le- 12'34 arribäde Casablanca, a les
Inició amb correm
a Ritmo I • Pulecerde, imb 17 mesto
extremada sensibilitat cacees la be- nés (Canuda. 61. Per a les inscrip- mes. Sembla que es tracia de
en paper particular del me!ge o bola que San en popa; una bainercaderies i 8 passatgers.
per meto. quadrat.
Ilesa representada per la dona; en cions de matricula, tant per als nous !res Hadregots.
en els impresos cireulats pel landra j un pailebut de dos palo
A les 1242 sorti l'avió cap a
Don Quixot, un desig abrandat de cursos com per als d'homografia, cal
Sindical j l'aura cl'Osser enviada que s'enea de la rolla de fora,
(Leb ObservaClOn1 del temps
BarcelOsa, a les set, van a ta capdos pailebets a motor que vénen Tolosa amb correu, mercaderies
servir els seus semblants; en Sanxo dirigir-se al local de clames del dit
a
la
Secretaria
del
Sindicat
(Cada DI p rimera DärIlla.I
Panea, un gran sentit pràctic: es Arenen rota els dilluns, dImecrea i
al purt; de vela !latina tres fa- ¡ 8 passatgera.
sal del Metge, Via Laietana,
A les 1240 sorti l'aviat cap a
l'home que vol estar segur que toca divendres, de les set a les vuit de
lutxos per a diverses direccions
•
•••••n•••••n•••••••
,1•••••n
nn••••••••••••••
L1
Sindical
els
Collegis
Ilanear-se
terra
abano
de
31arsella anda correu, mercadede peus a
la cetlIa.
dos cap a aquel port.
3lnl -e de Catalunya j Baleare
a volar cap al cel.
rica t 3 passatgers.
tingtit pels veins que acudiren avisen tots els obrers de patrona
¿Aquests tres simbols humans,
A les 825 sorti l'avió cap a
Abit no es veieren causes als tri- tot seguit. L'altre
units en un home sol, no creieu que
pogird ter-se assegurats a les Companyiee
PER A AVU/
bunals ordinaris de les diverses sales
Casablanca ami) correa , mercaMOVIMENT DEL PORT
formatiert un hell exemplar de la
eseäpi.;1.
El delingut j la sevil "Anònima d'Accident s ", "Caixa
de
l'Audidncia.
deries i 8 passatgers.
raea humana? Doncs aquest pot esarrea foren paeals a disposició de Previsió i Socorsos a , "HispaVaixella entr aba. — De Bilbao
El diumenge passat, dia t,
Institució Cultural Pedagógium
ser el tipus de la futura raga hispa--del juljat de guärdia. Digne ano- nia f "Zurich" que ni el dia 3 1 escales,
amb
carrega
general
i
sorti
(Balines, 292). — A les tq, contarenno-americana.
l'avió aeropostal amb desJ
n
•
abril
menar-se
•
Josep
tenen
Gómez
i
dificulta'
s per no de tränsit, els vaixells espanyola tinació
En aquesta situacid del mal,. els cia pel doctor MiracitIles. Terna: ASSENYALAMENTS i ingresää ufs calatiossos Mala,
a Amèrica del Sud, 1 el
del Pa- saber mi dirigir-se per a 5.stlr "Cabo 'Villano", - Cubo Menor",
pobles Ilatins, europeus i americans, - El brillant".
PER A AVUI
d'aquella procedencia arriba el
lau
de
Justicia.
assistits,
poden
acudir
al
Distols dos del senyor
Iran de desenvolupar un gran paper.
Societas de Cirurgia do Catalunya.
— Al earrer d'Aragú, al costal pensari organItzat al Casal del Dosel); de Valencia,l'al de Rüntul mateix dia, a les 1348, amb corEl seu futur exteditä en brillantor A Inc t ti, i a re g la t tle social (CaAUDIENCIA TERRITORIAL
amb correu, nee 1 mercaderies.
del pula del ferrocarril del car- 31rtge (Tapineria, 10, entresol), mercaderics i 210 paesalgere
tot el que han aconseguit els pobles sal del Metge), sessió científica dota
la
Nata Primera. — Divorci: Celestina ro y de Marina. fou trohat. com- on senil)
Case Aeronaval. — Procedent
d'Europa.
sollicilament
alesoe.
molenau
postal "L j Udud de 'Va- de
el següent ordre: 1. ComunitaciO Doro López contra Francesc Valerc.
Geffrit'a Marsella, a
En els pobles ibero-americana hom del doctor Ricard Canals i Mayner, Perdió. Menor quantia: Tornen Ro- plelament destroce'. el imdaver
lencia"; de Palma, ainb correo. les
.
1637, arriba l'hidruavid gana
1.
1
nn
borne
que
hom suposa es
Al local de rentan Proleta Gru- wercaderies
traba una reencarnació de la mea sobre "Meningitis aguda sense trau- calan contra Amador Caçals , Pobre1 177 paesalgers,
- I-RUDO" ainb correu, merc.-enePatina. Hi ha dos elements sorpre- matiame previ". 11. Comunicada sal Baldomer de Caralt Sales contra Mariä Campos larptierdo, de vira- po de Esperanto " Junc.so", Valen- matunau
postal "Ciudad de Pal- eles i 8 passatgers.
rente: el mis important es la infii- del doctor jatitne Pi i Fignerea, en- Campan; na general d'Urbanització i i-cine anys. Horn ignora si es cia, 385, pral, el propvinent
d'abril, comeneará un cura elemen- ma"; de Mat) i Alcúdia , amb cortracid de sang india en els nobles bre "Un cae de colecistitis gangre- d'altres i advocat de l'Eatat.
tracia d'un a/Tiritad o d'un sulAeròdrom de l'Aeronhutloa Narea,
inercaderies
t 32 passragers,
conquistadors; Penceeuament de ra- nosa amb peritonitis difusa en nen
tal d'Esperanta, i seguirá donanase
Sala Segona. — Menor quantia; An- cidi.
la molonau poeta' "Ciudad lfe val. — Larvia d ' Estutgard, no
ces entre india i eapanyols portu- colecistectömia. Guara/leer".
tutti Duran i AinigO contra Mara(
— A bord del %luxen - Uruarriba ni sortf.
gueaos ha donar al caràcter Ilati un
Satapere i Romeu. Exeratia: jorep guay", van barallar-se els recio- 13EVEU AIGUA IMPERIAL Mahón"; de Cartagena, amb 23
Proceden! de .Madrid. a los
element de forea i de resistencia, de
Unió Democratice de Catalunya.— Casadernon i Rin: contra Arma i Janpassatgers i eärrega general, el
1220 arriba. l'avió "FOKKER 8
perseverança que mancava en ela A les In'ao, el senyor F. Maapons i me Pece Mata. Ira:atleta: Isidre Llc,- rais VIVE:4 i Valeria Juan
vnm
g
ll
Saginitu",
Iota
qualre
de
tots
els
dilluns, dimecres divendr,a,
conquistadora que destruíren la seca Anulasen donara la tercera lliçó del rera i Roca contra fosen Caes i Forra Juan.
la Cia. Trausniediterránia; de EC-AKK" ara) correu, mereadeEl segon. nah un ganivet qUe no festius , de dos quarts de no in
cultura.
Curset de Dret Catali. que havia c a dos quarts de deu de la avala. Tots NOV. York i escales , amb 16 pes- ries i 2 passalgers.
11
oCupsl,
11
(
0
inferí
al
son
A les 935 sorti "FOKLa barreja de sang negra ddna a menear el mes passat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
trincan' diverses ferides a la els vespres, a la secretaria del grua, siltgers per a aquest por( i 508 KER 5 EC-AEIH"
la n'ea una condició de sensibilitat
cap a Madrid
hom pot dernanar detalls per tal de de transit, rl transatläntie turisSeccid Primera. — Trencament de (mata esquerra, de
Associació d'Alumnes de l'Escota
pronaslie
al sentiment que és un factor imporre- matricular-se.
ta a teman y 'Columbus"; de Raza- amb correa, mercaderies j 3
de Selles Arts.—A les ¡Ña, al sala, condemnr Amilcar Orzan.
servar.
tant en el desti de la mea. Per no de
Dos orals per estafa i furt, contra
l'Academia de Belles Arts de
burg, Lisboa ¡ Casablanca, amb passatgers.
hacer menyspreat la sang negra, hi
Pasqual Peret ¡ Cantaren.
Pan Naciona; i .losep Puig, respecpassatger per a aquest pon n
ha avui a l'América Batirla un con- Sant Jordi (edifici de lam(a), ober- tivament.
de 11 anys. domiciliat al carrer
TURISW;E MIARITHA
tura del sego n alele de conferencies,
839 de träneil, el transatlàntic
cepte de la fraternitat que dernostra pel
Un jurar per explosiva de petard del (itlsiMletre. núm. 42 (L'Hossenyor Ventura Gloso!, conseller
turista N10111011)- "Monte Rusa-,
que aquest ideal ja ha estar realit- dr
Diumenge al mati enträ al
pitalet,. al nioll de Barcelona
contra Alex Ma'.
Cultura
de
la
Generalitat,
zat en part en algunes nacions.
Uds dos deis senyors Baquera, noslre port el supertrausallentia
oral urgent contra Antoni Ara- s'etaretania a pu jai' tris tupan,:
carel als Estats Units :a harInmscfme i Muten; de Goteinburg - Columbus", que pertanv
Casal d'Esquerra Estat Catete de gonés,
dels trens que passaven per
a la
reja de pobles del nord arruínela la Gracia (Rambla dcl Pral, 2). A
i escales, amb carrega general 1 flota del "N a rdeutscher Lutycl",
ELS OBRERS
Secció Segona . — No té assenya- i 1111R de les c e garles st proditieraça nord-americana, a l'America del les 20, primera lfiçnf d'edlicacie mo- lainents.
Els
perruquers
de senyores.-- de trensit, el vaixell suec "Va- de Brema , un dels vaixelta
se
l'aixafaineet
mas
j
(frie
‚
r
dits
de la
Sud és efectuada la barreja dc reces ral, a cärrec del tenses' Joaquim
Federacid Patronal de Pei-rit- leneM"; d'Oslo, Kustransud i sratis que han
Secció Tercera. — 1...n oral per ti- ruft drela amb
travessat la 31rprobable fractura Viere
mediterrenies, i, a mes, bascos, si- Barri. adrecada as vailets del Casal nenea d'arma contra Benet
i
Perruqueres
Vigo,
per
a
Seamb 3 passalgerS de trän- diterrania.
Ir les l'ataras. El ?era ron rural
rians, turca i japonesos. En aquest
Divotci: Pere lsanda contra Frannyares de Catalunya prega o fra- sil; amb cärrega
general i de
Ateneu Enciclopedia Popular. -- cebra Tanya.
O lit CtI.S11 de Secare; del Por!, /In
A bord de l'esmentat %S igresol és formada la setena subris
i
no
socis
que
passin
per
cl siiixell noruec
raga de la mea arta. Aquesta re- A les 20, coinencanient del dele
sen vistgen 508 turistes, els
Seceira Quarta. — Un jurat per es- qualificaren el seu est al de pro- l'estatge social
(Consell
de
Cent,
tino",
lote
dos
dele
clentific
organitaat
collirà l'antorxa de Grecia.
per aquesta en- eänG101 püblic contra Josep Martilleo. itóstie resellad.
senyors Ta- guata, procedente de Nava York,
número 262 , principal), de ami lavera i
Es dificil d'imaginar el futur del Grat, arnb el curse; "Estar actual de
ele Trieste; Spa- han visara diversos porte del
oral d'urgMcia per sedició con.
a &tu de la nil , del (limarle al late, Napols i Gènov, ninfa cal.- Nord
Brasil, per exemple: avui amb qua- l'endocrinologia", que anirä a cartee tea Alions Nieves.
d'Arrice, Grecia, Turquia
renta milions d'habitants en una let- del catedràtic de la Facultat de Medivendres, per tal nl'assabv'iilmr rega general i de trànsit i amb Espanya.
'Pres ()fati per tinença d'arma conra que pot mantenir-se quatre-cents. dicina senyor Leandre Cer y e i a. tra France$.• Llantas i Josep Novelles E LS MUDES
-top
/l'importancia.
passalgers
per
a
aquest
pina
1
LES
EMPE
I
ESES O'ISSETambé arribä diumenge al mati,
1-li ha un factor, perra que ja és evi- Aquest curset, cara rol, els que forFrancesc Boixanet,
( 16 de tränsif, el vaixell italiä
en viatge de turisme, el transdent. i és que a Sud-America n a t- men part de l ríele, constará de clues
"Urania" , de la S. A. E. r A. R.;
GDI
I
S
NE
E
D
iCII
I
E
N
TS
DEL
T
li
EBILL
ser per aquesta barreja de races, conferencies d'exposició i una sessto
,(e L a ndre:: i An y ers, amb car- atlàntic alemnry "Monte Rosa"
-••
existeix un sentit de fraternitat en- dedicada a preguntes i objecciona,
lead general i de Iräu.sil, el vai- amb 839 turistes mes, els quals
tre races que hom no traba en cap i tindr à Iloc avui, dinarts, i dijous i
AVIS INIPORTANTISSINI
sortiren de Hamburg el 22 de
xell non/ea "Brust' Jala", dels
altra part del rn6n, I que dóna la dissabte ajenas.
El
Sindical
i han visual Lisboa i Cau
ele
Cualeats
ale
aenvore
Fills
garantia que la raca futura no coneiENSENYAMENT PRIMAR! de Brema de 31. Condeminee; sablanca.
..1t 't g' ele Cit I U ItIllY8 1 Baleara
Agrupació Catalana d'Amèrica. —
verá l'imperialisme ni Podi de mera.
i Anvers, amb cierrega
Per
al
trasllat
A
Ji1l
de
les
despenes
les
n
22. conferencia per SCIltOt Joell tras els metges que, haa CaJo veig que el desti de la raer( HaUna circular de la Direcció gene- zeneral, el vaixell aientany "E n - ---••••••n••n-n••n.—.—.
tina és sintetitzar tots els coneixe- aep Cantales. Tema: "L'a, lacia a talunya de Francesa Català i Serra ‘etit-se comeneat unes negticia- ral d'Ensenyament
primara — Com ir", (le la Cral. C o nibalia SagreCatalunya".
iaiiiis
Durant
s
el
;t'ab
les
ment per intuicions brillants. La
proppassat tnes de mare
Companyles i 31el';L
les quantitats rebudes per Mariä Fair, tualitals , havent-se !I a aciariment a Fordre del dia 21
sa ca tasca é. .5 prendre l'antorxa
del passat mes de marc, la Direccio
VaIxells sortlte. — Distanvia
de Ripoll, (-arre, del 27 de Maig , nú- unes bases darcord
Grecia.
que pertne- general de Primer Ensenaament ha navegada dcl vaixells que han
Debilitat general, in2pPi9tl,19, leFg1.0 I mero 91, han fet ascendir
El gran do dels poblet !latina serà
a
49725
len
confiar
en
tina
clispoaat
finir . 1 neuraslAin,. cs cnrei, ninb la
que es comideri Melosa seria: (ora d'hurilzó es balen
soluciú d'apessetes la totalitat riel que es porta
el mostrar on és la veritat, i que
quest conflicto, queden ell SUS- dins ela terminis continguts cn
Mur. a dos quarls d'una del
ele espanyuls "Rieurdo It.", airar
recaptat.
l'individu haurà de trohar-la corn a
p0Ils
disposició
1 t; it 1101.1 aviS lee instritela provisió de les cärrega general , cap a
melare el parier de la
La subscripcia segueix oberta, i
gran 5intesi del • eu geni criador.
Huelva
Comissid suplica el concites de tots ,./0/18 eursudes fius ara a iota lfiraccions d'escotes graduarles de escales, del senyor Fin de Re- unan nUtneen 29 del earrer de
Per?) he de dir-vos—afegeix—qu e
sis
o
Inés
gratis
¡
les
acecions
nun t tn•emenflAt t,olc reennsitteaat
Bn II e a' anomenert Antoni Sanele catalans per tal de complimentar eins melges.
lii ha un fet ene tanca el pus a aquest
re , ponents i le dc Illelly$ dayuc.,t man A. Ramos; el petroler "Ce:ll- juan. nelejava
En 1- armarles: pies. 5 el flasc.S. loe,
la prometenea que ami-) täcit c o nsengran destf. rs l'actitad deplorable
l'ascensor, se li
evador", en Ilesa cap a Betuna
e
nombra
de
Ei pies. DIrtplu, os al
nrreu:
graus.
timent
de
tots plegats es fea a Cataiä
va apropar ua desconegut 1. sendeis bornes Ilatins envers la dona.
Laboratorl T orres-Acero, Trafalgar, 14
Queden exceptuadcs lea que afec- de la C. A. 31. P. S. A.; "V. la
a l'hora de la mort,
L'han convertida en una nina, en
se dir-li cap paraula, va dispaMadrid
ten les escales practiques anexes a Roda", amb eärrega general i
una jogitina. en un camp d'experlae
La casa Hortènsia
les Normall, i queden compreses passalge, cap a Ceuta i escales: rar-li uns treta i fugi. Els trets
Estat Aragonès
totes les escales unitàries de nava els correus "Ciudad de Valencia", (miren el porter a la cuixä es6114441.44~44.444444444~4.444.44.144
Alar it la tal da litigué lloc
Aquest organisme ha pres l'acord
creació i les direccions i seccions atab passalge i carrega general, guerra. El ferit fou recallit pelo
< l'i naugurar el seu
local social a la inaugul avió dels salons de 11 niencionades. I leal els casos als cap a Valencia; "Ciudad de Pal- y ema i IrasIlarlat al dispensara
cegada la seca tw... ca itolitica amb un Cae a Horlansia, inalallada
quals es refereixen els números ter- ma" ,
f,,tz cura'. Segons va dir et
ELS GENERES DE TEMPORADA
passatge i eitrrega
gran
acre
1
d'afirmació autonomista lameeig de Gracia, nana la.
cer i quart de Partirle 82 de l'Esta- generalamb
, cap a Palma; "Rey Jai- moler fa uns quanta ilies va rearagones.
En l'exhihiciú esmenlada. que tut general del Magisteri de 18 de
lee un ananim en el grial ti eren
L'acte inaugural tindrà lloc el viHEU DE COMPRAR-LOS A
maig del maa , en els guata queda me II", autb passatge ¡ (-arroga &mamutes cinquanta pesseles.
fan reservada a la Jun q uera das
nent 'lía 21, a les deu de la nit,
general. cap ti Maó, I "Ciudad de
supeditada
a
la
voluntat
al
del
mestre
local social i Por ta(errissa. i 9, pri- filaren une 150 models de cestita la seca noca situad&
Mehala", amb passatge i cárrega Anula d'ana n a dipositar-les a la
7
Diagonal. (lins un capsa de Ro-.
d'esport, e-estile de earrer, 80imer). A aquest acte, de
general, cap a EIvissa, tols ciar
veritable
mins. i havien d'esser des-linar0e,
transcendència per a l' esderennlor
flores, etc., etc., tots ello
d'A.
de
la
Cia.
Transmediterränia; el des e fer la revolució. El
ragú, han estat invitarle.; diferents per- Treadons de París i de la Casa ENSENYAMENT SECUNDARI
cerreu
italiä
"Franca Fassio", no acudí n diposilar-les porter
sonalitats de strzMficat renca del re- Hortensia. Cada mude! de %Teta
al Hoc
arnb passalge 1 carrega general, indioal
publicani: rite aragoni 3, que han pro- nra C11111plelat amb
Ajornament
de
la
mstdcula
el tila que havia de ferel set] corcap
a
aienova,
tnes la seva assistencia.
del
senyor Tomás ho. ell atribueix Eagresein
responda capen , creaciú tole re. — El Min i steri d'Instruccirn pú- malla' i
a
Itoseh; "Anhob o Mendi", aquest motiu. L'individu
si els voleu obtenir amb veritable economia
ells de la senyorela Cartime Cor- blica ha disposat que s 'ajorni la maque
amb ehrregii general , eng a Bil- pagas& segons declarä
trícula
!Hure
en
rota
els
Instituts
nanellit, per eert d'u n eaquiait gust
la sicbao i escales , i le la C. Navilera lima — ällaVz1
cionals, elementals
veslit anib elei formes c o utplelatmetit ¡Rediles. dia 11 del present i local s rins al Sola
Compareu
preus!
mes
d'abril.
i
Aznar;
el
transarlantic
gancie i Ii sembla que devia tenir
l'u :orne ere !) apropials per a cada
alemany - Columbus". amb el sea lilia 25 anca. El porter
ferit en
vestil un carlear clifereill.
equip i 508 tunales, cap a ala- Id 42. es
ELS
ESTUDIANTS
de Vala.ncia, i casal.
L' exhibicica d'alta. a la larda
El propielnri de la jojerM aja¡ fan na
axii complet, precursar
Caravana escalar erigiese. —
correr de Salmeran. 1211, Joan del que
amb segurelal sera el cedent de Liverpool, demà, Proi Aznar, denuncia a la podimeSedes estampad., novetat, a ...
d'aquesta
larda en l'exhibicid eres, al inigdia, arribara a Barceloreo pi ea. metre
liria que (lavan l del seit ealahli- pablira.
Sedes Pell d'àngel superiora, a ...
na, f0 el vaixell "nade'', una expe•
2'48 pies. meire
ment havien eatat aixecailes diCal felicitar la sony.rela
din id formada per un miler descolara
versrs llosetes da la vorera,
Sedes 8anellk, colors novetat, a ...
per 'ansia , que no regateja ni el Ill4S anglesos, acompanyats de cent ein278 Mes. melle
la qual rosa arria que es
traeq uanta professors, que pertanyen als
8sdes Crispó, 500 colors, a ...
per
a
dolar
Barceloal
206 pies. metro
lava de corntire un ',entina al
d'un taller (falta costura a 1'014 creflegis $ietrüetits: Whitetift School,
set/ estubliment. Practier la
rentaste Ilavorate, colors fins, a ......... 140 ptem.metre
(royelon m London); High School
els
ALTA COSTURA
esbrinaments adietas, fou con ; - deis nids renomenats ne París. reir Bovs. Saie; High Sarao!, NewFantasla Libreta, elegant colorn, a
Tnmbe la nostra felicitad() a
2'— Mes. mehre
provat que des de la claveguera
CP?Ir,
S:affordshire;
Hymers
d'aquel l earrer havia esial aber- la directora, senyoreta Ceibert, ge, Hull; Grammar School, Burs;
Fantasia Crepé Ilavorat, preciós art nie, a 250 Mes. rnetre
ni una mina, i que per equivoca-t- creadora d'alguns dels modele Handaworth Grammar Sehonl, Cros.
Llenarla Illaa, en negra I colora, a ...
238 ptes. metre
rió els !ladres no arribaren a exhibas.
by (Liverpool). West Leeds High
La concurrencia a lacte pri- Salino!; Hulmer Grart1Mar School,
Participa que
Llanerla Ilavorada, novetat, a ............ 3'— ptee. metre
obrirà
construir-1a (mm nl e/-ad-raid de
val
fou obsequiada anib tin es- Oldham; King Edward VII School,
la casa, i aixt) fen possible
Lytham;
plendid
retrase,
Wheelwright Grarri m a
els seus Salons amb els escollits
descobrir l'Intent de robal ori.
(9)
Schaol. Devrsbury; Grammar
— En entrar al set, domicili
School,
Burnley;
Holla,
Lodge
High
riel caree:. de Muntanyn. 30, 111
9
models de les minora firmes de París
School fer Ciris, Smethwick; Church
%'ena María Torres i Codina
ea
Inatitute, Boltnn; Malvern Girls
Irnbfe tunb dos deereneguts que
Canear. Sortiran de Bareelona el dia
articles de qualitat i de fabricació
tractaven de robar. Un dele Ila.
MEDICAMENTS
5 a la tarda. despees d'ha v er visitas
dres, amb un gnnivet de grane
diversos centres oficials. encoles, miFARMACIA VOA 0.
recent, molt limitats de preu
seus. eme., an seran complimentats
dirnensions, trartä d'agredir la
PASSEIG DE GRACIA, 17
Telèfon 25053
per les autnritats municipal., les
niestressa del pis, i kträcles als
quals
han
organitzat
algunes
festes
afilie q ue &la r PegUe tse r ik a honor dels expedicionaria.
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Notes I comentaris El Barcelona

E5Iern en sigilies d'esdeveniments temerles dumper-rancla. El mata Wiener
Park - Barcelona L. T. C. que podria
justament ésser batejat amb el nom dc
:nata Austria - Catalunya, tindrà (aire,
cal esneer'- e .) rgrsonànzia
concentrar la llum deis projectors internacionals damunt les raquetes catalanes, una mica oblidades degut a Ilur
inactivitat.
Cal preveure que el nostre Maier, sobretot, posara de la sera part tot l'entusiasme i tota la seca técnica avui ja
en un grau de rnaduresa notable, per
tal de concretar en 'cifres la seca justa
valor. Seria imperdonable eue un jugador de la sera categoria desaprofites
aquesta magnífica opartunitat per a s'ruar-se definitivament davant raguetes
gran talla i. de passada, neglig's una
avinentesa favorable per a reivindicar e;
tenis catala. que fretura un aixecamem
de to d'un quant temí* enea.
Coneguda la val:u indiscutible de les
raquetes del \Viener, seria potser cacessiu esperar un resultar francament favora'le als nostres rolnrs.

No pedem amagar el nostre parer. i
ens hem de mostrar pessimistes en alla
que resneeta als resultare totals.
Ara he, aja?, no vol dir que parcialrient no paguen •aitylicar-nas algar
partir.
Heut vist jugar amtests darrers dies el
nostre Sindrett. i *cm de reconèixer
que es troba magnifirament preparar per
a aquestes Pollee que s'acosten. Vares
'em-el actuar en dobles, i la trasera
imnressió fon excellent.
Esperen.' arre ele resultar.n dann-re
pista confirmaran el rastre vatica'i
contribuiran a fomentar l'afici6 entre els
a llun yat s deis "rourts" en lee
ciare que
que es fado a continuad!) d'aquest
\Viena" - 'Barcelona" que ja u-alai-A un atablent propici i serä srguit
atrh interés creixent.
El mata Wiener - Barcelona m itigan't
ele dies , 7 i 8 d'alaal Cal reenraar-ha.
***
DE FRANCA:
Calia esperar-ho... els honres trancetos han raigut sense glória s obre el raronet de les pistes cobertes de Noaa
York.
Baraca, segona sembla, patear errara
de la frartura que es va fer tot esguama
potser per contag; (n. té samba /Ira cama en mal estat...
Quant a BOU s 5/15. trompee mastra un
per fecte estar lisie.
Vaja!... vaia!... ;Per qua cercar
aquestes excuses? El tenis francès ha
passat a segon pla. a'et-ho acf toa Han,
ne not ésser i haver estat.
Per a nosaltres. Bowdell. ene va haBartvra. ie 0127.5i un deeconegut.
Mac Cauliff. que va eliminar Fèret.
nletr isser raire ma% fort.
En canal as n armal !Mal ho entenem
pasarte& 'pie Bouesus s'inclini donan,
Georges Lot'..
Per contra , l'hit de Mertin sobre
B-Iceley Bill es m olt meritori.
Tras aeuests resultats permeten de fixar les coses traqueara 'rarer,: és normal nue uta dele millar% heme= sIe Frarea caigai davant un dele millar.; airericans (mata Lott . larnissuel 1 est can_
siderar corn una victaria i ee -perada e'
re s 'iltat de Merlin sobre Bell.
Feret 1 Borrara (encara hastant tot.
en ele moments pres e nts) s An (alxi
hem vista su sceptibles de fer--e hatee
ner reo importa qt-in camisa; jove de
t-ona e l335e canae de pasar f as el sen
enta siasme en les seves artuarians.
El tenis fr a neas va de fili!ra. La rosa
riss ninta he El boli mnrnent ha nassat.
El tenis francés té al gunes aesnerata
Cte . perh de TTINT1,971 CO veteen mitre e'.Coces can eme, valor que rossilsflftf
forte revirada. T.a eran revirada nue
teni s francès lectura.
Per teles Alinee« rann< i sen.e ea,
mena de retirancia. hern tran.rrinre
sen s Mes OrinrtUríSSiM5 de-T feat s a's onstres arrirs de nitre barda dels Pireneesst
* La res ienaria ie m'asee en alean,
rasos, una virtut esnartiva."
***
DIDIER-POULAIN, PESSIMISTA
El mitin Didier-Poulain. franrès, ven
el panorama tenistie del seu país molt
negre. En el gen darrer article "Le tennis en sarnmer espesa les sean idees,
que considerem malt interessants i que
ens plan de transcriure a continuació:
"La temperada na es presenta ras
falaguera. Els nostres jug adors estan
halan, de forma. La rol); Denle e'l'a
refugiar a Londres. Vet an i el telis
francas que s'adorm. S'adorm d'un son
letärgic.
A la final de la copa Butler. Menee! i
Hechet acaben de batre Brugnan-Lesneur Es un resultar catastrófir? Potser no, per?, està molt Iluny de plaure'ns.

PRONTO NOVETATS

La copa Burle; es una de les proves
d'hivern més importants de la Carc
aar. 1 encara que la desaparici6 prematura del seu fundador pugui disminuirne l'interès, no per això horn pot negar eue servcixi per a situar els equips
nacionals que se la disputen cada any.
La veritat és — i la Federació obraria
santament desconliant d'aquest estat de
coses — qne en l'actualitat hora s'interessa mol: menys per les coses del tenis
Que uns quants aras enrera.
Es incantestable que la ha tinte jugadors ara corn abans: poseer niti ha
mas encara d'un quart tempe enea. Qui
sap si la guatitas (prornedil es superior,
perú el gro: públic no eegueix pas arrh
aauell entusiasme antie les actuatians
les raquetes (fine les Pistes.
Hem perdut el potencial publicitari
cate representaven repetides victòries
deis nostres camnians.
HEM PERDUT La COPA DAVIS.
perdre el foe
I fine aren, en rana
sagrat.
Em terno (tara de bo m'equivoques)
que el; preces Campionnts de Franca
sobre terra ferma no arribaran. ni de
%my. a igualar en alteres els precedente.
Seria. tanmateix. inútil entestar-se a
negar cate el tenis professional (la crea
',enea del miar evalentl na desvia una
eran part ce ''interés del, pablies mina

Cocher i Tilden. Pla'. 1 Vires peden
enfrontar-se vint vegades seguides aquest
hivern. Malgrat aixa, ele resultats de
les seves parrales oferiran mis gens
inter4 as r,Thliçs internacionals que el
de Crawfm-d i Perro, quals s'han
acarat acueste rlarrers me-sos tan sovinr rom 4 haeue s sin ere:mitras una
tournée nueament peofessional a travis
d'.41,strälia.
Per atri — em ¿emana lo — ha de
tenle nrér significariii el %Mi. mata Perna Crawford que el seta Tilden - Cochera...
El tenle mundial com el tenis francés
s'aderm Per tal de desvetllar-ln cal nur
aran traa i nuelcam de nata "QUF:LCOM Nnt--1, rmrlrnnt i5 EL Til l2VETC OBERT. Porrosament iii han-enl d'atoar. eins. platt per
fa-ea un (la e altre...
5;
així, permte no acer -Id de seatta', ?
;El s direc.fits de Wimbledon rerufer
el asa?
Pitjor per a elle!
FI • ete inte-i, s. ara rna, que mai, na
eaineideix amh e t rostre
* * es
CORRESPONDENCIA:
A J. A.
Espero els vri‘rree sugg erim tus a
nropasit ríe 1., frg-macia del len*
" Afilie% del Tenis".
AN. S.:
1.es <ladee (irle cm demaneu san
les segilents:
Internatinnal Tasen Tenis Fidiration Tedie Seeretards E. Callar. H. .4. S alselli. - Oficines: 76
Avenue de Wagrana París.
A
13.:
Trameteu-me les dudes ananciades
referente al acaree dula Estic a
les tentres arde..
Carlee SINDREU

Hoque'
El Torneig internacional
de Pasqua

Tots els partits han estat
guanyats pels nostres
equips
Diumenge i dilluns continuaren
els partas corresponents a! Torncig
Internacional de Pasqua.
aci els resultats d'aquests
dos dies:
z d'abril:
Lyon-Barcelona T.. T., o a 4.
NeUdiatel-P010 J. C., o a a.
Lyon-Terrassa (a Terrassa) o a 2.
2 d'abril:
Neuchatel-Universitarv, t a 2.
I.yon-Polo J. C, 2 a p.
Com pot veure's, eis nos tres
equips han sortit d'una forma mein
".trillant de la competicie, car ni un
sol partir els ha estar advers.
Els camitas e s trangers, "Young
,t sr.inters - . de Neuchatea i Lyon
li. C. han evidenciar que no 5611
manean, de qualitats, el lié els ha
perjudicar nave:- de jugar co camp
sera jr. aun eh, e s tan aco s tumats a
jugar en camp dherha.
Arnb tot, el jac sempre fou tan per
Darte dels dos e q uip s . ei, el% quals
hom pague arreciar n'oh je coniunt
en el L yon i en canal en el de Neuchatel es destacaren algun g s individualitats.
Ahir a la tarda van marxar els

snisses, i avui ho faran els francelaS.
La composirié, dele equipe que
han actuar fcu ami:
Votare Saratters: Begdt, Toifel
contra
s egon. Legeret. Ectvrinv. ro m
- et.
Chiquito Bilbao - Etorrio
Primer.
Mire. Eilleter, Bruppaeker.
50, • les 1015:
Talle,
1;
/Citen.
Quintana IV - Perea
1,vOn Fi
C.: Terca; Trachon,
centra
Pa lt uv, A. Robin, E Robin. CmGallarta III - Chiquito
der.
P
•
Dubote
P Dubast, J. DuGallada
ho s t Fallos; i Canon.
DrilaIls p er ameno
Ele emane local, tetasen formats
rom serrarla:
Barcelene
Fartie h,
4444444411111444 Barrunvi. P• aRoddrruee.
rta, M. A ', ami, T. AFrontó Principal Palace au s4 . Pi. Fähreguea, Lada, narren
i Fr' 'er.
Avui, dimarts. Tarda, 4'16
PrOot Ca P drvila. Kamman.
\verde , Gratia. ¡oren -o, Pelleja.
RECALCE II - BASARE
Remeta Poden, Caralt i Bosch.
contra
1,, •••ana. Bagunyi
Universitari:
GABRIEL I - ULACIA I
ales, Paises, Trailer. Santeavador.
rill, a les 10.16:
ere'-res. Ferrer, id. Becar,. Cases i
P. Ferrer.
IBARLUOIEA - 00111E2
Tercas": Seres, Ar gernl, F. Docontra
mingo. Ch a eans l . A r ree ...4 J., im6.
GURUCEAGA - CAZALIE II
n rancino. 142,1411a F, Roig, Badie044444444~411144,4444441 lla J. i Induralia.
AVI'!, DIMARTS
Tarea, a g el 4:
Galiana II - Bogaba III

acabat el Concurs d'hii l'Espanyol clas- S'ha
vern del C. N. Barcelona
sificats per als quarts de final... equips B
en els respeetius
campions

Ele

...junt am16 Belio, ISIacirkl,

"V alénda, Oviedo

L'Europa, campió de Catalunya amateur
• • •
Ets dos germans Edeliniro saben Inali
de jugar, pera fa una quants partits que
EI Celta „repoblara
adVerSOri fácil no n'eneerten ni una. .41gii, arel, mes nai co ha ya Pose ,. Les dificultats que so (ida (pie rn0filf. Vana mi nar fri ato-fi:dtenir l'Es 55ari3o1 per a clininar-lo
a: deis ¿al Oemnans dient que contra
isser per culpa del sea ‚not jet i no uns gallees no .ingaran n,ai amb enres per la oran resisthcia deis gallees. tusiasme. Sinceran:eta, nosaltres creiem
¡5 mateira merla de l'encontre fei: que paSSen per una crisi de forma que.
prereure 101 tercer partit per a deseut- en cas de persistir tan aluda, rol donar
com a remirar l'elimina' cid de l'Esta• • •
nr/.
• • •
L'Espanyol no va 1m:e tn.'s que un
davanter Bosch. Els cifres van estar
is
natural
que
amb els dos interiors
grisos e feenraincnt dolcnts, sense que
ro forma t'Atrita /riondo no en toqués
aProfitessin les innombrables ocasions
gaires i fe: soknient un gol in,' Lillo poque as facili tara el :jet de la linfa de dia harer detu rat fàcilment. La seta
mitios, en la qual Soler va lluir-se
gran jugada de diumenge tos fer-la del.
larca.
sant una pilota a Basch perqui1 agites(
• • •
reiteasth sota el pal,
Escartin, l'arbitre madriteny, hazla
se.
rerotnanat el migcentre l'epa teraid fdrmés part dc l'equip nacional. El van
El gol del Celt a 711 fer-la l'extrem
prer ar a Les Corto i no va fer gran drena. junader n'oh llancer i belluoadis
cosa. alltir es' donar roa a Escoran i fon com el ,ecu cognom: Machicha. ¡'albea
punta de la darantera Ini /tarja Polo,
el millor dels 22 ingnICIS.

NOTES CURTES

El Celta de Vigo va estar
a punt de donar una sorpresa a l'Espanyol
Amb la diferencia d'un sol gol
en contra va sortir l'Espanyol a jugar el segon partit amb el Celta
de Vigo. Aquest resultar era, per
tant, fácil de remuntar, i la irisaressiä general no era altra que el Celta
de Vigo, pesi a l'entusiasme que se.
gurarnent posarien en la Burra els
seas joves clemente, seria batut amb
relativa facilitar per un equip com
l'Espanyol, tècnicament superior, i
a mis el factor camp, que tambe
havia d'influir. Doncs be: l'Espanyol és veritat que va vencer, pecó
no de la manera plácida que tothom
:re ja. Va eliminar el Celta solarnent
per la mínima diferencia, i encara
després ¿'hacer pasear, en el segon
temps, una mala estona, en veme
com els pundonoroeos jugadors gallees es guanyaven parir a parir un
Partit de desernpat.
El partir es va iniciar amb un
atan de l'Espanyol, que per la seva
persistencia ida creure que la partida li seria ben faca. Eiectivament,
al cap de quatre minuts, un centre
d'Edelmiro 11 a Bosch, ami) una esprintada d'aquest fine a prop de la
linia de kick, seguit d'un centre cenyit sobre porta que Edelmiro I va
rematar de cap, va establir el primer
gol de la tarda, que equivalia al gol
de rempat. L:Espanyol, encara, va
continuar durant una estona portant el comandarnent de atac. Pero
ben aviar es va acure que la tasca
excellent que ele mizjos locals sersien als davanters esdevenia
per la lentitud d'aquests, enserias que
per la incompenetracia que palesaven
quasi tots els elernents. El Celta, davant un adversari que a mesura que
transcorria el ternas es mostrava
mes inofensiu, va portar a tenue
avançaments perfectament plasmare,
la divisa dels quals era d'una gran
rapideaa. En aquests instanta la defensiva espanyolista es va acure sovint assetjada, principalment pel joc
de alachicha, Nolde i Polo. Aauests
jugadors, ben secundare per la linia
mitjana — Vega, l'artifex —, van estar prop d'aconseguir marcar en diferents avinenteses, la mes destacada de les quals va ésser una passada
de Piñeiro a Polo, que Cristiä, providenc:alment, va desviar a córner.
lainiciament segon remos va
ésser anäleg a l'anterior. De sortida
l'Eepanyol va atacar continuament,
al cap de eet minuts una paseada
dn Prat a Iriona.o, plagas aluest sol
davant la porta, es transforma. d'un
tret ras. en el segon punt local. El
oc després va augmentar en interès.
degut a ouè ele gallees. a cada trova
fose de la Uttita, es mostraven mis
nerillosom. Al Ca n de trenis minuts.
una pass:sea de Pirca-, a Nolde, verrent-se aqu e st a l'eatrem. la va llinmr a Madifl'a, ntr tal de rematar
.011 i atems e mar l'antiesta manera el
gol enuivalent a l'empat. Aqtv-st
•
rom es nato , al. ta l t'o% anaven
les inridencies de la lluita. n o era
• -ers falavuer ner a's rsnanytelisres.
i va necear mola e s t a na aaans a' e aaa ir l'interreaant. rin: un pesornbre
aer als Sim a atreants blane.blatte.
El: rallece Cer',1" ••n aferrie.gadem•nt
e l col de Is samaria. i %es evo'nr;nng (1,inerav•n cerv n . e "na arabahilitat de ar a r, re-ir a. En armaste
m 'a ma n t e /a f> g ra le Flaree , a. Mas.
a l arti 1 Cri s ta va aaver de malta
aliear-ee roe te! ,l'rh.trittr el irarinid i tal-telas del e vis i t s nts. S;s
minuta ahans del final l*Ferasnaol
SS eanv : - n 5 f :irrnaciA de l'ale es.
^lie r• a , 1:1(411111TO va asesor al por
rle 1305r/i, i annett d'inreror va do.
mée •fe e riv ; tat o la davantern
Ttes e le. en anrnfitar tres servei
A l r iOnele . e qt • 'emperre ttn tret
;a.. ; t nanrevist ene 10,4 .1 eanrell
del na'..a ten
tinidament
SiMIa e1z de,min í • p i ll ete 1 genlie
eses alree ninmerif jateretsant, el
na ar•thar al «en final.
•
En el ranfted C e at•sincions. Tal0.
el Dorten. amh un eeil nei molt de.
nit n at. va tetar. en eanni, f orra el l
Per resttt va • nC. C . 4' s V efPn. el-es,.
,n /e•ce ntre. eme va edrar mesh ene*,
fer • tie • 1.5 e n t r • nei ns«
n e 1. ,1 av , nrera. Ma, 11 1. a. Xnlere 1 Polo els quo mes
es destacaren.

El Campionat d'Espanya
RESULTATS DELS PARTITS

DE DIUMENGE DE VUITENS
DE FINAL
Valencia-Mnrcia, 6 a z.
Sporting-Betis, t a o.
Hircules-Corunya, 2 a O.
Madrid-Osasuna. 5 a 5.
Saragossa . Ataletic, 1 a 5.
Sevilla-Barcelona, 3 a 2,
Donóstia-Oviedo, a a o.
Espanyol-Celta, 3 a 1.
Resten eliminats II úrcia, Sporring, Corunya , Osasuna, Saragossa.
Don6stia, e evilla i Celta:

Els quarts de final
Heus aci el resultar del sorteig
per als guarra de final:
Barcelona-Betis.
Hercules-Valencia
Madrid-Athletic
Oviedo-Espanyol.
De l'Espanyol.. Florenaa, bé en
general; .M a s, superior a Pérez:
Mami i Cristiä, regulare en quasi
tot el partir; Soler, sols a intervals:
Bosch, el mes eficient de la davantera; Prat, per volee preservar-se, va
estar al mateix nivel/ de les darreres
actuacions: Iriondo, en periode d'estacionament, va estar deficient, ensems que els germans Edelmiro.
L'arburatge del senyor Iglésies,
ben deficient. Els equipe es formaren de la següent manera:
Celta: Lilo, Ignacio, ValeArcel,
Armando, Veea, Piaeiro, Machicha,
Gonzalito, Ndlete. Pirelo i Polo.
Espam,: ol: Florenga, Mas. Pérez,
Martí, Soler, Cristiä, Pret. Edelmiro,
Idondo, Edelmiro II i Bosch.

¡grupo. - Els altres concursos social.

it

7rteral com poco en queden i qua (en

gcrillosissima.-trami,unpesó
1 al ce ntre tenien un tome rorPulent
i alt
deia Nolete, que pel sea joc
i compleria recordara Langara.
• ••
El timo de la pissarra. Perqui
an,'S miS gent al eamp, l'espanyol za
anunciar glä; e., passarien pistares donant naves del partir
- Barcelona.
1 com que al cenit del Sevilla no hi
ha tel/fon, fa sabicn que no godrien
dir ICs, puix que la comunicada ia dificil. .41 motril- Barcelona sic sabien res
f ins destres de les sis de la tarda.
• ••
()ni seré semifinalista.* L'Espanyol.
anib l'equip que ti potser no ea furgui
desprendre dc l'Oviedo. El B a rcelona is
fati! que 'limita el Betis. 1 ens perdem.
finahnenr, la perspectiva d'una tercera
final d.• Campionat -entre l'.4thletic
Bilbao i el Madrid. perg0 els ha corres:505t e liminar-se ara.
S. O. S.

El torneig a profit de la
Mutual Esportiva
Diumenge al camp del Martinenc va
tenir Iloc el torneig a profit de la Mutual Esportiva, en el qual prenien part
els clubs Martinenc, Sant Andreu i Júpiter.
Es jugaren dos partas. el primer entre el Júpiter i el Martinenc, i fou guanyat pchs primera per dos gols a cap.
El segon partit el disputaren el Júpiter i el Sant Andreu, i en sorti guanyador tanthè el Júpiter per clos gols a
un. i, per tant, loa el vencedor del torneig.

Partits d'entrenament
Sabadell - Sans, 3 a t.
Granollers - Ripollet,
a t.
llano - Badalona, 3 a 1.
Tärrega - Sabadell (combinat), 3 a 3.

L'Europa, en guanyar el
Banyoles per cinc gos a un,
es classifica campió de Catalunya amateur

Al camp del Sans, diumenge a la
tarda, jugaren el partit final del Campionat de Catalunya Amateur l'Europa
el Banyoles, i el resultar fou de cinc
gols a un a faver de l'Europa, el qual
queda proclamar campió de la categoria.
La partida, que fou presenciada per
nombras públic. loa disputadissima, per
bé que demostra posseir millor técnica
de joc l'equip que queda vencedor, com
es pogué palesar durant tut el partit,
i el domini que aquest exercí també
fou superior al de recluir) yegua
L'equip finalista del Bemoles, malgrat éster definitivament eliminar, es
defensa sempre coratjosament i amb
entusiasme.
El Barcelona perdé a Sevilla gran
A la primera part l'Europa marea dos
per tres gols a dos, però es gols i el Banyoles un. Al segon temps
l'Europa marca els abres tree.
classifica
Els gols de l'Europa foren aconseSevilla, I. — El partit que havien auits dom per Coromines, i els altres
de disputar el Barcelona i el Sevilla tren per Cifre, Canyades i Barrera.
despena la natural expectació, i això FinEgluegnol (Fde)l. Banyolcs fea ohtingur Per
ieu que el camp s'emplenes totalment. El terreny, a causa de ia pluja,
Actuaren de linier, els senyors Mares trobava en males condicions.
tiner i Garcia. Arbitra molt encerradaTot just come.neat 1 encon.re, e; ment el senyor Cdrbal.
L'equip vencedor era formar per Gar'
Sevilla pressionä coratjosament,
feu perillar constanunent la porta rund Ventura, Domenech; Deprius,
bree
(F.), Ahninyana, Caromines, Garde Nogues, el qual, junt anal) Zabalo i Alcoriaa, es detensaren encerta- ra, Canvades, Barrera i Juärez.
dament.
laanvo'les: Pou, Inane% Estela, Pla
Al cap de tretze minuts el Sevilla (E.), Flequer (J.), Pagas, Biamon, Puobtingue el seu primer gol en cen- ja Flequer (F.), Xiírer J.) i Pla (J.).
trar Caneiro una mlota que remata
Lampanal, amb gran oportunitat, Barcelona (combinat), 4
azul) el cap.
Horta, 3
El Sevilla continztá pressionant,
pera el Barcelona feu una arreaa la tarda tingue, ¡loe al carnp
Affir
cada, que inicia ¿'forera i remata
un parta entre un comentoldra, la qual Ii valgué el gol de Les Corte:
binar del Barcelona i el primer equip
de remar. Es portaven vint-i-cmc qie
d,elsitHop ratrat .E elpri lnac i pal allicient daminuts de joc.
presentació ofipartit era
El Sevilla tornä a halar, ¡ dos cial dels jugadors Gontade i Ros.
tninuts després un xut d'AL'ázar es El desenrothament de la Iluita bou
convertí en ei segon gol sevilla.
distret.
Amb el resultar de dos a un favo- n'oh
Els gols foren aconseguits de la
rable ai acaba ca primer scgüent manera: un córner contra
te na
l'Horta, al cap de 30 minuts, remaA la segona part, continua amb gran tar per 4:ibeeca, bou el primer gol del
ie
rmesa ¡'aran de reatar, sevillista, Iteró Bar.elona. tinc minuts mis tard
quan feia nnze minuts que hävia co- l'Horra aseoli l'empat per mitjà de
menas, el Barcelona obtingué un gol Brio, després d'una combinactó entre
que L ' u anul'at per "ofi-side". El Se- Pallares i Camprnany; al cap de quavilla continuara dominant, pera sense ranta-quatre minuts Gontade centre
resultar prictic.
‚ubre porta, i Artigues remará i aconAl cap de trenta-cinc manas, un cen- seguí el segon gol per a l'equip blautre de Corten el remätä amb el sao grana. Fini e) primer ternos amb el
Cantonal, i valgd: al Sevilla el tercer
favorable al Barcede 2 a
loteo,
Tres minuts després, el Barcelona.
Al cap de tres minnts de comenmitjancalt Ramon, ()Intrigue el segon cada la segona part, després d'un
gol en rematar un magniiic centre de avene del tercer central del BarceloVentolrä.
na . Bestit, per entremig deis defenL'ermip del Sevilla juttä amb gran ata, féu una paseada a Ros i agrien
entusiasme. Del Barcelona, sabresorti- assoli el tercer gol.
ren Goiburn qui fati un gran partir;
Una passada de Taaeic a Ros, i
N'enrole/a Zabalo, Normes i .alcariza. d'aquest a Vilaseca, va fer inútil lesEle altree. també estigueren encertata barg de Vild i el .Barcelona s'anuntä
Preeencii el partit, dan a delegar de el qual gol al cap de ‚lotse mintits
la Nadonal, el senyor Joan Antoni San- qu:St segon ternos.
'hez Ocana.
No obstant el resultan en contra,
A les urdree del senyor Escartin, l'Horta atari fortament, i al cap de
els equips s'arrengleraren de la següent trenta-vuit minuta aconseguí el seMinera:
gen gol a favor seu per mitjä d'ASevilla: Guillan: en, Fuelcalduna, De- gur, després d'una paseada de Ferva, Aleärar, Segura, Ferie, Quesada, rand. Poca minuta després, degut a un
Torrentegui, Campana!, Cortón i Ca- centre sobre porta dele mirjoa
neiro.
l'Horta, donà llar a Ferrand, per una
Barcelona: Normes, 7:abato, Alcori- fallada de Villacampa, d'aconseguir
u, Santos, Font, Pedro!, Ventolrä, Goi- el tercer gol per al seu equip.
buru, Morera, Ramon 1 Cabanes.
Sota la direcció de l'àrbitre senyor

Amb lea jornades d'ahir i de diumenge filmara el Concure d'hivern del C.
N. Barcelona, que ha mobilitrat per espai de tres meseta mes de vuitanta nedadors.
Si donem una ullada general a Eactuació deis participante inda destacare podrem comprovar que sala anat desenratIlant una constant minora en el trinecure de cada jornada. Anomenar algú
equival a comen car una extensa critica
que P re ferim deixar-la per a ima altea
ocasia a fi de poder-la fer tan extensa
com es mereja.
Avui solament direm que amb el resultar d'aquest concurs s'ha assolit pienament el propasa que els clemente directius del C. N. Barcelona es feren en
organitzar-lo. S'ha fet nedar un gran
nombre de nedadors durant els mesos
d'hivern. S'han albirat uns guante nonas
de possibles esperances i fins i tot ha sortit alguna revelació. Amb aquest resultar, dones, el C., N. Barcelona pot estar
satisfet del Concurs d'hivern de 1934.
La penúltima jornada celebrada el
datmenge passat entre els equipe A i D
assolia una especial importància peque
en ella es decidia quin d'aquests dos
equips es classificaria en segon 'loc. La
puntuada total fou favorable a l'equip 1.)
per vuit punts d'avantatge, pera aquesta
no fou suficient per a classificarase
davant de l'equi p A, quedant així aguo:
en segon lloc.
En el partir de water-polo, que era
el que havia de desfer l'empar, va guanyar l'equip A per quarre gols a dos despres d'un partir amb totes les caracterfetiques de final de campionat, un joc
que, ultra ésser dar, podriem classificarl o de d ur, on no es velé cap jugada de
conjunt i si moltes ganes ¿'acollar el
contrincant sia de la forma que los.
En les curses. Usandizaga guanyä els
loo inertes estil %tire co dura Iluita
anta. C,abrejas, al qual vence per tres
decimes de segon, 1 Toepfer i Sánchez
quedaren classificats primers en les curses d'esta amb bastant de tranquiRitat.
La darrera jornada, celebrada alar
entre els equipe B i C, fou purament
farmula, tota vegada que l'equip 13 tenia assegurat ja el primer /lec i no
volgué cansar-s'hi. A part de la cursa
de Lepage en els roo metres dors, quo
completament sol assoli el magnific

B

o

x

a

Schmeling marxa
ahir cap a Berlín
El matx entre el campió alemany i Paulino,
no se celebrará fins
pel maig
Max Schmeling i el seu manager Jte
Jacobs marxaren ahir a primera hora de
la tarda amb destinada a Berlin. La
ferida del dit 111.03 de la ma dreta que
co va produir el boxador aletnany sor
enttenant-se, va be; perú cont que d'aqul
que podrà tornar a entrenar-se n'hi ha
ben be per un parell de sermanes,
Schmeling ha preferir pasear aquest periode a casa seca.
Schmeling, si no hi ha complicació en
el seu estar, tornara a Barcelona el
dia 20 del corrent.
Quant a la data del match UrcuffimSchmelistrg, hom creu que es luxada entre ele %tes 1 i 13 del mes de maig vinent.
130NA AMATEUR. — Asta, dimane, tindra lloc a un quart d'onze
la vea l a l'acosturnada vetllada de boxa
amateur que Orgallirra setmanalment el
Barcelona I3oxing Club al local de l'Agrupació Sardanista de Barcelona (cal'
rer de Francesc Layret, núm. lot).
L'ordre deis combato ée el següent:
Beltran-Diaz., Hernánclez-Ortega, Jiménez
Fernandez, Ruiz-Bicart (ex-campia de
Buenos Airea), Blärquer-Jimenez i Aparicio-Ezquia.
DAVANT DELS CAMPIONATS
DE CATALUNYA AMATEURS.—E1
dissabte vinent, dia 7, comeoçarun a disputar-se els canipionats de Catalunya
amateurs, que tant i justificada capearació han despertar en els diversos clubs
locals 1 d'arreu de Catalunya.
San nombrosos els eqtaps antateurs que
figuren inserite, tots ells a base d'hotnes
molt ben preparats, la forma dels guate
l'aficionit podrä comprovar que as superior en grau superlatiu a la d'ama anredore.
Els cercles esportius lean tingut curo
extremada ea huy preparació, i cal confiar amb tot fonament que els diversoe
feepelta, els equipe s'arrengleraren de
stguent manera:
Hurta; Vila, Fulguera, Pegó; Cardó, Bartrina, Pallarts; Buriel, Agur,
Ferrand Dei& Campmany.
Barcelona: Cruz, Villacampa, Rafa;
Gontada, Soler, Esptany; Treeijafin
(deapres Tassie), Ross, Bestit,
seca 1 Artigues.
Destacaren Crur, Rala, Soler, Vila..
seca 1 Artigues, del Barcelona,.1 Bar.
trina, Folguera i Barnet, de l'Horta.
Abatas d'aquest partit jugaren el
F. C. Lea Corts i un equip amateur
del Barcelona, gua guanyi el •egon
per 3 a 2.
la

aemPs SI': m. 21 s. lato, acreditant-e
com un dels nostres millors estilistes„
res mis veiérem digne de remarcarnte.
ixicelona,
f ini l egonur
naar
uclha d'hivern reeienGi
c.
de tres mesas la vida activa de la nostra na
L. puntuació
taci6
total ¿ciprés de Ist dar.rera jornada es alai:
CRUP A
Equip B, 403 punts.
Equip A, 370 punta.
Equip D, 365 punta,
Equip C, 326 punts,
GRUP B
Equip B, 419 punto.
Equip A, 373 5/2 punta.
Equip D, 344 pUnt3.
Equip C, 308 punts.
LA II JORNADA DEL CONCURS
DE PRIMAVERA DEL C. E. MEDITERRANI
Diumenge al mati tingué llar a la piscina descoberta dels banyz les provea cona
responents a la segona jornada del Concurs de Primavera, la competició
nitrada pel C. E. afeeliterrani com
preparació per a la grupera temporada:
de natació. El metí núaol, que no convidava a capbussar-se eis l'aigua freda
la piscina, no fou obstacle perqua ele
entusiastes minyons d'aquest erialest c/ta
hi participessin en gran nombre en les
preves de braga de pit de que constava
aquesta jornada. S'aconseguiren bones
marques, sobresortint entre els concursants Llorenc Murior. El campió de Catalunya debutante efectua els ton metres
s.. temps excelbraça de gil en 5 m.
lent si es té en compre l'aigua, no tem-3
pecada, demostrant trotar-se en bona!
forma,
E resultara foren els següents:
loo rnetres braga de pit (primera categotia): Llorene Muñoz, t m. 20 3:
Castellvell, Blanch, Ruiz, Carrasco i
Esquiroz.
50 metres braga de pit (segona categorM): Guien, 42 3. 1-5; Falcó, Ruiz II,'
Galmee, Druter, Alsó i Planes.
So mentes braga de pit (tercera cate-.
gorja): Rosal. 46 3. 2-3: Cortita, Serra,
Comerma, Lecha i Fuentes,
encontres que s'efectuaran barman de sa-'
I
tisfer els bona espectadora.
Com ja va instaurar-se l'any penar,'
han
tret
%rancia'
que
tots el. amateur,
queden automäticament obligan ' a parti-'
cipar en /'esmentada competició, ¡ els
que no ho fado no podran participar,
en cap altra vetllada de les que se celebrin després. Cal dorar pressa als
clubs penqui enviin les relaciones deis
boxadors amateurs que hagin de oonc6r-;
rer-hi classificant-los Per Pcsocti 1 fi 4e1
facilitar la tasca d'organitsacka de la
Federaciä Catalana de Basa.
Aquest organisme sisa propasar re-,
vestir aqueat s campionats del mäxim relleu.
NO 1-11 HAURA VETLLADA
— Demä 110 hi haurä vet-1
NOU
liada al Nou Mdn. Els empresaria haviere pensar donar-ne una a bese del,
mata Horas-De Boca pera el darrer,;
que es l'adversari assenyalat a Marti-I
nez d'Alfara a la reunió de l'Estadi. declinà l'honor de bocear amb Antoni Horas perque—digué—no esteva preparar..
AL. BRO‘VN-KID FRANCIS.—Ha
estat signat aqueas encontre, el qual se
celebrar& el dia 16 del corrent al Palau
des Esparce, de París. La darrera vegada que van boxar els dos adversaria
a Marsella es produiren disturbis imporl
tanta ensems que la destruccia completa
de les Arenes del Prado, lloc de la re.
unió.
GIRONES JA NO ES CAMPI0.4
Cont que el t ermini per a toser anda)
Matchens per al tito! de Campió d'Europa dels pesos plomes va finir el pos.501 dia 28, Josep C;irones ha quedan
automäticament desposeeit del set troten:
La noticia, peró, no ha oficial; cal, pernI
què ho sigui, que la I. B. U. la ratifiqui,1
co que farä segurament un d'aquests
dies.
VN CHALLENGER DE THIL
L'alenlany De \l'ira que ja ho era de/
Martínez ¿'Aliara, pasea a Esser ara'
challenger de Marre/ Thil per al tito/
de Cantoi6 d'Europa dels pesos mig
forre.

Bugb
El Campionat de Catalunya
de segons equipa
RESULTATS DE MUNIENOE
Santboiana-Barc tIona (torkle).
La clawiticael6
Després de la jornada d'ahir ha
quedat eatablerta corn segareis:
Cornelli
Santboiana
Barcelona
Universitari

3
3
3
3

3 0 040 0 9
2 0 1 3 8 7
1 o 2 0 7 3
o o 3 0 28 3

Ha arahat la segona volta, 1 el
Cornea segueix al cap de la claasifia
caci6, d'on seri dificil de treurel
degut a l'exeellent forma actual.

• • •

Ea el segon entrenament de la
selecció &cintita va vencer rotundas
ment el los-estas, &apees d'un hale.
ressant encontre.

Q4elism e Atletismo
* SI. CAMPIONAT

INFANTIL — LA UNIVERSITAT DE BOLO-

. Diumenge, tal com esteva anunciat,
at 'celebré la primera prova per al CamPace Infantil de 1934, organitzada per
l'Agrupaci6 Ciclista Montjuk i patrocinada per la casa Pantaleoni.
La prova s'efectui al recinte de l'Exposició i constituí un èxit en el doble
aspecte de participants i de públic.
Tote les curses foren entosiesticaMesa disputades pels petits ciclistes, si
be cal remarcar la corresponent a la
categoria d'enze a tretze anys, en la
qual els participants lluitaren amb gran
intelligencia, con' ho demostra palesament el promedi aconseguit pel vencedor.
La pluja oblige a retardar quelcom
l'hora del començament de la festa.
Heiss ad els resultas técnica:
Cursa de nenes de quatre a sis attys
(Dthet voltea: Loco metres)
Zirotti, en 7 m.; Montserrat
Albert, Marta Revira i Joaneta Roig.
Cursa de nenes de sis a llaid a ny:
(Dues voltes: i.000 meres)
Josefa Ravetllat, en 5 in.
Cursa de nenes de nou a daize anys
(Dues voltes: 1.000 metres)
Miguel Gómez, en 5 ni.; Fidel Atenido, Benjamí Becerril, Jordi Simon,
Joan Domenech, Manuel Carrasco, Joaquín' Fortuny, Joaquim Segura, Joan
Gómez i Joan Torres.
Carta de neta: de set a nou anys
(Tres voltea: 2.100 metres)
Josep M. Urgell, en 6 m.; Manuel
Borras, Joan Bisbe, Joaquim Rosselló,
Ricard Caracac, Llorenç Calvol, Joaquim
Cisa, Jaume Roig, Enric Domenech
Joan París.
Nerks de nou a anze anys
(Quatre voltes: 2.800 metres)
Aureli Bisbe, en 9 m.; Mariä Ilartinez, Jeroni Zirotti, Emili Garriga, Josep Llopard, Llorenç Otero, Josep Cisa,
Francesc M. Galan, Ramon Ribalta
Frederic Retal!.
Ne111 cr 01134 a tretae
(Cinc voltes: 3.500 metres)
Josep Vicente, en 6 in.; Joan Antoni
Cocino, Luis Valdi, Ernest Comes, Ramon Albert, Robert Pérez, Josep Pujol,
Ricard Liaho i Félix Guerri.
Prem i especia; de ',fray: de cine anys
Manuel Carrascosa i Joaquim Fortuny.

Dimarts, 3 d'abril de 1934

LA PUBLIOITAT.
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El Departament de Circulació tingué
cura de mantenir l'ordre al recorregut,
i ho ¡conseguí tothora.
Acabada la prova, els nombrosos espectadors desfilaren encisats del festival ciclista i de la magnífica organització emprada per l'Agrupació Ciclista
Montjuic.
Per a aguaste entitat i per a la casa
patrocinadora la riostra mis cordial felicitació.

NYA

Its VENCEDORA DE LA
DE BARCELONA

Diversos récords da Catalunya

i peninsular' batuta
Diumenge al mati uns mil cinccentes o dues mil persones van presenciar, malgrat el dia rúfol, el ,matx
interuniversitari Bolonya-Barcelona.
Els estudiante del Barcelona Universitary Club poden estar satisfeta
de l'èxit esportiu de la reunió.
Els nostres estudiants i els atletes
en general van poder copsar entre
els visitants una classe i una tècnica
que els han d'afavorir molt en les
seves immediates actuacions.
Foren diversos els records batuts.
El mes important fou el dels rellevaments quatre per ccnt, en els
quals l'equip barceloni, format per
Montoto, Ricard, R. Serrahima i
Arévalo, Va aconseguir enderrocar
el récord peninsular absolut en 44
segons i 1 cinquè.
Després cal fer constar el dels
loo i 400 metres !lisos, tots dos
peninsulars unist ersitaris; el primer
en 11 S. 3 - lo, i el segon en 51 s. 4 - 5.
I el de Savi, català universitari,
en la perxa, a 3' 10 metres; el de
Mongrell, peninsular universitari, en
els 4 00 metres tanques, en 59 s., i el
de De Luna, català universitari, en
el Ilancament de la javelina, a 4393
metres.
Els italiana guanyaren en totes les
provea menys en dues: en els rellevatnents i en els 400 metres tanques,
on resulta brillantment vencedor
Mongrell. En totes les curses i en
tos els Ilancaments demostraren tenir una preparació que, dissortadament, es desconeguda entre tots e/5
nostres bornes.
Per 71 punta contra 51 guanyi la
representació de la Universitat de
Bolonya a la nostra.
CLASSIFICACIO GENERAL

zoo metres laca

t. Gonelli (Bolonya), ii 5. 1- 10
2. Arévalo (Barcelona), ir s. 3-lo
3. Montoto (Barcelona). record
peninsular universitari.
4. Mattioni (Bolonya).
r.5 00 metres
/. Nanetti (B01011y2), 4 m. 13 S.
2. Angel (Barcelona), 4 m. 21 S.
i un cisqué..
3. Bragalini (Bolonya).
4. Castellä (Barcelona).
rzo metres tanques
r. Oberwerger (Bolonya), r6 s
3 cinquens,
2. Setti (Bolonva).
3. Mongrell (Barcelona).
a. Seebold (Barcelona).
Diae
n. Cberwerger (Bolonya), 44'565.
Bonronzini (Bolonya), 4143.
j. Ricard (Barcelona), 33'14.
s. Bravo (Barcelona), 28485.

LA CURSA JACA - BARCELONA. Per a poder participar a la
Cursi Jaca - Barcelona, que organitza
-El Diluvio" per al dia ta del corrent,
será Indispensable presentar la llicència Farsa
r. Ricomini (Bolonya), 320.
de la U. V. E. de l'any corrent.
2. De Luigi (Bolonya), 310.
Eis organitzadors, desitjosos de facilitar • deoplaçament deis concursants.
han eoncertat un autocar, que sortirä de
Barcelona el dijoeu día 12, a les sis

del triad.
Ton da corredora que desitgin utilitzar l'esmentat servei hauran d'abonar,
al momea d'inscriure's, la quantitat de
den pessetes, no reembossable_ Els que
prefereixen traslladar-se a Jaca amb altres mitjans de locomoció hauran d'abonar cinc pessetes per drets d'inscrip-

cM, reembossablea íntegrament a tots
els que prenguin la aortida.
L'esmentat autocar es dirigirá a Jaca
pel següent itinerari: Barcelona (carrer
del Consell de Cent, número 345), Sitges, Vilanova, el Vendrell, Alió, Valls,
Montblanc, Vinaixa, Llida, Osca
Jaca, amb el fi de recollir els corredora
d Valla, Rus, Mambla= i Lleida i
d'altrea indrets propers que es proposen
prendre part a la curia.
Les inscripcions segueixen rebent-se
a la redacció de "El Diluvio", carrer
del anea de Cent, 345.
El Omite Organitzador - acordat
, la qual ha
prolongar la llista de prems
quede establerta com segueix:
Primer, 7 00 pessetes; segon, 500;
tercer, 300; quart, 200; cinqui, roo; sisé, 75; setè, 50; vuitè, 30, i del nave al
"tinté, vint peaxtes a cada un.
Hi haurä copa per a equipa de clubs i
per a equipe de marques.
LA XXXV PARIS - ROUBAIX.—
Aquesta prole, que s'efectua diumenge, constitui, en tota la ruta, una !Mita
continua entre els corredora francesos
i belgues, la qual es féu mes intensa co
un moment que Lapebie, situat al Cap
del primer eSCarrlOt, acusa una seriosa
avaria a la máquina, a pocs quilbm. de
Roubaix. Aquest moment fou aprofitat
Pela bel gues Rebry j Wauters per a escapar. Però quan mancaven pocs metres del lloc d'arribada. Lapebie, el campeó professional de Franca, en un esprint formidable, trepitjà primer la cinta.

CL.ASSIFICACIO
s. Roger Lapebie, 7 hores, 52 minuts,
7 segons.
2. Rebry, igual te:119s.
3. Je= Weuters, en 7 h 52 m. 12
• Bonduel, en 7 h. 55 in. 39 S.
5. Le &Meta, en 7 h. 56 m.28 s.
6. Godinat, en 7 h. 59 In. 6 s.
7. Sdepers, en 8 h. o m. 30 s.
8. Romain Maes, el mateix temps.
p. Hardiquest.
lo, Louviot; ti, Hamerlinck; 12, Dandis; r3, De Caluwe; 14, Joly; )5,
Deamet
16, Jean Bidot; 17, Deear; i8, Demuysere; 19, Ghissells; 20, Van Rysselbergue; 21, Willemas; 22, Silvain
hades; 23, Jean Esser; 24, Antonio
Magne; 23, Triad; 26, Steuyven, 27,
Leducq; 28, Le C,off ; 29, Louyet; 30,
Deeroix.
A conseqiiineia d'una denúncia presentada contra el corredor Lapebie, per
haver canviat de máquina en la seva
darrera avaria, el Jurat de la cursa ha
didit la seta desqualificació, i el primer lloc ha passat a favor de Gaston
Rebry.

GUERRA, VENCEDOR DE LA
VOLTA A CAlliPANI4. — Ahir es
dispute la Volta a Campenia, ' i resulta
vencedor Guerra, el qual ha cohen els
zso quilbrnetres en 8 horra, 15 in., 30

«gens.
A continuació sien classificat
Saffetti, Olmo, Binda Bovet.
•

ESPECTACLE

Consegal (Barcelona), 310.
4. Savé (Barcelona). 310.
(Récord de Catalunya universitari.)
400 metres 'lisos
t. Gonelli (Bolonya). 51 s. 3-5.
1. Arévalo (Barcelona), 51 s. 4 - 5
(Record peninsular universitari.)
3. Martín (Barcelona).
4. Nanettim (Bolonya).
Llargäria
1. Cardela (Bolonya), 6'6o.
2. Tornani (Bolonya), 643.
3. Consegal (Barcelona). 592.
4. Freixes (Barcelona), 578.
3.

GRAN TEATRE DEL LICEU
a temer anl y ortarl do
Feotes do petos
la RepOblloa. Divendres. a les 10 nit, primer festival (11nIc de sil) per la celebre
maese coral de Romania. 100 execulants,
azub els tiples resina del seu pala. Be.
peo oil elessle I popular. Es respeta&
a comptadorla

ROMEA

volaron 10611
A les 515 I a les 1015: 174 I 17$ re•
presentacions del poema en •rers de Jasa
Noria Pitzmin EL DIVINO IMPACIENTE.
per la gran Companyla del Teatro Beirut:, de Madrid, en la dual figuren Ricardo Calvo, Alfonso Mudos, Ronaelto Iglesias, ~atina gantasuiaeia i Franclaoo López Silva. Peine, tarda I ntl: EL DIVINO
IMPACIENTE.

••n••n•••••••n•n•n••••n•n•nn•n••n••n••n••

TEATRE NOVETATS

Companyia ltrica LLUIS CALVO
Tarda, 430. Butaques des de 3 pies.:
LA 1011,0110S.N
Pol crlebrat lenor Antonl Miese,
Ella, 11.111, Llanos, Ruiz Parle,
Baraja, Outlerroz, oto.

KATIUSKA
pel gran divo

MARCOS REDONDO

Gubert, Avelll, Llanos, andayol,
Faris, Baraja, 'Mirra, Itublu, Cl,-. adt,
a les den. NO FALTA NAIDE I

El conde de Luxemburgo
per la gentil prueba Cubert-Mtrat,
arrib Avolli, Llanm, Palacios, Ruiz
Parle, etc. Berna, tarda. tuand ins pro•
grama a preus populars LOS DE
ARAGON, BOHEMIOS, riousos DE
VIENTO. LA ALEORIA DE LA HUIRrepnelr14 de l'obra
TA N
LA PARRANDA
crearló del rolo,-,i divo
Marcos Rendondo
En estudt:

1. BoronzOni (BOlotly1), 1339.
Ricard (Barcelona), 77'66.
3. Oberwerger ( 8010 115'a), 11'39
4. Serrahima (Barcelona), 10.
Aldria
t. Setti (Bolonya). 170.
2. De Simoni (Bolonya). 1.68.
3. Pujol (Barcelona), 1.60.
4. Seehold ( Barcelona ), 1.60.
400 metres tanques
t. Mongrell (Barcelona), 59 s.
3 cinquena. (Récord peninsular universitari.)
2. Oberwerger (Bolonya),
in.
4 5. 3-5.
3. Setti (Bolonya).
4. Roig (Barcelona).
Javelina
r. Baraechi (Bolonya), 4675.
2. De Luna (Barcelona), 43.93
(Rècord de Catalun ya universitari.)
3. Detrell (Barcelona), 37'25.
4. De Simoni (Bolonya) 35.31.
Rellevaments 4 X roo
t. Universitat AutOnond de Barcelona (Montoto, Ricard, R. Serrahima. Arévalo), 44 t. 1-5. (Rècord
peninsular abselut.)
2. rniversitat de Bolonya. 44 se-

anno

REBUDES LES NOVETATS
DE PRIMAVERA

J. GRAU
SASTRE

PETRITXOL, 12 - Teldron 13827

CHIVO HOTEL
Gran confort modere - P•nalò completa
dos m, laso peeist.. - %Dilectons
d. de 6 palmotee. - Caben. • a pl...
Rambla dala Estudia. 1
Talbfon 17441
BARCELONA

PRESOR

aparen per a extreure rl ene de les la.
ronces I Itimones. Reté la pulpa 1 les Ilsvora D emoneu -los a les rerreteries
Opusrle orino. Almnitivera, 140

VIES LTRINARIES
POLICLINICA PARRE P140115
Mililitro secretes
•
Detectes sezuali
Rambla do Canaletas, 11, Loe

Couit_ete El diamante
Orlow

ufiQuinaon g

FELIPE DERBLAY

Programes d'avui

LA CHULAPONA

de F. Romero -G. Shaw, mil4lra del
mesire Torroba

TEATRE POLIORAMA
Gran Companyia da Comidlaa Camino..
LUPE RIVAS CACHO
Avui, larda, 1/4 de A: LA PRUDENCIA.
N11. 1/4 d'II: Aelt CLOTI, LA
CORREDORA. FI de fasta desprev
ruco, per Lupe Rivas Carleo liorna, la
da • LA PRUDENCIA. Nil: CLOTI, LA CORREDORA. Despres de cada fumo. 41
1101 1,05. nit, estrena de AQUI ESTA
MI MUJER.

TEATRE BARCELONA
Companyia de Comedia
trono López Slaredi•
kohl, diman e , tarda, a nn duart de
sis, la comedia dr,
benovenie

VIDAS CRUZADAS
Mi, a un quart d'onze, formidable
Irtürnf de l'obra en tres /irles, de
Serrano Anguila,

EL RIO DORMIDO

Denla, dimecres, larda: VIDAS CRUZADAS; n11: EL RIO DORMIDO

TEATRE COMIC
NIEVISTIS
Avul, dImarts, tarda. 1 MI, a un quart 4'11:

La camisa de la Pompadour
Denla tarda 1 rilt: LA CAMISA DE LA
POMPADOUR. Dimams lo, estrena de LAS
PEPONAS

CINEMA PARIS
Tarda, 430: nit, 445. Fi millor programa de Barcelona: REVISTA. Impeno Argenilna e0 el ek e le11 LA CASA ES SERIA. LA FIESTA DEL REY
COL, Mbuixos color. (miel (irienor en

PADD

y

(LO 1F.EJOR A FALTA DE UN CHICO)
Marta tosen') on

Pes
2.

DINOU MIL
Premiat amb roco.oen ptas.
27.502 Cartagena, Granada, Lleida, 016 024 063 086 095 1 37 143 190 229
26 3 3 0 7 330 335 395 5 27 542 550 555
632 6 M 674 70 5 707 776 787 7 88 805
Fretnigt amb 60000 Mes.
864 959 961
Valérecia.
28.305
U/Me. 113 - Teldfon 111322
VINT MIL
Premiat amb 3.2-ooty
knut. dimana 'ente% continua de 4 a ":
11 11, 1 es /0: la preclos, opereta ae gran
10.168 Barcelona, Granada, Sevilla, 002 010 oro 048 095 120 141 175 267
tan
Santa Cruz de Tenerife.
273 780 339 354 369 390 420 430 444
485 554 565 593 604 6 06 609 614 627
Premiar amb 35.000 pese.
677 703 782 811 814 817 870 876 930
Avul tarda, a les 4: nII, a les 10:
23.511 Barcelona, Madrid, Castro del
REVISTA PARAMOLUIT. ALIAS LA
VINT - I - UN MIL
Rey, Reue.
CONDESA, anm Anson Skipworth,
per Llene Hald I !van Petrovlich
057 066 olio 09 4 131 135 150 151 164
George 5l511 I RIchard Bernei is les
Breas: !amagues. 9'30; especial, 220
Promiata amb 1.5co ptes.
5'19 tarda 1 a les 1014 int) COCK202 282 3 1 4 346 361 529 562 583 627
TAIL MUSICAL, amb Bina Croshy,
Salamanca, Ma- 668 681 685 715 156 794 8 09 821 847,
Jaco Ciakle I JudIth Allan (a les 4103
SPLENDID CINEMA 33.853 Barcelona,
858 866 873 929
I a lea 611, i a les 11230 4114). Dos
drid, Saragosla.
Illms Faramouni
Colma de Cut. 217 - 7•14fon
23.743 Barcelona, Madrid, Málaga,
VINT-I-DOS MIL
Gijon.
colossal programa:
0 3 2 0 73 121 12 5 1 5 1 1 53 1 7 1 1 9 0 233
TEMPESTAD DE ALMAS
Barcelona,
Badalona,
Grana0
2
1.6
per Sally (Mane 1 Richard Gromwell
277 291 298 299
da, Madrid ,
El sentimental drama
3 773 352:7 3573 5 637160 63479u
456 40
17.655 Barcelona, Säller, Corunya, 401 4 24 425
SAMARANG
1 769485 968 942671
876 984472 69 052
"07 820 754 774
Estepona.
per actora Indlgenes
783
833 8 44 850 868 893
27.722 Barcelona, Santander, Sevilla,
DIBUIZOS SONORS
913
L'eSIllpellda comedia musical
Vigo.
ti le s 10 :
Avui, larrl:iti„ Anali eóss
7.798 Madrid, Sitges, Ceuta, PamPAPIKRA
VINT-I-TRES MIL
g alt de
plona. Linares.
(CRAN£T DE SAL)
010 020 038 o8r 122 132 2 1 0 220 246
per Franziska Out
EL BOXEADOR
173 Bilbao. Burgos, Madrid, Se- 683 321 675 684 643 824 74888
5105 795 2,041 975233001 975435488 967, 3
577 ;42
85
0 806
villa, Corunya, Pizarra.
760
Y LA DAMA
,
SALÓ VICTORIA 41.310 Barcelona
per Myrrm Los,, Mar Daer, PrImo
Cartagena.
Cernera, Jack Dempsey, Welter BosValincla, 285-291
Teldfon 72330 42.332
VINT-I-QUATRE blIL
ton 1 Otto kruker
38.074 Barcelona.
Ave', dIrnart s , larda. a les FI 3, 1 * nil, a
Direcciót W. R. Van Pilze
oog 01 5 oty 0 57 088 o8g lot 104 r 06
35.614 Barcelona, Oviedo, Palma
drrs quarts de den:
Produccló Metro Golawyn Mayer
Mallorca, Madrid,
1.39 199 251 282 314 331 343 35 2 364
DE LOS SIGLOS, documental
Es despatxen Inealltats amb tres d'es
41.516 Barcelona,
37 1 400 4 22 432 444 449 462 478 481
d'anticiparle/
Una mujer como ninguna 22237 Barcelona, Madrid, COrtlnya 502 503 5 25 531 542 569 593 6/6 622
comedia Musical dialogada 1 cantada en
631 641 646 699 798 815 865 876 888
Reus ,
irlemany, Interpretada per Llene Haid, 25.040 Barcelona, Almeria.
Madrie 906 94 3 96 7 968
acorre Alexander I Frita hampera, 1
Valencia Santander.
VINT - I - CINC MIL
SECRETOS
684 Barcelona, Madrid, Sant Fe085 104 142 173 195 206 221 246 254
la més gran creneni dr Mary Plckford 1 de
Eu, Sevilla, Bilbao.
Lesile Howard
259 3e0 386 409 489 500 5 09 519 528
Premiats amb 3 00 pessetes
529 533 571 603 604 612 622 676 68o
larda. de 4. a 5: n11. a les den:
ASCII, 151)15.
DESENA
704 708 805 834 841 888 892 905 973
Gran toll de flenry Hol/an.1 en el merave•
lid. film
PUBLI CINEMA oil 015 oto 031 042 072
976 977
Doeurnentere
Actualitat. mundial.
CENTENA
VINT-I-SIS MIL
Vistgas - Etc. Basta continua
Butaca UNA PESSETA
113 121 124 126 170 181 204 205 216 013 047 064 065 081 140 206 211 216
amb Gaby alOrlay
2 55 26 4 2 7 6 334 335 346 398 42 5 447 343 238 287 325 376 39 6 444 509 538
45 1 455 474 49 a 5 2 1 3 2 5 533 553 564 555 573 582 653 672 678 693 71i 726
591 61t 632 635 695 7 1 5 734 740 744 727 736 84 2 887894 899 902 962 968
759 775 793 8 1 3 839 8 54 88 5 894 900 973
954 966 901
VINT-I-SET MIL
TEATRES
MIL
00 9 046 108 129 169 193 261 .226 236
Apolo. — ''La gloriosa".
Barcelona. — Tarda I nit: "E/ rlo aor- tot 119 141 148 192 258 307 336 339 271 321 3 6 4 379 386 389 47 8 501 513
olido".
0een lonea. — Tarda 1 nit: "Luisita 341 367 4 10 43 1 4 62 476 529 57 2 g0 5 18 534 5 63 5 66 373 680 689 698 75r
600 601 603 637 668 692 7 20 795 753 768 790 803 813 825 847 8 5 1 859
ca
.
—
m
l
le
.
0
,
adouT rar a a I nit, "La camisa un
813 820 83 8 898 907 969 975
Pasudo do arada. 23 - Talf. 13352
881 938 963 966
Eapanyol. — Tarda I n14: "El rel fa ira •
Per a iiollar lloe als treballa de OroDOS MIL
VINT - I-VUIT MIL
balls foreals".
prrarló le l'estrena de
non. — "FE amo del lagar".
00 7 040 100 109 146 205 207 217 237
Dotia Francisquita
Noratal.. — "Katluska"; nit. a les 10. 244 261
018 026 039 1 28 133 193 210 222 225
280
354
394
440
5
1
7
539
460
"No talla naide" 1 "El conde de LaSP suspenen les proJecelons en aQUeSl
558 6/2 623 641 659 701 773 819 825 226 241 265 288 293 300 353 371 383
dlious. a les deu de la
local finS
Olympla. — Cir ednestre.
sobrrnne es396 421 435 465 535 59 1 597 602 628
nII, que se relebran
828 846 969 976
nll:
Policroma.
—
Tarda:
-La
prudencia";
trena de la prmiera prmlucC/4 M'eh,
629 632 677 689 7 1 4 739 740 749 777
- chau, la corredora".
TRES MIL
aal iherIca Flinis
78 3 799 802 803 865 891 90 5 911 957
Reinen.T
arda MI: "E/ divino Imp.039 06,3 070 090 nao 132 140 175 177
ie
Doña Francisquita
VINT - I - NOU MIL
203 226 274 324 348 363 446 452 433
Les ladffilles esteran oberte. des da
CINEMES
542 602 6o6 628 66o 674 713 762 815 015 052 085 ico 113 154 160 193 214
les den del mall fine a les voll
Reportatges
Oactualltat.
Actualltats.
—
expendre
vespre carla ulla per
250 255 270 279 280 3 24 335 379 404
Afiance. — "N/do de amar", en espanyol, 849 942 974
tau amb cinc /Pes d'anti c ipaci0 sense
I "PeregrInOs".
auament de preu
416 43 5 467 499 503 507 513 520 530
QUATRE MIL
America. — -Una en las novas". "Deisme pasar la noche contigo". "MIckey 033 091 115 242 261 266 297 310 366 530 337 3 4 1 .53 0 375 3 84 391 604 674
690 693 718 759 71 1 9 781 892 822 835
en N•ra
j
ra .,bia" 1 -Ld gran duquesa ale•
4 1 7 431 3 11 533 543 547 5 69 604 619
Amasa. — "Farsa contra farsa", "llamas 622 628 6 53 759 834 895 896 908 1,111 844 850 873 892 911 912 913 939 940
948 8 54 990
Mirad", "Da e ing", en espanyol.
CINEMA ESPLAI
— -La vida privada de Enri- 935 999
TRENTA MIL
que VIII" 1 "El rallar de los cantares".
CONSEGA, entra Illufrtanar I Mimo
CINC
MIL
Aringudi. — -Ondas musicales" I "La
REVISTA PARAMOUNT. EL CANAm4scara de Fu Manchn".
015 016 027 062 068 113 449 122 146 019 U90 494 112 115 14, 160 168 2159
Barcelona. — ..n cantar de los cantares", 217 225 2,37 244 273 291
RIO DE MICKEY (dibtincos). OREP O 35 1 357 211 223 333 334 345 .348 355 3 6 4 423
HIJO
-La consentida" I "Carola".
JAS DI BURRO reonitcai.
Bote. ... - Juventud Montan t e" (único - 399 402 412 4 1 9 4 29 447 49 15 633 647 444 4 4 / 1 457 474 5 08 521 54/ 57 8 649
DE LA PARROQUIA. per D ic k b' M00.
mont tarda). "Queremos cerveza" 1 "El 656 673 676 699 7 1 3 715 734 743 747 66,3 1372 693 705 739 768 78a 792 827
re. La gran produccid Uta
— "Adiós a la saunas", "A toda 814 856 857 868 88t 896 9 73 963 984 838 881 9 22 926 939 958 963 9 57
IDILIO EN EL CAIRO Boheme.
velocidad" 1 "Lady Lou".
994
per Rehala Mulle!.
TRENTA-UN MIL
Botemla. — -Hotel de esludiantes", "311

Cisomo s

Teatros

TEATRE

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia d• JOSEP SANTPERE
Avui. nit, t cada 101,
16x11 00 l'alegria

Vuelan mis canciones
•n••n•n•nn••••nnnnn4nMeen...MogeOMMIIIMIIIMNIIIMMI•

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
d'Altores Route I miislca del mestre Sunym.
130 resina nous de /a rasa Carol sol
Mars', 11 aecorarions noves de Ballt".
Lluts I Boye. Ballables de Roberto. Girls.
jazz, pianos

OLYMPIA
CIRC EQÜESTRE

Mal

ERRE

SALONS C1NAES
TIVOLI

Te/Pton 31510. Aval, 3 d'abra de 1934.
tarda, a les 430, I nit, a les 10, superes- 4 larda 1 111 Oil, "Guerra de valses".
p p rranle Iniernacional Cle priniertssim oree. en el qua' ',remiran patt 24 atraeclon., noves a Espanya. I integrarles per
E4 artlatet que fOrUIPTI el seguent
programa monstre:
MORENOS, modem sty/ jongleurs
4 OLGA STAT1S, 4, els asns de la peros,
Nedelle, al Wni,cr Garden e BerlIn
DARVILS, 3, bellIssImes arrnhates conlorsiontSie3 el Cirque N'erina°
CHRISTIANIS,
tneravelloscs saltadors
a 11 bascula
9 CHONG- WONG. 5, la millor ¡Mime
Japonesa d'Europa, proredeuls del "Pai•
ladlurn", de Lonche.
A eium!, a Muro!

ulala Müller I 00111 ilorbiger. Nollriall 1
Reportalge
CAPITOL
4 tarda I to nit: .. .1 n001ela divina". Charles Laughton. Carilqu e s 1 Inbulsos
CATALUNYA
4 tarda I 14 niit "Hola, hermanita", en
espany ol, James Gun. -la ley de 1011 40,

Ypencer Trary 1 i.talre Trevor

AAAAA
larda 1 9 1.15 nil: "El adivino". "Amur.
honnr y cankindulas", SIIm Summerallie.
"El hornbre Invi s ible", en esraidol.
No: le it ni
ACTUALITATS
De 3311 a 503 N. I de 9'10 a 12'50: Re.
portatgeS dc rlarrera hora, dorumenta/s,
dibutxos i - La Isla de loa cisnes stIvcratres"
AAAAA PALACE
cIs vos de la gracia. els trillinrs clowns de
originaldat
l'epoca. Novetat
continua 1 tarda: -11.11110 en el Cairo".
L'ELEFANT-REVUE. del rapita Wad. orl- -Los nlhellingos". Slar g arette Sehon.
finals I divertits traes
ehlno", en espany01
ILXCEL1111011
3 ZENOAN011, 3, les Iluernes ylvenls
7 OLIVIERS, 7, original Imoupe escandinava
larda 1 9 1 311 ni?: "1.09 nibeliin gos " (An i
- Millo en el 1.111110". "Ba•-carnetd).
4 KADEX, 4, emoclonant nete aeri
rho chino", en espanyol. Inbulans
!CV/DEN-CARDEN, els ciclisies cómicos
NIMIA
burlearos de 1 — Empire", I
4 larda i 030 tin: "La marra de los m'aAUSSIE, EL CANGUR ROXADOR, alrarel0 In)" oinleament larda). -Noche Ce San
e9ortiva que veuiti 1 apLudira tot Bar- 111,111". -Chofer crin faldas", en espanoi
celona. nnw.ro ute erina ‚As col a Europa
GRAN /SAT
C 'BiE. 'COMTAL
1 Arnerlca
continua as nula: "Noche rie San Juan - .
Dherior de pista: M. Serrano. Augustos -Hombre sin miedo". "chofer ron falde solree: (opi, Antonio. Miguel. sine I
das". en esjanytl. cúrales
Toni. Orquestra del SIndlral 3Iualeal ne
MONUMENTAL
Catalunsa. dirigida pri meslre favaloY
L'empresa de adveltelx rd tatet e Continua 3'11 larda: -1.1ebelel". "Matelvt•
cha cara o 'ruz". -1.a mundana", co es.
que a pesar de l'enorme pressupoSt
guro% superespsetacis Internacional regl. parirol, Eay l • rinc's N aunan 1 Cat11,1
ran els popullrie v Ims breo% de 3 posoetee
110Y AL
la butaca I 1 pulida l'entrada general.
3 1.15 tarda: "Liebelei". "Muna.
Eo del/palia a COMpladOrla I ala centres Continua
cha cara o cruz". "I.a mundana", hay
de locallials de la Placa lis Caialunya
g ranele, en espanyoi. lilbulzot I lutimarl
del carrer (l'alesna. la
BONIIIIIA I PIEDINI
Continua 3'45 tarda: -Hotel Ir estallan•
les". "MI debilidad". 1.111an llames. -Nido
de amor", en espanyol. Cómica

GERMANS DIAZ •

TEATRE NOU
Oran Companyia Lelo&
Diroceld: P. SEGURA
Aval, lardai,,,4„'1.0.0,121aigUe riä: pies

La Rifa de Madrid

Ce •

EL AMO DEL LAGAR

m'oció de N. Manta, I L. Fabregal. LOS
GAVILANES, per Eduard Belio. Banuls,
Pefialrer. lit, no Si ha fune10, per MI«
general de respecisele 11rIc en dos geles,
quinze m'oree I tres apoteosis

EL BE BLANC
que s'estrenara demI,

CINE RAMBLAS
Rambla del Castre. $ 8 - T'IV. 13372

REVISTA WRITIeuNT
Las Telefonista»
per Magcla Schuelder

Vuelan mis canciones
dolIclosa opereta. per marta Erserth
(Sessid continua)

el••n••••n

meomemNI•11,•••nn•••n

debilidad" I -Nido de amor", en espaSIS MIL
nyol.
" Queremos cerveza" I "El tú- oori 041 1 94 155 176 202 271 288 391,
nel".
543 570 392
Brooderay. — "Un caballero por un dio-. 400 4 1 4 438 440 4 67 481 778
789 795
"El beso ante el espejo". -Un caso 623 704 7 34 730 75 1 754
clinico" 1 "Eclair journal".
826 831 832 838 892 922 024 992
Catalunya.... "Hola hermanita" 1 "La ley
de taston".
SET MIL
Capitol. — -Justicia divina".
Golleeum. — -Altas la condesa" 1 "Cock- 013 070 113 115 130 t 46 151 1 53 109
tail musical".
243 245 246 328 335 336 34.3 355 378
telurio Cinema. — "Milicia de paz". "La
384 479 54 1 553 570 6ot 6o8 6to 613
(cha de la %Ida" I "Esclavitud".
Colom. — -vivamos hoy", eh espanyol, 655 683 733 745 755 838 856 870 871
-Lady Loo". "Homtre sin miedo" 1 "La
906 94 1 946 930 974 999
gaviota submarina".
Corota'. — - Noche de San Juan". "HomVUIT MIL
bre sin mledo" 1 "Chofer con faldas",
en espanyol.
0/9 027 032 062 063 070 104 170 237
Comèdi a. — "Tras la mascara". "Una
mujer caprichosa" I "1/ola. bombero". 247 267 272 306 325 338 382 386 410
Eitelster, — "Los nlbelungos"
458 478 492 509 5 23 529 574 639 662
talen: tarda). "IdIllo en el cetro" I "13a683 743 795 878 879 893 905 930 944
rrio chino", en espanyol.
Fantallo. — -Felipe Lerbidy".
98 5 998
Fémina. — "Las cinco machacase".
NOU MIL
Fregoli. — "ira Diavolo" 1 "La mundana",
a las urnas", "El rey de 064 067 099 114 125 i65 182 220 225
aova. —
la suerte" 1 "A luda velocidad".
245 314 384 3 89 4 12 433 439 445 467
Irle Park. — "El cantar de ion canta.
602 613 623 627 643 668 734
res". -Mano/esto" I "El rel de la 56 5 570
suerte".
752 766 879 9 10 9 1 9 947 057 964 968
Kursaal. — "El adlidno". "Amor. honor I 985
nmandulas" I "El hombre InvlsIble-.
Laietana. —
htmno de la victoria",
DEU MIL
ii ltiuhascn odir.s. e 'n'Pde°dIloYr' ladeeblerarf dree sl rcos"..1 005 127 191 201 205 225 273 281 371
"Ecialr Journal".
398 43 2 456 470 492 527 570 593 610
rey de tos Ilisforoa", "El 632 641 647 688 7
Malestio. —
03 730 745 789 837
ordenanza" I "Carrera triunfal".
Mundial. — -Palacio flotante" en espas 830 858 898 931 936 939
panyul. "La gran duquesa Alilaudra".
al 4 , 1 44. ••;•••i yo moviera un millón",
ONZE MIL
-.,.oletes", "Los Inventos de Bel 1;'' 1
"Divorcio por amor".
034 035 0 54 096 1 10 166 267 275 289
Monumental. — •• Llebelel", "Murhacha
pedanrayool. cruz" l "La mundana% en ea. 33 1 3 02 394 397 39 8 4 8 7 492 5 11 537
55 2 55 8 5 68 576 594 596 671 689 734
— "La marca de los cuatro" Itint. 823 824 829 896
canten, Luclar. -Noche de San Juan" I
-chofer con faldas", en espanyol.
DOTZE MIL
•
— "El bein ante el espejo- I -Juss
!lela del ruego".
oo6 009 042 067 /12 127 152 180 1911
Parle. — -Lo vaso es seria-. -05 11 000
207 2 33 2 77 286 2 97 303 314 328 331
“Vuela4 n nIS canelones".
Paule Palees. — -Idilio en el Cairo". "Los 340 343 356 37 2 3 80 3 88 474 486 487
lubelungos" 1 -Barrio chino", en espa- 498 3 18 551 583 607 642 648 66o 706
nyol.
Pedró. — "Betel de estudia/1ln". "MI de. 663 861 88o 888 889 892 901 026 033
1,11idad" I -Nido de amor", en espant 01. 078
Pubil Cinema. — RepOrialgea d'aelual1141.
Principal. — -Queremos cerveza" 1 "El
TRETZE MIL
Ra linu bn ;e1... — "Anny se divierte" 1 "Bett.
che".
— "Liebetel", "Muchacha rara O
cruz - 1 "La mulidana - , rn espanyol.
Bala VIcterla. — "I.a haialla de los simujer como ninguna" 1 "Se.
Aman Cinema. — "La cruz y la espada",
en eripiniarl, I "La gra Maqueas Alelandra".
splendid Cinema. — "Te.fripeslad de alma", “Samarang" I "Paprika".
Tlvoli. — "Guerra de valses".
•
— "Vivamos hoy", -Mis labios eng atan" I "Nacida pera pecar"
"La mun•
Truenan. — -Fra Pianola"
dana".
Triomf.—"SI Po tuviera un millón", nra.
netr3". "1.03 It.ventos de Betty" 1 "DIvórclo por amor".
Umminaona. — -El boxeador y la dama".
Valga. — u ltelocila de Ilaway". "La canridn del sol". "Unirlos ro la venganza"
I - Muros de noche" rimIcament tards1.
X114
,
s. B—ro ;du
1,,dixeB
d a del diamante" 1 "Aal

MUSIC-HALLS
Apolo. — Varietats 1 Mercedes Flfl.
Ca-Tc-Clan. — Varietals. Rosita
1.11a Regid
Pompeya. — MatigurnrIA de la temporada
de primavera. Grans atracciones
Edén Concert. — "Salanela".
Maulle Rougo. — SO animes, SO. Ronde»
n4 I Angenta
Stambul. — Germanes Merla I Libel AlCerson.

o48 137
384 412
668 673
779 832
986

247 299 351
536 548 635

736 754 768
956 965 982

CATORZE MIL
004 057 121 146 185 266 277 307 309
4 00 4 27 437 476 497 508 523 548 551
597 599 623 624 643 7 07 708 7 1 9 724

765 829 862 868 886 938 978 996
QUINZE MIL
034 ("139 050 165 172 179 182 197 201
233 251 381 545 554 556 561 579 590
607 677 7 03 709 718 724 781 789 911
920
SETZE MIL
001 019 6
0 2 063 o73 102 109 121 127
162 348 3 66 377 4 1 3 433 463 49 0 513
521 566 656 653 659 647 686 723 724
7 29 741 786 795 804 836 856 890 902
906 919 93 8 942 950

DISSET MIL

048 068
289 300
478 493
DIVERSOS
676 697
•aloon Doré*. — orqueatre ezeentelea 886 923
The liappl Jazz.
Sal:oye:oré (Granja Boyal). — 10 Croa,

Triana. — Tiple cate tlamenc, dIrtalt per
Pepe Hurtado.
Cata talare. — Astil 1 rada dta. T0e danzan/.
Hotel 81rs. — Aval I cada dls. Tes dan'
‚sol.

161 219 221 230
4 1 5 4 62 4 69 519
6 6 1 711 713 721
845 861 89 1 955

oso 068

32 2 331
5 37 575
906 913

152 167 172 202 205 252 257
35 6 358 436 457 4 6 2 466 475
54 6 59 1 393 640 640 653 664
704 712 732 8/5 818 848 852

938 936 955 958 989
DIVUIT MIL
09 1 097 182 218 255 268 282
340 349 374 381 408 455 488
579 629 667 676 813 776 845
9 1 5 943 988

00 3 0 3 0 045 09 0 99 . 114 149 1 54 181

112 235 136 249 179 287 291 311 352
370 789 4 1 4 4 2 5 446 459 451 49 1 300

520 539 557 593 601 6.50 678 682 683
7.9 790 829 863 871 879 881 904 934
917 946 957 977 9 8 3 994

TRENTA-DOS

i,e0 031 058 o68 513 142 1 44 1 55 1 77
214 227 295 319 3 2 4 357 363 390 420
444 471 478 5 29 538 551 564 594 652
683 688 736 76e 77 5 778 787 85 , 873
903 918 934 95. 967 9E)
TRENTA-TRES MIL
017 033 049 061 087 118 130 158 167
1 73 186 494 257 272 322 461 402 463
471 574 .579 586 603 617 670 686 712
714 764 769 736 802 823 898 917 921
922 923 941

TRENTA-QUATRE MIL
0Je 039 040 047 o6/ 084

000 008 00 9

445
457

5
1 3 ;16, ;3 2 7,1 366
, 6,6 64. 64,
6 5 6 66 7 673 736 733 737 790 Sol 889
9 62 973 9W
TRENTA-CINC MIL
009 029 046 049 065 099 102 123 134
215 217 234 295 333 405 474 482 556
566 593 609 630 635 649 663 693 694

70 5 749 77 6 79 6 819 8 43 851 866 892
935 943 950 973
TRENTA-SIS MIL
009 040 057 071 159 167 184 189 193
298 209 213 244 270 312 359 391 404
407 433 435 443 460 4 67 527 569 573
585 699 651 662 67t 681 685 714 8t2
TRENTA-SET MIL
003 004 057 1 15 122 128 149 1 68 189
203 210 246 257 262 277 327 368 393
4 1 9 454 461 493 499 500 516 562 684
69 1 720 7 21 73 0 735 763 795 814 8/8
834 835 866 892 895 899 923
TRENTA - VUIT MIL
049 070 096 129 150 165 180 193 239
243 304 315 3 27 349 350 353 362 381
386 404 411 4 1 3 435 454 470 5 00 592
603 (v67 684 709 734 762 776 778 789
803 805 843 843 847 849 89 0 944 965
980 Q84
TRENTA-NOU MI
0e5 517 i8o 281 306 457 474 502 514
563 071 oé9 7 1 9 728 734 789 794 805
900 923 92 5 943 963 976 981
QUARANTA MIL
oit5 oi 9 o33 043 055 085 088 o89 095
108 158 189 192 225 243 263 356 406
67
4 11 444 45 1 4 68 4 81 505 530 546 0
611 679 722 763 779 780 788 Sto 826
865 868 907 916 957 963 998
QUARANTA-UN MIL
003 025 034 0 44 049 055 075 103 152
160 171 186 197 233 246 266 276 283
298 30 5 3 23 34 3 352 363 3 68 373 398
436 44 1 452 480 494 5 24 5 60 573 384
62 4 62 7 6 44 68 9 7 00 73 8 7 6 2 775 779
814 82o 827" 85o 863 866 880 908 96x
9 80 993 996 998
QUARANTA-DOS MIL
003 021 042 072 3
0 6 093 12 1 124 169
173 174 1 79 186 209 225 237 239 266
,
2 7 0 298 3 16 3 18 327 335 343 366 370
398 433 438 448 4 69 484 5 1 4 537 56i
604 638 67 3 689 703 724 832 834 841
843 863 898 904 9 1 4 93 1 936 964 986

