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Petroli al Marroe

Els bornes de la República

Els gangster. de Barcelona (11

L'esperit inquiet de Besteiro La història diplomàtica del Un document sensacional que ens dóna la clau
Hi ha hagut aquests darrers dies
grans manifestacions oratòries per part
dels hines representatius de la política
esranyola, detinint actimas i deiensant
programes que han arribar a apassionar
els militants dels partits i han deixat
indiferen t la gran massa de l' opimo del
pass. Com dèiem l'altre dia, aquesta indiferencia es la causa del desgavell actual de tots els partits de dreta i des mi err a que no poden trobar un matiu
de cohesió ea la solitud perillosa que
els envolta.
Pero enmig d'aluesta mena de vacances espiritua:s. que són per preocupar
tras els homes sensibles, ens semblo
convement tornar a remarcar la posició
que ha ares dintre la politica espanyola
Juilan Besteiro. revelada amb una gran
sinceritat en una sessió del Parlanient
de la República el mes passat. Horn pogut llegar inteerament el discurs de Besteiro en aquella sessia de Corte, i no
ens podem estar de dir que, entre tots
els que hern llegit o semit darrerament,
és l'Uní .: que ha donat la impressiä que
el pensament go:itic d'Espanya segueix,
amb un to ben personal, les orientacions
del pensament potaje del mara
No es pot dir que Besteiro faci una
feina infecunda de caipla o dimitació
de coses estrangeres per pur snobssme.
Al contrari. De cap a peus del seu discurs s'observa el desig d'inspirar la seva
política en l'observació serena de les
caeacteristiques de la vida espanyola;
perla també s'hi observa una inquietud
que no s'acontenta ancla les minúcies
les actuals disputes entre calles i han-

¿caes.
La principal preocupada, del d i scurs
és el problema econòmic d'EsTaraa en
relació amb l'aspecte social i amb
funcionament de les institucions polítiques de la República. Solucione concretes? Només una i és la constitució
d'una segona Canibra de representació
corporativa que. sense funcions legislatives, prepari l'estudi i fixi els termes
de la resolució dels problemes econóMes jora de les exigències immediates
de la política partidista i de lee baralles
religioses.
Quan la Cambra va aplaudir gairebé
unànimement aquest concepte, 13esteiro
sea/ mostra cornplagut, però ami una
gran serenitat va destriar la significac ié conteadictória de molts dels aplaudiments. No es tracta, va dir, ni del
corporativisme dalia, que es un producte sense anima del despotisme de l'Estat
feixista. ni del Consell econòmic creas a
Alemanya per la Constitució de aVeimar, ci del Consell d'igual nom instibit a França. Res d'artificis. de teories.
ni de dogmes. En l'ordre politic, estan
té les institucions democratiques de la
República, que són les úniques que tenen dret a representar la voluntat popular corn instrument de sobirania; pera
al costal daquestes institucions, propenses per naturalesa a posar en primer

!lec les disputes del poder, cal que sala
hagi d'altres. nascudes de la composició
normal de la societat espanyola. que
sense envair els drets de la sobirania
popular. tinguin prou autoritat per aixecar a les primeres categories
Faspiració nacional l'estructura econamira del pule.
No elan de crear Corporacions inrentades per caprici d'un déspota o pel
pensament d'un geni. Salan de reconèixer simplement les Corporacions que
existeixin, creades ja des d'ara per la
necessitat serial de cninplir un objecte
per a la vida. Salan de subordinar a
l'a u t ori ta t omnipotent duns tècnics que.
per molt que valguin o com Mé g valguin,
no es poden sostraure al peral d'una
dictadura en nom de la ciencia o de la
técnica, que es sempre inferior al descabdellament normal de les torees socials d'un país. La Cambra nora. de representacia corporativa. no seria res
tense estar conectada amb l'opinió i
amb les necessitats generals. sentint la
influencia i el reflex de les iniciatives
del poble.
Aixa no és marxisme — ti deien.
I Besteiro replicara que per a ell Marx
no era un dogma. ni tan solament una
dretrina. sind tal vom deia el mestrr.
sso mer nsie dinvestigaci a deis problemes
econòmics. socials i polit ic s ciue, a la
cegada, is un metode d'actuació practica
en aquests 25112Cte5 de la vida. .¡Neoso-

cialisme? ,;Henri de Man, Déat, Itafrid
Crips? Socialisme de dreta? Reo-lució?
No ha sap ni vol saber-ha Teories dadaptació de vells principis a les realitats nacionals, que cada poble concep
a la seva manera, poden éster toses artificicses e falses traduides al acetre pais.
Necessitat d'acció. de dinamisme, de retrobanient duna énima cense la (P u l la
patria és natrioterisme i l'internacionalisme és una buidos-. Poble deconomia
rudimentaria . no pot Espanya copiar sistemes i nrovatures que s'assa gen a dattres Palles del món; pera dintre de la
República democràtica i pacifista. es Pos
rermetre les Radar-les que li suggereixi
la renresentacin de toses les activitats
organitzades del pals per a les ¡usuree
construccions.
No sabem si acuesta actitud del senvor
Besteine timba conseqüències notifiques.
El socialisme espancel no sembla prau
prenatal ser a seguir les noves e:kilart mis consistent del part:rei nas, La p
ta alta revelas ante per a una politiea
sindical cense grano preocupacions
neasamem n de dnctrina. La resta és en
nana rentiblica ente. dintre de la traeint,; esnuerrista del país, es refia princ¡nalment del vra deis obrera Fora d'un
netit nucli dantellectirPl s . el marxisme i
ta geva rri gi si e transforreach; no pasea
duna in fl uencia normal, Es Possihte que
les inntsietti 4 : de Besteirn no arrihin a
cm-tuneare els militants i eme unirles se.
ceeix in les selles normes del raras, inp aeotrade s al moment interessant nn . víu
.1 mara L'ac ratel resolta 1. Lateo Caball ero dintre danuestes vele, normes, te
i no havent ralees ur gran evit en la
t'anoria snciali sta d-1 Parl ament. sembl,
aaar tte't s rroaabilimts derittr 'r' n la
ma g sa. I cenn dAiem abir. narlan , del ras
Severirg a Alemanva. és nnssible eme
anne sta mas s a i els Se1.15 líder, es Ir,
incnrpnrats a un moviment sie hc,:"Ca
•
fej,j<ta . si ann .sr és per deearicia
aola de la Penahlica.
Besteiro. nems ressonancia
erronea eme l'arnhient de la política 1.p p nvo l a aat Atezar. Estan en un moment ae as iu de la seca vida. O roden
asser eridats a uoa posició ele reales/ eme
assenva l i un canvi transcendental en reeairitua l itat de la masa espanyola, tradi. innalment inhibido de le: rreeetipecinns
del rnón. o seden (melar rectuir, a una
•
$al iairia d'educada i de crítica a la
manera de inesere P errera. De moment.
Ana,ir v.ri absorbida sota la seva ereempané públira per la neressitat de finar orla nosieid oe - sonal davant una
rolitiea esmirriada 1 bala, le sostre ron,
la del senvor Terroso-. Nn ene rinclria
eres de natt nue Besteiro es veles °Migas a ona l eina igualment penosa de-n
to semblant. 1 entretant, les masses d'esouerra esnanvoles eantinuarien la ven e
histaria, alternan t l'ensoniment amb el
desari sota la influencia a'uns lider«tue
es nedrien aartir ama, el malee anal-nuisme le harriaril. sagnant ¡ grrbn ese, 18 feira nue fa cinnuanta arias ene
dura de trnh ar sabsti tatisis. mes n menes
sruralents. i senuar teranls. a ins recelució nue no poden ni sahen, ni pensen

Profectorat espanyol

Horn sabia vagament, al Marroc, que
els sondatges empresas. fa alguns ama,
a l'Oest de Fez, prop de Petit-Jean, arribarien a donar, un día, resultase interessants.
Cap publicitat sensacional — com remarca una revista francesa — atreia Fatemió del públic sobre aquests treballs,
"que tren voltats d'un cert misteri, com
sol passar en tot alla, que fa referencia
a les mines de petroli".
La sonda número 26 ha dorsal petroli.

de tota l'organització anarquista

parar teta zona d'inluencia en el tau
laarga. Sens dubte va produir-se aquest
resultas perque la carrega duna tan ans pla zona era superior a la capacitas
d'Espanya; pera ir de creme que els
jacirnents petrolífers que la Lego- tú
Francesa de Tánger hacia assenyalat superiicialment. constitulen un rnotiu per
a l'impuls d'expansió francesa al nnrd

per JOSEP MARIA PLANES

El lector que hagi seguit des del
començament la nostra enquesta, !lastra remarcas que ens hern limita( a fer
una simple exposició de fets, sense
emprar en cap moment traes de periodisme teatral, que hem escatimas
de Itiarga.
ele
adjectius, i prescindit en absoDes de l'any 1938 el govern francas lut dels efectismes que la important
enviava a aquesta zona o hi anaven ter materia del nostre reportatge ens poEn el croquis número 1, el lector po- compte propi els Maresman, els Pean- dia permetre facilment. Forts d'armes_
drá seguir els llocs de sondatge al Mar- son. els Muller, els quitas delimitaren ta serietat volguda amb que hem porroe Francés, des del Djebel Tseliat, a petimetres, esbossaven sondatges, obrien tat la nostra enquesta, avui podcm
3oquilämetres de Petit-Jean, fins al riu pons, a la recerca del petroli. L'any dir que ha vingut a parar a les nostres mans "un document sensacional".
Es tracta d'una capia autentica de
ihrer
Corra
l'acta del Ple Nacional de Regionals,
celebras els dies lo, 11 i 12 de febrer
Arr.1t"4
d'aquest any, en el pis principal de la
casa número 13 del carrer de VigaLaradte
Akaraoylv..
sane, de Barcelona. El ple va cele,.•
gli
brar cine sessions, les quals constieXaufn
Al.NUCEmaa.
tuiren, per dir-ho ami, la liquidació
oficial del moviment revolucionara que
;:aane,
......
:.•
comença a tot Espanya el dia 8 de
desembre de 1933. El document consao-ata
ta de trenta-nou iulls grans escrito a
maquina i va avalat amb un segell
• oc,e1 - 1.;31+4Y
oficial que cru niel: "Confederación
a
easasa marras aloe
oca,
Traakar .....

- -teoea..-... Plas
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Carga to Canes-alta), en alguns lloro solament a 25 quilómetres de la frontera
del Protectoras espanyol.
La superficie ombrejada indica el ancDjebel Tselfat — on la sonda número
26 ha donas petroli.
El pou s'incendia. i durant 15 dies la
destrucció quotidiana de petrali oscillava eitre 25 i 40 vagons, o sigui un
total de 250 a ano tones, renresentant
una perdua diaria de 50.000 trastes.
Hi llagué una gran emoció. a Franca
i al Protectoras francas. davant d'armen
hrollador de petrel; encès, que pujara
nao metres i que cremava les fustes del
pro 26, i en torçava l'armadura de
ferro.
"Ara que l'emoció és una mica calmada — diu una revista francesa — pot
éeser he de precisar les candicions en
Id s quals les recerques al afarroc han
estat portades." Mes avall. afegeix:
"Els arrius de la Legad-id Francesa de
Tango. contritest informariens i observarions superficials sobre jaciments de
orfroli rn aquesta cona, que daten de
l'o's' 18R4."

1912 — quatre anys després de l'iniciament d'aquestes recerques, França entrara en possessió d'aquesta zona de
l'a l arga, que es considerara petrolitera.
Hem dit, en l'explicació del croeuis

número II. que la lana de puna: indica
les reeions que enrara són ocupades per
Franga. Anuestes regions formen part
integrant de la Zona del Protectora:
Espanyol. segons l'acord de l'any raza.
Signal anda mntiu de la collaboració armada franee-espanyola. Aquesta ocupació, que sembla motivada per raons estratgin ues. Pat tumbé tenir relació amb
Irr futures exnlotacions petroli irres.
Hem resumit la história de les tutees.
sises reduccions de la zona del Protectorat egpanyol al Marroc per tal de
donar una idea de la influencia que hi
hP ai aagl it tenir la nrospecció d'afers
petroli. Pera. ben mirar. i sense tenir per
a res en comPte que en els temps d'ara
el tenle petroa no vol dir tenir or.
perquè la crisi mundial ha perjudicas
molt aquestes explotacions, la importancia de les nuals afecta nrincipalment a les
necessitats miUtars deis reas,. am.na-

Regional de Cataluña. — A. I. T. —
Secretaria. — C. N. del T."
L'ordre del dia d'aquest Ple Nacional foil el següent (traducció literal):
Informe del Comité Nacional sobre
el darrer moviment: 2. Informe de les
Regionals: 3. Informe del Comité Nacional sobre unes gestions realitzades: 4. En vista dels suggeriments que
ve fent la U. G. T. sobre la consteniencia d'unificar les forces obreres
per a realitzar un fet revolucionari,
:Atan posiçió ha d'adoptar la C. N.
T.?: 5. Davant la situacia creada per
l'actual Gocen als nostres Sindicats,
oue ens obliga a acatar la Ilei del 8
d'abril o, al contrari, no aixeca la clausura, ¿quina actitud cal seguir?
Assistiren a la reunió els següents
delegats: dos del Comisa Nacional,
dos de Galicia, dos del Centre, un
del Nord, dos d'Aragó, un daastúríes (el qual, per cent, no dula credencial, però la seca representació fou
donada per valida), tres de Catalunya,
un de la Federació Nacional de la Indústria Ferroviaria, un de l'A. I. T. i
un de Llevant. Corn que l l'A. I. T. no
havia estas invitada de forma regular,
fou acceptada, no obstant, a la reunió
a petició de la regló Centre.
També assistiren a la reunió, a pesació de Catalunya tja se'ns permetra
que adoptem el lexic burocratic anarquista). el director de "Solidaridad
Obrera" "para que estando presente
se lleve la impresión de las regionales para mejor orientación del periódico", i una delegació del Comise
Peninsular de la Fai, que en aquella
data residia a Barcelona.
Presidí Catalunya i el Nord actua
de

Ha cessat l'estat
d'alarma
I Lambe el de prevenciól
Madrid, 7. — D'acord amb les declaracions beses anit pel ministre de la Governació, a les dotze de la nit d'ahir
cessa a tot Espanya Vestal d'alarma,
segons la interpretació del senyor Solazar Alonso, tumbé ha desaparegut
ta t le prevencin.

La premsa de Madrid
es fa eco de les nostres

informacions

7. — Tota la premsa s'ha
ocupas de les interessants informacions
del periódic de Barcelona "La Publicitat" sobre l'actuació dels atracadors i
Mur relució amb l'anarco-sindicalisme.
Aquestes informacions son objecte de
molts comentaris, i la majar part de
la prenisa. tant de dreta com d'esquerea, els dedica un 1:arg espai.
Madrid,

LEIN IR O UX IS 1111

—Qui ho ha dit que no som honres?

secretari.

Per donar una idea de la importancia del document direm nomas que hi
consten els raports, detalladissinis,
dels comités revolucionaris de toses
les regions i de les associacions part i_
culars representades a la reunió, sobre la forma com es planeja i s'exeruta el moviment sediciós en les respectives demarcacions. Hi ha lambe
l'informe del Comité Nacional donant
una impressia, de conjunt; les discossions sobre negligencies i efectivitat
del molan/ene i les experiencies que
en van treure per al futura A mes.
hi consten també, ami, tota mena de
detall, les discussions i els acords que
recaigueren sobre els altres temes importantissims detallats en l'ordre del
I des de començaments de segle — afe- çats de guerra, potser no ens pedem dolgirem nosaltres — aquestes informa- dre massa de tota aquesta història, percinns "superficials" sobre jaciments pe- que si Ita sostret legalment a la zona
trolifers al Marroc han influit duna ma- del protectoras espamol jaciments pesennera extraordinaria en l'expansió de la
o
problemàtics, ens ha
influencia francesa en acuelles eones que lifus, més menas
en un principi havien d'ésser d'influen- estalviat molts milers de vides.
cia espanyrtla, 1 que tractats successius
han limitat.
El croquis número resum gráficament el curs de les reduccions del Protectoras espanyol al afarroc. Tot el seu
cnnr ingut. inclnent la pasa ratllada, representa la cena Nord de les 111.1eS dinfluencia al Marroc, que. rel Tracht
Les converses d'ahir al Quai d'Orsay
Il any sana (león i Castillo-Delcassil
reroneixia a Escuna la zona sud, cnm- entre Burilan i Henderson han litigia
presa entre l'Uarl Su< i el Sahara una especial importancia perquè el ¡yeaquest tractat ne va arribar a signar-se. sident dr la ConlerIncia del DesarmaEls acords franro-angles i franco-esna- 'neo /ha fet casi matriz intèrpret del
noca de sena van deixar la zona d'in- pensament dz John Edition, atol, el grial
flu4nria es/alma-4a limitada re:- la radia har .ia confereneiat llargament abate de
travessar el Canal.
A. traçat senrit: Kenit s a. Fez, L'a:an ;
Quitas naves proposicions ha pogut esTaza van (asedar (ora de la zona (León
¡ Castilln-Delcasse). L'anv 1012 el Can- posar Ilenderson a Barthau? Na sets
een; d'adhesió al Protectoras (Gacela- sap res fins ara. El fet que Barthold,
Priet o-Geof free) exclou teta la call alta acabada l'entrez,ista, hagi anal a veure
de l'L'arga i una part de les Planes del Doulnergue, deixa suponer que la conGarba roen s'indica astil, la linia frau' versa ha fingst importancia. El Goteros
mentada La Ida de nunt i ratito serveix britanic es troba sota la pereció de l'oPer assenvalar els limas nrnvisianalment Pinid puíhlica i no poi varillas en les seacardats l'anv to2e. amb media de la res decisions.
entlaboracia, mi l itar franon-espanv ola. La
S'havia dit erròniament que fsscDo gnia rle t'unte indica les regions ocie null de consultar abano els Donoma Franra i cite encara nn han estas minions, pera agriases estan representats
excloses del Prntectorat espancra.
a la ConferInria del Desardnantent,
El tractat sie l'ase 1002 ne va arribar 9.(k rd que fa a problentes de l'Imperi
a sir.' r - se Si 01~4 4ienat i Esna- cal que Cl pavera de Londres ennvoqui
•
l 'haenis noma cnnmlir. la 7 ,41a ne- representarse dels Dominions a canje .
aes t,s1m.rt en explotaciA i r enAlment estaría rlintre de la zona d'inLes teriinf ¿a que el gruern andlis
flit ane l a eepanvnla.
ha ‚''lost fins a rültim tat el possible
Al llarg (le l'Uarga, al nord de Fez f,e, t al de enneilinr ¡co ¿berree teneni le Taza, hi ha mi centenar de pous ejes .i ha dednostrai una deplorable fe4 . serdatge Pel tractat de l'anv lana. blesa entero' rAlemanta
Ifenlersinnt, Prl contunicat oficial del
si hé Eartanya deixava la zon a del Marero !tal. arnb Fe' i Taza, real- ()sal enrsny desPrIs de la risita de
cnstats
Henderson i de les deelaraeans d'aquest
s•rit.tt, ima am ela frania al %
1. 1111 ,,m , al rentre del Marro?, Er 141 arribar o Ginebra, se sal, que Franca
- att .a'a franja radinYen una bona para d...-s;str;" en el Net. pentAsil de rtor
" • -•,, ri,1 de Ginebra j rantorar la rn" l e e iments retrolffers.
.:4 :,; re. In seginn quirsena n'e nidg.
reró pel Conveni de 7912 es si1

dia.

Es una tasca duríssima i laboriosa
fer un restan ordenas i coherent daquest document que ens posa cara a
cara atad) l'entranya rnateixa de l'organitzacin anarquista de la Península.
La sola lectura d'aquest munt de pro'

ELS TREBALLS PER
AL DESARMAMENT

sa atapeida dura unes quatre hores
!largue s . La literatura que s'In fa té
mi aire gris i burocràtic de secretarias. Només en algunes bandes sorgeixen unes escasses guspires de fantasia i "poesia" 'libertarles.
Per atmi eso limitaren: a (er un resutil de l'informe del Comise Revolucinnari de Catalunya.

dimissió amb carácter irrevocable i
fon subetituit immediatament. En ve...
nir l'hora de la liquidació, els Sindidais de Barcelona acordaren que la
culp a de tot la tenia el Comité de
Defensa i el delegas d'aquest digné
nue la olucia, era massa cómoda. Els delegats de tos Catabaupa. sense excepció, dinen que vista
!a tranquillitat que regnava a BarEL MOVIMENT DEL 8
celona no pogueren fer res de bo
DE DESEMBRE A CATALUNYA
El de Lleida precisa que no anaren
a la lluita "porque su delegado proun
detall
començar
reportarem
Per
curiós que revela que fías en els me- vincial les informó de una manera
dis mis inmensars sorgeixen guspires tan pesimista y deplorable sobre el
de l'anomenat "jet diierenciar: "Al movimiento de organización revolu-

darse lectura de la circular convocatoria—diu l'acta—, Centro pregunta
que motivos ha habido para convocar
en Barcelona este Pleno y no en Madrid; el Comité Nacional da las necesarias explicaciones que satisfacen
a los delegados."

cionario, que llegó a decirles que
Aragón no iría al movimiento porque
el Comité Nacional era insolvente y
pobre de iniciativa."
Els de Vilaíranca del Penedes, no
van rebre la consigna; ele de Vilanova
i la Geltrú es veieren impossibilitats

Una barricada a la Torrassa, durant cl moviment anarquista del 8 de
desembre clarrer

Després del fracassat moviment re- d'actuar per culpa dels dissidents
volucionari, el Secretariat del Comité dels comunistes; "Vendrell dice que
Regional de Catalunya va convocar como no hicieron nada, no puede in.
urgentment una reunió de delegats a formar"; Reas, no creia en el mo.
les -provincies" perque avalessin l'in- viniera; a Valls, l'organització fallé;
forme general de la recent actuació. Litoral, diu que "esperaren els esdeEl Secretarias fa constar amb melan- veniments": Ter i Fresser, no feren
gia que ni un sol representant de fora res, peralte res no havien promès: a
de Barcelona, llevat del de Salt, que Martorell, -por causa de la lluvia
hi asta en substitució del delegat de torrencial no tuvo el sabotaje el efecto esperado"; l'Alt Llobregat no
Gitana, no assisti a la reunió.
En el seu informe. el Secretariat secundé perque el C. N. no tenia sediu que totes les esperances d'exit del rietat: etc., etc.
L'únic lloc on "compliren" amb Ilur
rnoviment estaven posades en el que
Barcelona—la "capital eje -, li cliuen- deure fou l'Hospitalet. I e,5 la seca
delegació la que in els blasmes mes
pogues realitzar.
Es veu que significats militants durs contra les dissidències que han
moviment, i la manca
opinaven que el movirnent no era fet fracassar el
de
oportn, però que si aquest esclatava de conseqüència dels militants
complirien arnb llar deure. "Nosotros cintas de Barcelona.
preAquests
dricutnents
fidedignes
teníamos la ilusión—din—de que Si
los militantes de la capital de Bar- ven que la famosa organització sincelona asimilan con su deber podria dical no rutila sempre a l'al ç ada de

darse un gran paso efectivo en el resto de Cataluña."
Les mesures preventives de l'autorisas els vais dificultar enormement els
treballs dorganització. El dia 5 de
desembre reberen la visita d'un delegat del Comise Nacional Revolucionara que residia a Saragossa, el qual
els informé que un Regional havia
maniiestat que si el 8 de desembre no
es feia el moviment a tot Espanya,
ells, trencant tota mena de disciplina,
es Ilancarien solo a la revolució.
"Ante esto—copiem—el C. N. R.
acorde que el dia 8, de las 12 a la 1 da
la madrugada, se diera la consigna
para que la C. N. T. i la F. A. I. se
echasen a la calle. Este Secretariado,
cumpliendo los acuerdos tenidos,
manda enseguida a diversos camaradas a entregar la consigna preriamen.
te establecida a los delegados provinciales que debían esparcirla por la
Región."
El Secretariat reconeix que ni Barcelona ni Latalunya secundaren el
moviment, "salvo en algunos plintos
determinados y con una hermosa excepción en el Bajo Llobregat, cape, talmente en Hospitalet."
El Ple dels Sindicato es reuní el
diumenge, dia lo, i el dimarts, dia 12,
i finalment acordareis que tests= tornes al treball el dia 13. No obstant,
s'acarcla "aunar todos los esfuerzos
para que triunfasen los camaradas
del Transporte Urbano, en aquellos
momentos en lucha".
La crisi económica fou una de les
diticultats essencials amb que toparen. Per a fer front a les despeses mes
peremptòries ditien que "hemos sena
do que abusar de las amistades particulares y de los empréstitos amistosa". El que mée eta preocupara era
la salivan, que qualificaven de "angustiosa", de "Solidaridad Obrera".
Finalment acordaren que tos, els militants de Catalunya cotitzessin cinc
pessetes mensuals per a "salvar el periódico'', encara que no confiaren que
les autoritats el deixessin reaparixer.

la sera fama.

UN FINAL INTERESSANT
En els próxims articles continuarem
el restan d'aquest document. Advertim que el que fa referencia a Catalunya, que acabem de reportar, es,
potser, el menys interessant.
No voten acabar, pena. sense donar
una noticia que té la sera importancia. La policia de Barcelona va sorprendre la darrera resistió del Ple Nacional de Regionals que se celebrara
al carece de Vigatans. Taus els assistents—disset—foren detinguts i posals a disposiciú del jutjat. Els detinguts eren, ni més ni nienys, els responsables i organitzadors del moviment revolucionari del 8 de desembre,
que tantes victimes causa. Dones, bé:
aquests personatges toreas posats immediatament en llibertat.
La seva reunió clandestina fou considerada com un debele Ilesa i se'ls
imposà, per sota pena, una ntulta de
vuitanta pessetes, o sigui 470 pessetes

per cap!
losep Maria PLANES

(Continuará.)
a.

Vegl's LA PUBLICITAT deis elles'
d 1 t l'aquef.: mes.

R•sposta • F. A.: M011e3 graeleg per la
intotnniel.1. en tat om 115 en el moment.
ondrin.

LA REFORMA DEL CONSELL ORDENADOR DE
L'ECONOMIA

Madrid, 7. — Els clemente que
constitueixen la ponencia del
la alisen Ordenador de l'Econolino celebren diäriament reunions
ner lid de convertir en obra viva
les anortneions de cariasen a la
idea del Consell Ordenador.
atines de les sessious han eslat
presidides pel ministre d'IndúsComer,: en persona. La
trosiapuail
p n athicia quedara enllestida el
dia
12.
Dels Ireballs de la poAgsesta proposieid francesa troba
nencia 1.1/1 Consell ben
aprattreió en tois els paisos que lutn estat finaos foro de les negociacions. ¡ EL FRACAS DEL MOVIMENT diferent de l'as:Isla!, per be que
ai.r3 que 'laten interessos a fer teder i
A CATALUNYA
sempre parlitit de la base que
opinions a eSpreesar.
InAs c ategoria en l'ab,
En vista del fracàs del moviment,
(Segueix a la leg. 7, CO!. 2) el Secretarias Regional presentä la pelle adminitraliu.

pium enge , 8 'd'abril ' de 1934
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La mort de l'ora Fastos de Uneopada conset.'
»ir no es beban& denança de la primavera Moren un artista, Eis etheutts
err;14dalidiit
Allia
a 27 fàbriques' Banca Arnús,
e
Uli empresari de
treballen
obrero afiliado a la Valentí Blanch
U. G. T. i
Sindicato Autònoms
oirc 1 un carreter
El °mallete del rana de l'aidaa

al cobrador del doctor Andreu

de
otee funestes

)

DIADA DI BITGIM
La vita de Sities ha volgut també
preparar una Diada especial a fi (le
laman-se a les Festes de Primavera

ele

Només

ais

Abans-dra'air ea torna a plantear, a
;e3 arques del raen de l'aigua, el cenete que, arman de la iirma de leo
:eses d'acord entre patrona i obrera,
seSdava que hauria d'haver acabas.
que ho sensblava, perqué no ens
daten que la dita aigaatura tineua una
&acta decisiva, Car teniern en sainase
y pugna que hi Ita establerta, ca aauest
:sea entre els elements del Sindicas
aaniaora i ce la U. si. T., que són els
srants de lea bases d'acord amb els
;a:rona. em:ront deis que encara sán
al Sindicas Unir.
Era lógic, chanca, que el conillete consaa1s ; adinic que s'aguslitzes. Ahir,
ialla:ment que el eia anterior, acudiren
treballar els cbrers del ram aiectes a
¡es dates entitats, i deixaren de fer-ho
is del Sindicat Cric.
Les autoritats adoptares les mateixes
precauciona que el dia anterisr. estassat un servei de vigilancia a l'entrada
de les fabriques i, demés. a una tersa
S1stan:ia daquestes, per tal d'ernar que
6 practiquessin coacciona. Tos aixe,
se'n practicaren, pera ale domicilie dels
e r s , els guata hi acudiren i els ames:asaren perque no entressin a treballar.
La majar part de vaguistes no es pre;talaren a cobrar.
LES FABRIQUES PARADES
Urea les fabriques parases de les

ças:s ,,-narens tomate en la costra edita e alar, han augmentat l'ame en les
T'II Mestres 1 onmanvia treballen
solament 122 obrers. i han cubras la mear d'ells.
Amadeu Rottier, San t Joan de Mal62, no trehallen 65u obrers.
Francesc ilensjual no treballen 15o
obrera.
Enla j a 1 Carnea Jover, carrer de Pers IV, no treballen eis obrera; han coait la incitar.
Tiras i Aprestos de Llanero, no es
rehl;a.

Aa(ani Canti no ea treballa ni sisan
;reeentat al ecbrament els obrera.
Kanqueigs i Tinta i Aprestos, 25o
crees no treballen.
Manufactures Reunides del arree
a r ia:a sase-l a. :a meitat no han cabra!
In searana.
Jasirie Vidal, del corr er de l a Vall
¿Aran, no es treballa. S'han presentat
a rebrar 36 obrers.
Blanqueigs, Tinta i Aareetas de la

carretera de la Verneda no treballen
190 obrers; 96 slan presentas a cobrar.
Textil Torres no es treballa. Joan
Pons, del Passatge Ricard. tampoc na
es treballa.
El senyor Selvas, referint-se al Conflicte del raer de laigua, digué que, se:tosas les notes que havien facilitas, hi
barra a Barcelona 27 fabriques paredes
per estar en vaca tots els obrers, i 36
mis que treballaven arras normalitat
amb personal dels Sindicats Ami-Monis i
U. G. T. A les fabriques que trebalten
manca el persanal afilias a la C. N. T.
Diarté que al madi s'havien numtat extraordinatis serveis per tal d'evitar les
coaccons i garantir la Eihertat del !rehala 1 que la tenaincia del conflicte era
millorar. Afegí que calia no perdre de
vista que en aquest ram predomina la
F. A. I.. que hi val portar la perlarhacia. Aclara dient roe el Gavern un
deixaria imponte agnests sistemes de
violencia, que s'ho n d'exiliar d'una vearia per sempre el s conflictes de trehall i que prendran les mesures acressaries per tal d'evitar-los.
UN MANIFEST DEL SINDICAT UNIC I UNA NOTA DELS
OBRERS DEL FRONT UNIC
FABRIL I TEXTIL
El Sindicas ha fet públic un manifest
en el peal analitza la situació creada
al ram de l'aigua. i en fa responsable
al Front Unic. Diu que les bases que
han estas aprovades sen una "indignitat", i arre s ella els ohrers que persisteixin en l'actitud que han adoptas.
Per la seva banda. el Front Unir, davant la situacid provocada pel Sindicat
Urde. recomana als seas a filete i simpar:sean:5, per mitja d'una nata, que els
que estiguin d'acord ami-, les bases aprovades e5 reintearin al treball deluns.
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR SELVES
An:t passava. ert reate el; periodistes
el senyor Selves. va dir -los que a mesura que passava el ternas el coniliate
del ram de l'aigua sanava arranjant.
No solament — dirmé — han entrat
al treball els obren dele Sindicare AutOnoms i de la U. G. T., sine que també hi entren els que no ha edn, i aixO
és degut a que venen les torees que vigilen i que donen la aensacid que seis
protegeix la llibertat de treball.
Espero — acaba diem — que la setmana entrant acabara aquest conflcte.

-•••n •-•—••..

Ira mort el se- El fesaval i la subanvor Bamon eripció a favor de la

1. c ompanyse familia de l'atent
-ermit del
eresident

G

Tal cena dèiem en la nostra ediciä
interior, restat del senyor Ranion M.
Companys ari à agreujant-se a mesura
lee transcorria el temps.
El seta estas, ahir mati, era ma:iiestament desesaerat, anpressió que
ea :a conversa que ai migdia sostinsaérem amb el President aquest va
esafirmar.
A primeres hores de la tarda el pacreer va entrar en el periode agänic,
:va deixar d'existir a un quart de tres
at :a tarda.
El President de la Generalitat, searar Llana Companys, durant el mate estigui diferents vegades a la eletea , i a primeres hora de la tarda
s'e.1 trasllada per no moure's del costat del seu germa fina que aqueas expira.
aer la Generalitat desfilaren, cont
te der; anteric,r5, un incomptable nom':as sa persones a Fobjecte dassabenar-se de restan del gerniä del PresiSeaf. 'lambe tarea en gran sionibre eis
Sat •,: , :eguntarea per teléfon, entre ells
sI arsiident de la Repúbliza, el del
CC:U.1 1 la inajoria dels ministres,
s as
er moitissims d:putats i personilla:1s de Iota ele meteos.
La natacia de la mort de: senyor
asaa M. Companys s'escampa räpia:nent per !a ciutat, 1 produi en eis
mee se n'assabentaven la trista
que és de suposar.
E: s en vor Ramon M. Comaanys,
que era un enginyer mear competent,
es trobava en plena joventut.
Alar a la tarda estigueren a la Canje a de "L'Aliança" toses les autor>
ta:s, i un gran nombre de personalitata i representacions remitas' politz:ues de diferents partits.
D escansi en pau el aenyor Ramal)
la. Compensa: i retan els seas lamia
rar a e s pecialmeat el sea gema, el
Pr esident de la Geueralitat, l'expressal, de la nostra mis sincera cosido¡enea.

Atraeatment
L a 4141.in:id g paseudit,fou al13.11;31, al Inapenaari del correr ebt
dosel) 'forres t
afilar, artista, ele 37 anys, el
q4a[ presentara ferides Ileus
Cp qUe II !Oren produïdes per
it es individus que l'agrediren iIi
ro baren in nr maletí en el cpsill dula
valorat. en 700 paneles.

ANALISIS
MEDICAMEMTS PUPS.
FAPPIACIA VOADr

MOVÍ "325

senyor

Guevara

Al Cinema Avinguda se celebra el
ietival organitzat pel personal de vigi.
:ancla de la Cornisaaria General a beneiici de la vidua i filia del malaguanyat agent senyor Guevara, mort per
una banda d'atracadora catan anava en
el cotxe de ta "Cinaes - . Ei local s'orna
plí per complet, i assistiren al festival
repre s entacions de les autoritats laceas i els cape de les diferents brigades de policia.
Se g ona !lista de subscripció:
Suma anterior, 1.115 pessetes. Un
admirador de la policia, 25; jutge d'nstrucció del jutjat núm. 6, 10; un repórter, 5; Llorene Ferrer, ro; Roma
Tosa], 25; Francesa Segura, 5; Ismael
S. Serrano 3i Josep Maria Garcia, 5;
Manuel Pita, 3; Manuel Pérez Gar
-cía,5;RomuldGrMntae,5;
Pasqual Ancho Marcuello, 5; Antoni
Par, degà del Collegi Notarial de Catalunya, 230: seayor M., 5c; senyar
J. L., 5; aenyor Meatres, cap de la
guardia municipal (le Vilafransa, 15;
Manuel Barber Fuertes, 5; Jip an Baptista Espla, so: import benetici revenda funda celebrada al Teatre Tivala 37 . 35: sen3'or R. Da S: Feliz Franco García, 25: Jaume Culi i Mira, 3;
Joaquim Benavente. 5: Ramon Pineda. so ; Candi Fernandez, lo; import
liquid henefici ¡unció celebrada al
Teatre Tívoli la nft del 4 del correas. 977; donatin de l'empreea 'Ufa"
de la incitar deis seus drets per la
projecció de les pellicules en resalentada 'unció, soo. Total recaptat, pessetes 3.170'73.
Continua oherta la subscripcia.

Fira Mostrari Internacional d'Espanya
'retira, la isatisfaeciú de feCurdar als industrial; i econerciants,
iiixí com als nostres leelors. que
a Valencia, del 10 al 25 de mala
vinent, se celebrara la XVII Fila,
Mostrari loternarional el (le g anrolllament de Ist qual eS Oda
ir ny mas gran.
Inleressa als grans i pelas
industrial; presentar alli els seus

productes.
Les tarifes d'ortipacid do locals 6011 les mes econbuniques
d'Europa; lea Companyies
terrorarrils i navileres han con(-edil tarifes especials recluirles
per a litereailetiee, i Vial gres.
Això fa que 1/1 vi g ilia mitres de
e a mpradars. i engnany. per les
dadee adquiridas. sea enorme la
concurrencia.
En bd dels intereesals, recowanem que eacriguill a la Seerelaria (le! ComilA de la Fira MasIran i de Valeneia, aparta!. 132.
i bIs senil facilitados Iota mena
de fiarles i les eadulee por a demanar els d'anada I tornada a preus redults.

A jutjar per lee diligilleles
que es disposa a re:dila:1r el
Jutlet inetruetor del enmerl sobre la mor( de l'ordenanea de la
Banca Arnds. sembla que s'admet la probabilitat de tractar-se
d'un hamiridi i no d'un suicida
El dit Jullat ha acordar ampliar la declaeaciia del Nigilapl
Latisín. especialment nel que es
refereix al taneament de lee portee i al 110c ett havien d'ésser
les clatis que possieia la víctima.
arnpliarb anees &olaraeinne d'empleats de l'establiment.
Aixi mateix im adreen1 un exItort a bis' peripo, s'acrediti la
presència en aquella eiutat del
director del Banc el dia del tel.
respecte de les manifestacions
que sobre el tel de referencia
va fair a un periodista el senyor
Tarrag.ina, cap de la Migada
s'ha interessat que es
presenti al .Intjat per tal de sotrnetre'l s 1111 MI errogatori.
També s'ha ordenat que compriregnin els serenos que es trabaren de githrdia al Brin(' la nit
riel dissabte al diutnenae del fet
que foren rellevats per la víctima i Manuel Lausra, puix que
es eúnsidera de gran importänein l'aclarinient del Set que es
trobessin en desordre els moldes
d'una habitacid. Ha estila citar
per tal de declarar l'agent de
poliein que va anm ti Cereal' el
remserge del Bfl'i12, senyor
vuela, tiosseirlor de les cirios dii
la porta (lee posa en comunrarió el Banc amb l'escala de la
casa, porta que eslava falcada
i que e alguud obrir

El dia a la rieneralitat

Al mati va celebrar-se
un petit Consell
Ahir al madi, a les wat, el sen n or
Tomparn s va trasIladar-se a la Villa de
Salut L'Alano, per tal de visitar el
seu germà, senyor Reman II. Companys.
Durant rota la nit i primeres hores
del mata l'estat del racient segiiia essent gravissina }fi havia hagut moments
durant els guata el nas ; extremitats sueeri a rs del pacient s'havien reiredat i
perdien el calor natural. Tot d'una, i
quan bunt tenia un fatal desenllaç, el
malalt reaccionava, parlava. i el cos recauharrat va el calar normal. Arnb tot, a arl
quart tres de la tarda d'alar, i tal
com ja diem en an altre loe de la ar e sent edicia. el scayar Ramon Id. Companes va deixar d'existir.
La vi s ita del serrar Crimpanye a la
Villa de Salut L'Alianca calada' amb
la de bel nombre de Consellers Dcaut
a qua el Preeislent desalara no allunear-se dele volts del inale11, el eenyor
ramnartes i els nansellers van mesar O
reitnir-se a uva cambra pnariera, erst
leaTsren tal canta d'impressians.
A la lat a deu Mint215, ci senvor romoenvt arriba novament a la Generalitat.
Tf/lineel araMerl. 1 a pre s ène1a del se',sor Gassol han siembre d'invitats.
President prateaf a impasar, en nana del
cieve-, de la Reral ldica, la creil de be-ffee,-;1. a J'OMS Temes i
fTareski).
El aenyar Campanys, primer. i desnras
e l sen va r Tos-re s. n a nnunciaren mis brome'
etemei onants Parlan/eres arre taren rea-a s a/ceca eses la radia.
L'arte tinena llac a l'aeantdespatx de
Pretiaancia.
---.C•11>•n•••n••.-

El dinar de l'Associació
de Periodistes
Estrangers
salar tingué Ilse al 111ajeetic Ilotel
el dinar que l'Assuciacifa de Periodistes
Estranger s chal a les autoritats catalanes atril., motiu del primer aniversari
de la seca fundacie.
Hacia de presidir el president de la
Generalitat, senyar carnpanys, que ni)
Pagu é fsr -he a causa de la mort del seu
germa Reman Maria.
En la sera representada presidí el coasellen de Governacie, sensor Selves. asastint-hi, denla, el presiden del Par;amena senyor Casanoves; l'alcalde de
Barcelona. senyor Pi i Sunyer, i el regidor senyar Massip. A la presidencia hi
Savia també el senyor Fernsworta, corresponsal del -Times- i president de
l'Associació de Periodistes Estrangers, i
el sa naor Costa i Déla en representació
de l'Associacia de Barcelona.
Acabat el dinar, molt bes/ servit pel
alajestic, e' senyar Fernsworth, en belles paraules, agrai la presencia de les
autoritats i aojen a la seva tasca d'edi'acacia catalanista. Va parlar de la udsilr corre,ponfal esttanger, que as
tolllora d'evitar males interpretacions entre els paises ¡, ter divulgant el caracter
i costums dels pables, treballar per la
pan i l'amiatat de la familia europea.
la va c o ntestar el senyor Selvea, que
excusa l'ab s encia del President de Catalunya e agrai la collabaracia i la aun'
patia que sempre ha trobat en els cnrresponaals estrangers, i acaba dernanantloa que e:1 la tasca de renaixement
la patria sabessin posar-11i el patrIntisere qlle ha fet grane les seves
aogné els parlaments el senyor Costa
Diu ataran Fainistat dels periodistes
catalans al, eallegues estrangers.
'lira ir, persones ja esmentades, assistiren al dinar el; representants de la
nrensa francesa, anglesa. alelnan y a : eta
‚santa, els senvors 1.1ed4 i Figueres.
tinca Tomba, Xavier Iter.A.s, Orriols.
Bah-Pan-Tosta. Poma i el redactor de
LA PUBLICITAT.

que organitza la nostra ciutat amb
moral del tecer aniversari de la República.
Ele actes de la Diada tindran llac
el vinent divendres, dia 13, aegons
Fordre segiient:
Mati, a dos quarts de ¿otee. arribada a Sisees de les "Miss - de Catalunya, en un magnirie pullmanautocar, acompanyat de la comitiva
d'automòbils: a les dotze, festes agua.
tiques a la Piscina Piatja d'Or, i con.
cura de l'atada. amb participada de
campions internacionals; a la una de
la tarda, al Passeig Maritim, ¿cali'
lada d'autos i de modes, enllaçats al
Concurs d'Elegancia d'AutomeMils,
dotas de nombrosos premis.
A dos quarts de tres de la tarda,
gran dinar a Terramar Palace i a la
Piscina, amb assistència de les bellesea de Catalunya 1 els participants a
la ralada; a les quarre, gran te de
moda amb atraccions cedida per
1'' Excelsior", desfilada de maniataras
presentant les Incides de primavera i
les darreres novetats del vestit de
bany.
Per a tenis apuesta concursas es
compra wats valuasos premie i sorpreses. que han lliurat les més importants cases comercials de Barcelona, que s'han sumat a la Dada.
FIRA NOCTURNA DE FLORS
En la darrera reunid, tinguda pela
!siembres del Patronat de la Rambla
de les Flora, junt anila les floristes,
va quedar enllestida forganitzacie de
la Fira Nocturna de Flots, que eameneara a l'esmentada Rambla el vinent dilluns, dia 9.
La Fira quedara oberta a les set
de la tarda i durara fina a la sortida
dets teatres.
Amli jobjecte de ¿untar a la Fira
un caracter aelequat eme s'aparti deis
usos propia de mercas que ordinarianient revesteix, durant les bares de
venda rastra-11a, a tato els llocs ee
di:posara d'un gran assortiment
rarnells ja confeccionare. a preu fix
variat, segons el tan7any i la qua letal (le les rors.
També iba disposat que. per tal
d'amenitzar la Fira. funcionas a tot
al llasg de la Rambla de les Flors uns
altaveus des dels quals s'eme:fi
sita frívola i es pronunciaran discuraos a cauce dels nostres amistes mis
populars. enaitint el tip:erne i la tradició barcelonina de la simpatice
Rambla i de les flora que li han donar
el nom.
EL BALL FLORIT
El Ball Florit, que tindrá efeete al
Palau de Belles Arta el vnient dimeeres, dia 11, per tal de procedir a
reieccia de Miss Primavera. campta
ami, la prometença que In assiatiran
les autordats i e :a artistes més destacats de Barcelona.
La dita festa ha estat organitzada
a benefici de l'Assistancia
Una regada més hem de ser present que l'entrada de lea senyores ser*
per rigorosa in y itacia i que apuestes
poden recollir-se a l'Oficina Especial
de la Comissió (placa de Catalunya.
3, segon. primera), de eis a nou, ort
també poden encarregar-se llotges al
preu de deis pessetes (atrae entrades), i adquirir - se entrades de senyor
a cnc pessetes.
NOTES DIVERSES
Per teil de participas c.n fas concursas de comes i carrosses florides i de:
Cae Blanc, avui elan inscrit els seMiente vehicles: "Mercar", "talarla
del Barn a , "Lohengrin", "Fantasia
Primaveral'', "Frescos" i "Pérgola".
La Comissió organitzadora, per tal
de simplificar la tasca del Juras. prega tots els concursants que acudin
ami, la majar puntualitat a l'hora de
començar la desfilada de cotxe; i
ca rro s O es.
— L'Issociacid d'Ilotefs, CofiaRestaurants i Similar; de Catalunya
ha participar a la Conaissia de Festes
que pren al seu canee l'ofrena de cien:
mil berenars deetinats ale infants que
acudin al festival per a la Insinuada
que tindra lloc el divendres, dia 13,
a la tarda, al Teatre Olympia.
— L'emprei. a i la compans ia de
Teatre Catará que aculen al Teatre
Apall6 han volgut també associar-se
a les Festes de Primavera, 1 han organitzat una extraordinäria representacia de la confédia a La Gloriosa'',
pite tindra loe el Mente dia 12, a la
tarda. destinada exclusivament per als
infanta de les escales de Barcelona,
entre els guas es repartiran ararais
tantear les invitacions corresponents.

Albert Leiva is un dels que també
Ahir, a les set de la tarda, ¡oren
roseta a disposició del jutjat .corress tenen antecedents Cota a autor altres

palatal els detinguis amb mona de ;meramente.
Igual que ele anteriors, coincidí en
l'etracament perpetrat al cobrador de
la au Doctor Andreu fa uns quants la preparad() de l'atracament ¡ la fordkdaises a la farmacla del carrer de wad- ma com el realitzaren, planyent-se que
si hi baria mis diners no ela bidonessin

Ahir, a les sis de la marinada,
a l'avinguda de Francesa Layret, cantonada al carrer de Llansa, toparen
ua auto tatue espora forma bala, ami,
en carro de la matricula de Viladecans, llamen, 16.
L'auto niava en direccid a la places
d'Espanya i rnarxava a gran velocitat.
En topar ami, el carro allá a parar
sota d'aqueas.
L'auto era guiat pel seu aterierap i Raiel Belda Benavent, de vint-i- ,is
anys, artista de cir. Anava acOmpa nyat de l'empresari de cinc Salvador Hervás Guillén, de calquenrastrea anys, el qual es dirigia al sea
dornicili de la Bordeta, on l'acampanyara Belda Bcnavent.
Pbs dos ocupants de l'auto resultaren tan greument ¡eras que el primer mari gaireaé instantan:ament, i
el Segon poc clespres d'ingressar a
l'Hospital.
El carreter que guiara el carro amb
el qual topä l'anta resulta també ierit
gravetat. i no pagué prestar declanació ni donar el seu nona a causa
del eeti estas.
El jutge de guardia es presenta al
loe del fea i ordena l'aixecament
del cadaver de Rafel Belda Benavent i el seu trasllat al dipOsit judicial de l'Hnepital
A darrera hora de la tarda moria
el remeter, a l'Haspital ClInic, acose
poder ésser identificar.
• • •

Rafael Belda. l'artista de circ mort
en amest accident, iormaya part del
numero de trapezistes conegut univeraalment amb el neun de "Les
sala aus ". Tenia vint-i-vuit anys. Havia nascut a Callosa, provincia d'Alacanta pera podia ésser considerar corn
a català; era el company inseparable
d'Enríe Canut, el barceloniaains Usarlos de l'atraccia cementada. Rafael
Belda va integrar, des de mol t petit, el número de saltadora a la bascula dels üliveldas, patenta llunyans
seas que l'havien adoptar en quedarse arfe: anant amb els Oliveldas bou
el creador al nostre teatre Novetats
del doble sait mortal a la bascula,
ca'ent a uaa petita cadira. Mea tard,
treballa a les barres, amb el cataiä
Oliveres i el navarras Gabriel Valerd: — el tercer deis Ciawars—, i finalment l'a muntar, amb aqueas i En
"Canuto". l'actual número de trapezis. Era un xicot de caracter rima
abert i al qual res no preocupava;
l'optimisme esteva p ersonificas en ell.
Selvador Herväs, l'empresari víctima sambi de !a topada, era conecudissim entre 13 gent aire. Origiran de Catarroja i motines d'ofici,
començà, vint-i-dos anys cerera, a
tenia el-apreses de aire. Primer, amb
an asaoCiar. corregué Ilarg temps rota la Península, sabretat la regia valenciana. arte) el clec ambulant Reina
Victaria. Després sofrí un serias daltabaix econamic, i en refer-sen, vingué a Catalunya. on, des de feia
cinc anys explotava l' a Olympique
Circus". Salvador Hervàs deixa cinc
fills, dos noies i tres xicots. Aquests
san ele acròbates camics que aetuen
amb el nom de "Trio fantástica.
lana de les noies, Pepita Hereas, és
una remarcable "écuySre - .— T.
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Sobre la denúncia d'una
estafa de 10 milico
Amb motiu de la iniormacia que publicavem l'altre día sobre la causa
que saustrueix per una estafa de deu
hem pagar posar en clar que
es tracta d'una denúncia presentada
per un obligacionista de la societat
-Graiides afalinos Vascas" i d'acord
amb el pre g ident de l'Agrupació
leigacicnietes.
Segarle les p ostres noticies, la denúncia es fonamenta en qué la Societat es va constituir amb un capital
de eis milions (le pessetes, del quid
ll o nlet se'n va desembossar un deu
per cent, i es va augmentar ala quatrt
mesas amb un altres deu rutilan., dais
quals Fel ll va deiernbassar un cinc
per cent. La Societat va fer seguidament una emissió d'oldiga clon s per
/lea rallan' de pessetes, garantidas
:un!) una hipoteca subre hens de
"Grandes Molinos Vascos" que, secons les dades facilitadea pel denunciant, eren de molt ssuc va/or. pealaré, d'abeja la Societat ha desaparegut,
encara que no resUlla que flag; estar
diasolta ni hagi fet fallida ni crispensia de pagaments.
Tot aienò es el que es vol pa r ar en
Clar anda la denanci e que ha ilonst
lloc a la causa comerle:ida al jutjat
namero I r sie Barcelona, /me es crea
cornpetent per esser el lloc de realdensia deis obligacloniates.

colee

Fine al 19 d'abril
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iO del amb l'exposició que això representava.
Els que passaren a disposic
iutjat sOn: Joan Ferrer i Fabregues,
Bonaventura Gonzalez coincidí tumbé
Alexandre Gómez, Pera Jiménez, Mi- amb els altret en la forma, i negà siquel Amate, Emili Rocamora, Salid bes' res que hi ha g ués armes i ezpkstavilla Albert Lieza, Bonaventura sius a la casa del carrer de Joan CoGonzalez, Josep atarla Gar- mes, an lii havia l'auto, ja. que cal no
ete i /darla CedrOn.
hi havia estat. Totes les vegades que el
Els detinguts taren conduits al Pa- anidaren acudí a les reunions del carrer
camioneta
de
una
lau de Justicia amb
de Sant Olegaer, 13, a estudiar el pla
la Prefectura, protegits i guardare per ríe l'atracament.
una seeció de guirdtes d' assalt , que
Marcia. Garcia, anuo de la casa del
restaren al Jutjat per evitar qualse- correr de Sant Olegaer, confessa que
aula alteraeió.
tenia relegada una habiteis', al Llabres,
El jutjat 111.1nicro nota que es el peri, ignorava que eta amics que Vanaque li ha correepost la tramitada del ven a vetare es deeliquessin als atraessumara estas% ja preparar per rebre rnents, i les reunions loseta per a ala&
immediatament els detinguts, que seis pula que considerava el Llabres cosa a
aplica el procediment d'urgencia.
treballador i incapaç de fer apuesta meCara que aquell cha. per la comba. na de deactes. El detingut és ataconanació deis jutjats, estaea sense titular, don La seta esposa, Maria Cendrón,
va fer la guardia el jutge del Jutjat sambé detinguda, pos pague dir en el
número tres. senyor Isatis Rabio.
que es refereix a l'atracarnent, i coincidí
Immediatament es procedi a la in- en set amb el sea manis.
terrogacia dele detinguts, que v a esser
ali s ase Amase riega haver participat
ilarga i laboriosa.
en l'atracament 1 conèixer eis aittes deS'ha de fer notar que la policia ha tinguts: era cona molts dies a la plaça
fet un atestar que meresqué els ele- de les Glaries Catalanes j u gant a les
gis del jutjat per la precisao i cla- xapes quan se li aproparen elä policies z
redat en que ceta redactas.
procediren a la seva detenció, de la qual
El primer entra al ¿espata del jut- ignora ele motius.
jat, convenientment custodiar, va ésPere Jiménez, ex-empleas de la casa
ser Joan. Ferrer i Fäbregues. Es Andrea . lleg a haver participas. en Farraconsiderava aquest cosa un dele prin- camera, així com hacer estat el que doma
cipal; elements de les bandes (Farra- le s serlYe s Per a realitzar-lo. També negi
cadors, i sembla que era el sots-di- conèixer els detinguts, els mula eren al
rector de la que opera en l'atraca- lloc on fou detingut amb els altres. Fea
ment en qüestió. La declaració d'a- grans demost r aci o ns d'innocancia i dequeas inculpar fou molt detallada, i menta que l'alliberessin.
sembla que confessi el tuateix que
Josep Davilla, convicte i cordis, dehavia dit a la policia. Ferrer esta clara alguns extrema de l'atestat 1 dicondemnat actualment per tinença
gn e que venia seguint el cobrador de la
ilícita d'arma, i en libertas provisio- casa Andreu, que anava en un auto,
nal com a condernna condicional.
el anava en un taxis. Quan arriba al
Explica la forma com havien con- passeig del Triorni avisa els altres i
vingut fer latracament.
participa directament en l'atracament,
Comeneä la seva declarada dient sinó en ¿asee un camplice, a:cae ranlbi
que un conegut seta del qual sola haver estat mai a la casa del claree de
sap que s'anomena Ventura, li pro- Joan Comes, on es tancava l'auto i no
posa que arrendés un !loe separat haver participat ert cap altre ecce deper a poder colocar un auto que es lictiu.
dieposava a rallar, el qua l li servirla
Per fi declara Emili Rocamora. Diper a fer atracanients, ja que el pe- gné que fou contractat per Liabrés i
¿rico coniondre amb lauto fantas- Ferrer per participar en l'atracament o
ma". A l'e¡ecte ami) un cèdula falsa amb rúnica cordició de quedar-se a la
que dula el cognom de Bru i que li porta per vigilar, i alai ho féu. Confirfacilita el mateix Ventura llega el ma que cobra 125 pessetes, amb l ATO*
cobert del carrer Joan Blanquee, on mesa que n'hi donarien méS, Cosa que
bou trabas l'auto. Planejaren l'atraca- no feren i foren detinguts.
ment a casa de Bartomeu Llabrés,
Despees d'aquestes declaraciorts, qua
que tenia rellogada una habitada a acabaren a la marinada, el jutge ordene
casa de dos dele detinguts al carrer que passessin a la pres6 incomunicas%
de Sant Oleguer, i el que parla s'en- tots els detinguts, assenyalant per a
carrega de humear els altres que ha- denla, dilluns, la diligencia d'acarament
vien d'acompanyar-los. L'atracament i reconeixement dels detinguts per les
els fou facilitas per un ex-empleat persones que presenciaren l'atracament i
de la casa Andreu rasar coneixedor a la regada es treuri tust testimoni de
del trajeare que recorria el cobrador mur de culpa Per acceseguir que es tras
els dies que anava per les barriades mitin els sumaria per la treballa d'arextremes. També digué quins entra- mesi densas pel robatoei de l'auto.
ren a dins de la famalia i quina es
quedaren a fiara. Eh fou un deis que
es quedaren a fora, ja que era l'únic
que sabia guiar el cotxe.
En cornbinacia amb un de la banda, i després d'estudiar durant alguna
dies el loa, cinc dels atracadora sitastalaren al passeig del Triornf, on arriba el que seguia el cobrador en un
El draleeres pasaal, dia 4, es
auto taxi i els digné que anessin cap
a la farmacia del cartea de Wad-Ras , retini al saló de sessions del Paon podrien realitzar-lo. Així ho (eren, tau de la Generalitat el Ple dol
i atara el colee davant la farmacia Consell Superior de la Cooperadel dit carne; tambe estaven aturats cid, sota la presidenens del senyor
davant uns ma g ias de carrer que so- Pere Mestres, per a tramar les
caven. Quart sortiren posa el cotxe en nombroses questions que li esmuerta, i el deixa a la casa llagada. teren sottneses per la Ponencia
Al dia segiient li donaren el producte permanent, afectant el regim lede la recaptació perqua el repartís.
t el desenrolllament de les
Correspongué a cada un dels que hi gal
prengueren part 535 pessetes, • a ex- Mutualitats, Cooperatires, Sincepcia del detingut Emíli Rocarnora, dical; Agricoles i • POsIts de Caal qual alma 525 pessetes amb la talunya.
I'llra els afers de trama i orprometença que n'hi donaria mes.
Canfirma que ele que entraren foren denad() de les funciona que la
Llabrie, Gansea i Subí Marina, i els hei Ii atribueix, el Consell n30.•
que es quedaren a la porta foren Jo- menea l'ostudt d'una estatutesep afavilla. Rocamnra i ell a l'estaca iipus per a Cooperatives de conde l'ama, preparat per a marxar. TaC0111 a primer deis diferents
rtera si la quantitat robada és major,
en el qual ras Llahrés se l'hauria que- models que traetara d'establir.
darla. Tingué especial interés a treu- per a cada classe de lee Aseociare'a del damitas l'acusada del roba- clima compre/les ¡Ola la sa y a inraid de l'auto ocupar i de la tinença fluencia.
d'explosius.
Foil donada l'aprovaciö condiLa declarada d'aquest acusar fou cional als Aslatute de las Sacied ' un a tranq u ill itat sarprenent, i va sor- tats següents: Forestal Corneliatir amb aire cantera i xiulant, lana ve- schert, de Comalia; Egara,
gada al catabais, demaai sopar, que li Terrassa; Catalana Rajolera, de
ion servit; Cola als altres, a les deu de
Barcelona; Calderilla en Catire
la nit.
CooperaDeclara en segon late Alexandre Ga- i Ferro, de BarCelona;
ma la) "Nano", que coincidí en molt tiva de Construcelö, d'Argentoasid) el que digua l'anterior, f explica na; Cooperativa Agríeola
la forma cm entra a la farmacia, novilla; Cooperativa de Sant
juntament auch el Liebres, que era el FruilOsi de Bages; "Agrupacjön
cap i el que s'emprima els diners. Cooperativa de Carniceros", de
Aquest detingut los estigué anterior- Barcelona; Detallistes aig Carment per desardres publica a aladrid bons do Barcelona 1 Petra-n(1i:
rany 1930, 1 lau amnistiar.
Ilajolera 410 Sant Felist clip LloSahino Mitjavila coniesaa igualinent M'ovil: Familiar, de Terrassa:
el que digné s'a y ear la palicia, i es con- Frat ernit al, de Capellades,
f e ss a au t or, en unió deis altres, de l'a- 1 ...quitar iv , dels Prats de. flei.
tracament, que, segons ell , li proporcioEs prengue record de patrocina el ddingut l'ere Tirones. Doné tate
re emeaa a la porta, juntiMen1 amb nar l'ussialencia a la Firn
Erurrir IS'ocamora, i que després suaran. Mdstres de . Bareelona de ICS
Afegl que l'arma la hi lliuraren, i can- Cooperatives de Producció j delr
fessA haver comes l'atracament perquè Sindicats Agríenlos do Catalunyi
inancava de (tina.
que hi rulguIn participar.

El Consell Superior de
la Cooperad()
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camarada de Mickey", "El hombre mecanico de Mickey", "Mickey constructor" i "La Navidad de Mickey".

EL CliltEMA
LES ESTRENES material proa excellent amb Greta Gar-

"La reina Cristina
de Suecia"
UrquInaona

M. G. AL

Filtn tret de l'obra de Saika Vierte!,
adaptada al cinema per Salka Vierte! i
Margas-et P. Latino, amb el títol original de "Queen Christina", amb didlegs
de S. N. Behmnem, música de Herbert
Stothart: decorats de Ccobrie Gibbotts;
n'estuari trAdrian; fotografia de Witliam
Daniels, i dirigit per Roubrn Morfinalian, anth el següent reportitnent: Cristina, Greta Garbo: Antonio de Pimentel,
John Gilbert: Magnas, Jan Keith;
Oxenstierna, Lewis Siete. Ebba, Elisabeth Young; Aage, C. Aubrey Smith,

La vida de Cristina de Suecia es.

potser. una de les més interessants entre
les vides interessants del segle XVII.
L'educació totalment masculina que li fen
donar el seu pare Gustan Adolf, els
seas gustos, les seves aficions per la
cultura i les arts, el seu pacifisme, que
acabà la guerra de trenta anys amb
grans avantatges per a Suecia, el fet
d'obrir aquest país a la civilització europea i després abdicar, i córrer de
terra en terra entre aventures, dificultats i canvis de sota mena, fins de relajó. fan de la personalitat de Cristina
una figura templadora per a ncivellistes
dramaturgs, i no is estranv que una
actriu sueca l'hagi volgut encarnar.
En el fi lm veiem, es Pos d i r. la Pri
part d'una existencia tan agitada -mera i

novelesca, novelada encara una mica
mis. Veiem alea de la mort de Gustau
Adolf al camp de batalla. ("Qui son?",
pregunten uns soldats a un guerrer, caigut. "Era el rei de Suecia", contesta
ell. i mora ¡iris que Cristina, en el
vaixell que se l'enduu a l'exili voluntari,
sembla el mascaró de proa.
afarnoulian agafa aquests dos limits
per a la se c a acció. De la sera estada
després a Brusseles. a Italia, a Espanya, de tot el seu pelegrinatge, la seva
conversa:, al catolicisme, la seva tornada a Estocolm com a pretendenta al
tron, perfode potser encara més interessant i mes azitat que l'anterior, el
film no ens en diu res. Ja hi ha, perä.
prou materia en el tros de vida que ens
ofereix: els amors de la reina amb
l'ambaixador espanyol. corpte de Pimentel. i la renúncia al tren per seguir-lo.
o '»er esperit d'aventura.
Com tots els films de caräcter biograa
dic. "Cristina de Suecia" es pot dir que
és un film d'un sol caràcter, i tota
l'accia gira al seu entorn per definirlo. Aixa, amb una actriu terrena nedria
imprimir un to monòton a la película.
tant mis (luan en aquest genere de productinn% Vaca i s . quasi sempre, esquemätica. Per >?> afamoulian tenia un

iiiiionfllsimmonownimmEi

bo i l'ha sabut aprofitar. Per ajudar-la,
el director li ha donas aquelis testas de
qtralitat vellutada del segle XVII, o
acata s brocats rígids, i l'ha voltada de
paisatges nevats de l'escola flamenca,
amb grans gossos i altas cavalls. o Fila
colocada en vastos vaina misteriosos.
Pera sempre, ja entre els cortisans cerimoniosos o amb el poble sorollós, sempre era Greta Garbo l'objecte principal,
no solament de l'acció, sinó del decoras.
Al voltant d'ella tot són pretextos: l'arnbaixador espanyol, per destietllar la seva
ieminitat; el conseller Oxenstierna, la
veu del deure la raó d'Estat ; Magnas,
l'ambició de l 'arribismo.
D'aquesta manera dones afamoulian no
fa biografia pura, sinó que hi barreja,
en gran proporció, poesia; fa de la vida
de la reina de Suecia un poema en el
qual l'anima de Cristina aspira constantment a la llibertat, i Iluita fins que
l'ha aconseguida: de primer, la llibertat
que dóna la pau: després, la Ilibertat
del poble per voler-la després, finalment, la própia llibertat. En anuesta Mata topa censtantment amb els prejudi-

ris, amb la ran d'Estat, amb l'ambició
dels altres i, finalment, amb el mateix poble. 1 Mamoulian, tot aja& ho
expressa. no pas d'una manera directa.
sinó simbalicament amb l'acció i amb els
caräcters. Aquell diàleg, per exemple. entre la reina que va a seure, de nit, al
tron. i Oxenstierna, que no pot dormir,
no es, en realitat, més que un monòleg
de la reina, impossible , nattralment, de

donar d'una manera lógica en cinema, por,', que Mamoulian no ha volgut reatitear, corn fati en "Els carrers de la
ciutat", amb una sobreim p ressió de se.
parqué ara ja ho fa tothom.
Entre els personatges, ultra Ostenstierna, cal remarcar /a significada) del
comte de Pimentel, ad tipus exòtic
que
parta la suggestió, no solament del sol

d'Espanya, sinó de la distäncia, suggestia> de fuga, i. per tant , de poesia. No
obstant, la caracterització de John Gilbert és pntser massa exagerada, cesa nue
unes v egades Ii dama un punt de ridicul
i altres de desagradable, i la figura
d'Ebba, la neia de companyia que serveix a Cristina ner donar-se als propis
ulls im caràcter mes mascan, que l¡ fa
prendre per traici6 l'enamorament de la
xicota, per ò que quan ella ha conegut
l'amor campeen i Perdona.
No es pot, dones, q ualificar de film
histaric el de afamnulian. No as un reportatge, ni un trog d'epoca, tallas nels
dos capa sin>?> tma obra p a/tica que Ma.
mnulian ens efereix aria, el seu estil, una
mica alentit en aquest darrer film , pera
ale dc bells moments, eran per caen,ole, la p ujada al tren de Cristina infant.
les gal n pades a cavan per la neu i, sobresee aquel l final al vaixell. la coberta.
les veles i el final , nue no es un final ,
penqui la pr a tagonista fuig can a una
nora vida i unes noves aventures.

"El asno de Buridan"
Catalunya

Path6 Natan

Els artistes franceses es ven que porten una vida de prínceps. No hi ha pea
lícula, a menys que transcorri en
els
baixos fons de Paris, i encara, que no ens
nfereixi els plaers de la platja. Els produrtors ne hi planeen res per satisfer
els actora o he en aixia hi ha un pla
pr e naeanda turística.
"El asno de Bardan" es un altre
film de platja, basat en la vella Catarfrancesa, encara que no la segueixi
les indecisinns d'un xicot que agrada a
pues i la victaria de la ingenua
donen
una accia sovint molt mogu d a .
de
siegades tambe massa lenta per la ma-

CINEMA ICTIKITill
GRAN ESDEVENIMENT

Homenatge a

DISNEY

WALT
del 9 al 15 d'abril

Dilluns, dimarts i dimecres
un programa mai vist

teara abundancia de detall. ne pas
cemplicacions . René Lefehere. con, sempre, masita m aq uillat de celes i
amaneras de g est. Mona Goya i &ateste Darfiad; san el, n re tnermistes que tenen moments realment divertits.

bre mecánico de Mickey",
"Mickey constructor" i "La
Navidad de Mickey"

Quolcom de nou a Espanya,
una hora de joia
Distribuïdors exclusius:

Els Artistes Associats

1111~11191118~1119

1 URQUINAONA I

Frank Borzage. Tallulah Bankhead,
que recordem de "El fraude" i "Redimida". Charles Laughten, el conegut
actor que hem vist en diverses cintes
Paramount, Metro Goldwyn Mayer i
London Film, la seva millor creada en
"La vida privada d'Enric VIII", i Cary
Grant, que darrerament interpretà "Lady Lau" i "Madame Butterfly".
M. M.

Jorgen Myller,
nou
dibuixos animats

Catalunya

estrena

•• •

uoliseurn
La immensitat del
desert i les profun.

ditats de l'Oceà ser.
veixen de marc al
mès poètic i emotiu
dels

dóna les Inés sinceres gràcies al públic de Barcelona
per l'emocionant acolliment
donat a la seva darrera
producció

ES UN FILM
PARAMOUNT

LI REIN! CRISTINA
DE SIECli

amb JOHN GILBERT
i
STONE
Director:
ROUBEN MAMOULIAN

Avui, matinal a les onze
Preu únic: dues pessetes
Tarda, a les 3'30. A les sis,
sessió numerada especial,
i nit, a les deu, numerada

NOTA IMPORTANT

i

on

O

Un nou film de Vicki

Aafa ROSITA DIAZ,
JUMEN°, JUAN DE LANDA, RICARDO NUÑEZ

rna intriga lerfs,irna, en la qual
el
fill d'un fahricant metalfúrgic a'enamora

•nn •nn-...M.I.I.n n•• nn•nn

de la neta d'una bandera i les dificultats que abri., comporta, serveixen
per
donar-uns unes bones vistes de
Heiiielberg i trosso< de documental de la fanecia. i alguna c a nenneta: un film de
complement que, escurçat
perdria res. SEGONA SESSIO DEL TERCER
CONCURS DE LA SECCIO DE
A. FERRAN CINEMA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

és de fer una producció avantguardista,
resta antillas, L'additament d'uns subtitols
establint capítols en el filni acaben de
destrocar-lo; la técnica descobreix, no
obstant, una visió de la plástica cinematográfica prometedora de millo rs r esu ltats. La fotografía, discreta.
La segona projecció correspongui al
Dijous Migue lloc la segona sessió reportatge titulat "L'artilleria staissa a
d'aquest contara; el fet que integressin la rnuntanya". Aquest film correspcni a
vuit autors diferents el programa i ia la serie d'amateurs inexperimentats en la
bona impressió que produi la sesaó veritable construcció duna pellicula; les
inaugural feren que la sala del Centre preses de vista són fetes amb una desfos insuficient al nombrós palia que hi
assisti. Moltes persones hagueren de
tornar-se'n. Cal constatar, com ja ho
CAPITOL
féiem en parlar de la primera sessió, que
es 'va forrnant un públic de cinema amateur, i els cineistes ¡ les seres entitats
han de tenir-ho present en fer les ses>lona públiques.
La sessió de dijous estava formada per
un programa de vuit pellicules del pos
9 . 5 mat a i toa Pro j ectar-se en primer
lec la que portava per Mal "Despertar de la cambra subratllada pel Mol
de "simfonia d'imatges", el qual ras
predisposi a veure una realització ambiciosa que esta molt Iluny d'assolir el
film. "Despertar de la cambra" no és
mis que una cinta feta amb els dementa
de tot el repertori iconogràfic del cinema
amateur barcelonf, que l'autor presea
jugar per coincidències i contrastos rarament afortunats, i quan deixa els elemeras Inés o menys estàtics la cansara
es liara a uns moviments que en Ilac
de donar el pretés dinamisme fan del
film una cosa verament =vejadora
• 'intent de l'autor, que, segons sena,
alliçonadora

CINEMA AMATEUR

HO MENATGE A WALT DISNEY
Com han fet Suecia, Dinamarca, Sui,sa, Romania i la capital de França, on
s'han projectat amb formidable exit
programes sencers d'obres del genial
Walt Disney, compostos per meltat de
films de dibuixos animats del afickey
afease i de les "Silly Symphonies" en
colora a Bordeas acaba de donar-se a
fi de mare un d'aquests programes.
Els Artistes Associats i l'empresa del
cinema "Actualitats" han acordat fer
el mateix, organitzant per a la setmana
del 9 al 15 d'abril un h n meratge a
Walt Disney, durant la qual es projectarà en sessió continua, als Oreas
i for
aquest cinema, un pro--madecost=n
grama complet dels seus meravellosos
filma Per als tres primer, dies,
dimarts i dimecres, s'ha combinas el
següent programa, que sera canviat di4 films de la serie de "Silla Svmnhenies" en colors titulats "El Rey
Neptuno", "Los enanos del bosque",
"El arca de Noé", .i "Arboles i flores",
i guatee films del Mickey Mouse: "El

Demà,

"Folklore", que seguí Porche de pro-

jecció, és un recull voluminós—dues bobines—, on l'autor porta registrats uil
seas fi d'actes del folklore catalä; l'espai excessiu que s'empra en descriure
cada un dels actes perjudica notablement
aquest film, que es sens dubte el millar
que es projecti en aquesta sessió. "Folklore" té mornents en qué la bellesa des
un
createmes tractas hi és plenament copsada,
sobresortint el començament de la prodor de
cessó del "Pelegri". La fotograiia és
ressent d'alguna desigualtat.
A Dinamarca, el país dels cantes
"Festa majar", que ocupa el claque
d'Andersen, ha sorgit un nou persoeas era ja coneguda, i se'n parla
natge d'ensomni, un homenet batejat
des d'aquestes rnateixes planes per halar
amb el nom de Colmabas, que vol
estat presentada en el concurs del Cenconvertir-se en un serias competidor
tre Excursionista del Vallès; fou
de afickey Mouse, Betty Boop, Flip
aquella ocasió guanyador aquest film en
la Grenouille i . altres estrelles del diel pas de 9.5 mal.; ara ha estat presenbuix animas.
tat arnb notables retallades que el fan
El seu creador és un jove danes,
molt mes arrodonit. Aquestes rectificaemul del genial Andersen, narrador
ci a ns diuen rnolt a favor de l'autor, que
d'historietes per a nens graos i xics.
considerem molt priaxim al primer equip
Un periodista frances ha visitas Jordel nostre amateurisme.
gen afyller, afortunat pare del re"Caribe'', que es passa en sise lloc, no
cent nascut.
és, com podría fer suposar el seu nom,
MvIler és un honre alt i ros. Amb
un repo r tars e del carbó en la complexiell treballava un equip d'entusiastes
tat que requerix un film dun titol absdibuixants.
tracte. Per aquest film no coneixem alLEWIS
Jürgen afyller ha declarar. en contres ariscos del carbó que les bodegues
testació amable a preguntes que li han
dels vaixells del port, ni altres mana
estar formulades:
pulacions que els niés rudimentaris mit"Fa anys que vaig soler fer aquesjans de transport, i quant als seus USOS
ta mena de treball. He estas caricatusembla que el principal sigui fer estirista a Anglaterra, al servei de diverves ¡ fer marxar locomotores, això pa!
sos periódica. Ja he fet alguna dique es refereix al carbó mineral; ara,
bu jaos per a hitas de publicitat,
quant al vegetal, amb tot i éSSer "el que
que vol dir que hi tinc practica.
tots necessitem", segons l'autor, seas
presenta com una materia tan rara que
Estic organitzat per a fer una pea
solament ens cal conternplar-ne un parell
licula mensual. Mes endavant en taré
de trossos sobre el palmell d'una mä. En
més. Perä per ara sols m'ocupo de
resum, "Carbó", com a documental,
les aventures de Colombus. Es un
Salina manera no pot qualificar-se, no
personatge molt simpàtic, del qual
espero molt."
reuneix cap condició; únicament considerant desiligats del motiu del (hm
El primer film de Colombus és un
trobem bons alguns trossos de la part
"debut" excellent. La seva tècnica es
ferroviaria. La fotografía, en alguns
perfecta, i ni els dibuixos ni la múmonteras, acceptable.
sica tenen res a envejar a les creaLa setena pelficula fou "Atletisme".
Aquest film no es projectarà en
cions de Walt Disney.
cap altre Cinema de Barcelona Es tracta de poc menys duna dotzeaa
de minyons, comptant-hi el públic i tot,
durant la present temporada. que amb aquella bona fe tan magistralment comentada per Caralt en el seu
Ida Lupino "Come
"Repórter mecanice" fan atletisme co
un camp incipient; ara, que en aquest
marines!"
film l'actuació del atletes és transportada
atub tota la bona ir/ter/ció i sense
Ida Lupino, joven actriu anglesa
la mes Ileu ironia, ¡Miza cosa que justique acaba d'actuar en "Buscando la
ficarla
l'haver fet un film d'un atletisme
Baum
belleza" ("Search fon beauty a ), seit tant d'estar per casa. La fotograiia i
carregarà del primer paper de ";AdeKarl Freund, que acaba de realit- àdhuc en algun aspecte del muntatge relante, fusileros!" ("Come on mara
nes!"), entre els intèrprets principals zar "La condesa de al ontecristo" amb vela certa preparació en Fautor d'aWray i Paul Lobas, posará en quest film de ben poc interès.
del qual apareixen Richard Arlen,
"Noticiari breu 1933-34" clogué la sesRoscoe Raras, Grace Bradley i Mon- escena "Quieres mi corazón'', escenari de Vicki Raum,
sió donant-li un final encara mes gris
te Blue.
Wynne Gibson será la "vedette" que tot el conjunt, una continunat de
La senyoreta Lupino, que és filla d'aquesta película, que
se na. produïda, trossos sense que cap d'ells tingui la indel famas actor anglas Stanley Lu- per compte de la Universal,
pel pro- tendió que es requereix per formar un
pino, ha conquistas ja un nona a pe- ductor independent
B. F. Zeidnian. noticiari. En aquesta bobina san altersar de no haver complert encara Aqueas ha
calats uns assaigs de dibujaos animats,
vals anys. La sera excellent labor en "Glamour". realitzat ja "Bevoled" i en els qual cal fer-los el merescut
einel paper que li correspongué en "BusWynne Gibson interpreta "El reta- Si per Fcsfore que representen, perit en
cando la belleza" determinä els seus dor", mal>
Bancroft, De Vic- res consonen amb el "noticiari" i que
directora a encomanar-li el que inter- ki Bannt ésGeorges
l'escenari de "Grand Ho- presentats així no san cap aportació en
pretará ara en "¡Adelante, fusileros!". tel".
el concurs.
•Con> a entusiastes que son, del cinema
N•MM.M.Y.411M..ffl.
amateur, ens dol haver de parlar en el
to que ho heut fet avui de la darrera
sessió, pera en fer-ho creiem fer un
servei als nostres amics eineistes, que si
volen poden trabar en les nostres observacions motius per ajudar a l'ausorevisjä
que cantinuament ha de fer de les seves
possibilitats tot artista.
X.

"Amor de estudiante"

8 meravellosos films de
dibuixos en cada sessió.
4 Silly Symphonies en co- LES ESTRENES
DE DILLUNS
lors: "El rey Neptuno",
"Los enanos del bosque",
"El arca de Noé", "Arboles
y flores"; 4 "Mickey Mouse"
en blanc i negre: "El camarada de Mickey", "El hom-

"ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED"
L'n film Paramount que s'estrena dem a al Coliseum. Del repertori esmentarem Gary Cooper, que hem vist darrerament en "Adéu a les armes", de

igualtat desconcertant que esfumen tota
la personalitat; la fotografia és ressent
també dels mateixos defectes, i en alguns trossos cal remarcar un marcat bon
gust en filmar frisos de cavalls de gran
bellesa; si tot fos d'aquell to, faria de
bon veure,
En tercer loe es projectä "Rastres
d'esquí", una penícula mis de neu
esquiados, en l'inesgotable repertori amb
que compta el nostre amateurisme,
tan dolenta con/ moltes ni bona com alomes. Aquesta té la particularitat di s sen rodada a Suissa i oferir alguns panarames interessants.

Avui, l'èxit sensacional

Un film de Víctor Trivas

Un drama que ens denla a
conèixer el París deis barris
baixos, de manera suggest iva

Al millor interpret femení: Katharine Hepburn, per "alorning Glory",
de la R. K. O.
Al millar intèrpret mascu:i: Charles Laughton, per "The private hie of
Henry VIII", de la London Film,
dirigida per Alexander Kurda.
Al millor director: Frank Cama.
per la seva realitzacia de "Lad y ion
a day", de la Columbia, interpretada
per lilas Robson, Glenda Farrell i
Wannen William.
Al millor guió de película: Robert
Rivkin, pel de "Lady fon a day",
adaptació de la novena "Madame Le
Guimp", de Rungon.

D'UN FILM A L'ALTRE
* El descobriment del film "Dofla Francisquita" resultará ésser el de

Fernando Cortés, que interpreta el

paper de "Fernando".
També cridará l'atenció la labor

d'Antonio Palacios, que per fi ha trabas el director que fes ressaltar les

seves moltes qualitats cinematogràfiques, fent-lo brillar cont un astre del

llene.
S'afegeix que la nota sensacional
será Matilde Vázquez, qui treu una
"Beltrana a inimitable. En ella fa gala
de la seva veta la sera majestuositat
castissa madriienya i la seva formosuca de dona espanyola.

* Emocionant, mis perillosa que
la cacera de les feres a les més espesses selves verges, és la cacera dei
tauró, el devastador de l'oceä a les
mars tropicals. La industria de la
pe5ca de la tonyina posa a prora el
valor dels arriscats homes que es !lancen a la conquista de la mar, on saben que hauran d'acarar-se amb llar
P itjo r enema, , el tauró.
Histeria digna d'ésser coneguda i
que encara no ha estas relatada de
manera viscuda en el llene de plata.
La Warner fino>, First National, per
primera vegada, sense escatimar es(orees per a fer de la seva produccia una cosa perfecta, ha realitzat una
película, "Pasto de tiburones", que
es presentará amb els honor> deguts.
i que esta basada en la vida d'aquests
herois de la mar.
"Pasto de tiburones'', que té com
a protagonistes Edward C. Robinson
i Richard Arlen, is la vida ernocionant dels pescador> a l'Oceà Pacific,
del seu arriscat valor, dels perills que
UNA SESSIO A LA UNIO EX- travessen i en els quals exposen
CURSIONISTA DE CATALUNYA, vida en cerca incansable per les mars
on els taurons tenen insta nat llar camp
BARCELONA - SANTS
d atac.
Després d'unes a ara rdes de J. Fona
Executada tota a l'aire lliure, aqueslitt Manen, conegut cineista membre de la producció, que anea< a l'emoció de
l'Associació de Cinema Amateur, que cha les seres escolies culminants una trasertá sobre el tema "El caire de cine- ma plena d'interès i sentiment, és una
ma en les entitats excursionistes", ea- de les mis acurades que ha realitzat
certadament va posar en clar la tasca la casa prodectora, per a fer-ne, com
que ti la cinematografia amateur al ser- inercia, un cant als herois de la mar.
ve¡ de l'excursionisme.
* La revista professional "MoEs projectaren diversos films, la inajor part dels quals eren una illustració tion Picture /feral() inclou entre els
de la conferència del senyor Fontanat: filma que per l'èxit obtingut durant
entre ells cal recordar: "Puigcercla a el mes ile gener als Estats Units conSitges, platja d'or", "El mer- ceptua com a "ramplona de taqu.11a
cas d'Olot"—un interessant reportatge la nora comedia musical d'Eddie Can
d'aquesta vila—, "Una excursió a NU- tor "Rornan Scandals" (festes mimaria" í finalment "Illusió", un argument rles), que tan formidable triomf obté
realitzat en 1 9 2 7, que es p-it considerar actualment al Lord Byron, de Paria
Aquest film de Samuel Goldwyn
com un dels primers que han realitzat
per als Artistes Associats ha estat diels amateurs.
rigit
per Frank Tuttle. Els números
Amb un ple que palesava l'alteres
que ha despertat aquesta sessió entre el, de ball han estas fets per Busby Berkeley, que dirigí els de "Torero a la
elements excursionistes.
fuerza" i "Vampiresas 1033 a . Les caneons san d' Al Dubin i Harry Warren,
autors de les de "Vampiresas 1933"
i "La calle 42". El director artist:c
Medalles acadèmiques
ha estat Richard Data com ho loa de
de 1933
l'anterior film de l'inconmensurable
Cantor. El =tela
El fan de la nord-arnericana :aca- direcció musica l . pot dir-se de la
encarregada a Aldemia de Ciéncies i Arts Cinemato- fred Newman.
gràfiques acaba de concedir la sera
A mes del popularisaim cómic, fidistinció acostumada a la labor més guren en el
repartiment de "Roman
sobresortint en els diversos aspectes Scandals"
Ruth Etting, Glaria Stuart.
del món del film en 1933. Cinc me- David afanners,
Verree Teasdale,
dalles d'or premien els meras total> Edward Arnold ,,Man alowray,
Grace
o parcial, de les pellícules sotmeses Poggi (la qual Italia
la celebre rumba
a escrupolosa selecció; el resultas és de "Torero a la fuerza"), Charles
corn segueix:
\S'asma Harns' Holman i Lee KohlA la millor cinta, considerada en mar.
el seu conjunt: "Little women a , produrch?> de la R. K. O., dirigida per
* "50 dalars una vida" és una
George Cukor i interpretada per Joan producció en la qual l'enlodó va apaBennett, Katharine Hepburn, Fr
ances rellada amb el dinamiame, i en la qual
Dee, Joan Parker i Paul Lukas.
el popular actor Bill Boyd realitza

una de les seves rnillors creacions,
Un assumpte pie d'interés, on ead
escena és un moment d'intens ne
viosisme, ha servil a la R. K. O. p
a fer un devessall de técnica.
Amb Bill Boyd comparteix l'exi
interpretatiu de - so dòlars una vida 5
la bellissima Dorothy Wilson, el ta.
lent artistic de /a qual feo que fog
elegida per interpretar aquest papet
pel directo, Ralph hice.

La Mtisiea
NOTICIARI
Associació Obrera de Concerts.
Una sobrada malaltia de la pianista
Enriqueta Garreta ha obligat a alterar
el programa del concert que l'Orquestra Pau Casals celebrará, per a l'Obrera de Concerts, avui, diumenge, dia 8,
a les onze del mati (Palau de la Masica Catalana). Les obres que integren
aquesta primera sentid simfónica
ran les següents:
Primera part. — Bach: "Oberturasuite, en do major" (6 temps); Grieg:
"Concert en la menor", per a pina
i orquestra.
Segona para — Vuitena Simfoni
de Beethoven.
La part de piano del Concert de
Grieg seri interpretada per la concertista Francesca Madriguera,

ESDEVENIMENT
CINEMATOGRAFIC
E/ proper dimecres dia 11
d'abril
ESTRENA AL

TIVOLI
por

amb actuacions personals
de
CATALINA BARCENA

NOTA: Aquesta producció
no s'exhibir à en cap Inés
local de Barcelona fins a la
temporada vinent
Encarregueu les localitats
a la taquilla per als cinc
primers dies

rifamenge, 8 'd'abril de 1934

LA PUBLICITAT

INFOR1VIACIO D'ESPANYA
l'obra de les
Peclarations del El dellat de la El Govern espanyol es proposa Desfent
Els procediments
Constitueits
Cap del Govern
rolla bruta de realitzar la penetració pacídel Sr. Cid
El ministre de
pinió sobre el soeialisme i coneepte del L'intent de debat d'alguns
fica a Ifni
°l'erra es propasa Tendeixen a afavorir el
radicals respecte a la

felxlsme

s

La política exterior s El pla
qüestió Azaña no troba
d'obres públiques
ambient entre els

Madrid, 7. — El president del Cansen
rete: els informadors a darrera hora
e la tarda, despres de la reunió de la
e:ata permanent enstat, que 5 . ha cele,a; al ministeri d'Estar i que ha estar
e curta durada, perquè han faltar tres
fi$ informadors li han preguntar si 131
av1a alguna cosa d'interessant en algun
,eesie, 1 ha contestar qae no. Que hacia

„epa una tarda amb invites visites i
telse noticies d'interés. Al mati he rebat

:aatbaixador de Franca i la Cemize
inetalfúrgics per parlar-me de la
ega que sostener/. Aquest problema mi-0a n' o lt . i joc Cree q ue estará av:at
ese::. si be en algara ectors patrcno:S.
7.rezisarnenr eles de menors possibilita
eenemiques, hi ha certa resistencia, cona
jsratural, perquè ele c osta Tres treball
aceptar les peticions obreres.
U:: p eriodista II ha pregumat si volia
ere,ear la informacie que baria domo
5.7.:,:tistre de la Guerra refereat a
d'un lo per roo de les plantilles
re i'exercit.
y o en tinc noticies—ha ccntestat—..52r,ament es tracta d'algun propesit que
á e'. ministre i del qual ens donara conmeuan vingui a un proper Consell.
També el president del Consell ha fe:
tenses declaracions al corresponsal
;ser:Odie alemany a Madrid.
Interroga: sobre l'esdevenidor
e..0 en EaePecte de la pacificació del
;ag., el senyor Lerroux ha replicar:
--Jo la veig periectament clara. Ani
restablir la confiança en Eautoritat
: te la llei. ES va aconséguint. Tantust
Espanya tingui el convenciment que
,República no és tala posició provisio.
a cite la seva vida i el seu trebal:
assegurats dintre d'unes normes
s que protegeixin els mitjans
7.
.:reu
en la producció, es tornara a
f,n:" en circulació la riquesa i haura
remei en part Eatur obrer, i renIxerà la satisfaceie interior.
2elet a l'esdevenidor del socialisme
el senyor Lerroux ha dit:
— ',:rec que esta subjecte a !a mateixa
que el socialisme universal ,
amb les c,aracteristiques del país
sr es desenrealla, i sial a Anglaterra.
exemple, és un socialisnie governa renal que coHabora amb el Goveru, el
que a Bèlgica.
França pateix el temperament de
raça 'latina i es mes poiitic
a,econénnie, i segueix els vaivens de
política, j vibra quan te un
.,vernamental molt mes gran que
t. d'al:res Passus, com per exemple a
Ee-sr r• a. Però arreu les anticipacions
generoses del socialisme,
ree posar en práctica eis seus prinze.:s d p ctrinals, topen amb l'econornia
Izetsa, que és el que mis preval en
e,:ostra civilització preseas, i deternii:te uaa reacció que es reilecteix en Por'e pc:itic i econemic. Naturalinent.
...an en un pass s'han jet prou evolu:tes en el sentit politic, la reacció que
a :e suri- ir ei socialisme és Molt més
fria moit Inés dolorosa, cona passa a
E.s>-nya. El socialisme, que s'anticipa
eta ;eradament en les seves aspiracions,
a realitzar les seres doctrines init. azç5r t la República, ha de sufrir avui
que s'imposa a les noverats,
re e, tencia que s'ofereix a aquestes
(r1 1"*.ne, al terme de la qual cosa será
tees5ible que algunes fórmules del social:ene tinguin realització. Per6 avui
;er as-a1, i en mili de temps. el socialatee no pot fer una cosa mes estesa que
fet la societat burgesa creant
ma legIelació de reformes obreres.
P7ezentat si creia que el feixisme
ai-elar a Espanya , el cap del (is nr: ir, contestat:
z, :eixistne, no. No cree que arreli.
sur ara cha daaat en anomenar leí.t isee a tota reacció autoritaria de la
tres q • : an es tracta d'una direeciee una
erea en els governants. El feixisme no
aix , n 7 és una reaceie periectament explical le envers una forma de Inés gran
teereia en el govern del país. Pern
itixisme aqui no n'In ha. El primer
irle necessita el teixí - me s cias cabdill.
Per a;v,a e/ ielxistne en durara MP5 del
Sie d:rin els cabdill s . i tumbé. demés.
tere s sIta una massa que s'adapti,
rnnd; a la disciplina i ä la rubordissalii ba res mi, contrari a la
nile,e1 ; nació que el carácter de la raça
es3areola.
fixeu la posició d'Espanya
er la política internacional?
— E,panya, per la seva posició geogr áfica, te la leva actitud traçada
te specte a la peluca internacional. i no
114 Pot tenir d'altra. Espanya, que és
entre Mes mars. dintre tes quals es verii ndefeetiblement i se seguirá verificase l' e volució de la hurnanitat. la Mee. .t erraeia i l'Atläntira, que is ennfluent a la primera de tres cnntinents, Fal"•Pa. Asia i Africa. i l'Atlántica, perquè
el eami que enHaea America amb
°11n'sr naín ante- te d e finitiva la Ser,
"sempre que panul ésser
"raraj . honra d'é((er neutral en les
1:11'es d'iltres pobles".
..Q11a nt a la situacbr, general de la leo-sa internacional el sensor I.erroux ha
en
- E ' rn.r.n en ge neral está agitant-se

en una evolució que te per objecte ajastar la produccie al consulte cosa que reguera ); una labor dorganuzacie i de
distribuciú. Mentre els pobles no arribin
al tenue d'aquesta evoluciä enorme d'o,
denació no sera possible que s'iniciin una
serie dinteHigencies d'ordre ecos/ene
que aiectin els aranzels, que ajustin pe:tectament la producció , auonseguint que
la producció indígena de cada país s'harmonozi amb les necessitats d'altres productes quant als consums reciprocs.
1 rosa la impressM que el vostre
pla quinquennai será ben acollit a la
Cambra a que donará bon resultat
—Jo no tinc la pretensió de fer un
pla quinquennal. Aix6 és una invenció
dels que mirant l'exemple de Rússia s'Izan
donat a dir que je baria confeccionat
un pla quinquennal. No hi ha tal pla
quinquennal. Es un pla de reformes que
cal sermetre a Espanya per renovar In
producein nacional 1 per posar en condicions una precié, de fonts de riquesa
natural que té el nostre pas. Es che
que aquestes coses no es poden ter en
cinc anys ni potser en cint. La gent
penan que es pot realitzar en cinc anys.
Jo crec que no.
Ad va 00 exemple de l'empresa que
jo penso escometre: el que s'aixequin
a tot arreu edif icis per a (dientes destinades als serveis pühlics, edificio propactas de l'Estat, que avui Catan instaHades en cases per a les quals es Paga
un arrendament. De manera que l'Estat
eta pagant dos o cent anys, pagan;
molts cops el val,1" d'aquestes
sense que siguin mai seres ni tenir
instaNats els aerveis ,
lb ha també en el mea, pla el 'moje.>
te dineral-lar una xarxa eléctrico nacional. car tenim grans corrents d'aienta.
gratis salta que no s'han aprofitat. Per
una xarxa eléctrica nacional s'explotarien aquests salta d'aigua i aquestcs es uncions termiques que resultarien molt
ecomimiques, perqué es comptaria amb
carbó a boca de mina. Ami, tot això
cnnseguiria tina immensa quantitat de
Huid elèctric que resultaria nielt baca!.
S'establirien indústríes ca solanes i ¡tal
-vidualspertoí.Mn,spedria
facilitar la labor de l'agricultura i es
podria anar a la investigaciO de les tienes suhterránies. Això tindria inri
transcendencia enorme perque s'avencar ia el Pia d'Obres públiques de regad ioc . j a que en melts llocs amb un pet1,
motor, alllh ¡luid harat, t5 podría tres/7e
Eaigua de tres o guatee metres de tonaria.
Tinc també el projecte d'un (la de 7Rdlodifssstó perqueno quedi ni un sol
pele Seine estació oficial receptora, anal,
la qual cosa es podrá fer ama obra de
difush5 de la cultura de tanta intensitat
i eficacia com la mateixa eseola.
Aleé, es independent del pla d'obres
paliques. que estará servir per quantitats consignades en el pressupost or.11nari.
Aquest projecte de que he parlat
es faca en cinc anys, sind en rtmits
El cap del Cus-em Ita acahat dent
que estarà limitat pee un PreS5 ,2p05t extraordinari.

La labor del Partit
Republicà d'Esquerra
El senyor Barcia es mostra

molt optimista
Madrid, 7. — redactor ele
l'Aginteia Costees ha cenversat
ansb el cap de la tainoria desguerr a republicana, senyur August Barcia, el qual es mostrava
molt salisfet per la rritarxa del
non partit, que, d'u, eada dia
mes arrelament en el pais.
—Ara—lta afegit—, cense esta( d'alarma, no farit silla
..ainpanya de propaganda atub
initings, conferencies i filtres ftetes.
El senyor Barcia ha dit que
inarxava aquesta tarda cap a
Materia.
Tumbe marxarä, un d'aquests
dios, cap a Galicia el senyor Casares QUil'Ogil, i el sen y or Azatia
;mira a Bilbao ditilie aquest
tases.
El senyor Barcia espera que
s'arribarà a una completa unió
ami) les altres l'orces t'el/n/-Plica/1es d'esquerra, ädlnic atol) /es
Ich senyor Sänehez Reunan i les
que segueixen les inspiracions
del senyor Martínez Barrio.
No cren que arribi a piantejarse debut sobre les aeUSaCiMIS tetes contra els radicals , debal que
des d'ara li eembla iniprneedenl.
pifie e n te servirla per a enfondir
diferencies i per a alegrois de les
itretes.

republicans
Madrid. 7.— EI periòdic "Luz"
desrnenteix que les deciaracions q:tr
ahir publicasa cona a originals dan
insista del senyor Azana, fesein dc
oroya: ex-president del Cansen, com
assegura aquest mati algun diari.
Las correligionari del senyor Azota./
ha manifestat avui que aquest no
está dispoat a entaular polèmiques
d'aquest g enere. Tan sois aeueliria
senyor Azaha al Parlament si ics
requerit a això pel senyor Lernens.
D'altea manera pot garantir-se que
el senyor Azaha no aesistirà per a
p rovocar ni mantenir al saló senabiant debat.
Tampoc is cert, com diu "El Liberal -. que el senyor Azada hagi encarregat al senyor Barcia que l'avises
inimediatament si es plantejava a la
Cambra el debut dels radicals.
Parlant sobre aquest pum, el senyor Barcia diu que la noticIa de "Ei
Liberal" no és exacta. Ni Azaña
ha carnés la dita nota, ni tan solsategeIx — he parlas amb eli des que
es va celebrar el banquet de constisude del partir d'Esquerra Republicana.
El senyor Barcia ha trames a "El
Liher.d" una carta de rectiiicació.
També el senyor Prieto ha desmentir que hagi celebrat cap entrevista amb el sznyor Alba per a parlar-1i del suposat debat dels radicals
Entre alguns radicals no ha arobat acollida el propósit de plantejar
aquest debas.
El senyor Just Villanueva creu
que n Eaquesta política entre els republicans tan sola poden s ortir-ne guanyant els ene:nies del règim.
Com el senyor Villanueva. opinen
:imite radical!.
El senyor Santaló creta que els ver:tables radcals veuran rnalament ct
plantejament d'aquest dcbat, que tan
sols pot afavorir els monarquitzants.
Els qtte desitgen el seis plantejament
sin diputats nopulistes. monarquics,
ahzuns radicals, destacant-se entre
amiests els senyors Rey Mora i Emiliano Iglesias. Les dretes denominen
j a aqueet dehat ecu t, cl dictas de "E l
dchat de la roba bruta".

VIOLENT TEMPORAL DE
PLUJA I VENTA
_ SEVILLA

Es desborda el Guadalquivir i inunda més d'un
centenar de cases
7. — Ha descarregat
s o bie aquesta capital litt violetit
temporal d'altota i vent (pie ha
vallt‘al n o mbr o ses destroces. Els
barris estrenas de la poblariO
Isst n queda( inundats i nombroses
tases han sofert grane danvs.
Els hombers han hitunt d'acudir
a elifo rents indret a de la eintat
per tal de prestar mullí. Cali
Una pluja terrelleial que causa
importants danys. Watt tem que
els torillo quedin inundats.
El riu Guadalquivir ha angula:Mal considera blenient el set/
cabal. Ha estat eujjoeada una
bandera indieant que esta bistrot per a la navegaciö. El ven!
es vi e dentissint i per agites( m o
-liuesvaxlhnt'auderforrar les amarres. Els atores
di" la eapital són completament
Les barraques de la
l'ira han estat enderrocades pel
Sutil i la in s tallació eliTtrie tt de
la l'ira ha quedat deslroreada.
El governador ha ordenat
siirlida dels enginyers de les
Obres del pon fins al ;tolde de
Los Palacios, on s'ha riesbordat
el rifa inundant un centenar de
Cases. L'ale/11de ha donat comide
ah governador del; danys causal,.
p el tem p oral i Ilias assabeotai
lambe/ que les fantilies que han
quedat sense aixopluc han esta!
allobjades en cases partieulars
i a l'edifiei de les escoles
Els enuinyers han adopta f mesures per tal d'evitar danys
pels pobles.
A la Rinconada les aigiies han
inundal tambil algunes l'sises, que
eslat :Ibandonades //PIS seus eslailaids. tala iba sur' d'Alealit
de Guadaira 1111 fresa a no men a I
- panadero". antlt el qua' es porta
a Sevilla el pa per al subministrament (In la poblarle-t. Aqueet
tren ha quedat del ingul a guatee
(p l ib'onef res de la capital per lee
atunes. En vista d'això, el pa que
transportava el tren Int estat
transporta( a la capaal ame, ea-

—Aquest assumpte no correspon al
rneu departament, sinä a la Direcciä
general del Marroc i Colónies. No
obstant, i davant el vostre insistent
requeriment, us pise donar algunes
noticies. Nosaltres tenim la sobirania
d'Un des de fa 7; anys, que no hem
fet efectiva, i aquest Govern ha pensar a fer-la efectiva, i per a aixO está
de perfecte acord amb el Govern matt,
Ces., a/1lb el qual mantenim bonissimes relacions, sobretot quant es relaciona amb les qüestions del Marroc.
_i Esta determinada la data de
loe si
— El Gas-era no ha determinar tal
la forma ni el ternps (l'efectuar aquesta possessica, que es portara a eiecte.
A conseqüencia de les operacions mi.
Iitars de Franca en la seva zona marroquina, que per cert han estat un
prodigi de recnica colonial, l'anomenar Solda Blau , que és un cap religies, es refugia a Cap Juby, i el
ern lu cregut oporni enviar allí el
coronel Cap az, del qual no cal fer-ne
e:ogis, ja que és públic i notori la seva
extraordinaria capacitar de negociador. a l'objecte que s'informes de l'actitud i pensament diaquell cap; i el
coronel Capaz, no coin a militar, sind
com a el:atentarle, entaulà in/mediano-nena relac1on 5 amb els indigenes, i
comunica les seves impressions al tiavern.
El Govern obrará en conseqüencia.
L'inic que je pise afeair a aquesta
informació é5 que els indigenes d'Un;
es mostren excellentment propicia a
retre homenarge a Espanya, a que, per
tant, quan el Govern cregui come.
leent necessària rocupacita material
d'agiten territori de la nostra sobirania, sera conseqüencia de les :lastres
relación: arnistoses 31111 , e., italigenes
i no d'operacions guerreres de cap
mena.
Els caps indigenes del ter-rima
d'HM han tingut ja contacte ande un
cap del nostre exercit, i corn us he
dit. estan propicis a facilitar l'acció
d'Espanya en el mornent que el Coseno ho consideri oportú. Aquestes
noticies poden servir per a sat:sier si
no la inquietud que no existeix, si
la rima natural i lönica curiositat del
passe, sobre el que hi ha de cert i de
sor el que es ve parlant a feutorn
--le: problema d•lini.
En aquest a5SIIMPte no actuaran les
armes sinh la diplomacia. HM és un
territori arnh p o hlat, aigua, riquesa
ac,ricela, i tots ele indigenee , cls que
•••• •••
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reclamen el Govern espanyol que es
possessioni materialment del territori
per tal de alliberar-los de la pilleria.
El ministre de la Guerra ha fet els
mée grane elogis de les operacions
militars franceses, dient que el cutre
contandant d'Estas Major senyor Gazafo, que les presencia, con/ a agrega;
del nostre exércit, li ha donat referèneies exactes i admirables de la
resa decisie i táctica colonial, veritablement mestra,
Per sah ist, Ii ha preguntar el periodista si era certa la noticia de la
tramesa per part del nostre Govern,
per mitja d'uns avions a Cap juby,
ha contestat afirmativantent, i ha alegil que cont que el temps és propici
per al: role a la /lita zona marroquina,
hi havien anat a realitzar pràctiques,
scnse que el fer tingui mes transcendencia.
¿Aquesta ocupacie será ahans de
l'agost?
—Repeteixo—ha acabar— que el
Govern no ha precisas forma ni data.
MANIFESTACIONS
DEL CAP DEL GOVERN
En la conversa que els periodistes han
sostingut aquesta tarda amb el senyor
Lerroux li han preguntar si era cena
la informació que publica un periedic del
luan soine que el Coserla petisa ocupar
la zona crlini.
—Respecte a asile puc dir-vos que no
titIC propestti d'aventures. La intenctO
del Goteras és la d'entaular uegociacions
amb els naturals del país per anar a una
ocupació pacifica d'aquesta zona. Aja()
és l'únic que Espanya pot emprentire.
1.es negeciacione per a l'ocupaciO pacifica difei estala seat Molt b011 estat, especialment perqué ara ja está ocupas
l'asta-Atlas pels franceses, coin pele propesats dels indtgenes.
S'ha volar per sobre d'Iini i als aviadora sels han ie t signes amistosos. 'afolte
co as el caixells de pesca espanyols que
treballa/ en aeuelles costes recullen els
indigencs per p o rtar-los a Canáries a
Ser Ilurs cOrnpres, ja que els es irés
fUeil .sue aliar a Cap Juby, on fan escales les Hules regsdars, perque han de
cubrir ans centenars de quilianetres
el desees i a peu.
El general Capaz está encarreaat
quemes negoc1acions de sentir amistós,
Per tal d'evitar, com una altra segada,
que fraeassi in desembarcament. Jo no
estic disp . sat a ocupar alles bellicosament
ni a disparar ni t12/ sol tres. perqué Espanya no té espiritualment aquests P ro
n sits. L'ocupació es l'ara un eop el Ca -rit'
la informaciéi del ge--ven/hagirut
neral Capaz, que, com us die, está mdt.
mareada.
••••

Una nota del Sindicat Comentaris a la setde tècnics de Telègrafs mana parlamentària

:Madrid. '7. — El Sindicat
l'ilamies de Telègrafs. davant les
noticies que plIbliCa la premsa
relacionittles ami) l'actitud de
l'esmentat Sindical, ha fet públiea la nota següent:
"Primero. Otte en el acto de lit
tanta de posesión del nuevo jefe
del Centro de Telégrafos sólo se
manifestaron unos cuantos funeje:ti/tríos personalmente afectos
al jefe saliente. Estos, para dar
[Uta SellSaCis7I1 IttlInérilla que no
lenian, adoptaron, efectivamente,
el camino de la manifes4ación
ruidosa, aunque tambian en justicia debemos consignar que sAlo
se dió uta grito de mal gusto. (pie
no fui; secundado.
Segundo. Que es doloroso /lile
se adjudique a toda la corporación telegrafie: a, compuesta de
4.500 tecnieos, los calificativos
de indisciplinada e insubordinada, a consectieneia de la actitud
de cuatro irreflexivos que a nadie representan y que pueden
sospechosamente malograr legflin I IIS itSpil'ilCi011ea del Cuerpo de
'l'elegi'a
l'ereero. Querentos que ronste
de una vez para si e mpre qfle el
Cuerpo de Telégrafos esta totalmente apartado de toda ideología política y tjue sólo persigue
la Veillilaeil 'ol de un servicio modelo que inspire COLIfidOZil a totl .p s los españoles y a tudus los
tioldernos."
Per la seva part, el Sindical
de Telègrafs diu:
"El seibir ministro sabe tom
hien que en cuantos momentos
liemos limida necesidad de proleslitr por disposiciones suyas
de su S suleualinadOS, hemos idii
a ass despacho, y (1- 111 /1,1/11S e,,erilas hemos reinstalado Ini, funilliOna.
damentos archilegales de Ittleegovernador adreçat al
aetillid. J'el' qué no ilustra
Govern en sol:licitud de reitursos a la opini 011 y a sus compañeros
per tal de socórrer els perjuili- de Gobierno
sobre el contenido
cats.
de dichas protestas? Esto seria
más concluyente que dejar salir
ante los periodistas unas notas
a mena sisadoras,
Si a pesar de todo prevaleee
eriterin (me refleja 1;1 5u-den
de ayer, y tentemos qul . si, pues
alguien asegura que ya estfin
fumados diez o doer traslados.
este Sindiealo reclamara por 111/S
tueros individuales y de la
Sil tss'isuau antesl n'as alto 'Tribunal de la República."

LIAREIS
.

Madrid, 7. — El ministre de la
Guerra ha j et a un periodista interessants declaracions sobre la qüestió

Madrid,
—
Voz"
"No ha conseguido el Gobierno realizar en la semana parlamentaria que lerminú ayer su
prupOsito de ele el Parlamento
aprobara les tres proyectos ale
Ley: Haberes del clero, Anmistia
y r e sdablecimiento de la pena le
muerte.
linicamente pudo aprovar 1.1
primero mediante la aplicaoión
de la E.JS UltOS dus
quedaron para la semana en
trattle,
y
pnette
asegurare',
lite lanipmeti en este Ida; ,1
podrán convertirse en Leyes si
11 1 ) se aplica igual procedimiento
al presentarse las primera o el e
-ntieldU.

Piar lo tanto , el 14 de abril nrn
podrii conmemorarse con fa sonnislia. No tt6 probable que til
marica se presente la proposiriún de los radicales para plantear el debute político que >e
antineia; ello neotarist a la Cantara el tiempo necesario mil ,1
discutir los proyectos de Ley antes ineintionados.
Yall'IVe it fluid st irse en el planle;imiento de la crisis tan pron..,
1 ,1 111,1 Se aprueben estos. Parlanientarbas experimentados dieen
I 11555 es lógica, pneato que la principal aspiración l le las derechas
se lnt c o nseguido sin contraer 11
responsabilidad de gobernar , xaletea Ir e que queda pueden Isst.
e erle yil ellas solas ron sus voto,
y menos comproniise."

augmentar en un
deupercentlaplanfilia de l'exèrcit

República

Protestes del Sindicat
funcionaris de Correus

i Telègrafs

:Madrid. 7.— En visitar a primera
hora de la tarda d'asan els atriodistes el ministre de la Guerra, li han
preguntar si havia ores alguna recolució relativa a la nota facilitada ahir
per la Comissie parlamentaria de
Guerra en el que es refereix a algunes
geations que es realitzen a les cascrnes per aconseguir adhesions i misjai ns. económics per a determinats
fno

Madrid, 7. — Diversos membres del
Comite Executiu del Sindicat Nacional de Telegrais han parlas amb els
periodistes sobre el conflicte que mantenen amb el ministre del departament.
Creuen que es tracta d'anullar el
dret de tipus democràtic, aconseguit
en advenir la República. El personal
sempre ha recorregut en termes respectuosos al ministre o al director

El ministre ha contestar:
—He cridat avui l'auditor de la diviste. Pensara encarregar-li que artaris aquest assurnpte, per?) he tingut
la sat1sfacciO que etra comuniques que
j a s1 havia ocupat d'aixta i que hav14
des1gnat un comandant perqué esbrini
el que hi hagi de cert i procedeixi.
L'II altre periodista li ha preguntar si havia adoptar alguries mesures
relacionades amb l'incident ocorreget
a Valencia entre el general de la diy isió senyor Garcia Caminero i el
comandant senyor Pérez Salas.
Un altre informador li ha preguntas:
ludest d u r -neu que hi ha de
cert en el rumor que circula d'haverse acordat ampliar en un deu per cent
les plantilles de l'exercit?
—Si. senyor. Estic dedicas a l'estudi de diverses qüestions referente
a l'exércit, i con/ és natural he de
p resentar alguns projectes Per a resoldre algunrs deficiéncies. Ara Mocupo de red el relacionar ami) el personal i després seguiré ocupant-me
del referent al material.
Ara es Mina el cas que no hi ha
Personal suncient per no existir-ne
cap per a eventualitats i aixit dificulta
d'una manera extraordinaria el nomenament de conmandaments per
eleecie, ja que en realitat no hi
on elegir d'ells. Estudio ara la manera de resoldre aquesta dificultar.
113 t' id després que rhavia visitat
el president de la Sala sisena del
Tribunal Suprem, senyor :liarla Gómez. per a interessar-se per la situaste del personal afecte al cos ju
rídic militar.
Mi ha una griestid relacionada amh
aquest problema que he de resoldre,
puix que actualment a les auditories
militars hi ha molt ceba!l i poc personal per atendrel, segons talla ni:emar el senyor alada Gómez.
El ministre de la Guerra s'ha referir despees a les denúncies forme.lades en un article pel "Diario Universal", en el qual es parla de certes
irregularitats come 3 es en les
cions que es realitzen per a provrI:
di it z.rses places de la veterinaria in:i

general.

El primer que he jet —ha di —ha
estat suspendre les oposicions i desPrés trametre Fesmentat article a
!'autoritat corresponent perqué acordi
el que procedeixi.
Porto abs
o meses i mig en aquest
departament i fin; arel tan sols he
pogut ocupar-me de despatxar expedients. Ja sé que :a nieva missió é(
una alma, i per aIxét estic dedicar a
e s tudiar els p roblemes que té plantejar( Eexeee:t, probleines que no es
poden resoldre a retalls i que cal
dentar resolts en conjunt.

Una ordre relativa
a la importació Jet
moresc
3Iadrid, 7 — Slta publicat la
segitent oidi e relativa a la insport avió del morese:
Es M ala(' Vl 1 , 11 1 ICI
ternporal d'iniporlaeió
moresc a8settyaladit en l'adiete
primer del deeret de Ii de Jimia
de 1933.
quantitals amoritzades
matialinent petulents de ilespatx
es eil .1 I
O el/Illlagallél
thlaller, es des:valuaran en el
lermini de den dies pagan( el
i lt -el aranzelari de tial5 pes:si:fe;

or. Per a les un tlespatxades
s'ente:idean eaditrats tols els
pertnibos emicedits.
El ministre d'Intlitatria
autor ilzar lit ill11)./ . 1;1 H.", del meriese eslranger en quanlital que
M. S. A.
no passi de ;5.0110 tones en les
e:jaiques 1 ii1111iS ijar fixin lee
necessitats del eonsum, mitjaneald el ei n Ileeri, s e hne léS Colaspeuearions que millot i•onduaixt
a rata/ p ixel/lela de Itei expoliaIbillets d ' aliada i tornada
rimo: (Nitres productes nadoile; le Bareelmia
/tal. siteilars.
i Passeig ele Guilda, cap
A aquest efecte, la Direeció de
iliintere, (furor(' Anth el Bate:
exterior, proposara l'operacid a
MADRID
base de otrupensar les importa1.' classe, 116 Ptes.
vions Jatib exportaebilis, especha Ittient d'arries.
2. classe,
89 Ptes.
A fi que la riostra eiporliten'i
3.' classe,
55 Ptes.
aerossern arribi al nies gran 'fruid poSsildr i que els prens
S'expettilran els dies 1:1, 1 1
eulilt eoordinar-se assalu els
i 15, poilran titilitzar-se
tres paisos, s'aultieititt el t'alce,per a tornar fin:: sil 1 7 . Els
boa illndústria per a la : captar de
I.' i
seran vitlitts per
Ins bl ederació sindical cl'.1.mittssers
als expressos. llevat
els avala( al ges !Modula per als
de luxe
arrossos trarionals destínala a
1444•444•444.4.4444444,444 l'exportació.

FeAtes de la

personal desafecte a la
República

El director general, enemic del Sindicar, commina el delegat cap del
Centre de Madrid, senyor Soler, perque es dones de baixa del Sindical.
El senyor Soler s'In negä, i la resposta del director lta estat ordenar
la formuló d'expedient, prohibir l'entrada a la sala d'aparells del personal
franc de servei i cercar motius oficials
per tal de destituir el cap de Centre:
Nosaltres estens tan units i compenetrats com sempre. La nostra actitud és de fermesa. El substitut del
seny-or Soler, senyor Romuald Postella Sancho, te una história poc republicana, cona ho prosa que es negué'
a hissar la bandera republicana a
Cádiz, quan es proclama la República.
PROTESTA DEL SINDICAT DE
FUNCIONARIS DE CORREUS
publicat un manifest del Sindicat de Funcionaris de Correas, en
el qual fan constar que mantenen una
protesta enérgica contra les actuacions del ministre de Comunicacions.
També protesta contra les darreres
disposicions derogant el Reglament
de trasllats dels cossos de Correas i
Telègrafs. El dit reglament conté ley
més perfectes normes morals i justo
que la República atorgá als fundonarts de Comunicacions.
UNA NOTA DEL SINDICAT DE
CORREUS I TELEGRAFS
A darrera hora de la tarda, el secretari general del Sindicat de Correus i Telegrais, senyor González
Diaz, ha enviar una nota als periedie, protestant contra la derogació del
Reglament de trasllats de telégrais
negant la indisciplina de qué parla el
ministre.
---...n•••••413.4.1•nn

crisi del
capitalisme
Conferencia d e I senyor
Josep M. Tallada
Madrid, 7. — El senyor Josep Maria Tallada ha donat una conferencia
a Elnstitut al Enginyers civils. Ha
parlar de "La crisi d'una civilitzacio".
"Una de les profundes preocupacions dels Imanes és avui la crisi econOrnica que comeneä en /929, la qual
té tals caracteristiques que molts cemeneen a creure que no és un fenomen con/ ahres de semblants que ja
s'havien presentat a la humanitat,
sine que és una crisi de tot el nostre
sistema econdmic. Per¿a el més greu
és que aquesta cris/ no és Inés que
un aspecte parcial d'una altra crisi
social, politica i moral ia anys iniciada en la societat contemporània.
la qual fa pensar que s'acosta el mesmeso que caldrä substituir per altres
les formes socials que avui predominen.
En alinee ocasions quan una civilització declinava s'observasen ja clarament els senyals precursora de la
civilitzaci6 que naixia. Greda, Roma,
el cristianisme, el Renaixernent, el
capitalisme, multipliquen aquesta afirmacita. PerO ara Nord-América i la.
RUssia Sovietica, que semblaven esser dos embridas de la sida futura,
han fracassat, i el nion f1011/eS Veis MI
gran interrogant davaitt el cami de
la seva transformació.
Uorganitzacia que a vui encara
predomina al món, ranomenat libes
ralisine econinnie, és la que nasqué
;mila la revolucie francesa, 13 m'al
només bu repisodi final d'una eraslució de jets i d'idees durant la qua'
s'elaboraren lentament les noves formes juridiques. l.ni revolució esculpí
al frontis dels edificis públics les
paraules: !libertas, je/la:ras i fraternitat. Penh 5i en el terreny petate
fe 'u possilde establir simultitniament
els principis de 'libertar i digna:tate
no pogué aconseguir-se en el terreny
econanie, en el qual els dits prinripis
sOn antitètics, ja que en les nacions
on predomina la !libertar es produe:xen innegables diferencies en el repartiment de la riquesa. ì guata COM
su Rli>5ia, es vol accentuar un princi Pi de !libertar ten/len/alca, sols s'a.
consegueix sud) la pèrdua total de
Hibertats ciutadanes.
Un altre defecte que cal destacar
és que l'econoinia capitalista és l'economia de la crisi. I és que en el mera
modern no es treballa per a uns consumidors ja coneguts sitió per a una
enfilas vaga i imprecisa: el mercar,
la pott4,• ia d'absorcie del qual es
dificil de prey eure. Aquest dret ttä•ie,
que el Ona flor a la crisi, ea essincia
no is mès que una rutpra
que es produeix entre la producciO I
el e, t sssssas ele niercaderia.
El liberalisme ecomInnie pur posseia meeanistnes d'autoregulació que
restablien requilibri aixf que es per-
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ESTRANGER
Malgrat les afirmacions de la premsa
Assenyala la im- Je reunir la Comissió hongaresa el govern de Romania
portància de Cata- üeneral del Desarmament
desment la crisi
L'Òrgan dels nazis parla
d'Espanya

El govern francès partidari

lunya i Balears en

John Simon examina la nota francesa

un conflicto
Berlin, 7. — El "Volkische Beobachnk"gall central del partit nacionalsocialista, publica una crónica del seu
corresponsal de Madrid, titulada "Es.
panya, objecte primordial de ja politica de les grans potenc,cb - en la qual
parla de la posició espanyolo en la politica general europea:
L'espionatge — diu el perKalic — indiza millor que res el que preocupa el,
grans paisos. L'espionatge treballa ara
Espanya, especialment Mallorca i
Això sense que les autoritats es
preocupin el més miniatura d'evitar-lo.
Vaixells franceses realitzen sondeigs, i
cena "turiates" drecen plans i prenen
ter,

dades.
.Asseriyala a continuació la formidable importancia, sobretot per França,
del nostre litoral Ilevanti i l'arxipélzg
balear. Gibraltar no te avui valor militar. En canvi si que en tetan les rica
gallegues per a Anglaterra. Espanya será, dotas, objectiu principal de les gratis
potencies en un conflicte maritim.
dria mantenir la seca neutralitat? —
continua preguntan -se l'articulista. Per a
respondre passa revista a les bases navals, a l'esquadra i a l'estat d'epiniä
d'Espanya. Les primeres són considerades en periode de construcció per la casa Vickers. anglesa com Es sabut. La
segona que és minuciosament descrita
tant en les seres unitats en servei com
en les en construcció, manca de valor
per influir decisicament cap a la banda
que pogués inclinar-se el país. La tercera, dominada per niarxistes i macona,
cómpletament pacifista. I conclou:
Adhuc en opinió dels técnica militara
és molt dificil que Espanya, si segarla
en aquestes circumstàncies de debilitas.
pugui en tina próxima guerra mantenir
la neutralitat que en el passat tanta be-

raprcd,it.
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La situaeid jitterior de Ron:ni:id rus cridat aquests dies l'atencid internacional , mis que Pel sett verilable abast,

" Aque,t rumor de dimissió també
Tulla arrihat a mi. Cal desmentir-lo?
No serä la primera regada. Esperem que
p Cr les imilliPles e.rageracions artificio- será la darrera. 1A gen! que %ricen
sament c reades per ogincies Periodisit- unes noticies a conseqiiéncia de la crisi
unes hostils a la Paila L'Ilesa, especial- económica mundial. hem ciar/tes a realitment hortgareses,
zar una obra nacional de consolidació i
La veritat s que, a causegiiincia
que nosaltres restarem al nostre lloc
mentre tinguem la con fianca del rei i
la setaincia absolutòria del tribunal
litar ter l'assassina t de Duna, s'ha crear del Parlament. Aquesta connanea la teniel i alta vist manifestar-se a l'ocasió
una stitacij delicada entre el ootorn
cl ret. j -1 Parlament, que en la SeVa ma- d'importants lleis que acaben d'esser rojoria
está al costal del Govern. lactes i que catan destinades a contribier
Es tenen raens per ereure que la sentin- al redreçament económic i al restablicia es fruir duna entesa entre el monar- litem de l'ordre i de l'autoritat.
ca i les icrarquics militars. El ministcri
L'agltac16 hongaresa cons'ha /robot en una Sitilatiti (931:11.0.fa i

(Ve de la primera pagina)
nyor Henderson ha dit que estaven
Paris, 7. — El president de la molt satisfets de la conversa que han
Conferencia del desarmament, senyor sostingut, la qual ha estat molt
Un con acabada l'entrevista entre HenHenderson, i el senyor Acnidea, director de la SecciO del desarmament derson ¡ Barthou, aqueas darrer ha conferencias
amb el President del Consell.
Societat
de
que
arribaNacions ,
de la
ren ahir a la nit, procedents de Lon- Sr. Dournergue. No sita pogut saber
dres, han estat rebuts asid a les deu res del tractat.
del mati pel senyor Barthou.
El Govern franoäs, partiEn terminar l'entrevista s'ha facidari de la raunt de la
litar un comunicat, que din:
"Els senyors Hentierson i Barthou Comissld general
han tingut aquest mati una conversa
Ginebra. 7. — Aquest mati ha arribar
de cinc quarts de di-rada. S'Ita parlat el Sr. Henderson. limitas a donar
Per
tal d'evitar una perillosa divergincia cudel desarmament, i mes particular a entendre que el Govern francés cleaitturnt, de la reunió de la mesa de la ja nue es COliVetilli la Comissirn, general. tre el Parlament i el rci, hagi cregut 102
dita Conferencia, que se celebrara diAls cercles de la Societat de les N'a- monten' hat'er de presentar la dimissió;
marts a Ginebra.
cions es creu que la Mesa de la Con- ren3 el rei ; l o l'It agi refusada. Dit film;
sense donar uit ulor, integral al
E nel cas que es fad una grupo- ferencia es reimira en la data ja indi5:CiÓ arel) l'objecte de convocar la cada.
desinentiment oficial sobre els rame r a de
Comissió general de la Conferincla
dintissid que havien circulat.
per al dimecres dia 23 de maig vi- John Simon examina la
La Guitrdia de Ferro is naeional-soc ;alista i rep ordres i subveneions dc
nent. el senyor Barthou ha assecurat nota francesa ::
al president senyor Henderson que la
lii
i cl rei Coral —qut 'ti la, esta coLondres. 7. — Tan prompte cota s'ha
delegad .; francesa s'associarä a la rehut al oFreign Office la nota fran- rer i at ti frueir uniutimentent .simPaproposició."
cesa. Sir John Simon i els seta conse- tia—se,gueix una politica contraria als inEn sortid del Qual d'Orsay el se- llers slan afanyat a efectuar un primer tercssos del Pais. Que la sittiació que s.ha
---n•n••nn•
creat a Bucarest ha servil prr a manioi detingut examen de la susdita nota.
Als cicols d'aquesta capital es ere n bres estranorres, res no ho demostra 1mque es tracta d'un document de poca l/ 0 r que les declaracions de Kanya, miPart
extensió, que no conté proposicions nistra honoris de l'Exterio r.
definides i en el qual es deixa pendent Consicleracions sobre ¿'anide' 19 ticl pacte,
de consideració, per part del Govern que afecten la S. de les N. mis que la
francés, la qüestió relativa a les ga- matei.ra Rumania, Kan3a ha demostrca
ranties.
tota In Sera hOStilitat ellVerS Titulescu,
L'opinió s'inclina en el sentó que cl qual eansiderat con el mis ferm
l'antirevisionisme. La impresWashington. 7. — El dovern l'examen de l'actual estar de coses rompió de
serä ohjecte d'una ulterior comunica- sid produida pel discurs de Titulesett dedeis Estats Units ha cablegrafiat
mostra qne te mei importancia que lo
a leo autoritats fugues un coEl corresponsal del Tintes a París que Ii ha va/out concrdir Kanya.
munica', pe! qua] s'autoritza el din que el con Migas de r e s m en ta da
Sigui com sigui, dr les darrere notivice-cònsol general americ à a nota s'interpreta com un signe que cies es pot unir la scauretat que el ¡ arEstambul a fer - se Arree del fi- el Govern francés està ara preparat ri) libera! ha csbullat una ntaniobra corper afrontar una decisió momentänia tesana i ha let respectar la voluntat ronancer senyor Insull.
El document va signat pel se- que podrà influir en gran manera ett tular.
les
relacions internacionala.
nyor Roosevelt, ¡ hom erou que
Bucarest. 7. — El govern romanes, reParís, 7. — Comentant el problema
el senyor Insull sortirä cap a
ferint-se a les noticies publicades en aldel
desarmament.
"Te
Temps"
diu
que
Chicago la selniana entrant.
guns periódics estrangers, declara que
Franea no sla nenat mai a associar-se
manca de fonament tot el que s'ha (lit soa ne g oeiacions útils.
imminent crisi ministerial.
Compromesa amb claredat sobre un bre una
objecte precis, accepta certament proce- Tataresco nega la cris'
dir amh Anglaterra a un canvi de punta
Bucarest. 7. — L'opinió pública romade vista sobre la Convenció del desartrament, en un esperit d'amistat i con- nesa contenta arnb intere, el veredicte
del consell de guerra en el procés dels
fiança reciproca.
Peró cal allana — afeceix l'esmentat assassins de rantic president del consell
periófic — guinea aman les claustilms de ministres. Duca. Aquest veredicte. Out
i
fonamentals i (mines garanties d'execu- conde/ruta els tres principals acusats
ha estat
ció les acompanyaran: per aixó el go- deixa en Ilihertat eIs altres.
oficials
media
Eic
ami,
caleta
cen francés fa que e, procedeixi a un ac o ll i t
que dóna satisfacció als sentiestudi de les condiciona, els resultats creuen
ments d'ordre del pais.
Inllemeneamilsib
del qual estudi seran comunicar; al eaAhir,
i aquest mati encara, ha circu4131111.,_,2
hinet de Londres. sota la forma d'una las auuub insistencia el rumor que a conseenna respoata, que será prohablement seqüència d'a q uest ceredicte el president
transmesa en el transcurs de la set i na- del Consell, Tatarescn. hatrria presentas
na entrant
la dimissió del troceen al rei. El fet que
Tatarescu hari aiornat cl viatge que hacia de fer a Paris i Ginebra. donava verissimilitud a la noticia. Ilem singar
interés a intervivar el president Tatarescu el qual ens ha dit:

Insall es trasliadará aChicago
setnzana vinent

to-cadih S
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Demä

EL BARATO
començarà la gran venda d'articles de novetat

a preus molt rebaixats
NOMES PER POCS
Sedes Sanelik, per a vestits, a
Sedes estampades, per a vestits, a ...
Sedes Pell d'àngel, la millor classe, a ...
Llaneria ilavorada novetat, a ...
Royalines precioses, gran assortiment,
Llavorats fantasia moda, a ...
Estampats Quimonos, gran varietat,
Les millors Percales, milers de dibuixos,
Teixits fins, superiors, a ...

DIES
250 ptes. metre
2'25 ptes. metre
2'50 ptes. metre
2'90 ptes. metre
1'10 ptes. metre
130 ptes. metre
0'90 ptes. metre
1'05 ptes. metre
085 ptes. metre

VESTITS de senyora,

e de crep, gran efecte,
totes les mides,
a 3'50 Ptes.

nl,

MILERS DE CONFECCIONS DE SENYORA

VESTITS 1 TALLES PER A SENYOR
i moltíssims altres articles de temporada

ï_7.s molt interessant veure els aparadors de

EL BARATO
Palau del Calçat

y

vivir

Bucarest, 7. — Els diaris publiquen
informacions deis seus corresponsals
a Bucarest secano les quals el govern
romanes ha presentat la dimissió al
rei Cfirol, el qual s'ha negat a acceptar-la. No obstant hi ha el convenciment que el senyor Titulesco es negarä rotundament a continuar a la
cartera (1 . .Afers estrangers.
Un corresponsal diu gute a Bucarest s'assegura que el rei Cirol té la
intenció de rebre en audiencia privada
el cap de la "Guärdia de ierro", senyor Codreanu, el qual, com da sabut,
ha e s tat absolt en el prona per fassassinat del president Daca.
El diari -Magyarsag" declara que
no existeix cap possihilitat a Romania que permeti solucionar sobre tuna
base parlamentäria l'actual crisi governamental. Als cercles política es
dóna per descomptada una dictadura
d'Averescu Goga.
Kenya vol treure Importancia al discurs de Tltu-

lescu
Budapest 7. — El ministre de Necoc:, st ran zers d'Hongria. senvor
Kann, ha declaras davant els periodistes que no s'ha de donar gran importancia al discurs pronuncias pel senyor Titulescu, que no ha catuaat gran impressió
l'ara de Romania.
Segons el senyor Kanya, el ministre
de Ne g ocia Estrangers romanès no és
personalitat conmetent per a interpretar
rarticle 19 dels Estatuts de la S. de N.
L'amenaca de guerra pronunciada pel
senyor Titulescu no constitueix cap novetat, puix que ja féu el mateix abans
de celebrar-5e I aconferencia de Kosice.
Iba afegit que de totes maneres era
lamentable que, per la seva actitud. el
ministre :a-imanes tractés de pertorbar
la tranquillitat que comerle& a restablirme a la conca dels Càrpats, sota la influencia deis resultats de la Conferencia tripartita de Roma.
El senyor Kanya ha acabat dient que
pos assegurar al senyor Titulescu que
el govern hongares s'ab,tindra de rota
manifestació susceptible d'alterar les relaciona amistoses amb els pulsos reina.

El ministre ameflaca els Muelonaris de colmadLa premsa soviètica Les
cacions en cas de
subratIla la imporYiatge de
persistir els
tan cia del Pacte bàltic
prernsa dc
Moscou, 7.— Tota
disturbis
xanoy
d:brillant
.Moscou

finalitats del

la
victoria
saluda la
plonnitica (me és la signatura dela
protocols que prolonguen per den
anys els pactes de no agressió entre
els pulsos bàltics i U. R. S. S.
Els periódica subratllen l'excepcional rapidesa de realització d'aquesta
"iniciativa pacifica".
Proposada per la U. R. S. S. el 20
de maro aquesta prolongació ha estar sense treva acceptada pels e:daos báltics i sancionada per un arte
diplomätic el 4 d'abril. La premsa hi
veu la prova de sentiments de confiança i d'esperit de collaboració que
s'afirmen més i més entre U. R. S.
S. i els sens tres reino.
Estónia. Letónia i Lituänia han
compres el gran paper jugat Per la
U. R. S. S. en les converses de pan
i de defensa de la independencia dels
nai5os haWcs. Que aquest pacte sigui
min nou advertiment per als q ue no
veuen en els petits guisos més que
in•truments de llar politica imperialista.

Parf.s, 7. — Entre les doi R e ¡
la una de la tarda, el servei de
eellevament de la Central de
Telégrafs a la Borsa de Valors
o'han prodult algun 5 luto ident
provocats per les taconees adoptoles pol Govern encaniinades a
la reducid del nombre de funeionaris.
S'Itan Ilaneat alguns rrils i
s • Inin entonat alguns cants;
l'a hagut un xic de retar(' en el
oervei, per', a les dues ja Iii havia notanalitat.
A conseqüencia d'aquestes teanifestacions a la Central de Telegrafes, el ministre de Comunicaciiins ha avisat els funciona1 io que si es tornen a peoóniv
te nus incidents atloplarit sanin

ti l o

rs

Una manifestació de pro-

Preciosos CRESPONS
estampats novetat, a
8 5 cèntims
el metre

tra Romanla

testa ::
l'avis, 7. — El Comité de la
Confederació de Serveis Pnblies
ha eelebral, una reunió a la Fe& y ació de Funcionaris, i desr o s d'un examen de la situació

planfejada pels decrets-lleis s'ha
a n •• uala I Celebrar una uuuautifestiupeolesta.
Jouhaux defensa el Parlament
Paris, 7. — Als Estats generala del Trehall, el senyor Jouliaux litt exposat el programa
constructiu de la Confederació
General del Trehall.
Aquesta darrera letustuna prileeralltPat la reducció de la tintada del frebidl. Despees alta
mostrat contrari a combate() el
Parlament, perquè, a desgrat de
la seva imperforeiti, representa
la voluntal nachotal.

APOPLEXIA
(reridura)
p AIR ALES.

%N:MI*031MR

7intfapopletic
BERIMIGUER
Lit fARM ele, -Pnel.torrt.laf....”

Sofia, 7. — El president, Mutxanov 1 el ministre de Finances
SI a fatuos' de ixaran fia a prin,>ipi de la oclinana entrant, cap
a Paris 1 Londres. La finalital
essencial de Ilur viatge és
negociar anth els representa/di.;
dels bolis d'elapréstit búlgara
una nova convenció relativa ai
servei d'aquests empréstito i esftwear-se a ohtenir una reducoió
Ich percentalge de les transferencies previstos pels acords

A tluuis. Mutxanov prendrii conlarle a Paris i Londres ainb ele
dirigents i le la política est rangnu als quals 4 . X11 014 [1 /1/ rr S ,,IIn !nieta le S r:101114 que impedeixcn Bulgiiria d'adherir-oe al
pacte halchnic. En aquest ordre
d'idees convit remarcar l'ate/tejó
L'opinló a Varsòvia
sostinguda ainh la qua l la premVarsOvia, 7. — La signatura a Mos- sis búlgara — un deis órgans de
cou del protocol de prolongad() per la qual ha publieat !a substätiun periode de deu anys, a partir de l'hl ele les clinisnles secretes
to35, dels pactes de no agressió entre serien m'evades al parle —
els Soviets i els Estats Ralles ha es- seguil les peripéries de !a ral ifitas bel] acollida a Varsóvia. liont con- vació per la Cantbra i el Sena(
sidera, no obstant, ami) una nota de geees. Aguesta mateixtt ptenrti
sorpresa, per no dir irritació, la pressa acusa una cerfa nerviosdat (laamb qué el Gocern sovietic ha signat els protocols. En el cas de Po- vara una infortnació vinguda a la
!Muja, l'arribada de les festes de l'as- vegada d'Estambul 1 de Bu:are:si,
qua ha retardat considerablement l'e- segons la qual 'liluulcse'., l‘taxixamen de la nota russa. Hom atri- mos i Jevlitx minios) vaitt1
Imeix la impaciencia aparent del Go- Aneara.
vern rus al fet que Litcinov deixarä
Moscou dintre alguna dies per anar
a Ginebra, i el seu desig de portar
graves del desi g dels soviets a afavorir la causa de la pau.
Sense disminuir la importància del
protocol signat a Moscou, Ilota creu
que slauria manifestat millor si el
Govern soviètic llagues e s perat que
Finlandia i Polónia haguessin estat
París, '7. — Les converses setdisposades a firmar-lo.
mamila d'ordre ftlsšiufic creades
pel ministre de Comunicamons
Ha m'un firmad el Protocol
i que seran radiutdes por l'estaeió
Moscou. 7 — Avni ha catat firmar le ParÍS. elaaleararall el Ililearlei
el protocol que prorroga fins al juey
dia l0 de l'aeluaL a o bu sitia Clelde 1945 el Pacte soviético-finlandés
de no agressió i resolució pacifica deis ferilwin a les set ile la larda. n
1 • iirrer del senyor Bergstal, mora_
con fl ie tes.
Aqueas protocol a
•• n que tire de l'Academia rranersa, sod scin'
hin el tema "Filosofia francesa
es firma el quatre
. » )!perit francés",
Let'aiia i t,rttiin a.

Les Conferincies de
l'estació de ràdio de
París

Evita I cura

,
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Malgrat l'oposició de
Dollfuss sembla que
els heimwehren augmentaran els seas
representants al
govern

JA

L'afer Stavisky

Sobre la carta de

Daladier 1 Dubarry

París, 7. — El jutge d'instrucció
ha pres declaració als senyors Henri
i Netter. actuarts del ministeri de Tre.
hall, que redactaren la carta que el
23 de setembre de 1932 dirigí el senyor Dalimier a Dubarry.
Antbdós han confirmas Ilurs pri.
Viena. 7. — En la seca darrera re- meres declaracions. ¡ especialment que
unió. el Conaell de ministres ha notar- la crida telefónica que sollicitava qua
nat primer burgmestre de Viena el doc- s'actives la resposta procedí del Gaa
tor Richard Schmitz, el qual fins ara bines del ministre.
ha exercit el carrec de Comissari federal
Henri ha declarat que l'esmentada
a N'iena. Els seus poders han estat um- carta sorti immediatament, quan en
mediatament ampliats, segons preveu la la majoria dels casos s'inverteixen
neva Constitució.
alguno dies, abans de cursar !es cartee
S'espera que el doctor Schmitz desig- al ministeri.
nará vice-burgmestres el membre de la
Els dos testimonis han jet presetti
"heimwehren" el major Lahr i el meni - la sorpresa que experimentaren en re.
bre del partit cristiä social Dr. Ludwig bre una ordre, que estava en contra.
S t robel.
dicció amb les instruccions precedenta
Segons declaracions tficials, es proce- donades pet ministre.
dirà la setmana entran! a algunes modiEl jutgc ha pres després declaracim;
ficacions en el si del gahinet. ia insis- al senador senyor Puis respecte a le e,
tencia del princep Stahremberg reclarnant seves relacions amb el Crèdit municia
compensacions pels perjudicis causats a pal d'Orleans.
l'organització "heimwehren" amh la uMHa declaras el dit senyor que ea
ficació de l Fr on t de Defensa i el recrua- octubre de 1931 no havia pogut
al
Tirol
fan
ereure
de
l'activitat
ment
gar les sumes reclamades pel
que a pesar de roposició del canceller municipal per a la custòdia dels obDollfuss ela "heimwehren" reman aug- jectes dipositats i que hacia demanat
mentar el nombre de llurs representants aleshores fons a Stavasky, el qual els
iii negä, però mes tard l'estafador
donä ordres a Hayotte perqui arrasas'
gis el dit compte.
El jutg e d'instrucció ira escoltat
diputar senyor Proust.
Acabas l'interrogetori, el dit senyor
ha estat acarat amb l'empleat de
Stavisky, que hacia declarar que per
e:tantee de l'estafador havia portat
Berlin, 7. — Continua ' la campanya al domicili del diputat diversos se•
empresa contra els catòlics. El Tribunal hres tancats.
d'excepciO de Magancia ha condemnat el Stavisky a Espanya
capellá catòlic d'Ameeneburg a quatr:
Madrid, 7. — Con que durant el
mesos de presó per hacer protestas per proces de Stavisky sala al3udut 5ovina
la destitució d'un institutor católic.
als seas y iatges a Espanya i a lee
El capella católic Leonardo Jansen, de leves relacions amb personatges es64 anys, ha estat condetnnat pel Tribunal panyols, un periodista ha tractat d'esde Colónia' a deu mesos de presó i a brinar el que ri hacia de cert en tot
esser internar en una casa de salut per aixe). Ha cornprovat el que ja era
hacer censuras eta actes de persecució sabut: que Stavisky va estar a Madel Gotera del Reich contra els catòlics. drid pretenen facilitats per a fundar
El "West Deutsche Beobachquer", (Manear Cl Banc de la Reforma Agrä.
diari nacional socialista de Colònia, din na. Se li demanaren 5 0 milions de
que aquesta sentencia obeeix a que el gesamtes per a la constitució del Sane,
sacerdot declarà en l'acte de l procés <lec i com que Staviskv no venia a portar
Hitler féu detenir 400 sacerdots católica diners, sin() a endur-se'n, nis pegué
a Baviera que es traben internats en complir apuesta condició, i el Banc
campa de COncetaraCiS.
no es formà.
u:
Un biaba optimista
1...eSparly01 que presenti Stavisky es
Osnahruckt2, 7. — MOI1SellyOr Ber- diu Delgado Salcedo, i ennegue Stanang, bisbe católic, parlant sobre les re- cisky a San Juan de Luz.
gociacions entaulades entre la Santa Sen
De la informació es dedueix Cple
i eh Govern alemany relacionades amb cap personalitat estangera no eMigi l é
l'aplicació del Concordat. ha dirigir una complicada en els negocis de Stavisky,
crida als fidels en la qual din que els católica alemanys poden estar segurs Cale
el% acabar-se les negociaci o ns entre el
Vaticä i el Gotera del Reich les alte,
par l, contractants no permetran que el>
CaleliCS alemanys siguitt obrecte de borle s ni persecucions de cap truena.

Mut- La campanya anti-
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;Amen

EL DEPFUM DELICIOf
QUE MA) NO ACABA DEVAPOPAPJE

católica deis nazis

Mendieta no accepta
la dimissió d'un
ministre

Un conveni comercial

L'H a vana, 7.—El senyor Men.
dieta, al qual els metges seguel e
non aconsellant un rephs abso4
lut, s'ha negat a acceplar la di 4
misshi del senyor Saladrigas,
París, 7. — Les negociacions ministre sense cartera.
econömiques tranco-txecoslovaEn aquesta capital, conlinuen
vigilats tots els serveis te.
ques han donat per resultat la
acord
alinleg
d'un
lefionics.
signalura
que han esta( concedido d'neh
de la a igneia de la nora política
de negociacions directos i con-

franco-txec

lineenls.
Dintre els limits dels contingents globale, Txecosloanquia
ohtt l un minorista( tul de la pai
que li corresponia.
Per allra par!, Eruten

Nàufrags del "Tches

liwskine" salvats

Moscom 7. — Es echen noticies do.
tenis nierri l lS per
toonse que el vontingent glo- nant compte que els aviadors
tics han aconseguit salvar cinc nia.
bal sigui atiginentat, l'xecoslo- i regt
del vapor "Tcheliwskine".
vätittia rep per al segon trimesEls treballs per a auxiliar la resta
tre de 193 4 una mitra superior dels näufrags
continua atase atta,*
al 100 per 100.
rupció.

dl

Diumenge, 8 *d'abril de 193i

LA PUBLICIITAT.

FINANcE

BARCELONA AL DIA
L'Activitat Política La Mar i l'Aire Una qüestió económica d'actualitat
Acoló Catalana Republicana
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DE SANT ANDREU
Aquesta nora entitat d'Acció Cata:ana ha iniciat la sera actuado
amb gran entusiasme, que s'ha vist
correspost per l'increment que en
aquests darrers dies ha pres Fingrés
de nous associats.
Per tal de demanar la collaboració
dels andreuencs, ha editat un manifest del qual extraiem els següents
paaigrafs:
"Mes que el present e:15 preocupa
el futur; mes que els interessos
ens cal mirar els interessos mo
de la Catalunya i de-ra:smteil
la República de denla.
Volem una Catalunya llittre i prós
pera; volem una cultura superior a la
d'ara; volem un respecte entre tots
els catalana. sense cap mena de distincions; un català es un gerrnä nostre. Volem. en fi, que ningú no se sentí
postergat dintre Catalunya. que és
terra de llibertat.
Dernäerates com sorn, rebutgein iota forma d'Estat absolut, tant si es
denomina teixista com comunista; volern un respecte complet a un Parlament Iliurement elegit per un sistema
mes just que Factual.
Republicana. perquè els catalanas
no tenim monarca ni en podem tenir
estern convençuts que sols amb térenn repubF.cá i parlamentar; poden
esser respectats els nos;res drets cont
a ciutadans i com a catalans, i treballarern, no sols per fer efectives les
facultats contingudes en l'Estalla de
la nostra Autonomia, que hem de
declarar que trobern migrades i insuiicients, sine, per ampliar-les tan;
com convindrà a les necess:tats del
nostre poble.
Republicans i d'esquerra, volem
justicia social en tot alió que sigui
noble i de raó. Acció Catalana Republicana. no es un partit de classe
el seu icleari i la sera actuado bar.
de poder esser compartas per gent
de tota mena erestaments, que aspirin per damuut dels interessos propis
i de classe a establir un regim de milloram ent social. La Catalunya que
treballa es la que te, amb preferencia, el dret al benestar i a la pau, i
ens tindrä sempre al seu costat.
Som. en ji, bornes de bona voluntat
que tenim eis ulls fits en l'esdevenidor
de la nostra terra i entern convencuts
la feMa que tris cal fer, els cataae
lana la tenint entre nosaltres, que el
moment es de sacrificis i que Catalunya ser à només el que nosaltres
voldrem. Aspirem a q ué els nostres
fills i venidors no hagin de renegar
de la memória de nosaltres.
•••
Catalunya i la Re-pública no són
encara trionifants i l'hora és mes
aviat de malfiances: la ponentada podria barrar el pas a les nostres llibertats.
Ciutadans andreuencs: cal demostrar que sonn dignes de la llibertat.
Allisteu-vos a Acció Catalana Republicana de Sant Andreu: cal que tothom aporti el seu esforç, collaborant
a la tasca de reconstrucció moral de
Catalunya, i en un sentit d'esquera
constructiva. Abstenir-se i quedar-se
a casa es desertar i trair.
A tots els que en tantes ocasions
han dernostrat llar adhesió al nostre
Parta els dernanem l'ajut i la collaboració i a tots els altres que se
aentin liberals els demanem que ens
escoltin amb el respecte que es deu
a totes les idees sincerament exponades.
Es hora d'associar el treball amb
la intellizencia, 1 que cada individu
deixi d'ésser antisocial. La nostra
norma ha d'esser Yací:id, i no pas l'estridencia i la cridòria: treballar quietament, però decididament. per tal
d'influir en la marxa del país, de s
l instints primari s.-teran,goism
ja que sols arnb aquestes virtuts es
poden fer les nacions fortes.
Obrers i menestrals, dependents
funcionaris i tcts els que viviu del rostre afany; bornes d'ofici inteHectual
tcts els treballadors que representen cada u una forca. que és la del
valor del tu-luí trehall, tots els que
voleu el redreçament de Catalunya.
ingresseu a .Acció Catalana Republicana de Sant Andreu."
Esquerra Republicana de Catalunya
Pot assegurar-se que sera un veritable èxit la celebració de la Tómbola organitzada per la Secció Femenina del Casal d'Esquerra Republicana del Districte 1 GArinyó, 29), /1,-,
solament per la gran quantitat de
donatius rebuts, sinó per la quantitat de la sera gran ma j oria. Els industrials i comerciants del districte
s'apressen a prestar-hi la sera entusiasta collaboració. i són molt pocs
els que s'han negat a una obra tan
altruista. IA da:a dinaugurac ió ha estat assenya:ada pel dia 13 del mes
q ue som , celebrant la commemoració de la República, i avui sera
feta una exposició de gran part dels
donatius, en una magnífica installació
especial per al dit acte. Sian convidats a visitar-la especialment els donants, així com els militants d'Esq uerra i tots els que simpatitzin arel,
una tasca que ha de portar ajut a
nombroses families necessitades.
- Arnb motiu del traspás del ger/ni del President de Catalunya i president honorari de l'Ateneu Republici
de Gracia. el Consell directiu ha ajornat el vermut de companyonia que
baria de celebrar arui al migdia. La
nora data s'anunciarà oportunament
Al mateix temps convoca tots els Stas
asaociats perque siguin a restatge social a les dotze del mati, per assistir conjuntament al sepeli.
Actuació Valencianista d'Esquerra
Actuario Valencianista d'Esquerra
celebran Junta general extraordinirA a les deu del mati, al seu nou
local del carrer Baixada de Santa
Eulàlia, 3, pral. Es posa tumbé a coneixement de tots els socia i simpa-

titzants que desitgin assistir al sopar
q ue se celebrara el dia 14 del mes

SEMAFOR DE MONTJUIC
-

que som, a la nit, en commernoraciä
del III Aniversari de la República
que poden demanar els tíquets tots
els dies a Secretaria fins al dia 13 a
la nit.
Els federal&
Ha quedat constituit el Grup de
Cultura del Centre Republici Democràtic Federalista del Poble Nou
Mariä Aguiló, 27, amb la següent
directiva: President, Jaume de Val:
secretari, Manuel de Prada; vice-secretari. Josep Trullo; bibliotecari primer. Miguel Bofarull: bibliotecari seg on, Miguel Nlengual; comptador.
Salvador Brun; tresorer, Jaurne Puig

Observacions meteorolbalqueo:

A sol ixent vent al S. E. molt
fresc, cercle fose i pluja; al migdia E. N. E. fresc i el recele segueix de la mateixa manera fins
a les 13 que el reIn sisas passat
al N., i a sol ponent S. O. tresquet, mar marejada del S. E. i
el cercle queda tapat.
Baròmetre, 7455. metre, 125.

Moviment de v111)(41118 a posta
de sol. - Demoren a l'E. un
bergantí goleta que ve en popa.
Pel S. una balandra que va cap a
la mateixa direcció, ¡ al S. 0. un
pailebot a motor de tres pals que
ve al port; una goleta que rebolina i dos pailebots a motor que
van cap a la mateixa direcció; de
vela Hatina un falutxo cap a diverses direccions.

L'Extrema Esquerra Republicana i
els havers del clerical
L'Extresna Esquerra Republicana.
reunida en sessió extraordinaria sota
la p residencia de l'ex-diputat a Corts
Angel Samblancat. ha ores per unanimitat l'acord de protestar enérgicament contra l'aprovació del projecte
d'havers del clericat que vulnera la
Constitució i desnaturalitza el sentit
laic q ue ha de tenir la República.

FETS DIVERSOS
-De l'aparador d'un establiment de
la Rambla de Catalunya, propietat de
Pere Roura Terol, desaparegueren alganes maquines fotogràfiques valorades en un traten de pessetes.
passeig de Maragall, davant
del carrer de Peris Mencheta, caigué
d'un tramvia la nena Aurelia Aymerich, de mit anys, i es causa ferides
contuses a la cara, arnb pèrdua de
dents.
-Matilde Guardia i Arnau , de vinti-tres anys, quan passava pel carrer
de Corta Catalanes, entre el de Claris
i passeig de Gracia, bu atropellada
pel catnió núm. 48.802. Sofrí la fractura del fémur esquerre i fou curada
de primera intenció a la Casa de Socors de la Ronda de Sant Pere.
-Fer huren intentat sostreure d'un
cotxe parat davant de l'Hotel Colom
unes maletes pertanyents a uns snh.
dits estrangers, fou detingut i posat
a disposició de la policia un subjecte
que digué anornenar-se Josep Maria
Sales i Finestres.
-L'agent de vigilancia senyor Garcia Paredes es feri greument per ha.
ver-se-li disparat casualment la pistola que portara.
Traslladat a la Villa de Salut
“L'Alianga - es procedi ahir a la nit
a operar-lo; perä després de la intervenció quirúrgica els metges slan
mostrat molt pessimistes respecte
restat de salut del ferit, i aixi ho han
cornunicat als seus caps.
-Consol Ganuan Galän, de dinou
anys, foil agredida pel seu promes J.
Perelló, que li produf contusions al
Iraq esquerre, de les quals fou auxiliada al dispensari de Sant Martí.
-En una casa del carrer de Pi es
barallaren Manuela Morcilla, de seixanta-cinc anys, i una reina sera ano.
trenada Soledat, de quaranta anys,
i la Manuela resulta amb ferides contuses al cap i a la cara.
--En caure per un terraple, a Flix,
ia reina d'aquell poble Maria Pujol
i Cervelló, de vint-i-cinc anys, es fractura el braç dret i sofri commoció
cerebral. La infortunada noia fou trasIladada a Barcelona, al dispensari de
Sant Martí, on l'auxiliaren. Des daIii
a l'Hospital de Sant Pau.
Al carrer de Corts Catalanes, vora
el de Villarroel, una mare que portara
el seu fill als braços tingué la desgracia de caure en un dels forats que
s'utilitzen com a dipòsit d'aigua per
a regar els arbres. La mare i la criatura foren assistits de lesions d'importancia al Dispensad del districte.
-A la Ronda de Sant Pere un autobús de la Companyia General atropella Josep Soler i Joan, de setanta
anys, i Ii causa ferides contuses al
cap, masegament general i, segons
se/tibia. la fractura de la mi dreta.
-Ahir al mati, al carrer del Lleó,
un carro atropella Dolors Roquetes,
de quaranta-quatre anys, domiciliada
al carrer de Valldonzella, 56, iii causa
contusions i erosions de pronóstic reservat a diferents parta del cos.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS PATRONS

-agremiació de Cates, Tavernes
1 Similars de Barcelona. - Tots
els agreiniats que ea dediquen
especialment a fer menjars, sön
invitats a assistir a la reunió
que se celebrarà deniä, dilluns, a
les guatee de la tarda, al domicili

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells °Meato. - D'Avilas,
amb carbó mineral, el y aixell espanyol "Ita"; de Palma, amb
correu, mercaderies 217 pessatgera, la rnotonau postal "Ciudad de Barcelona", de la Companyia Transmediterränia; de Cardiff, amb calló mineral, el Na11xell noruec "Bill", dels senyors
Talavera i Fills; de Sele, amb
càrrega general i de tränsit, el
vaixell "La Guardia", del senyor
Josep Gilabert; de Liverpool i
escales, amb càrrega general, el
vaixell angles "Churruca", deis
senyors Mac Andrews i Cia.; de
Londres i escales, amb càrrega
general i de trànsit, el vaixell
angles "Calderón", dels eenyors
Mac Andrews i Cia.
Vaixells Distància
navegada dels vuixells que han
sortit: lora erhoritztó es troben
els espanyols "Maria R.", cap a
Mälaga j escales, amb càrrega
general, del senyor l'Hl de Ramon A. Ramos; "Ampurdän". cap
a Palainös i Buses, amb carrega
general, de la senyora Vídua de
C. Martorell; l'angles "Castelar'',
amb càrrega general, cap a Valenc i a, dels senyors Mac Andrews
Cia ; els correus "Ciudad de Sevilla", amb passatge 1 càrrega
general, cap a Las Palmas i es-

,

cales, ¡"Ciudad de Barcelona", Com s'explica pràcticament el proas del canvi monetari
amb passatge j càrrega general,
cap a Palma, tots dos de la
V
Per no fugir del ~1 que des d'un
Cia. Transmediterränia; "Sac 2",
principi ens ha traçat establirem dues
Influencia dele preus. Les seves
hipótesis.
conseqüències
amb càrrega general, cap a CaPrimera.-Que la balança comersablanca i escales, de les Duanes
Si els preus poguessin continuar cial sigui favorable.
i Consignacions Llonch, S. A.
augrnentant-se en la mateixa proporDos casos cal discutir:
ció que la moneda perd en valor ada) La moneda eananyola està de-

quisitiu, sense que això fos obstacle
que les relacions comercials s'estenguessin, el fet Que la moneda baixés
de valor, no exerciria en el comerç
AHIR
cap influencia.
Aeròdrom de l'AIr Franco. En aquest cas el valor de les merProcedent de Tolosa, a les 851 caderies seria sempre conegut i fix.
arribà l'avió amb correu, mercaHora hauria pogut observar en
aquests moments de crisi económica
deries i 2 passatgers.
Procedent de Marsella, a les que la característica especial da la
739 arribà l'avió amb correu, vaga de compradors i la causa no
és altra que la inestabilitat del preu
mereaderies i 1 passatger.
de les mercaderies.
Procedent de Casablanca, a les
Motius, la manca de producció, ra1302 arribà amb correu, febliment dels signes monetaria de
mercaderies i 7 passatgers.
tots els paisos del mán i principalA les 1320 sorti l'avió cap a meta, les mes de les vegades, la Crisi
Tolosa amb correu, mercaderies de consurn.
En voler vendre mes car, arriba un
i 7 passatgers.
que el consumidor restringeix
A les 13138 sortl l'avió cap a moment
les compres, i com que l'oferta és
Marsella amb correu, mercade- molt superior a la demanda, els preus
ries i sense passatgers.
no poden sostenir-se en aquell tipus
A les 920 sortí l'avió cap ft i des d'aleshoes domina la baixa.
Aquesta idea concisa ens demostra
Casablanca amb correu, mercaque per a determinar el canvi, entre
deries i 3 passatgers.
Procedent d'Amèrica del Sud altres coses, cal tenir en compte:
Primer.- El valor en si de la mos'espera la seva arribada a aques- neda.
la de Barcelona, a les 19 hores,
Segon.- El valor en si de les
l'avió aeropostal amb correu i mercaderies mesurat en moneda.
mercaderies.
Tercer.- La proporció entre la
quantitat de mercaderies i la moneda
Aeròdrom de ¡'Aeronáutica Na- deguda
pels paisos.
val. - Procedent d'Estutgard,
I finalment, una multitud ¿'eleamb escales a Ginebra i Marse- menas psicológics.
lla, a les 1720 arribà l'avió
Si cada signe monetari ha dismi"ROHRBACH D-1692" amb cm'- mío del seu valor, comprará la maren, mereaderies j 5 passalgers. teixa quantitat de mercaderies, perú
Procedent de Madrid, a les caldrä donar mis signes monetaris.
1245 arribä l'avió "FOKKER 8 De manera que el total dels valora
EC-AKK" amb correu, rnercade- reata sen sernpre equivalent al valor
antic.
Mes i 5 passatgers, entre ells els real
Suposem que la moneda perd 2/3
diputats senyors Pellicena, Ven- del seu valor i que el preu de les cotosa i Roig, Palet i Serra i Moret. ses augmenta el doble. ¿Que passará
A les 810 sortí
"ROHR- al cornerc?
Un llibre vana una pesseta quan
BACH D-1280" cap a Estutgard.
arnb escales a Marsella
Gine- la pesseta valía cent cèntims.
En el cas que venim estudiant, la
bra amb correu, mercaderies
pesseta val 33 céntima i ens proposem
3 passatgers.
vendre el llibre a 2 pessetes.
A les 12'45 sortí l'avió "FOKSolució del problema:
KER 11 EC-PPA" cap a Madrid
1 llibre igual a 2 pessetes X 33 cénamb correm mercaderies i 6 pas- tima = 066 pessetes.
satgers.
Existeix, dones, una pèrdua del 34
per loe que recauri sobre el venedor.
Base Aeronaval.-A les 7 sorti
La moneda perd 2/3 del ¡tu valor
i'biduíavid italia "I-RUDO" cap i els preus tripliquen.
a Marsella, Genova j Roma amb
Solució del problema:
correu, mercaderies i 2 passatIlibre igual a 3 pessetes X 033=
o'99.
gers.
El venedor no guanya ni perd en
l'operació comercial.
La moneda perd 2/3 i el preu de

MOVIMENT D'AVIONS

Noticies Soltes
La Delegada d'Hisenda ha assenyalat per a aria els segfients paga.
menas: Arnat Benet, 1.397 pessetes; Fidel Flanco, 1.397; Angel Campdescrair,
1.3o7; joa IL:11/1 Dä17131.1, I 000 ; Rafel
Ferran, 1.996; Cesan i Magdalena, 1.397;
Antoni Maldonado, a/97'5o; Pere Martí, 1.397; Angel Sanmartin, t.4.47; Ricard Valls. 1.397; administrador principal Correus, t1.35650; administrador
de la Presó Celfular, 2.467 . 50; ídem de
dones, 2.000 Vicenç Hernández, pessetes 3.60277, i Eugènia Ribes, 14805.

BEVEU AIGUA IMPERIAL
El Comitè Local del "Segell Pro Infancia" del Clot ha organitzat un magnific Festival Infantil, que tindra lloc
a l'Orfeó Martinenc, demä, diumenge, a
les quatre en pum de la tarda, a profit de la Institució del "Segell w , en el
qual collaboraran l'Elenc Dramatic de
l'Orfeó Martinete, que dirigeix En Joan
Garcia; tercet munical, integrat per Artur Rimbau i els gerrnans Teixidor, i
alumnes de les següents escoles: Institut Escolar, Collegi Academia de Catalunya, Academia Sant Marti, Institut Feminal de Sant Martí, Foment
Martinenc i l'Ateneu Obrer Nfartinenc.
LAYSE, Es indiseutiblement el millor producte per a rentar vestits debeata de llana i seda. No deixa ombrejats, no encongeix, aviva el color.
és a dir, els deixa iguals que nous.
Amb assistència del senyor President
de la Generalitat i les altres autoritats,
l'Associació de Periodistes Estrangers
de Barcelona celebrara el primer aniversari de la sera fundació amb un banquet que tindrà lloc avui, al migdia, a
l'Hotel Majestic Anglaterra, domicili
social de Fesmentada entitat.

dent que fou d'aquella entitat durant el
bienni 1932-/933. L'acte, al qual li sera
donat un escaient caracter, consistirà en
el lliurament de la medalla d'or del l'oment de les Arts Decoratires al senyor
Ricard per la ta s ca meritäria realitzada en l'exercici del seu cärrec durant
el periode de la sera presidencia. Aquest
acte anunciat promet reme% molt con.
corregid tenint en compte les simpaties
del senyor Pere Ricard ,

II Concurs Femeni
de Mecanografia
Institució d'un nou premi
Una regada publicat el programa
d'aquest gran Concurs i el corresponent cartell de prernis que sumen
3.000 pessetes, el Consell d'Administració de la casa Hispano Olivetti
S. A.. en el seu desig de donar mis
realçarnent al certamen, ha instituit
un premi especial consistent en una
Copa de plata que s'adjudicara a la
casa que con/mi entre les seres ern
pleades el major nombre de particinants que hagin aconseguit un mínimum de dues-centes pulsacions per
rninut.
Aquest nou allicient contribuirà
sens dubte, a estimular el zel de totes
:es concursants , que s'han inscrit en
nombre considerable, per la qua' cosa
hatirà d'ésser molt laboriosa la tasca
del jurat.
F.n ésser nublicat el programa del
II Concurs Femení de Mecanografia
el corresponent cartell de prenns que
sumen 30(10 pessetes, el Consell d'Administració de la casa organitzadora,
desitjan t donar més relleu al certamen,
ha institui t un pretil especial consistent
en una copa d'argent que s'adjudicara
a la casa que compti entre llurs funcionäries el major nombre de participants que hagin obtingut un mínimum
de zoo pulsacions.

de la Federació del Rail) (Plaça
REITIORIITCISI LLIN E I
de Francesc Macià, 17, primer),
l'objecte de donar comple de I Es garantia de cuina exquis:da
La societat esperantista "Nora Sento" (carrer de la Llacuna, número I,
les bases de treball presentades
pels obrers cuiners j cambrers.

ELS OBRERS

dissabte, se celebrara al local social del Foment de les Arts Decoratives un simpätic acte d'homenatge
al senyor Pere Ricard i Mares, presi-

Poble Nou) ha organitzat un enes präc
tic, al seu estat g e, de la llengua internacional esperanto. &meneara l'ti d'aouest mes i continuara cada dilluns i
dimecres, de 9 . 30 a 1030 de la vetlla

Socletat d'Obrera de la Fusta

(U. U. T.). - El climeeres vinenl, 11444+•*61111411.1144444441444444.444444.044444

a

les

set de la tarda, aquesta

entitat celebrarà junta general
ordinäria al seu estatge social,
Primer I le Maig, 7 (Casa del Poble).
alindicat de Treballadors de la
Indústria Fabril I Tèxtil de Barcelona I el seu Radi. - Es comeni eta a tols ele obrers sense tramita
inscrits a la Borsa del Treball
d'aquest Sindical que passin
avui, diumenge, de les nou del
mal( a la una de la tarda, pel
local del Sindical, ea rrer d'Anselm Claver, 9 , principal, prirnera.

Camiseria F. Vehils Vidal
82, AvInguda Pertal de ¡‚Angel, 34
7, Plaga da la Unlveraltat, 7
La millo,. 0040)16 de omites teles

oolls I punys, a 7 pasees
zéflr, colla I punys, a 1 peseotos
Camisas de popelfn extra, colla I punys, • 18 mismitos
(Minuete de seda artificial, collo I punys, a 18 puestos
Camisas de popelín,
Cambies de

SEMPRE VEHILS VIDAL
' M Me+

t+.4411444441 IHhISISSISISISIt

les coses no varia de valor.

Solució del problema:
1 'libre igual a 1 pesseta X 0'33 =
033.
El venedor perd els 2/3 de depreciació monetaria.
Conclusions
Les mercaderies en general poden
refer-se de la perdua del valor adquisitiu de la moneda, venent-se mis
canes.
Quan la circulació de mitjans de
pagaments circulants correspon ja a
una quantitat donada de mercaderies
i aquesta circulació s'augmenta en
proporciona exagerades, fatalment
existirá una nova oferta, penó no per
això el valor del canvi excedir de
la primera circulació.
- El valor dels preus depén de les
t orces respectives dels compradora i
de:a venedors i de la Hei de l'oferta
1 de la demanda.

preciada en 2/3 de la paritat legal i
els preus de les coses tripliquen.
Espanya, abana de la depreciaciä
de la moneda importava; per exemple, loe milions de dólars d'América.
Aquesta suma fóra equivalent a 500
milions de pessetes, acceptant la paritat d'un dólar igual a 5 Pessetes.
Per contra, exportara per un valor
de loo milions de pessetes.
Fácilment es despren que Espanya
tindria una balança favorable de roo
milions de pessetes igual a 1/6 part
Aixä ens demostra que el dólar no
valdria mes que 5/6 parts del seu valor. A la Borsa de Madrid, dones
es cotitzaria a 415 pessetes.
5/6 dólar 0833 X 5 ptes.= 415.
Tingui's en compte ara que hem
etablert el precedent que la depreciació de la pesseta és de 2/3 i Espanya, per a compensar-la, triplica els
arena de les mercaderies.
El que abana valia a 5 pessetes.
ara es ven a 15. La balança comercial no s'altera.
Espanya seguin devent a América
roo milions de dälars, igual a 1.5 0°

preciada en 2/3 del seo valor legal
i els preus de les coses dupliquen:
Abans de la depreciació de la pesseta el dólar valdría 4'15 pessetes a
la Borsa de Madrid.
Amb la depreciació de 2/3 de la
pesseta, el dólar s'arribaria a pagar
a 15 pessetes.
Com que Espanva tan sola lumia
duplicat els preus venent a 10 el que
abans venia a 5 pessetes la batanee
comercial no variaria.
Espanya continuaria devent a America roo milions de dòlars igual a pessetes 1.300 milions.
Amèrica deuria:
600 milions 2 (preu duplicar)
1.200 milions. Balança desfavorable a
Espanya.
En milions de pessetes
1.500
Importació
1. 200
Exportació

Déficit
300
Convertida la moneda espanyola en
dòlars, América lumia de donar a
Espanya. per a liquidar el sets deute
de 8o milions de &dan.
1.200 milions: 15 ptes.. So milicos
de dólar,.
El déficit a cartee d'Espanya és
equivalent a 20 milions de dòlars.
300 milions: 15 .20 milions.
20 pessetes es la 1/5 parts de roof
Cent pessetes no valdrien mes que
5 /6 parts de 20 dólars, o sigui, 16'65
dòlars.
El dólar es cotitzaria a la Borsd
de Madrid a 6 pessetes.
Considerant que la depreciació de
la pesseta sigui de 2/3, el dólar amb
relació a la balança de la moneda
valdría 15 pessetes.
milions de pessetes en moneda deEspanya ven a to ço que atoan/

preciada.

En canvi, els Estats Units deurà a
Espanya, no 600 milions de pessetes
com abans, sinó 1.80° milions.
Queda una diferencia a favor d'Espanya de 300 milions.
En milions de pessetes
Exportació
1.800
Importació
1.500
Superávit. . . „ .
3oo
La diferencia és igual a 1/6 part
de l'exportació. La perdua del dólar
continuara perque Espanya, batirá
tingut la previsió de com p ensar la
Pèrdua dels 2/3 del valor de la seva
moneda triplicant els preus de venda
a l'estranger.
Per apuesta raó el dólar valdria
415 a la Borsa de Madrid i a la Borsa
de Nova York 5 pessetes valdrien

venia a 5. La balança comercial no

hauria curial.

Seguità esient la importació rad
milions de dólars i l'exnortació, en
canvi, 1.5 00 milions de pessetes o roo
mil : mis de dólars.
El dólar es mantindria a la Borsd
de Madrid a 6 pessetes.
En un próxim acide estudiare
la segona hipótesis: Balança comen.
rial desfavorable.
Francesc COLINDRES

ZORSES ESTRANCERE8
Londres. P. 7539. - Nova York, Y.,8
51706. P., 1516. - noianna, L., 7637,
P. t516. - Holanda, L.. 7637. P., 10265,
',ranga. L., - Belglca, L., 2209.
p . 35450. - nana, L., 6012. P., 13040,
Alemanya, L., 1300. - Pulsas, L. 15975,
120 chalar.
P.. 49071. - Espanya, L., 3764. P..
- Dinamarca. L.. 2339. P.. 449.,
Mis endavant demostrarem que ço corto,
s eecia, L., 19392. F., 40500. - N o ruega
que en leída sembla tan senzill de
. 199025. P.. 463/0. - Lisboa. E.,
solucionar resulta un problema molt 0060. - Praga, I.. 1238. - Austria,
2500. - Argentina, L. 2651. - Iba
complex en la practica.
L. 406 - Montevideo, L., 2100,
b) La moneda es p anyola esta de- Janeiro,
Buenos Aires. L., .26S7.

Casa Hortènsia
ALTA COSTURA

CADA DIA, A LES CINC, EXHIBICIO
DE

MODELS

DE LA CASA

PASSEIG DE GRACIA, 17

Entrada per invitació

MERCAT DE COTONS
Digo Gemir ag.,» Mate 11///01 Oel.

Telèfon 25053

Dia 7 d'abril de 1934
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Diameinge, 8 d'abril de

L'achialitat "futbolística

f934

TENIS,ft

L'hora de Xavier Torres. — Tro- catalans podran veure'l entrenar-se
90¡1.932.
bem el matx Gtranes-Torres, que di- públicament. Quant al senyor Gasa,
LA PORTERIA vicANT. - LA
mecres veuran els aficionats a TOlym- és propòsit seu de no variar el mes
d'ésser sevilla, igualment que la seva
com que en tetes les coses l'únic
CRIS! DE PORTERS 1 LA
pia, indicadissim. I tant és aixi, que tninim el programa confeccionas per
darrera víctima, el titular de la ciutat que cal és cornençar, la darrera noveai la setmana passada, en comentar a la magna reunia de l'estada
BAIXA •D'EIZAGL'IRRE
andalusa, sinó perqui el Betis es el que lar implantada en les Iluites socials a
l'actuada de Torres davant Sola, no
No es pot negar de totes maneres
La poca seguretat demostrada per Za- va eliminar-lo l'any passat als setzens Cataluny a, la vaga dita de "braços fluien parlávem, Ñu precisanient per a que l'haver-se hagut d'ajornar aquelens ha resultat tan coneguda que
mora defensant la porta de l'equip cs- de final, o sigui tot just començat el
iniciar en el proper article setmanal ta reunió ha ocasionas considerables
campionat. Altrament, el Betis ve amb no ens ha arribas a impressionar gene.
Impressió general. - Els dos esingles>
una campanya a favor que Torres perjudicis als empresaris i als boxa- panyol ha fe que el senyor Garcia de el seu equip complet despeas Thaver-se Perque en futbol fa molt de temps que
fos acarat com . més aviat millar a dora. Les despeses fetes pela primera Salazar pensi a substituir-lo per als classificat en tercer lloc en el Can> ala anat aplicant amb molt bens resuli el doble
rara ex-campió d'Europa dels pesos eren ja importants, i per als segons. próxims t'astas. Greu substitucia aguo- pianat de Lliga, immediatament despres tats per part dels que la posaven en
planta. Els eadeveniments ens han ha representas un doble treball bastee ta de Zamora, perquè la seva presen- de lalthletic de Bilbao i del Madrid.
practica.
s
Qui
no
recorda
la
vaga
de
Després
d'una
llarga
temporada
a una defensa desesperada del punt
cia,
ja
que no la seca actuació, era sendesbordas aquesta regada, i, per ex- de auspendre l'eutrenarnent començat
L'Espanyol, en canvi, es troha en una carnes fluixes feta ms Arocha, o per macas-dar tenistma (el darrer mata
Mater perd pilotes imperdonables
traordinari que semb:i, llena ací que per reprendre'l de cap i de nou en Ire un puntal molt gros en la seleccin situada) de la qual pot sortir aria) una Samitier, o per Sa ''.e provocava
les cutre les Universitats ha tingut U113 que el posen arran deis 5 jaca iguals.
baldament hagi estar par un sol cap. data posterior sense hacer obtingut que es presentara a la lluita. Si anem vietnria ressonant o antb tina aclapara- MéS inesperades e
importancia
inolt
relativa)
aquest
del pillaje
Aa
t d i tot la acre es mostra contraria
els empresaria han pogut posar en cap benefici, ni material ni fisic, de a Itälia acuse Zamora coasideraran que dora desfeta. L'Oviedo, el seu centrin- fins que el Club es veiatus
obligat a po- matx Wiener-Bareelona ha estat molt al vienés, i el primer "set" és per
l'equip ha perdut molt i que ens podrá
planta sense grans .dificultats un com- Une primer esforç.
ben rebut per tots aquells que s'unte. al Barcelona L. T. C. a:ab un "more"
cana jugará amb el seu equip cómales, sar-los en !libertas?
batre
qualsevol,
en
aquest
bas que s'imposava. No ha calsant mes
Dones, be: si ja hern tingut en e! fut- ressen per les coses del nostre es- de 6 a 4. (Una igualada a cinc jaca
Barranco no Es pas home finit. — terreny la tenia del purter nou será especialrnent amb aquella davantera de
ci ne Torres fes pubjicar una lletra en
la qual Lángara és l'element mes des- bol partirles de la porra, pistalers, va- port i ha posat de reileu l'encert dele s' odia costar el "set" a Maier i retn coRega del mati dient que es creta Per més que e: combas M artin-Bar- dohlement di f leil.
gniste s , etc., etc., no ens ha cr. ranyar directora del Barcelona I.. T. C. que, presentaria un perill si liana té en
I, per si tot rasca no fos prou, l'eli- tacat.
amb dret a ésser enfrontas a Giraste, ratico, disputas ara fa dues sets-lunes
aprotitant una oportunitat magnífica, campte el ritme de la partida.)
A remarcar encara Gallard i Herreque aquest ii les contestar pel seu a FOlympia, posa nIe relleu una in- minada del Sevilla pel Barceama en el risa. La irregularitat de que han donas que el dia menys pensat es p:oclueixin han aconseguit portarlo a casi d'una d.
Isnesgon comerlo. amb el servei
vte
,E
actes 4Ie sabotatge ; que un jugador en
manager Artero, que ho trobava posas contestable superioritat de Martín, present campionat d'Espanya ha fe mostres els jugadors
manera ben satisfactaria.
de
l'Espanyol
ens
ple
partit
punxi
repetiaament
la
pilota
en red perquè maques hores saciares justament declaras vencedor pels jut- prendre al Club anclaiús una greu de- fa temer un resultas advers que si és
Cal reconeixer que ben poca equips
Hont presencia un seguit de "gaper tal d'impedir que es pugui jugar
de la puhlicació de la segona tiesta ges, creiem que es exageras conside- terminada: prescindir de Guillermo de
estrangers podrien ésser acarats amb mes" guanyats pel jugador que te el
els empresaria d'Olympia Ring po- rar Barranco cont a honre finit , tal Eizaguiree, nni de casa bona, excellent Per tm fiarte de das gols ei Inés. cre- mentre na se li ceacedeixi un augment el nostre antb tantea garanties d'a• servei al seu favor.
guessin obtenir la signatura dels dos com sentirem maniiestar-ee arras ismter i el darrer suplent de Zamora iem (Hie ll de superar al cama de la de seu que té demanat.
x:t espartiu com aquest del Wicner
A 2 jocs iguals Maier aixeca des
S. O. s. Park
d'acabar el combas a un dele nostres en la selecciO espanyala. A casa noiiira Carretera de Sarria, co fa terrips que
boxadors sense gaires dificultase.
Club.
"munes" seguits mis, trencant alai el
Horn descompta. en general, que millors aficionats. hl; ha una tenden- no ens prenem tan transcendentalment les rxhibieions deficients snrintegen.
El conjunt v:enes éa exactament rumie establert. 4 a 2.
Li nastra alegria Jara. no cal die ,
Giaones ventera Torres, hipótesi que cia per part de la critica, tant 'si és una desfeta. Qüestió d'acestumar-sli.
Campionat d'Espanya
el tipus d'equip que cal a le; ¡sosHi ha domini altern. Artens, malt
veme pnesible encara una fitiel del Camara no volem ni compartir ni com- exercida per professionals com pels
tres raquetes. Ens ve com l'anea al segur en certs monteas!, s'adjudica
L'AMPLIACIO
DEL CAMPIONAT pianat jugada entre el Barcelona i l'Esbarre. Farem remarcar ünicament l'o- mateixos aficionats, a considerar cona
dit.
multe punts, pera el nostre Maier,
Partits i àrbitres per a avui Matejka i Artens
DE LLIGA
panyol.
portunitat d'aquest combas. En efecte, a definitivament anorreat el pugilista
(dos jugadors de que fa un gran partit li posa impla•
si Torres s'ha fet creditor al llarg de que acaba de perdre aun matx unPm-Mona
.4
"classe", dos veritables internacio- cablement tales i i mes tales sobre
A Madrid — continuant la infortnació
LA FINAL. A MADRID?
la seva carrera de boxador d'esser portant per a la seca carrera. Hora que el diumenge darrer iniciaren —
Barcelona - Betie, Iturralde.
nals) san prou bons per a justificar les ratlles de fans i si tracta d'aproenfrontar al campió d'Espanya deis ha remarcas tambe sobre aquesta par- la F. E. F. A. ja ha acordat la celebraI expectació entorn de Ilurs actuacions, par-se a la xarxa el burla per mitjä
Els tnacirilenys ditien que tenen la se- A Nicein
ploma, mai no havia passat per un ticularitat que als Estats Units. tant cif de l'Assemblea demanada pels nos- guretat de veure jugar la final del Cam; en Callai no arriben a aquella ca- de "passing shots" admirables.
°vierta
Espanyol, Vallana.
moment en el qual les leves possi- la premisa com el públic es mosteen tres Clubs per tal d'evitar que la nava pionat. perquè entenen que el guanyador A Madrid
regona suprema deis "iniallibles" que
7 a 5 de Maier es el resultas de la
bilitats de victória fossin mes desta- sense pietat en censurar la tasca pugi - estructurada del Carnpionat de Lliga de l'eliminataria Madrid - Athletic será
impossibiliten teta temptativa de la segarla represa.
Madrid - Athletic, Arribas.
cades. El sets mata nul amb Kid Eran- lisura del que ha estas batut. En canvi, porti aparellada loreosament la supres- el campia d'E s panya. Frasea si, potser
part deis contraris.
Alarnitt
El tercer i darrer set registra un
cis, a París, i les deciaions que per es molt freqüent sentir prodigar elo- ató deis campionats dits regionals.
L'equip austriac, dones, amb el seu seguit d'alts i baixos que no enumeno. Na pasadera as sermar que l'esdeHércules - Valencia, afelcan.
abandonament i per purns, respect i gia exagerats al pugilista que acaba
prest:gi astral i la sena història bru - rem. alalsrrat el gran dinamisme de
L'Assernblea sala convocat per al dia veniment que ha m'ocluir el sorteig dels
-vament,hobiguBrclad- d'eixir victorias.
haut,
dóna oeaain a les nostres ra- alaier hi ha moments en que la moquarts
de
final
n'hagués
pradult
igualEn el cas que ens ocupa creiem 28 del corrent mes, i s'espera, per part ment en el darrer partit si la sort no Partits d'avui a profit de la quees de mesurar les seres forres notonia s'ensenyoreix del joc. A les
munt Arias i Soya, ens el mostren, i
no pel airriple resultat, sinó per l'ea- fermament que hom no ha estas erina- dels federatius centrals, que els Clubs llagues oblicat a mesurar -se abans els
Mutual
Esportiva
contra un enemic que en batre'ns no acaballes del set (a l'altura del pens avergonyeix, i en el cas possible iale núm. 15) la huila es fa molt viva,
tuació que en aquests combata ha fr- nime ni amb Martín ni amb Barranco. que han demanat l'Assemblea presentin das grans Clubs. Ama per avui el 'MaTerrassa - Sabadell.
/lit. roen el millor Torres que ha tre- Amb el primer (al qual alga ha tiras una Ponencia en la cama deixant a part drid ha estar ¡orca irregular, i no erede sortir-ne guanyadors els nostres i malgrat tenle la sensació que Maier
una
indispensable
unitat
de
criteri,
proGirona
Palafrugell.
en
cara
de
henar
a
la
cantra,
ço
que
pitjat els rings. Nosaltres estem tercolors ens donará un trionif de resté porfia haver escurçat les coses si hai rrt pas impossible que un altre Club
Sant Cimas - Mollea
anament convençuts que sera en el no deixa desser una manera intelli- pasas una saluda al conflicte que la l'Ami/u:s. De totes maneres els madriinternacional que situaria avantatja- ames tractat de no prodigar bales d'eSanas - Santhoia.
combas de Maleares un digne com. gent de boxar) horn sMs excedit en nova e.structuracia proposada ha creat. lenys estan interessats a fer constar que
sament el tenis catala.
xecucia quas; impossible i d'un risc
Per
altea
banda.
semilla
que
el
cri• •
pany de Girones i susceptible de mns- els elogio, i amb el segon han estar
excessiu, horn veu en Artens un bon
NOTES
Cl fet d'haver de ju gar els quarts de
trar-se molt millor que eis Sien, Di exagerats en els blasmes. La veritat tCri oficial — ile la F. E. F. A., naSi
hom
recorda
la
darrera
desfeta
final arnb l'Athletic indica epie ells
Definitivament, l'equip d'Anglaterra de les nostres raquetes a Viena, hom jugador que incansablement defensa
Cea, Broocks, Sauvage, Popescu. etc., és , de totes rnancres, que els dos ho- turalment — Es que la Ponencia que intervenien en el sorteig (S). fent posails. seva noticié malgrat una in(ertojugara a Bulapest i a Praga els dies comprendra que aquest matar Wiener- ritat palesa, cosa ben lloable i que
o sigui, que la majoria dels adver- Mes necessiten perfeccionar llar joc ha estructuras el non Campinnat rle
Barcelona representa una **chance" parla molt a favor d'ell.
saris que ha tingut Gironès des de i que, per mes que avui la superiori- Higa tenia facultas% executives sufi- hle serapre una final Madrit - Athletic. 1 3 i O s de maig vinent.
— El mato Bulgaria - Ilongria se magnifica per a refer el nostre eredit
da un parell d'anys. I pensem, en dir tat de Martin sembla sólidament es- ciente pequé no es puenti revisar la Pern aixh no vol dir res. Perque també
si a 9 és el resultar del tercer 1
aissaa que tots eis que cris Ilegeixin tablerta, no cal dubtar de la possi- sera taera, cosa que, ei he por resultar podria isser que no volguessin trehar..se celebrará a Budapest el dia ab n an d'a- internacional.
darrer "set".
s••
Certa, no por. tampne, negar-se inopor- corn els anys anterior, que en el partit quest enes.
bilitat d'una rey-e/1;a.
gompartiran aquest parer.
La pista excessivament humida ha
— L'Athletic de Bilbao projeeta una
tuna en fer valer una pretesa autor-- final l'Atbletic els guan,:s.
Cal dosificar — Les vais,
A l'ermita austriac alatejlca-Artens. tret vivacitat al jac i rebentat els
Els campionats amateurs. — Ahir tat de la Ponencia perjudicant tants
excurein a l'A frica per als meses de el Barcelona L. T. C. oposa els valors jugadors. En conjunt, pera, una bedeu o dotze represes d'un combas de
ELS GRANS CONFLICTES SOderieu
començar
a
la
sa:a
de
l'Iris
mate
i
juny.
Clubs que visten dels campionats ornatenistics
següents: Maier, Sindreu. lla partida. I un esforç meritori de
boxa necessiten una dosificació asseCIALS: LA VAGA DE
— En la final de la Copa de Suis- Suquer i Durall, és a dir, Maier en la part de Msier.
nyada de l'esforç a fornir en rela- Park les primeres eliminatòries dels nitzats per les Federacions Regionals.
CAMES FLUIXES
sa jugada a Berna, Graathappers ha ha- fts dos "sinzles - , Sindreu, que hom
ció estreta amb la durada del combas, Campionats de Catalunya de Basa EL BF.TIS. ADVERSAR1 PFRIF. W. Matejka-A. Suquer
Latan foreAe, la lessislaciA ulv treball tut el Servette per dns gOIS a cap.
encara amb Arsens, Saquea, situar enAixi, per exemple, el que ha tes dar- amateur. Enguany aquesta competiciO
LLOS. L'OVIEDC.). CONTRINAquesta partida posa en contacte
aplicarla al inth n l, les mutualitats esl'Europa al seu camp ju g a- trotas al atejka, i .Mater-Durall, per dos
rerament a París Bataillé, en boxee será llarga. o, millar, comportará
—
esquertans. Això vol dir que el
CANT DIFICIL
portives, els règims de anua, traspassos, rá ns partit contra el Gi nulastic Na ais dobles. Realment la comainació es
contra Angelmann per al Campionat majar nombre de combata que en anys
Ña entra en un isla de normalitat,
de França dels pesos mosca, cal consi- anteriors, car la Federació Catalana
El Barcelona ha de sentir una mena retencions, etc., han crear una legislad()
-cional. inolt bona i costa poc dr veure que
alatejka
és un vecera i una gran
ha
acordat,
salat pena de sanciono d'esizarrifanca en haver-se de mesurar social aplicable al fustas!, legislació que
derar-ho com un disbarat, com quel— .As-ni es jugarà el masa Helara-la- originara partides sensacionals i de la raqueta. Suquer es un bon jugador,
com que justifica una sandía dels jut- esportives, obligar tots els amateurs en aquests quarts de final amb el "Be- te tribunals propio i jurisdicci6 espe- Irlanda a Amsterdam per a la C apa del millar qualitat.
un valor ben apreciable. pera no ser• •
ges. L'esmentat Bataille es va llançar a participar als Campionats. Aquesta ta, Balompié°. I no solament pel
cial.
Van.
L'entrenament aels nostres ases ens veix per a ju gar domina:. Davant un
durant sis rounds seguits a una °Sets- mesura és molt oportuna i ve a ésser
enemic
superior Suquer obre el venuna
nona
dernoatració
del
que
fa
la
es bastara conegut. Cal demanar-se.
s'sa a ultrança amb la qual comptava
pera: scom reaccionaran davant les tall del seu joc precia i dinärnic
vencer Angelmann abans del 'hit de Federació Catalana a favor de l'amaMute
punta
impensats per majå de
raquetes enemigues els nostres Sin- la seva particular
les represes previstes. La puntuació teurisme pugilfstic. L'esmentat orgaconeepció de la
dreu i Saques.?
durant aquests rounds Ii fou Hatea- nisme, que raily pasaat articulara
Campionat de Catalunya
Maier porta resultats favorables jugada. En ésser oposat a un cananent favorable, i el palie es dema- unce bases per tal d'afavorir els seus
trincant
més
que
ell mateix juga
fort
damunt Matejlca 5 2 a Oh, i davant
de la Lliga oficial
nava si el "challenger" acabarla per afiliats que tinguessin la dissort de
1.111 a mica engai ta tothora i mallaras
Arte-is
(4
a
1).
Narmalment,
dones,
ficar-se el campió a la butxaca. Heus prendre mal. ja combatent ja en els
Partits per a awuui, dilitnerlge
pot aconseguir dos punta per a l'e- evidenciar que en ell hi ha una rasei, perh, que tot d'una Bataille se entrenan/ente. que ha patrocinas darMexic 13. 13. C. - Catalbnia B. R. C.,
queta de "classe" en cap momeas
quip del Barcelona. ¿De Sindreu i
sent afeblit. i que no podent conti- rerament unes reunions amateurs, les
:m'in
de
l'ex-Pc6
,
(Carretera
de
SarSoguea. pera, poden dir el mateix? dama a l'espectador la sensació
nuar, declara abandonar a la novena quals obtingueren un considerable exit
rial, a les deu del mata Umpire, ocupar Creiem sincerarnent que no. Lógica- Poder aorta- guanyador de la prova.
Grunau
represa, miar' tothom es pensava que. esportiu, ens demostra cada rlia una
Ponce de León.
s-sera boquee ha d'inclinar-se davant Si es trames d'un rnatx d'exhibició,
essent-li encara en aquell moment la oriensació molt sana i altruista en les
F. C. Barcelona - Canadenc B. B. C., Matejka i possiblement Sindreu no Suquer ser:a un elernents ideal. La
De les escoles alemanyes de vol a activitat, puta que de tornada de Ita•
puntuada, favorable, el menys que po- seves actuacions. Es de justicia fer-ho
bellesa del seu joc es indiscutible.
camp
de
lux
-Polo
(Carretera
Sarria),
vela reconegudes oficial:nena una de les practiques hom sopa i va a dormir per
podra sortir guanyador d'Artens, tot
dia irr era acabar els refunda estipu- constar.
calarte a les deu del mata Umpire, senyor i comptar arab la seva bona voluntat Davant, per6 d'un antagonista dar.
lats. L'abandonament inopinat deL'alemany De Witt és proclamas que ha tingut la més r a Pi aa ereixem:a tal d'estar a punt l'encienta a dos
que
fa joc positiu, upareis amb menys
Pus.
i tnalgrat tenir possibilitats davant de:
termina els jutges a desqualificar Ba- challenger de Marcel Thil. — La I. és la de Grunau. Situada a la Silesia, de set. Per aquesta raub, l'articulista.
categoria de la que realment té i semLa E. de Sants - Almendares B. B. paper.
tailli "per abandonament injustificat" . B. U.acaba de reconeixer Faleman‘ proo de la pintoresca cintas d'Hirseh- .pie cada dia fa el mateix que els altree
Posades aisci les coses la clau del bla no pcder imposar-se llargament
Millar hauria estat, peria, que hagues- De Witt (que ja ho havia estas de berg i tocant al poble de Grunau, pos- companys d'equip, tia de fer pum final C., cama del Sants (carece de Galilea),
a les nena del mati. Umpire, senyor Cor- matx hauríem de cerrar-la en el do- per culpa d'una certa titradesa. Postessin dit que els desqualiticaven per no Martínez d'Aliara) com el challenger seeix 1:115 terrenys que a primer arat per poder matinejar dema.
ble. Si el dable es perca que podrá en la manca d'un cap basic cantanM. FOY8 bella.
beata esmerçat amb prudencia les se- oficial de alarcel Thil per al tito] de d'ull no sernblen gaire distints dels de
dent és on traba Suquer el mea gres
maltea contrades catalanes. Natura l
Casal Barcelonista - F. A. E. E. T., incas be perdre's, allavors caldrä de- handicap. Repetim, pera,— creiem fa
ves reserves fisiques.
Campió d'Europa dels migforts.
-inetqulscoafrmgenl
cama de la Granja (Careen d'Ur gell - manar un esforç suprem a Sindreu per deixar-ho apuntas una vegada —que
Boxarä? No boxarä? — Heus ad
CRITIAS dels bonos i poblets no e:s trobariern
Intlustris a a lee onze del mati. Un/pi- tal que faci el miracle de guares-un Suquer és un ben element. Hem d'ales preguntes que a s ilan fet durant la
Artens i donar-nas amb ell la vieseis fegir que la seva participara; en
pas reproduiss arnb el muda tipisme
re, sensor Chirri.
setmana els aficionats amb referencia
d'aquest exterior germamr. Els volts le
No sala presentas cap jornada de ria desitjada. I diem mirarle yergue armes; matx Wiener-Barcelona és jusa si Schrneling, despees de la saya
ALTRES NOVES
rEseola
de
Grunau
arnh
els
nuclis
de
ramplonas tan igualada dan muceta; so- en els mornenta presents les possibi- tificada. El seus merits el fan creditor.
lesió al dit gros de la mi dreta, ronpoblatió abundant, de coló/tics estel— Asna diumenae, dia 8, a le, lament dos punta separen el Canadenc litats de Sindreu apareixen plenes de
tindria el sea compran/4 de boxar
La partida Matejka-Suquer contendents i oposades en els edifbas i cii la deu del mata se celebrará al camp del del Barcelona i el Sants de l'Alineada- misteri i la seva eficiencia escapa al ga amb el serrei del vienes.
amb Paulino. 1 si la marxa de Sehmeindumentaria dels habitants, en contra,: Centre de Dependents (a la Bardeta) un res. Estan empatats el alexia amb el control de la critica degut a la set-a
ling i del seu manager inclini la maSaquee fa la resposta amb fortuna
decidit alub la suavitat de tons i de mis- mata atlatic entre l'A. G. Icaria i el Catalónia i el Casal Barcelenista amb manca d'actuacions Mdividuals en i s'apunta el "gaine" primer. Al seo
Partits per a avui
jar part Vers la negativa, mes tard,
aquests
(Pirrare
temps.
,
en
el
millar
deis
tisos
en
el
paisatge
la
F.
A.
E.
E.
T.
C. .a. D. C. I., anib les segitents proles manifestados, dels esmentats ;
toril alatejka empata sobre el servei
casos oferiria una sen.blança amb la vee: So, 3 00 i Lona metres llisas. Salts
En el alf ate - Catalania veurem utt ELS PARTITS QUE HEM VIST del catali.
les del senyor Gasa han tranquillitzat
CLUB BASCONIA
H. W. Artens-E, Maler
Ctrdanya. En canvi la forma i dis P a d'alçaria. Ilarglria ¡ triple. Llaneaments
parat , puix que els tiel Méxic juels antrns. El combar, s; una Circums
El gente següent es també per al
vol a vela de hell-sicódeltrny del pes i disc i rellevaments 4 per roo. garan de valtnt per tal d'aconseguir la
(Frena:, Novetats)
tancia fins ara imprevista no ho imL'n bon isantit —seauit per un pa- defender del Wiener. 2 a u.
anttivi
semblen
familiars
i
com
si
cr
blic
bastant
nombres
mataras
—
La Federada Catalana d'Atletis- ictUria. j els del Catalania taran el
ei
pedeix, es fara el vinent dia 13 de
Ara aeraeix Suquer i aconsegueix
Primer, a les deis, a pala: Láinz majo, t tant Schnteling cona el seu Pedrucho contra M. Hernandez Aguir- quésim molts reculas de la nostra mula- rne prega a tots els clubs 1 atletes que mateix per poder seguir liders en la temps desfavorable —que es resol a apuntar-se el seu servei. a. a 2.
tanya. En realitat, a mesura que s'ob- Engata dorsals de curses o preves asle- classifteacia.
favor del defender easali en tres
manager n anan danat termança; el reurreta.
En aquest mament alatejka, nsolt
serven amb Inés atener; i detall hotel re- tapies a l ' Estadi que dalia un termina
El mata entre el Barcelona i el Ca- "sets" molt dispinats. m Grass ja de: segur. comença a emprar-se a fans
primer per majá d'un telegrama diriSegon,
grup
B:
Lasheras
Rivieconejo
sensibles
diferencies
especiallona
i
ataca
incessants
al
revé,
rota
que
Salara
el
dia
mes
d'agir al senyor Gasa, que ha estat pu•
13 del corrent
amb series de dos ganes de domfai
nadenc tainhe será t'orca interessant, per
ment degudes al treball o intervenció bril, per a tornar-los, abonant-se a ca- Inés que creiem que el Barcelona es la dorada del Partit.)
blicat en aquesta seccia de LA PU- ra contra Puiesert - Arrarte.
alterna min ritme bea curtas aqueas)
• ••
Tercer. grup A: Puigmarti - Guasch hui/la/1s. El panorama de Grana.] esta da un efe% quince cantims.
BLICITAT, i el segon, per unes dei acaba el orimer set.
Inés equip que el Canadenc i el put
En el primer "set" comença aovan
formar per una infinitas de tetona SUEs a dir 2 a 2, Matejka guanya
claracions fetes a la prernsa parisenca contra Atas - Batlles.
—
v u i , diumenge. tasara Ilcc guanyar.
(Mina crentrenament: Charroalde - perposats de trates carenes de manta- la N'alta a Arenys de Mar, reservada
al momeas de rnarxar cap a Nora
L'altre partir entre el Sants i l'Al- Artens d'una manera bas:ant :o/per- dos gansea. 4 a 2 del ausariac.
York, cm el criaaven amb urgencia di- Salsamendi contra Aramendia Gutiér- nyes que se succeeixen en totes direc- a les categories de neòfits, juniors i mendares, que se celebrara al camp del fecta. Guanya el primer "gante"
A 4 a 2 Suquer s'adjudica des jaca,
cions ¡ formades per una munia de tu- dehlltantS, organitzada per l'Aten-te:1 Ci•er, sIe 1 aLma, samba sera snob dis- Maier. 1 a O.
ferents afers d'índole particular. El 26 rez.
4 a -I.
Pren
el
servei
alaier
i
aconsammix
rons
lligats
per
colls
molt
arrodonits
i
A
a 4 alatrjka donstna i tixa 6 a
d'abril Schmeling será a Barcelona
Arene-ene. a la tarda. i a Arenys
(Front6 Principal Palace)
putas, puix que si guanya el Sants que- fixar-lo des del primer moment.
2 a O. 4 al sea favor. l,n "score - que enteper tal d'entrenar-se novament . i quant
Primer: J. Bales - Villalba contra stlaus . En un d'aceites turnas, molt alunt se celebrará un festival de mapa- darien empatats de punts amb els ad- (L'actuació de Maier
es molt afortu- neta normal.
a Joe Jacobs, ha dit que creia poder Salsamendi ru - Erdoza II.
scmblant de forma, però superior en di- garufa atletica a carrec deis clubs de versaris, i si guanya lallmendares emnada des del ;u rinier moment.)
En el segon set. Suquer jugo basmensions, al puig de Guils, Ile Puigcer- Mala») i d'Arenys de Mar.
estar de tornada el dia 6 de maig.
patarien a sis pauto amb el Canadenc,
Segon: A. Bit Serveix tot seguit Artens i andu tan: engaita Mes que pel joc del conSabem igualment que Paulino té el les - P. Escudero.Lapez contra M. Ba- dä, on te celebra la I Settnana de Vol
— El dissabte dia 14 d'abril, aria) aue segurament perdri amb el Barze- mes encert que la primera vegada es man i pels seus
propia nervio que li
propòsit d'avançar uns guante dies
(hellstes
a
Vela,
hi
ha
inetallades
des
motiu de la celebrada del II Trotes, I ata.
Tercer: (Wer - Torrents 1 contra
fa amo del jyc. a a I de Maier.
impossibilita la "rnise su point - del
la seca vinguda a Barcelona. ¡ que. (ansen - Rione.
construccions propietat de la "Fiiegers- Rossend Calvet, a l'Estadi de Isb.nt1 per allan entre el Casal BarcelonisTorna
a
servir
Matee
ea
magnifica
"drive"
que
li
mar
cada punt sature
abans del 13 de maig, els aficionats
chule" (le Granan i preparades especialQuart Saleamendi II - Ealtiam con- tucas les pistes i pendents de Ilaneament juic, tindrá !loe l')ntent de récord de ta i !a E. A. E. E. T. veurem all partit forma i be l'adjudica rapidaillent la part superior de la xarxa. Matejka,
Catalunya i Espanya dels rellevaments latas aS santas per adjudicar-se el dar- 3 a
4444414444444444444.4444444 tra 'Zorreras II - Mas.
sense encaparrar-sMi massa i a la
per al vol-Planat i Cl vol a vela,
°limpies (atto, 200, 200 1 8.0) ; ets Clubs me lloc cie la classificació.
Ara es Artens el ciar reacciona
manera deis bono palesa en aquest seDescrisme l'estructura i utilitzacin
CLUB afANIST.a
Frontó Principal Palace
Ce in i's ha mas an le s noveles
CS poden inscritas-e als domicilia d'Acaconsegueix 110S jocs seguits. El can "set" el sea gran coneixemeat
quemes Instes, aixi con, els sistemes i cia Atlatica, Urgen, o, o be a la Fedealexic B. la. C.: Rosselló, Mas 1, marcador assenyala 3 jocs iguale.
(Frontó Amalia)
Avisa dinnienge. Tarda. VI
de la técnica i la seva practica en
merodee d'enseneament, és una labor raci6 Catalana d'Atletisme, correr del /17o. Mas II, Rihalta, Varza. Vilar,
Es un manitas ben interessant jugar provea d'imparta:Ida.
Primer,
a
les
nou:
Lafuente
i
Gonzamasas
extensa
per
a
etectuar-la
en
un
ANDRINUA - OUTIERREZ
Doctor Dou, número le, cada dia, de Taixis ¡ Jimcno: suplen t e: Badrena, Ve- aquest. Arte i, molt ecgur, semlaa
O a o es el res:Jitar del segon set.
lez (vermellst contra Turnio ; Santaulá- • article periodiatic, pena el que si cal siiit a rem.
la I, Yates I, Matra i Vela U.
jugar acose preasupacio. Maier, en Un score excessiu. tanntateix.
contra
ria.
remarcar ei que en tots do. sistemes
,
B.
B.
C.:
Santasusagna.
—
Els
Catalitnia
Canvi
tot
i
dies
aq
del
corrent
i
6
de
la
gran
protunditat
En el i erccr Suquer reacciona a parIBARLUCEA I - GOMEZ
Segon: Puig i Anglada (vertnells) els alenianys han imprès llur carácter maig se celebraran a l'Estadi de blont- Encuentra, Rodriguez. Antonio. Llopis. la seca bala, perillosa en tots motir del quart Jume. Masa els «rus
hit. a les 10-1S5
cantra Romero 1 Sarria (blaus).
ordenas 1 disciplinas,
bife els primers Campionats de la Co- Andre, Bullich i Gener; suplents: Bu- meas. sembla produir-se amb cena trets i aconsegueix inquietar seriosaOLAZABAL - GUILLERMO
Dotze aparells volant albura en nie marca dr Barcelona (atusas), sota el se- blich II, Oscar i Cortes.
Tercer: Grau i afassana (vermells)
nerviositat. (Poseer inés aparent que ment alateika. Aquest a ses" que atcontra Benito ¡ Suau (blauel.
mateix pendent i els dos-cents practi- gateas orare de armes: Pes eiiiiuinat ubcontra
F. C. Barcelona: Areoe, Gracia 1. real.)
usa honarablernent el caseta te un
.Malgras to. el nostre defender, anib gue
Quart, Campionat de Cepa: Club sle cants respecaus donarien en el ilustre iie, toa <din/Mari-mies, s.noo metres
Torda, Llavto, Parez, Gracia II, Venresunitant adtuerattima.tenta). 4 (a favor de SuITUARTE - RIMEL!»
un
ritnie
inalt
viu
form
el
jac
fins
pais
l'espectacle
més
lagarrat
1, almenys
Masada Barcelona (vermells) contra
(hm final, ity, metres semifinals, tura, Ramos i Rius; suplents: Carleo,
1444444444~4.44+44+0.11411 Club Maniste (Naire).
nparentriten1. COnft1Sinnart : A l'Escasa 1.50n arinifinals. A les 3'34, 41e la tarda
el Ihrit i suma dos 'mames' mes al
I el quart "set - ja no té histbria
Dominzuez 1 Deuda
sets faene San 5 a 3 de Maier.
de Grunau, i és de sumaar que en qualVe a easer una "repriae -sega,
metres final , llargada final, lo.000
Canadene B. B. C.: Llopard.
CLUB ATAN()
Anote-su unes magniftques talles "set". En ell ist atejka s'imposa
sevol altea escola alemanya, tos es ma- sastres marxa tira!. 400 tatftes 11(3 n 11,
Jimeno Panero. Ventura.
FRONTÓ .NOVETATS
(Pronta Sal i Ombra)
ole i disciplina i el temps inprofita rles elim i natnries, 110 metres talrinrC: 5e11/1- Solee Gante! i Carda; suplents: Ca- del -crack - del Barcelona Muna pre- ment i Su q uer aconsegueix !tomes
cana
neravellosa.
AVUS, Dinfmt
de
bon
mati
fins
la
Ilum
s'acala.
a puntamse un cante.
tue
javelina
final.
Ico
in.
final,
acto
fnlal,,
I leia. Nieto i Sehold.
Primer. a lea mas, de roncare: blas.
E! ',ataje segueix amb gran atenal que hora padria supo metres Ilisos semifinals. Dia 6 de maig.
satab e: resu:iat, dono, de 6-4. 6-0.
Tarda, a 1 1• 41
U. E. de Sants: Fert1 -111de7. Gili.
s ana¡ Anglada (vermells) eantra Pa- • untrarianictit
,
el
desenvolupament
dc
les
Mitaele aprenents da vol cense natar són a le; (a3n del mati: .aleadis elles/Matata-r,acaba aquest encontre que ha
URRACA - UNARIUNO
Zavaleatii, lunilla, Froilaa, Corgés i Derninguez (blaut).
contra
des.
Els
moments
brillante
sovinted'edat
molt
diatanciada:
des
del
tingut fases me« horma. pera que ha
Tics. 8011 metres semifinals, n'aires tés, Ramírez i Calleja .; suplents: Cases. gen.
SOLOIABAI. - CHIQUITO Oh LLLLL A
Setos, a les 8.3o, de concites: Ter- gen
minya
de
divuit
anys
a
l'borne
de
'atapecar
de paca mobilitat degut u ha011 Ire'
quarts
(le
fina!,
pes
final.
.pta
Einemo ¡ Surera.
Hit, • les 10.1111
restre i Remen (vermells) contra EjerA 3 a 3 pren el serrei Artcns, i des- ver-se sanas la lluita al lona de la
ranta-cinc anys, una mica panaut i
tanques final, alçada triple ‚ah final,
QUI
IV - PASAY
Alnistalaree lt. it (''.• Camelles
za
i
Sabadell
(Haus).
pees
d'alternatives
el
guanya.
El
recontra
pista on el vienés ha imposat les
gaire esciis d'exemplars, Une es paseen martell fiuual. 4 per ron final. .a les Suerte, Sänellez, Datas, Abizanda I. sultat di,
AMONEHICTA II - 4AUIHIOUI
Tercer, a les noti, de canear,: Her- unes deit borre volant i traginant apaen aquest momeas 5 jaca caracteristiques del sets ioc (que ea
ras leo stsaif'nsls.
le la larda:
DIllun4 guamo popular., butaca, une
nändez i GaicAn (vermells) contra Al- reas amunt i aval! (has ;n'aletas, anda 3 . 1 a mestes t'asee falta e ata a Ores Gost. Sanehie. 1,ot-ene i afiranla: stt• a 4 favorables al jugador catalä.
mollee
ocasions esa Iluny d'ésser
pamela; entrada oaneral, una peineta.
a • ts 7 Abiranda II. Martl 1 Rasera.
Quan semblava que anal una enmeta i Bailen (blaus).
i espectacular).
Tarda: Chistu I - Quintana III contra
unta gran conformitat i sense demostrar stecale final, Pe() flirtees final, 110 mefi srceioni s te. Sales. Guittard ves1itia final la rosa baile de reeolFornindre - Campos. Hit: Narru
Quite, a lee 413o. Campionat de Co- gaire causament. Per altea halda ele ice', tanques final, peran final, »a,
s aats
quinis- 7 . I fizaro Dagas,
Villar° contra Chiquito Atibes - Beclre's a favor de Maier d'una manera Mateyka-Artens contra Maier-Durall
pa: Club Rase Hospitalet (yermas) alumnes inscrits en els cursos de l'Esdolida UI, OataIla por «Milla
Cual, lo ose-, nrtres !liso; final i
af g ana i Cam p illo: asinlents: Se- franca, el joc s'esdevé toa per maAquesta vegada podem dir que ni
contra Club Atino (blaus).
cola CO tenen Reune per a cap alt:a
too
;
01 111 I alayana. — A. HERNANDEr ntente, els dos contrincante es Ilturen In pluja — que en tenis és un factor
44144
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LA PUBLICITAT

MOD

ELS ESPORTS Anuncis oficials LA
O p— ha tingut proa torea per
el públic de la pista central
e 8arzelona L. T. C.
paaentment bona es prometia un
ea interessant. Val a dir que els
,.: han confirmat el vaticini de la
or rat dels nostres "connaisseurs-.
. parada Matejka-Artens contra
Ier-Durall ha estat una bella para en les jugades de cm:sables hi
, estat en majoria.
Ea mata ha durat exactarnent una
e..
1 :anteres no ha decaigut cap nao3 ,•
'iO r damunt de tots ha destacat
-i/a ció formidable del nostre Maier.
lo 11 jugat amb una intelligencia
„eS vegades vista en ell i amb
elam de mestre veritable.
a ha portat sempre la iniciativa
. Ha imposat el 1-itere accele[.cue II convenia i ha sabut, ultra
lee la mora: del seu conmany
.al. ( que ha jugat amb ben poca
rana , . aprofitan tots els forats que
!'.ee eis contraris per a placer amb
a sistint meravellós els seas trets
leeos.
yate;Ica i Artens formen un bon
Su?.
i. 2 equip acceptable. Per5 no Len
quello elements que sumen en fu7droSe.

aoens, mis dinar-taje, rnès &gil
,e entusiasta troba un terreny proi¡e es aquesta nrodalitat de joc.
llo.e.la. en canvi. si bé no desasees. cs limita a una táctica estree,zelt defensiva des del fons de le
a:a en el seu canmeny es confina
zbé roluntariarnent la majar part
te:rp s.
El partit s'ha resolt en quatrc
lico"»
favorables a :es raquetes catalanes
E. primer ha donat un "score” de
:per als vienesos. Ha estat un set
jtae el Wiener s'ha adjudicat grà,: a :a pobra actuació del nostre
-...Oi. tue no aconsegueix escalfar-se.
E: segon "set", perä, ha estat la
aoie natural i el uretra; a ¡'estere
llsOm. que si fOssim d'aquells que
eessenyes de pilota basca hauriera
- :za:ificar de "sublim -, -genial-,
tercer i quart sets ens han per.f . establir la veritable vàlua dels
szes equipiers. La mateixa xiira
"szores", totalment en consogét vrnb els fets descabdellats dins
tisis s'acosta mis a la nostra opiErttnem que Maier i Durall. entemo. els poden batee set regodee
.t e tas deu. El nostre ioc és mes
:tele el dels vienesos. Tot i que
Dan-. acusa un excés de pes imsugHlant.
El re s eltat total del matee ha estato
14. 6-1. 6-4, 6-2.
sr
enhile sorti rnolt satisfet del
de joc.
Carles SINDREU

EsportsdeXen
::D RUUD SALTA 92
- AMB ESQUIS. — A Ra1 . .a:tica (frontera italiana). on hi
te. dels trampolins més importante
diutnenge hi llagué unes proo .•s Hi acudiren diversos eleu i noruecs. Els tspectadors
rel de quatre mil. Lorensen salta
netres. Sigmund Rund, e9, 1 el seu
ra Finger Rund. 86 i mig.
F oca
concurs, e:s saltalors torna/ sovar el ml"o •ament deis retes ,: tablerts, i fou aleshores eme
¡tez- ln uud arriba a saltar 92 mes.

]'ata cid
AQ1:11STA NIT TINDRÀ LLOC
AL C. N. BARCELONA EL
DARRER FESTIVAL AMB
EL y . V. SCH. MUNCHEN
ataeoa nit, a :es deu en punt,
Cite) Natació Barcelona celebrará
Se U .,. j últint dels encontres cont rae amb el .München, equip que
e. rotival de presentació, celea la nit, tan excellent im.a causar al nombrós públic
a la piscina de l'Escullera
La :Tabinatió del programa da-

del qual sobresurten ¡es
/res .mernacionals de loo meteco
roo metros dors, 100 meteco
er.enirs. zoo metres braça i relleva t per 5o, atuse oblidar l'encont de water-polo, fa pujar de punt
r.teres de les Milites, que inflamen,lament arribaran al seu grau midinteres, ateses les excepcional;
'ers en competencia i solemnitat
j 'atestes festes de Primavera.
E . festival es descabdellarà sota
eguent programa:
100 metres crawl, internacional.
Rappel, Schiebe i Ott;
- .13.: Sahater, Sabata i R. Puig.
tto metres braça, internacional. —

1-1

Manchen: Meier, Lanz i Bauer: Club
Natació Barcelona: Navarro. i S'apee,
del C. N. Terrassa.
roo rnetres crawl, fement, internacional. — Carne Soriano, Salgado.
ROS. Miedel i Nadal.
tan metres braça, social. — Enriqueta Soriano, Herholzeeirner, MariAbraham.
mon, Quema Foliar
400 metres lliure, social. — Cairel,
Lecha. Canela I, Canela II, Brau i
Cabrejas II.
roo metres dore, femení, internacional. — München, Rappel, Ott.
Maier, Lanz. Schiebel i 11. Dex;
C. N. 13.: R. Puig, S. Pares, R. Brull ,
F. Sabater i A. Sabata.
Partit de water-polo internacional.
Equip del Müneen: Bauer. E. Den.
H. Dex, Bscheider, Ott, Rappel.
Meier i Lana. E q uip del C. N. Barcelona: (-muelle, Gamper, Borrae, Palatxi. Brull. R. Jiménez I Garcia.
Corn en el primer feetival, hi haur à
servei extraordinari de tramvies i embarcacions -Gavicetes". aquestes arnb
sortida del Portal de la Pau (Colom).

SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES
DE BARCELONA

que es prorluiren en el terreny de l'Es-

punto! en el partir "eventos Espanyol
de la primera volta. i a conseqüèn-

cia del darrer fall que va emetre rl Comité de la Federació Nacional.
Aquests vint mimas, no cal dir com es
presenten d'interessants.
Tant l'Espanvol con/ el "o yentes es
presentaran arnlie veritables ganes de ferse amh la partida pe ele s ituaria per a
adiudicar-se el primer lloc del set
grup.
Segons tenim entes. en el terroso' del
Badalona han promès troherase el mes
flarit del nostre basquee començant per
elements del Collegi d'Arbitres i arahant per elements de les Federacinns CaPlana i Nacional, els guate volen 5Al eRInit72, encara 171,'S la finalització d'una
'sortida que res ha d., donar clara
sie q ui ostertara engrano el tito! de
,- , mnió de Catalimya de la primera DiLa p artirla comeneara a les onze en
punt del metí.

ENCONTRES AMISTOSOS
Per a aquest mati, hi ha anunciats
aquests des encontres, que mes avall deEN EL FESTIVAL D'HOMENAT- tallem, i que per la igualtat de torees
GE A ENRIC GRANADOS FO- existent prometen éster força interesREN BATUTS DOS RECORDS cante i presenciats per nombrós míD'ESPANYA
blie.
A les once: U. E. de Cornella conDivendres a la tarda tingue lloe a
Madrid, a la piscina de "La Isla", el tra B. B. Montserrat.
Penya Coratge - Atlas B. C.
festival organitzat pel Canee Club
ROLAND
en homenatge al seu entrenador, Enric Granados. cont a prova de simpatia i reconeixement per la grast
tasca que realitza en pro de la nataci0
i del seu club. Els nedadors que hi
NOTA DEI, COMITE DE LA
participaran, la majoria dels
han estat forjats per la mi mestra U. V. E. — Aquest Comité posa a code Granados, cooperaren ami) tot neixement dels corredors nosseidors
entusiasme a :a major esplendor de llicencia que rúnica cursa autoritzada
l'homenatge fent que el festival as- per a avui, diumenge. dia 8, is la pie
celebrará la Penya Ciclista Bonarista,
soli s un eran exit esportiu.
En els seus resultats trobem que de Manresa. per a principiants, la qual
foren hatuts dos récords ¿'Espanya: llagué d'ésser ajornada.
el de Roo metres relleus 4 P er 2M.
EL CIRCUIT DE 3.52 QUILOi el del too metres braga de pit.
METRES. — Per a aquesta cursa, que
El primer fou batut per l'enuip tor- .rganitza el Centre Ciclista E. Sanes.
nan; roer Flores, Valdés. Garcia-Acos- la qual ha d'efectuar-se el dia 22, s'han
ti i Ruiz Vilar. El deixaren establert rehut fins ara trenta inscripcions.
en to minuts. 16 segons i 5 dècimes
El C. C. E. Satis recorda que en cas
(l'antic récord el detentara un equip d'arribada en escamo! tense que sigui
català amb 10 minuts i 17 segons.
possible al jutge de precisar les posiEl segon ha estat novament Del citas, la classificació s'efectuará per orMora: el seu autor. Dr minut i 24 se- dre de dorsal.
goles que detentara el récord dels
roo metres braza de pit. ei rehaixä
PROLES SOCIALS DE L'ESa e minut. 23 segons i vuit fléchales. PORT CICLISTA CATALA. —
En terminar el festival, el Canoé Aquesta entitat ens assabenta que ha
Club féu ofrena a Enric Granado; antillat la dispesiciO que aqtleSte5 pred'un diploma i una medalla. com a ves fosen puntuables por al Campionat
record de la ¿jada.
Social per no éster ¡Trines en l'actual
reglarrentació de la U. V.
L'Esport Ciclista Catalá, per tal de
garantir l'actuació dels socia en les proves de 50 i loo quilemietres, ha pres
Campionat Femení organit- l'acord de no autoritzar la participació
en
el Campionat Social sinó als socia
zat per "L'Opinió"
que hagin participat en una d'aquestes
dues proves.
AV/O!. DIUMENGE. LA DARRERA
TORNADA DE LA PRIMERA VOLTROFEU MASFERRER. PROBAEMOCIONANT ATLAS- BLE INSCRIPCIO DE CARDONA I
TA
FEMENI A 1 FE- ESCURIET.—Els corredors fiat ara
BARCELONA
MENI B
inscrits per disputar el Troten MasferAquesta tarda, al terreny del Laieti. rer, anunciat per al 15 del corrent sobre
que és on es juga aquest Campionat or- setze voltes al recinte del Parc de Montganitzat per "L'Opinió - , amIa tota segu- juic, son els següents: 1, Joan Plans,
retat es veura ple d'espectadors. com ja Barcelona, prof., U. E. Sans; 2, Vicenç
Bachero, de Barcelona, prof., U. E.
és costura/.
Dele dos encontres anunciats no podem Sans; 3, Antoni Destrieux, de Málaga,
dir que nhi hagi cap de sensacional, indep., print categ., U. E. Sane; 4, Joaperä també hem d'afirmar que tots dos. quim Tudela, d'Hospitalet, id. id., U. E.
cadascú pel lloc que ocupa en la classi- Sans ; 5, Jaume Pagés. de Granollers,
ficació, es presenten notablement inte- ídem, U. E. Sane; 6, Francesc Paya., de
ressants.
Sant Adriá, id. id a U. E. Sane; 7, .AnEn primer lloc, el Barcelona - Atlas leen Andrés Sancho, d'Hospitalet, indep.,
es preveu nealt Igualat, ja que si be en seg. categ.; 8, Remen Vuldi, de Barceanteriors jornades perdiera dir que el P ri lona, id. id.. U. E. Sans; 9. Josep Fi-mersnahlpoiumescabd sa' de Martorell, id. id., U. E. Sans;
técnica , les darreres actuaciens de les lo, Antoni Prier, de Narbona. indep..
ne nes blau-grana ens han fet canviar ¡mina categ.; /1, Josep Blanco, de Barde criteri, i, en conseqüencia. considerar celona, indep., quarta categ.; 12, Gaeuna mis palesa anivellacid de torees.
th Baños, de Barcelona, id. íd.; 13, Lluís
Amb tnt i aixfa, perä, oreietn que 1.5!- ‚talent, de Barcelona, id., prim. categ.;
las se sabra ter arrah els dos PlIntS . 1 s i 14. X. X., professional; 15, X. X., id.
en liste nrivilegiat, a fi de po--tuarse
La fábrica Orhea, d'Eihar, no obstant
der esperar la serna volta amb bona disputar-se el dia 14 una gran cursa a
perspectiva. i amb tota tranquillitat.
Eibar, no vol ornetre la sera adhesió a la
L'altra partida, la que acararà eis dos cursa Trotes.: Masferrer, i ha teiegrafiat
enuips del Femeni. tot i preveient la la U. E. Sans dient que gestiona la
diferancia ben clara de classe que exie- participació de Cardona i Escuriet. Són
teix entre un i altre, l'entusiasme que els dos 'loes que figuren asnb X.
pmen en la Ilefta es jegadores del B
Els premis que es concedeixen en
quan s'han d'acerar amb les de l'A, fa aquesta cursa, el recorregut total de la
que rma partida que damunt el super
qual és de seixanta quilòmetres, eón els
Presenta tense interés, l'adquireixi pel següents:
sol fet d'imaginar-nos que les recenClassificació general: 1, goo pessetes
vistes ynldran demostrar que tumbé en
una artística placa d'argent donatiu de
sa‘erl.
Narcis Masferrer; 2, 300 pessetes ; 3.
En conjunt, la jornada, per?) ron/ diem 200; 4, 125; 5, 75; t.,
50; 7, 30; 8, 2.);
mee amunt. no es presenta de vida o 9, to; lo, 0 pessetes.
mort per a cap de les centendents, peró
Classificació especial independents (gasi prou interessant perquè els admirar3o, roo, 75, 50, 30, zo, lO i ro
dor, del ha s quet femeni es donin em- rantia):
pessetes.
terreny del carrer
nlaearnent en
Com que fino a aquesta data solament
Vilademat.
Fis encontres s her els seeñents:
Femeni A - remen; B.
Atlas - Barcelona.

Basquetbol

CAMPIONAT DF. CATALUNYA
PRIMERA DIVISTO. PRIMER
CRUP
Com ja raen informar ele nnstres
tors. aten, al terreny de la U, G. ele
Badalona s'hau de lugar el: vint minute
que resten a celebran de la partida
que fou suspesa en virtut dels incidents

E la NIUS

COMPLEIX EL QUE PROMET
F.xaminat el vostre cas amb cura, us direm francament si la
'Istra hernia té rernei, i us acate sellarem el inodel "HERNIES"
//e exactament necessiteu per a veure-us alliberat de tot perill;
t er volem tenir mit amb cada ele ene, per tal que transmeti el seu
tat usiasme a altres persones. Aqu esta és la base del nostre prestigi
Poiessional.
Per poques P essetes niés que les T'e haveu despee en un braguer
qUa lSeVO: leo construirem exprese arnent per a vós un invisible i
Ilanger "HERNIUS" , que cómo dament us retindra i impedirá el
trei xement de la sosera hernia fins a la total desaparició.
IMPORTANT. — De lt al to de cada mes, el nostre "Servei
Her nidleg" visitara grartliremen/ els nostres apreciats cliente a fi
de ,gilar Ilur hernia, i fa. també gratuitament, ele retocaments que
Cal euin a l'aparen, a mesura que l'hit-Me es va modifieant.
V isita gratis fans els dies.
O0 I 1 de 4 a g . Feetine eje en a
HERNIUS I
GABINET ORTOPEDIC
VENÇ TOTES
"HERNIUS"
LES
R ambla de Catalun y a, 34, Le
HERNIES
T etan 14345. BARCELONA

Els cupons número 48 de les
Obligacions 4 per 100 Serie A:
número 34 de les Obligacions
5 per 1 nO segona Serie A; i
número 30 de les Obligacions
5 per 100 tercera Serie A, vencedors a 15 d'abril corrent, es
pagaran a partir de l'esmentada
data, deduits els onpostos
a lee oficines de la Societat AWataima
Passeig
Griacia,
Barcelona, '7 d'abril de lee i.Per la Societat General d'Aigues
de Barcelona. — La Direeetó.
SOCIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A. E.
AVIS BECTIFICATIU
Es posa a coneixement deis
senyors accionistes que la junta
general ordinäria d'aquesta
cietat tindr à lloc el dia 29 del
mes que sana, a llora i lloc indicals, i no el dia 30 com, per
errada, ha estat antinciat.
Barcelona, 8 d'abril de 19 3 4.—
Per acord del C. d'A.. el er,r1Seller
53erretari. Jaume de Semir.

ANGINES
RONQUERA

REFREDATS
GRIP

1 Eli TEMPS S'EPIDEMIA
PASTILLES DE

a•Pp elige
. Mgeb`I'
„

figura inscrit com a equi P el de la U. E.
Sants (el troica és destinat al club guamador per equipe de tres corredors
cls organitzadors fan avinent que dimarts. a les tres de la tarda. quedará
tancada la inscripció a drets senzills,
prevenint que s i en aquesta data persisteix encara la indiferencia o iedecisió
de corredors de categoria 5 de clubs, es
reserven el dret de fe, la cursa per int•itació. variant radicalmen la disribuci9
de premie. Aquest avis obeeix a la necessitat de saber a que atenir-se respecte
a impressiä de cartells i altre material
de propaganda.
Con/ que són molts els corredors principiante j de quarta cate goria que de P o
-sarpemiclaqustornplirien räpidament les llistes, com errecei en la cursa "Bambú - , 1, eis imprabable una solució respectant els corredors inscrits dimarts i oferiet una Ilista
de prernis per a principiante i quarta
categoría eis substitució deis altres

Models de primavera
Aquesta temporada la moda no ha
sofert gratas variacions. Nomes les
minigues i la linia de musties &han
modificat a fons. Precisament, perä.
són a Mieste els dos elements que més
caràcter donen a la silueta. En conseqüència, apareix aquesta molt diferent. malgrat conservar gairehé la
mateixa linia general.
Aquelles manigues enfariegades —
les mánigues gigot. les manigues glohus. les mànigues fanal, les plegados
de diverses metieres i tantes altres
formes arb:träries que sense cap mirament podem <melificar d'estramb9tiques— desapareixen totalmert i dci-

xen lloc a la màniga cenyida que insinua la llena pura del bree tau, i a la
unja de muscles neta, normal, que
és la mes harrnoniosa.
Shiaparelli ruante encara alguns
muscles eixamplats, però sense gran
exageració.
En Molyneux predomina la màniga
reglan abs vestís; de dia. En vestits
de nit presenta sena combinació forza
original de "kimono" al davant — cos
alt drapejat i "fichat” al darrera.
En totes les grans colleccions els
abrics tres guares ocupen lloc d'honor. Es veuen conjunte per a totes
les hores del dia a base de l'abric tres

quarts de diferent genere i eón/Ple.
xitat d'execució segons hagi d'acornpanyar el senzill vestit de metí o el
treballat vestit de tarda.
Domina la tonina "kimono" cense
cola ben sovint amb un gran llaç ran
de coll per tot adornament. També
la forma reglan s'empra avui en ',elles realitzacions d'aquesta mena
d'abrics.
Aquestes dues formes —"raglan" 1
"kimono"— tenen també avui molta
aplicació en conjunts homogenis: tal.
dila i jaqueta, vestits sencers i bru.
ses de diversissimes formes.
V. D.

La T. S. F.

jor part de l'energia total europea, o
sigui, 1.563 Kata A:enrama disposa de
27 emissores amb una potencia total
de 404 Kw. Anglaterra té menys estacione, 18, però disposa d'una major
potencia, a saber 500 Kw. Quant al
nombre total d'emissores, Suecia ve
en segon lloc. o sigui immediatament
després de Rússia, pene en canri les
seves estacions sois tenen, en la mejor
part dels casos, importancia corra a
emissores locals. de manera que la
potencia total d'aquest país no sobrepassa de 122 Kw. Italia compta
emissores amb una potencia total de
170 Kw. A Txecoslovaquia hi ha 6
estacions anib una energia total de
184 Kw. A Polänia, 7 transmissores
amb 17o Ktv. Heus an i gulna era la
distribució entre les diferents parta
del món:
Europa. 277 estacions; 4.037 Kw.
America del Nord i Central, 88
estacions; 856 Kvc,
Asia, 43 estacione; 291 Kw.
América del Sud, 133 estacions;
131 Kv:,
Occania, 188 estacione; 66
Africa, 11 estacione; 40 Itiw.
Aquestes són les xilres anotades a
finals de 1932, les quals mentrestant
han canviat molt. Rüssia construeix
estaciono gegantines. L'arranjament
de la gran xarxa de la radiofonia francesa avanea ràpidament. Tenim curiositat per conaixer les xifres que
ens portara l'any 1933.

el sector de tres conductors de
3 X 2.20 V ., 42 periodes, al qual les
lampares estan connectades.
A mes, el "Ponte del Littorio",
pont celebre entre Venecia u Mestre,
ha rebut una iHuminació d'assaig amb
Lampares de sodi. Les lampares "Philora" emprades són ele 300 vatis cada
una i funcionen en corrent trifisic.

NOTICIARI DE RADIO
LA RADIO PACIFISTA
im escriptor trances molt conegut

Ira dit que la radio és el paci4sta per
excellencia. Quast en una familia, els
membres no tener res P e r dir- se , 0 si,
per casualitat, volen dir-se massa
coses. aleshores intervé la radio en el
moment mes oportú, i la disputa que
eslava a punt d'esclatar s'evita. La
radio ha evitat ja formes querelles. Na
E ha dubte que la gent s'agafaria
molt dels cabello. tant iigurativament
com en sentit propi, si en el 1/101I/eIlt
CLUB DE MAR.—Estant anuncia- oportú Roma no transmetés bella milda per al vinen t mes les regates per a siza, o si Viena no difongués un vals
la copa Primavera i desitjós el Club de tan encisador.
Mar de poder presentar en aquesta re gle
LA T. S. F. EN XIFRES
-taunborepsció,hanvot
.A finals le 1932, o sigui, en un peper a avui la primera elitninatória de rinde de quasi deu anys, el nombre
iols a guatee bogadors, que comeneara d'estacions emissores de radiodifusió
a les 10.30 del metí amb un recorregut a tot el món era de 1.444, la potencia
total de les emals surnava 6.422 Kw•
de 2.ono metres ten s e virada.
Un any abans es comptaven 14 1 emisDurant aquestes provee t indran tamicé sores menys, peró l'energia total sols
lInc
les de classifieaci6 de bogadors de era de 2.000 Kw, roe mis o menys.
fol. Aquestes proves seran fetes ame, un Durant aquest any l'augment de
ésser,
tra j ecte de 1.000 metres i amb una vi- l'energia fou, dones, menor,elper
no el nombre d'estacions que augrada,
menta, sin0 la sera potencia.
El mejor nombre d'emissores és
a l'América del Nord i a l'América
Central; en canvi la mayor part de
l'energia total és a Europa. L'AmeFABRICA DE
rica del Nord i l'América Central juntes posseeixen 849 estacione d'una
potencia total de 1.856 Kw o mesure
que Europa sois posseeix 270 estacimas, perä que juntes representen no
res menys que 44.037 KW.
Durant l'any 1931, el nombre total
CLAVAOUERA
de les emissores europees sois augRonda de la UnlversItat, 22,
menta amb 8, perä l'increment de
l'energia total fou de 1.500 KW.
principal, tocant a la Playa
Entre els paisos europeus, Rússia
de Catalunya.
está a l'avantguarda, car no té menys
de 67 emissores elle acaparen la ma-
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Programes europeos
selectes
DIA

18'30.—Londres, 2Ifilsica
lar.

2030. — Parta P. 1'. 1'. -Mea
curé ehez les riches - , de Larde
i Chaine, segons Cdement Vau-i
tel.
20'30.—Daventry. Recital dore
pote.
IL.LUMINACIO AMB LAMPA2045.— Rädlo Parle. Vetllada
RES AL SODI A ITALIA
de varietés.
Recentment, la Viole Centena de
2015.—Poste Pacisteis. Mutile.;
Mita, via important de comunicació,
en la qual desemboquen els carrera hall.
de Como, Monza i Stresa, ha estat
22'011.—Londres. Concert sj111.
dotada d'una illuminació arnb lampa- fónic.
res "Philora" Philips de sodi.
La inetallacie, compren zoo lampaDIA
res per a :arrear altern de roo vats
2000. — Rädlo Parle. Música
del mateix tipus que les lampares em- de ii mbra
prades en el túnel sota l'Escalda a
Anvers.
20 ' 30.—Paris P. T. T. "La reiLes deus de llora catan dispo- na Topare", de Y. Maese,
sudes simetricarnent a cada costat
20'10.— Poste Parisien. Maja
de la via, a una distancia reciproca
de 24 nr. Tres suhestacions alimenten hora d'humor.

Malalties
de
l'Orina
es guareixen definitivament amb el
Jugo de Plantas Boston

Les Velles

Les diverses malalties que deriven de les ViP9 eurirsìsmie edre molt freqüents, niolt molestoses, dc regadas de llarga
durada i en la majarlo dels casos persegueixen l'individu durant tota la seva vida, fea nocessäties intervencions quirúrgiques mes d'una vegada. El JUGO DE PLANTAS BOSTON e‘ita en la inajoria d'elles arribar a tal extrem.
En ele catarros aguts i crònics a la veixiga; atienes, mal sic pedra i orina tarbols; inflamacions agudes ¡ tróniques,
estretors de le uretra; blenorragia aguda o crónica; gota militar; inflamació de la próstata; retenció de l'orina i neeesBitat freqüent anormal d'orinar; dolor de ronyons 1 baix ventre, etc., els resultats @ton sorprenerds i inesperats.
Recomanem amb molt d'Interes que sigui Ilegit el ninit interessant opuscle "Un remedio que oura", de Boston, que
trametra gratis a qui el tg ollieiti el Laboratorl FarmacOutic del Dr. VIladot, Consell de Cent, 303.—Barcelona.
DIPOSITARI PER A ESPANY:A: SEOALA, RAMBLA DE LES FLORA, 14. — BARCELONA
De venda a lotee les brines farrnacios i a Especifico Pelnvo, 56; Vilar, Laietana, 50; Pelai Rubió, Piad»,
de Macla, 13. — A Madrid: tlittatso, Arenal, 2. —Valencia: FarM4ein Omitir; Rublh, Playa Mercal; Gorostegul, Plaça
Mereat. — Saragiissa: Itived i Choliz, Drogueria. — Bilbao; Harandiaran 1 Cia., Drogueria.—Sevilla: Francisco Gil, Farmacia del Globo.
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LA PUBLICITAT

Diumeiigri,

ESPECTACLES
TEATRE COMIC
REVISTES

As-ui,

diumenge. larda, a les 4'15: ¡VIVA LA COTORRA! I

GRAN TEATRE DEL LICEU La camisa de la Pompadour
Pestes de primavera. Injous, dia 12: es-

Nit, a les 1015: LA CAMISA DE LA
trena de 153pera del mestre G111. 1611 AMAIA. POMPADOUR. remaras,
ntt, estrena de
lii prenen part Porteó Euako Abesbatta, LAS PEPONAS, de Ligero l Povedo I mesels espatadanzails 1 IxistolarIs de Sani
tre Luna
bebeettä, que formen un complot de 200
exeruantS. Continua obert l'abonament.
Dijous, nit, l' Opera NIMIA. Dissabte, tarda: FESTIVAL •118CO-CATALA, per l'Orlen GUAM, l'Orlen Bulbo Abesbatza
Banda Municipal. D'amanse, tarcia: MAMA,
OLYMPIA

CIRC EQÜESTRE

TEATRE ROMEA
Talaren 19501
A lee 3 . 30. a les 6 1 a les 10'10, 184,
185 188 reprecentariens de EL DIVINO
IMPACIENTE, de Jame M. Peman, g randiós olor« d'interpretadó per Ricardo
Calvo, Alfonso Mullo:, ~imito Iglesias.
Majestuosa representarle.. amb escenografia de Burmann. Vegeu aquesta obra que
reunen els millors valore de l'escena espanyola. Deml, a les 510 I a les 1015:
EL DIVINO IMPACIENTE.

TEATRE NOVETATS

Companyia lirios LLUIS CALVO
Tarda, a les 330. Colossal programa
5 grans artes finco, 5
BOHEMIOS

per Cecilia Guberi 1 FranCISCO
Godayol
LA ALEGROS DE LA HUERTA

per Teresa Planes I Antoni 311ms
LA PARRANDA

formidable creació del eolossal dwo

MARCOS REDONDO

arnb Planes. Avellf, Tejada. Palacios,
Baraja. etc. ;en. a les 945:
BOHEMIOS

per Cerilla Gubert

Antoni Miras

LA PARRANDA

per Marcos Redondo els altres arlisies Ile a larda. Denla tarda: LA
DOLOROSA 1 EL CANTAR DEL
ARRIERO. Ni!. cae mil del meso o j
Serrano: LOS DE ARAGoN, LA DOLOROSA LOS CLAVELES. Anal: !.

LA CHULAPONA
LA

de ara/adiós exit al Teatro Calderón. 1
de Madrid

TEATRE POLIORAMA

Eran Companyia de Comedias COmIques
LUPE RIVAS CACHO
Aval, a les 11 de: mil, recital de baile
cläesics. de (anclar i espanyols, per Entino
31aleras. Pianista, Diana Pey. Guitarrista,
Mtquel Borrull. Tarda, a 244 de 4: CLOTI,
LA CORREDORA. A les 6, espec.al, 1 nit,
a 1/4 d • 11: AQUI ESTA MI MUJER. Decores de cada fume', 11 de frota Bombona., mejicanos, per Lupe Riv p Cacho. nema larda. popular: CLOTI, LA CORREDORA; nit: AQUI ESTA MI MUJER.

TEATRE BARCELONA
•

Companyia de Comedia
Irene López Heredia

Aval, diumenge, tarda, a un quart de
nit. a un quart 01 I: colossal
Irlotuf de la romedla de Serrano
Anguila

EL RIO DORMIDO

Dama. deluns. tarda I Mi:
EL RIO DORMIDO
tomarlo, nit, e s trena d" l'obra de
ilnslgne Benavente
EL PAN COMIDO EN LA MANO

Telefon 34040. Aval, diumenge, tarda, a
dos quarts de clac; oil. a les 10, amb
selecta 1 sariat superespectacle Internacional de pritnerissim ordre, en el (mal prenen part 24 atraccions noves a E spanya 1
Integrades per 64 artistas, que formen el
programa monstre,
MORENOS, modern styl Jongleurs
4 OLGA STATIS, 4, els asos de la perca,
vedettes al Winter Garden de Badila
3 DARVILS, 9, bellissImes acróbates con.
torsionistes del Ciegue Medran()
CHRISTIANIS, 5, meravellosos saltadors
a la baScunt
9 CHOG - WONG, 9, la millor troupe
japonesa d'Europa, procedents del "l'alladium". de Londres
A Pura!, • plum!
GERMANS DIAZ
is asas de la grada, els millors clowns de
6e0Ca. Novetat original
L'ELEFANT-REVUE, del capita Wald. orlginals 1 divertits lenes
3 ZENGANOS, 3, les Huernes•vivents
7 OLIVIERS, 7, original Molina escandinava
4 KADEX. 4, emoclonant arte aeri
BOINDEN-GARDEN, ele elrlistes cómicoburlescos de I''Empine'', I
AUSSIE, EL CANGUR ROZADOR, atraerld
esportiva que veurä 1 aplaudlrä lot Barcelona, número de grandlOs g el( a Europa
Amèrica

Director de pista: 31. Serrano. Augustos

Ile soirée; !ola. Antonio, Miguel, Silva I
Toni. Orq uestra del Sindical Musical de

Catalunya, dirigida riel nuestro Javalny.
L'empresa de l'Olympla acIvertelz al publIc
a pesar de renerme pressupost d'a•
quest superespectacle internacional realran els popularissims oreas de 3 pessetes
la butaca I 1 pesseta l'entrada general.
Es despatxa a compra/Parla I als centres
de localitats de la Plaea de Catalunya 1
del Carrer d'Aidana. 12
Cada nit, grano funcions
que

d'Altotas Roma I música del n'asee Sunyer.
1 50 VeSlitS huso de la rasa Carol and
Marx', 11 deroracions noves de Balee,
Lluis I Huye. Bailable! de Roberto. Gel!,
jazz, planos
Es despatxa a tots els centres de locali:als

d'anlleIpacld

Nota: Aquesta pelilellla nn es preJertara a cap mes Sale. de Barcelona
durant la present temporada

PUBLI

CINEMA

Matinal, a les 11, / pta. Tarda, 3 30, 1 ri
numerarla, 2 • 2e ami: impera. CURIOSITATS MUNDIALS, FAMILIA D'ANIMALS,
61616- 11111(allal NOTICIARIS FOX SONORS,
ni-dictes d'Espanya 1 imernarionalS. POMPOSA DESFILADA A L'INDIA i SECRETOS.
Ni!, de 030 a 1 matinada, sama(' continua, 1 pta.

El cantar del arriero

pe: divo Eduard Bello, ele. NO, a les in

SALONS CINAES

Pamela de Gracia. 23 - Teif. 133E2
Aval, a les 11, matinal. a 2 Mes.:
a les 330. sessió l'ami/lar, a polis
populars. 250 otee.; a les 6, sessid
remito. I nit. a les 10: l'esdevenlinen1 me.9 gran de la ieniporada

Doña Francisquita

Nota. — Les taquillas estaran obertes cada dla, d'onze a una , per a
d e sPaloar lor alltats amb cine dies
d'anticipació sense cap red...rae

I I mal( I continua 330 tarda: "El rey dr
la pista". -Catalina de Rusia", Douglas
Faithanks, jr. NIt: "Anny y los carteros''.
Denla: "Su fillima pelea", en espanyol
RECULE-1110R
11 mal! I continua 330 tarda: "El rey
de la pista". -catalina de Duela", Douglas
Fairtanks, Jr.
"El caballero". Dama:
"Su 011Ima pelea'', en espanyol
MIRI A
Continua 3'20 tarda: "La propia culpa".
-El diluvio'', Peggy Shannon. NIt: "La
mrloclia de la vida". Dilluns: "Barrio
chino"
ORAN TRAMPEE COMTAL
10'45 mati 1 continua 330 tarda: "La propia. culpa". "El diluvio",
Shannon.
Nit: "El capitan de corbeta". Dilluns:
"Barrio chino"
10'13 mati 1 continua 330 tarda: "Se
necesita un rival". "El túnel". Califa. Nit:
-La novia de Esencia". Demä: "Chofer
en faldas'', en espanyol
BOYAL
10'45 ma/I I la:minina '430 tarda: "5e necesita Im rival". "El túnel". Dibulgas.
Nit: "Audiencia Imperial". Demä: "Chofer
con faldas", CII espanyol
BOHEMIA
1045 mal. 1 continua 3'30 larda: "Dos
buenos camaradas". "Mancebo da botita"
I Cómica. Nit: -Rancho lenamila". Detnä. "La mundana", en espanyol
PEDRO

PADDY

Continua 330 tarda: "Dos buenos carna•
radas". "Mancebo de botica" I Cimera.
Nit: -Rancho Dinandla". Demä: "Lo mundana'', en espauyol

VUELAN MIS CANCIONES

Continua 330 tarda: El diri gible", "Susana tiene un secreto", en espanyol

DIANA

ALIANZA

Companyia

Demä, diumenge, dia S, a les cinc
de la tarda:

continua 330 tarda: "Las grandes tragedias mundiale". "Héroe o cobarde".
"15. 0, S. Iceberg"
SALO COMTAL
continua 330 tarda: -11;5 entrado un fotógrafo". ..Su Unida ',cado" I Cómica
RECREU
Liarla. 118 - Teiäfon 51222
330 tarda: "Las grandes traAvul, die:remar, matinal, a h's 1; tarda, Continua
gedias
mundiales".
"Amor, honor y caa les 4, i numerada a les 6; nit, a les 10: nandulas". -E/ hombre
invisible", en
la preciosa opereta
espanyol. Cómica

WIEE11201P01-

Isabel Cortés El diamante
Vda. Pujol
Orlow
Concerts
per Liane Hall 1 Isan PetrnclIch
Es despatxen loralitals per a la 5ec510
numerada

d'Avelf Artfs

Diana deluns, a I, in 1111:
PALAU MUSICA CATALANA
51 In cantan iu austriaca

LOTTE SCHOENE

CINEMA ESPLAI

CORSEGA, entre Muntaner I Anbau
REVISTA PARAMOUNT, ENTRE FISRAS u6_6M1C016

C014.11itEl010

LA CANCION DEL SOL
pel gran tenor lauri Vote'. La superproduccld Paramount

! .155autletsa i'd a , nd iut e. s .501.7200i _fis,:

aRIE;13ST"A
PARAMOUNT. ALIAS LA CONDESA,
amb Iiison Skipworth, George Raft
1 Itichard Bennet, COCKTAIL MUSICAL, unb Ring Crost.5•, Jack Oakie I
Judith Allen. Dos film Paramount.

111003 EN 111 liN6ih1k
" evo)‘.,7ic LJ'f,1
r

n•=1,

...n•n•n•n•••

Al pialan: Frito Swelg
Schubert - 31 endelssi 011 . s,-humana
- Verall
lierlioz -

En maig, dia 10
11111ra arIllarió

del l'amó;

Cor de Cossacs del Don

Dirigit per Sarga Jaroff
En tramitad& un altre Importantisslm
Solari d'Associarió de
C6.616C6 .6111661/1619
Cultura Musical: Claris, 43 , 1er.. 2.•

Esports
xMMIntr..M..eW<MMO....,1,1n1

A P O L• L O

CINE RAMBLAS

.4^1444enfri

Rambla del Centre, 95 - Telf. 18872
Avol, NATURAL
REVISTA PARAMOUNT
per Magda Scbtrelder

LA GLORIO8A

Aval. mallnal, a les 11 Iloralitats única,
2 pres.,. larda, de 230 a 040. I a les
6 numerada; nit, a les 10:
Gran ton de llenry Holland en el merare.
1163 film

LA GLORIOSA

FELIPE DERBLAY

TEATRE CATALA
Companyla muelan:.
Primera &atrita: ASSUMPCIO CASALS
Primer actor I director: JOSEP CLAPERA
Aval. diem/nace, a 16 1 tarda;
LA LLUNA DE MEL I
l'obra de les graos ovaclons
Nit, a les lea, 1 sempre:
L'esit dais exila
Dillens larda. a me 5,
La mimen pesysress

Las Telefonistas

Vuelan mis canciones

debelosa opereta, per Marta Eggerth
(SessId continua)

aMb Gaby liarlas'
Es clespatiza per a la sessió numerada
El tarda

Valencia, 2118-291
Teléfon 72938
Aval, dinmenee, larda, a les 4 . 40, seesió
única numerada, I nit, a dos quarts da 10,
ECLAIR JOURNAL
NADANDO EN SECO

VIES URINARIES
Prou de sofrIr Inatilment d'aquestes m'al•Jes, gracias •I mermen"s deecobrIment del*

hilitimfili (1/1 Or.
(P urgaVies urinàries Blenorragia
en
lea;
sues m arufeslaclons: cions,
uretritis, prostulthi,
orquitle, Palillo, gota n'OIL?, etc., de llame,
relama, vaglnitie, m.tritis, uretritie, alaUD., empala,
pie, e le-, de la
Per
m'Aniones i rearte quee salen, guareaen aviarlim
I radicalment ambdona
ele Capita del elector /Mime. Els malalte es Saarellen per elle sola, sanee In/accione,
n1 rental*, nt aplIcaclons de sondea 1 bugles, elf., g ap perIllds somera I qlte
necessiten la presencia del IR tse 1 (cinglo no "assabenta de la costra malaltia.
venda: 880 PaSalltell cape
(avariosis), amen" n'olmo, Picares CarlImpureses la sang s'''"•
coses (llague" de les
Pum:1~ secreta.
iotas, ep itomes, soné, urticaria, ate., ~Bes quecam.e•s),
per causa hemors,
' as u InfeiTions de vi sane, per coinlquea I rebelo que‚en
Mguln. es mi ireisen
uta zueb les Pindoiel de p uratives del Dr. Solera, que són la en...B e be/0 depara/o/a ideal i part e m, erome
amen re g enerant la la renacen, pigmenten zotes lea enarena de Pateare/me 1 fomenten la sutil', resolent en
sor teme lotes :es úlceres, llagues, grans, fortineula supurarle de lea
mocosas. Caiguda del caben, inramaclons en g eneral, etc., quedan. la Peil
neta 1 re geherada el rabel' tri . lant I eepes. I no dalia en Por ganisme *enlata del passat Venda: Seo ¡Meseta' Rasad.
(manca de vigor sexual), pollucions,
Debilitat nerviosa Impotencia
nocturna, espermatorrea cpereues seminals).
Cansafnent mental, pardea de mamaria, maidegap, vertlgens,
debiliten muscular, Miga corporal, tremolore, PalPitaclona, trastorna nervioso" de te dora
1 lotes les manita...Fu-lona de la Neur p tania o esgolament nervIrls, per crnnles I rebele que nimen, ea gnarelsen aviar 1 radlcalment amb el» Papabenate potencia,' Gel Dr. nolvre. )141 Que Un meilicarneci se, un Mimen%
menda: e• cere al., medalla 1 tot el sistema nereida, Indica!" especialment
an enea ata de la jeventut per tota mena d'ezressos (valle sena° mesh
per revirerar Integrament toles lea funciona I conservar fina a Pestrems
yenes* San» violentar l'organisme, el vigor panal Dropi de Pedal. Vende,
SIO0 pomelo" flameo.
AAAAA A LES PRINCIPALS FARMACIES D' AAAAA Yll. PORTUGAL
1 AMERICA
roto ela paciente de lea V/89 del/Metes n debiliten neremen odre
Datit-se I trametent 0'50 pemetes en MICOS per al trampee e
N'Iolnee Laboratorl Mutua, correr Ter, 16, tolefOn 507E1, retiran
tralla un Illbre expliestlu sobre l'origen, desenrotliament. marta
MADI 1 ruariment traque/tea malalt/ea.

I

ES EL MILLOR SETMANARI CATALA
Preu: 30 cèntims

Programes d'avui MUSEUS
TEATRES
Tarda I nit: "La gloriosa".
Barçi
eloona. — Tarda 1 MI: "El rlo der .
nd
Cómic. — Tarda I rati "La eamIsa de fa
Pompadour".
Ch.' "lametones. — Tarda 1 ntt:
son" I "Satanela".
Espanyol. — Tarda 1 rift: "El re! fa /rehalls forçats".
Non. — Tarda: "La Iemp,tad" 1 "El
eantar del arriero"; nit: -La dolorosa"
I "La virgen tfilarerla".
Novetats. — Tarda: -Bohemios", "La aleada de la huerla" I "La parranda";
MI: Bohemios" I "La parranda".
Olympia. — Clr ennestre.
PoIlorama. — Tarda, 330: "Clon, /a cerradora"; a les 6. I nit, a les 10'15:
" enirtuet , eistä ml mujer".
c¡A
Romea. — Tarda 1 nit: "E/ divino !meaApean. —

FUTBOL A LES CORTS
Diumenge, 8, a les guarra,
Sensacional partit de
campionat d'Espanya

B
E TI S
B ARCELONA

CINEMES
Actualitats. — Reportatges d'actualitat.
Ambrica. — "Dos corazones y un latido",
"Los hijos de /os gangsters". "Los enaAreonr es,de—
1 b2sYq0u, e ill u y"Sella g" ,r 'P. 2Cprri
05,1" 1 "La flor de Ilaway".
Arnau. — "Adiós a 1:15 armas", "311 deba.
lidad" I "Alias terremoto".
Avinguda. — -Matrimonio en sorledad '1I "El testamento del doctor
Barcelona. — ...adiós a las armas", "Alma
Ii ecentauro" 1 "Prosperidad".
Bese. — -Prosperidad" 1 •• Barrio chino".
Bohérive. — "Adiós a las armas", "A la'
:1 velocidad" I "Lady 166,1".
Broaoway. — "Dlatlos celestiales", "E/
metilo" I "Torero a la fuerza".
Bohemio. — "Rancho Dinamita", "Dos
hudeis camaradas" 1 "31ancebo de botica".
Catalunya. .., e ilola, herman ila" 1 "La le y
Capital. — "Justicia divina".
Collseum. — ' • Allas ta condesa" 1 "Cocktail musical".
Centrlc cinema. — "Cabalgata", "En pla•
te a la americana" I "Vitrina".
Colom. — " p alacio flotante", "El Jinete
halado" "Amores de otario" 1 "Eclair
Cointal. — "El himno de la vIctbria", "La
propia culpa' I "El diluvio".
COmddia. — "condenado". "Ini herManl.
la deliciosa" 1 "La justicia del ruego".
Denclea. — "Un ladrón en la alcoba" I
"La vida privada de Enrique VIII".
Dioroma. — "Boliche", "El fraude" 1
-monsieur, madama et Bitiy".
Esplal. — "La canelón del sol" I "Un!.
ria la venganza".
Escalar. — "El caballero" (únicament
larda i. "El rey de la pista" 1 .. Catalina de Rusia".
Fantasio. — "Felipe Dertlay".
Famlna. — « Doña Frandsquita".
Fregoll. — "El cantar de los cantares" 1
"Era Diavolo".
Goya. — -Adiós a las armas", "El rey de
Li suerte" I "A toda velocidad".
Irislerair
sue
e a,.. — ..El cantar de los cantares", -31anolesco" "El rel de /a
intim, — "Alistarlo de Ios sexos" 1 "CeKuniralu
e'l'.-'-- "El adivino", "Amor, honor 1
camandulas" 1 -El hombre Invisible".
Laietana. — "Raspiilln y la zarina", "E/
neo" I "Fantasia
ralle de los sorpresas", "El ti° de florMajestic. — •• Culdes en la venganza", "Se
nereslta Un rival" 1 "La canción del
sol".
Mundial. — "Palacio flotante", en espapanyol. "La gran duquesa Alejandra".
Marina. — "La Isla de las almas perdidas". en espanyol; "Ronny 1 "Jugän.
do, la vida".
Patrono!. — "El diamante Orlan-".
Monumental. — "Se necesita un rival",
-La novia de Escocia" 1 "El túnel".
Mirla. — "11lelca-11a de la vida" Micament larda). "La prOpla Culpa" 1 -E:
▪

— "mujeres de postin" I "Odie".
"La casa es seria". ..Paddy" I
"Vuelas mis cancleneS".
Pathe Pal pe. — "Anny y los carteros",
-El rey de /a pista" 1 "Catalina de fiuPadró. — "Rancho DInamlia". "Dos buenos camaradas" 1 "Mancebo de botica".
PabIl Cinema. —
..rnreopspo er rtaidrgariy, cliact.eBaalIrtraito.
Parle. —

Ramblas. — "Las telefonistas" 1 "Vuelan /les canelones".
Royal. — ...audiencia Imperial", "Se ner,ita un rival" 1 -El túnel".
Seieet
Cinema. — "Condenado" Idnler•
nn•n
ment larda:, "La Justlela del luego"
1 -Dime qulrn eres te".
Salb Victörla. — "Eclalr Journal", "Nedando en seco" I "Idilio en el Cairo".
Pilan Cinema. — "La cruz y la espada",
en espanyol, I "La gra nduquesa Alejandra".
Splendid Cinema. _ -ga quimera de mor.
MUSIC-I4ALL INTERNACIONAL
lywood" I "Bajo el cielo de Cuba".
Tl you. — "Guerra de valses".
Talla. — "El cantar de los cantares".
EXCELSIOR
-es,artrrte
s
e t o . de marino" I - Susana tlene u n
Bar dancing
Cada dia, a les quatre tarda, 11 proas
Triasen. — "El cantar de los cantares"
populars
I "Era Diavolo".
Villannva, Afely Nao, Benamer, Daniela,
— -El cantar de les cantares".
Mary Flores, Mery 1301 1 , RoLles, Posadas, Triomf.
-Tenores y ladrones" 1 "Agallas rivaTurquesita, Hermanas Francis, Fina Carol,
les".
Pilar Blanco
Urqulnaona.
— "El boxeador 3' 13 dama".
Simone et Cardona
Volga. — "Ilay Ventura y su orquesta"
Olerla Libran
"Vino y espuma", "TImborton". ..I.a
Ballet Strappy Cirio
nOvela de una norlte"1 "Pajaree de
Avril ['ayo
noche" (únIcament tarda).
Nit, a lee 10, embaló selecta
Xlle. — "La virtud quebranlada" 1 "Adiós
a las armas".
Entrada, 3 ptes. rxiés e/ ro
Cal el rebut del segon trimestre

Diversos

SALÓ VICTORIA
DEBILITAT NERVIOSA

publicació de literatura, art i política

NIONUM

Denla, delatas: maula/. 11E30, Mol 1.•
IDEAL
Butaques a 4 pies.: LA DOLOROSA per sessló. de 3 a 5/13; numerada, a les e; 1.11, Continua 3'3 0 tarda:
-Los gang sterg del
Marlin 1 Penalver, LA VIRGEN MORENA, a les 943: a peina& VUELAN MIS CANOeste".
-La
vida
privada de Enorme VIII'',
per E. Boto I C. Perialver. Dilluns, larda CIONES, I estrena de HOY O NUNCA, per
Oil espanyul. Cimera I Dibuixos
1 ah: gralls programes
Jan alepura

TEATRE STUDIUM

MIRADOR

TIVOLI

11 mar', dues sessions 330 1 6 tarda 1
LO nili "Guerra de valses". Renate
1 rail) llorblger. Nonelari I RepOrlalge
CAP ITO L
11 mart, dues sesslons 330 1 6 larda, I 1 0
nit "Suburbios", Viadlreir Fokoloff.
Revista, Malvas 1 Cómica
CATALUNYA
11 rnall, dues sessions 310 I 6 tarda,
9'40 nit: -Amor de estudiante", Lilian
Dreyers. "El asno de burIdan", Rene
Lefevbre
ACTUALITATS
Matinal d'II a I, 530 a 530 tarda I 1E30
a 1230: reportatges de darrera hora doramenlals, dibul gos I "La isla de los
cisnes
silvestres". De 330 a 5 - 30. seso. id
lit. Dilluns: Selmana homenatge a Wall
DIsney
▪ U AAAAA
Süssió única 4 tarda, 1 0 . 45 nil:
adivino" iererament tarda.. "Amor,
Sor y camandulas", Sima SumervIlle. "El
hombre Invisible", en r span yol. Dama.
-Hacia las alturas"
AAAAA PALACIE

Matinal. 1030; tarda, T . sessiel, de les
Gran Companyia Ltrica
3 a les 543; numerarla, a les 6; MI,
Direcció: P. SEGURA
a les 045:
Tarda, 220, Bulaques a 4 pies.: LA
TEMPESTAD, per Banyuls, Mar/in, Penaiver I Fabregat.
DIBUIXOS EN COLORS

GRAN TEATRE ESPANYOL
EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

IÅ REINA CRISTINA DE SUECIA

amb John Gehert i ewls Slone
Prnduceió Meten Goidwyn Mayer
Es despatzen loralitals amb tres elles

TEATRE NOU

Cinemas
Corneaseis' da JOSEP SANTPERE
Aval, diumenge, tarda, a les 4, I ret, a
/es deu, l'exu 111d1SCUlIble:

WR9UM410f111
A5.11, ..essie) matinal, a les I I. al
preu enie de 2 pies. Tarda. primera
sessid, a les 3'30; a les 0, esperadl
numerarla; nit, a les 10, la suprema
recamó de
Greta Garbo en

Interpretarla per Me Broma., Ginger fil.
gensI Fuina, I

IDILIO EN EL CAIRO
iletrada comedia Ilustra), dialogada I
rantarla en trances, magna creació
Renala Mallar 1 lienry Rousell
Pecas, sessle única numerada, 2 pira;
espada], 080 pres.. l prefereneia, 1
pesseta. Dijons 011111 111: LA MUJER PINTADA t YO, TU y ELLA, en eSpanY01, Per
Catalina Barrena

Venus Sport Palace Ball

MUSIC-HALLS

Rda, Sant Antoni, 82 I 84 - Tigre, 27
Aval, dlumen ge, ball de socletat. tarda Apolo. — Variarais l Nlerredos FMI,
Ba-Ta-Clan. — Varletats.
Valles
I nll.
Loa Ragul.
Pompeya. — Inau g urarle de la temporada
ESTRENES
CINEMA Bataclan
de primavera. Gnus :M'acciona
One otea
(46n Concert. — NItta-Jo
Colmen de Cent. 217 - Talaron 10818
Sancho errante
... Tango
Moulin Rouge. — 50 amistes, 50. RondeAve., 0 e 001 5 ronnnna, de tran a g•
n'. 1 sngellia Martha
Darla', (tia ilel granclins Can, en espanyol,
Stembul. — Germanes Iberia 1 Ethel Al
RESTAURANT DEL PARC delson.
Adiós a las armas
Aval, dlunienge. de 5 a g:
DIVERSOS
Per ilelen llapes. Cara' Cooper
I Adolphe Menina
TE SELECTE
B elson Coree. — Orquestra excentrlea
DIBUIXOS SONORS
The 1/..pnl Jaez,
Saló Dore 16.1.inja Mayal). — 10 Crazy
BAJO EL CIELO DE CUBA
Boya.
SALO DE FESTES
amh cantables en espanyol.
— Tiple tare flamme, alelan Per
Pepa Hurtado.
per tupe Vele* I tawrenee TIbbcr
DE L'HOTEL ORIENT
Casa Llibre. — Avul I cada dla. The das
NIt, a mes:
sanl
LA QUIMERA DE HOLLYWOOD
Asid, larda, de O a S
Hotel Rita. — Avul I cada dia. The dan
l'estupenda supeiprorturdó
sant.
Te dansant familiar
CREPUSCULO ROJO
que am ennzara la ( 0 171111161hIr RAPA!~
per (mitra Fem.',
ORCHESTRA I ELS SEUS BOYS

SPLENDID

POLITICNICO
Apartat TOS.—SEVILLA (Espanya)
3 1011 senyor mee: Servio-vos lean...lo e n) a vnita 40
corren, / cense cap compromls ni despesa per la meya
part, el IiIhrel que m'ensen5a la maneta d'aprendre
una carrera per correspondencia sonsa sorlir per a roe
de casa meya
Sr. Director del POPULAR INSTITUTO

. powlnela de .
"aeotAle•

'abril e te

Llegiu tots els dijous
1

.M111111111MnommIMIIIMmoms.

Teatres

8

CARRERES PER
CORRESPONDENCIA

iFITXES-FITXER
) AGUSTI BO
¡toma

13

COT000SIL Ni nn. 01/06.11919CILONK--

ELECTRICITAT, AGRI
CI LTURA, CONSTIICC- 9998.1n•
CIO, COMEIG;, ToPO.
(MAFIA COMPTABILI.
TAT, QUIXIICA, ME. Abrics i vestits
(7,;;:ts
die,
CANICA,
4 UTOMO/11•
4.11:31E I FESTERIS
nous - :- LA REFORMADORA
'4131111•18111•011MEIMBIZIIIIIMP Trafalgar, 9, t er - Tel. 15809

Manen Barcelonès, Canuda, 6 (de
dcu a una i de tres a deu).
Ateneu Enciclopèdic Popular, Carme, 30, pral. (de nou a once),
Escola Elemental de Treball, Urgell, 187 (de sis a dos quarts de nou.
els dies feiners, i de deu a dos quarts
d'una, es festius).
Foment del Treball Nacional, Avinguda de la Porta de l'Angel, 4
Facultat de Medicina, Hospital Clinic (de nou a dotze i dues a quatre.
dur/mb el rufa).
De l'Estat, pis principal de la Univers ; tat (de :ion a una).
"Provincial": Universitat, Placa de
la Universitat.
Centre Excursionista de Catalunya,
Paradís, ro.
Collegi d'Advocats, Mallorca, 283 ,
Seminari Conciliar, Diputad& 229.
Institut d'Economia Americana,
Laietana, 28.
Militar, Mercè,
D'Art Decora/ ia j Arqueològic,—
Palau Nacional, Parc de Montjure.
D'Art Decoratiu. — Palau de
Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Gratiques del Parc de

11-s 5ol a mer,
g is
c,NOVET,
ä E NSACIONAL /
Magnilc cronörnetre
de biloco tense C1115A1
ni AGUL115. ()lacte ELEGQN
SOUD. tom 'n propogon
do l'enviem e tol erre
contra reembors de
Pies 15 - De DOLSEDA
preciós 'redel 8res25
la bese eixeoesla
tot segod indicen( seciyeet
dar., ece ho meroiris to
lo te vida

4

CASA GINEBRA:rsizst,
Montjuic en curs cnnstallac
D'Història Natural. —111
dels Estudie, 3 (Acadérni

Ciències).
Ictolbgen, Cascada del. Pa
la Ciutadella.
Social i Industrial.
U
número 187.
Pedagògic Experimental.—
vessera de Dalt, 74.
Aquàrium. —Parc 'de la C
della.

EL ,

SULFOPILOL
Remei cientific
contra la calvicie
11111fflommumml
els calbs ho sán per la sabor.
rea,
aquesta
hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea is el començament de la
Combatre aquella is evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se.
t'arrea que el sofre. I no es coneix mis que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sobe: e SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no is, donci, un pro;
ducte empíric, casolä, o de pertumeria, preparat sense reponsa bi lita t científica. Pe/ contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmales del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que ti aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demés, sempre
1 perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera i Ii taci lleig 1
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
AI12Ele tots

a.

th centres Wespeülfics, al pren de 7'50 el

COMPANIA TRASMEDITERRANEt1
MADRID: Pasarl g de la cape:lana. 11. — BARCELONA: VD !Metan"
LIOSA RAPIOA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARUIS
jortides •etnianais ele dissetrs a les ti. Efectuaran re ser5e.e les -n.o
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID"
LINIA RAFlDA DE GRAN LIDIE BARCELOYA-PALYA DE MALLORCA
Sortldes caes dia (excepto eis dlumengets). de BareelOna I Palma, •
»ores, per les moto-tau
"CIUDAD DE BARCELONA" 1 "CIUDAD ../E PALMA"
SERVEIS REGULARE ENTRE TARRAGONA , VALENCIA. ALACANT I PALIO
MALLORCA. BARCELONA-MAd I RARCELONA-EIVISSA
UNJA COMERCIAL AMI; SCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDITER4
Nono D'AFIIICi, 1 CANUIES So/Aldea Quincenal' de BarceMna els
LIMA VII lEnCIAL 111LBNO C4D1Z CANAP I
ES. A3Ib EeCALA A 7015
CORTS DEL, N'AD D'ESPANYA. — Sortides quinzenals de Bilbao els
AINIA RAPIDA 1tEHI'LAB ENTRE ESPaN g e 1 TEliel rA ICS I . E LA
ESPANYOLA IFCAN1Nho 1. 00). Sortides el dla 17 de cada mes, amb es
v alencia. Alacanl ifacuitatIval, Cartageea (facultativa). cacha Las
Santa Cruz de Tenerife. Rin de Oro 1 racultati5m. NonrAvia o Freetown ir.
Oval, Santa Isabel oe les 1:511.10 Poo. Bala (facultativa). limo 1 lUo
((acanallo.), pela vaporo
"PLUS ULTRA"
"LEGAZPI•
LINDA CAPIDA REGULAR ENTRE RARCELJNA U VALENCIA
S0111088 de Barcelona ele -.mune
mious, 5 les 21) 1101,,
"CIUDAD DE VALENCIA"
pedo a Canana: 7 .50 pes gime.. p •nada tomada vi free* redou
QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTILIIRICA
pr.b escala 5 Iota els porta de la Penluaula. Sorliclei de Barcelona ola
tina IIEGELAR ENTRE BARCELONA - Al ACANT - ODIO
MEI ILLA •
AllIECEM
- CEUTA 1 VICE vtnsA
mullas" de Barcelona cada (Inmensa a les 5 Ruma; d'Alacient ele d!
d'Oren eta dtmerres duran rap a '5 'aran! ces danarts I d'A/acial: cae
flt 61111111rd-U
A
le di.
entra /Muga 6 Maula — igaraela a/lep ras-Ceuta. Dura
rada MI de« da rada port — Seres! Atgetima A
, teme — lep e« allet
ninlee:41 - 11101111a. larval ' p aular Ciedlz-Larrels, bemol s'Unan.'
BeeCelema-0
usteateid da la Coa:pauta e tota
Fort1

