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Els gantsters a Barcelona (1)
El Consell de ministres, presidit pel senyor L'actriu anglesa
Catalunya i aqueGertrude Lawrence
de
Alcalá
Zamora,
ha
tractat
l'ocupació
del
Un atracador vist
lles dretes
passa unes llores a Barcelona

El regionalisme financer de la Liga, tan assidu prop de la persona del
senyor Gil Robles, tan empeltat de
"debatisme", s'adona a horca d'ara
que, absent a Catalunya, no compta
gaire a Madrid. Una cegada mes les
iilusions es fan fonedisses: l'actitud
revessa de les dretes espanyoles pel
que fa a una qüestió ben important
per al Fornent del Treball Nacional,
i llar anirnositat contra l'Estatut base,
donen la mesura de la real influencia
del senyor Cambó en uns rengles predominantment centralistes: les pobres
mitjanies — ni una personalitat no ha
sabut destacar-se'n en aquest Parlamera —que fan de majoria y ergonyant avui en dia, tenen el mateix
espanyolisme negatiu que polaritzava
anib tant dardiment Alfons Darrer,
el rei de la Llei de Jurisdiccions i de
la reivindicada herencia de Felip V.
1 no obstant cada dia els senyals
de ridicul assentiment a les dretes espanyoles, i ressò de Ilur política esquifida —acuse altesa espiritual ni coratge responsable—, es fan paletos
en secretes nostres raes o menys cata!enlates, ¡ fins en algun dindubtablement republica. El tomb dreta de la
politica general ha causar una trista
inieudació de masses catalanes a una
empresa que, ultra nrigrada, amfibia, absolutament incapaç dimpressionar, i remolcadora d'un descrédit
que la desacredita — ens és deliberadament hostil,
Sembla que la gran idea del senyor
Lerroux ha estat de republicanitzar
aquella empresa austrófila, per tant
de ternps desictista de la República.
Però ni que els agraria de tots els
matisos es facin republicans, em fa
l'efecte que ni així no acabarem dentendre'ns. En la sensibilitat catalana,
republicä i catalanista es una mateixa
cosa: no ens sabriem pagar d'un nom
tot sol, sini de les seves realitats:
com no ens haviem pas satisfet d'un
canvi de regim limitan al sol entaforament del tron en una cambra de
mala endreços. La pror a de la 1Ebertat, de la democracia, del patriotisme creador, la constitueix la posició envers Catalunya i, naturalment,
envera les personalitats coectiv es
que flirts l'atea de l'Estat segueixM
el seu exemple. i aspirin a una colla'aoració demulacions: car aquest, i no
ere. d a ' s estil de vida insofisticada
per a les peninsules mediterranies.
M'ab la mentalitat coneguda que va
de Romera Robledo a Royo Villanora de Teodor Baró al senyor Marsillach, la República ens donaria la
anpressió obsessionant d'una cosa ja
vista.
senyor Gil Robles voldria ésser
un dretista " ä la page - : amb fitxers
tots els problemes, amb retalls de
totec les Encicliques, amb lliçons
apreses de tots els feixismes, ben al
corrent del que té per darrers M Odeis: les formes primitives i reparanies de certes dretes espanyoles ofenen la sera sensibilitat; els doctrinaritmes massa punyents treuen de test
el seia oportunisme; la histeria piet:sta és una rosa per al seu maquiavelisme amb bons fins, i per la pr6p:a. intenció santificar. Es té per un
catòlic modern , per un tradicionalista
europea, per un polític técnic, per un
organitzador a l'estil alernany o nordarnerica. I ha mirat de fer-ho córrer.
Per a saber si tot abre, no passa

de la vora

per JOSEP MARIA PLANES
Virem començar la present cuquesna amb la intenció de deacobric el
misteri que envoltava l'organitzacio
de les bandea d'atracadora i de miminals que han escollit aquests darrers temps la ciutat de Barcelona com
a teatre de llurs gestes. Sense endinsar-nos gaire en el tema vastíssim del
nostre reportatge trobárem de seguida
les prirneres dades que cas demostraven l'exist è ncia d'un contacte i unes
relacions entre els atracadora i les
associacions anarquistes. Ens sembla
que Item demostrat, i seguirern demostrant, que en motu casos un estret lligam, per no dir una veritable
fusi, entre aquests dos nuans diversos
ha existir. Está provat que una part
dels diners provinents dels atracaments anava a parar a les caixes de
les associacions anarquistes.
Ara be: aquests contactes i aquestes
relacions no coleo pas dir que la
C. N. T. i la E. A. I. no siguin altra
cosa que unes associacions de bandolera. Afirmar aixe, seria una falsedat
i una infamia. Moro comprendrà de
seguida que si el problema anarquista
de 13arcelona i de tot Espanya tos,
simplement, un problema de criminalitat, la seca solució seria molt mes
fácil del que no ho és ara.
Ja vareen dir Vahee cha que a cada
epoca el bandolerisme adopta el reilex politic que Ii imposa la realitat
del seu temps. Relaticament parlant,
eis anarquistes atracadors o els atracadora anarquistes de Barcelona no
són altra cosa que els equivalents a
Catalunya deis Al Capone, agent electoral del Partit Republiciä dels Estats
Units, i d'aquests Carbone i Spirito,
"vedettes" recents de l'afe r Stavisky,
bandas notoris i, al =teja temps,
agents politics d'un diputan del partir
Radical-Socialista francés. Els famosos bandas d'Andalusia, de Còrsega
o de Sicilia han començat sempre llar
carrera com a vindicadora dinjustirics i Licien3ors de causes nobles.

Seas ha dit que la nostra enquesta interessava vivarnent la gent de
l'"organització". En general, la troben
parcial i mal intencionada. Només un
anarquista, i no pas dels menys importants, ens ha dit que gairebé tot
el que haviern escrit era recital. Aiegim, també, que rnalgrat l 'interés que
ha despertat el nostre reportatge no
hern rebut a hores d'ara cap mena
d'advertiment, dintimació i d'ame-

naea.

sospita. Els barons assao-

nats, en veient-lo en aquest ram, re sitan remota joventut. Perú quan
nnsaltres érem joven i topàvem amb
senyors així — ni que ells diguessin
tue portaren la reiigi6 a coll-i-be —
no feiern pas com algunes joventuts
embadalides d'arui en
Josep CARNER

El tercer aniversar de la
República
Es declaren festivas
els clics 14, 15 1 16
Madrid, 9. — La "Gaceta" ha pubis'al la segtient ordre de la Presidencia:
"Declarando festivos crin motivo del
miversario de la proclamación de la
kepública los días 14, la y 16 de los
orrientes. Esta Presidencia ha dispuesto que en las citadas fechas sea izada
la bandera nacional en los edificios púb licos, que ostentarán, además, colgaduras e iluminación. En cumplimiento
de acuerdos del Consejo de ministros,
tata Presidencia ha dispuesto que el próximo día 16 de los corrientes sea cons iderado como inhábil o feriado, para
todos los efectos civiles, mercantiles y

dministrativos."

—Una que pot qualificar-se de ve-

L'ATRACADOR JOAN PIERA
I BOFILL
Té vint anca, i esta reclús a la P re só caular. Fou detingut la setmana
passada, amb altres individua, a Vilassar de Mar.
Parlern dell perque va autoritzarnos a publicar el seu nom i part de
les manifestacions que ens va ter.
Joan Fiera inicia la conversa fent
constar tota la repugnancia que sentia
per la prensa burgesa i els seus representants. Som gent cenada a l'or
del capitalisme—frase textual—i incapavo .; de comprendre els rnotius teórica i humana que empenyen un home
a fer-se atracador. En lloc de ice
enquestes sobre els gangsters, considera que més valdria que parléssim
de les brutalitats de la policia.
—Aquesta policia—va afirmar amb El senyor Manuel B. Cossto, ciutadä
d'honor de la República —
energia—ensorrarà Catalunva! Ja poden dir que us ho ha dit Joan riera.
I consti que no sic catalanista ni es- Aquí van. Farem una mica d'histäria
panyolista.
sobre aquest interessantissim problereferiu a la policia d'ara o a ha. Com ja és sabut, el territori d'lini
la de sempre?
és una zona de terreny de 2.000 qui—A la d'ara.
lómetres quadrats, situat als contra--Trobáceu millar la policia d'a- forts de l'Anti-Atlas, dintre del Prohalls?
tectorat francés, i sobre el qual exercirem dret de sobirania en les mateixes condiciona que a Ceuta i a Melilla
Des dels termas dels Reis Cat6lics,
aquest dret d'Espanya sobre aquella
zona fou sempre reconegut per tots
els sultana que allf se succeiren. En

aquests darrers temps, naturalment,
abans de l'adveniment del regim actual, hagueren d'organitzar-se diferent s expedicions per tal de dentar
efectivitat a la dita sobirania, paró
quasi sempre, quan els vaixells, conduint les nostres forres, arribaren a
la vista d'aquelles costes, els seas
caps rebien contraordres i s'interrompia la projectada ocupaci
ó. Fa uns
dos anys es decidi l'ocupació
i arriba a aquell lloc el comandant
Cahizares, per:, fracassa en els seus
propeasits, i llagué de retirar-se de
seguida.

Quan varo decidr—segueix dient el
senyor Lerroux— que anea a ocupar
l'Alta Comissaria d'Espanya al Marroc el senyor Rico Avello, vaig prendre la determinació de posar a les
seres ordres el coronel senyor Capaz,
Per creare, i molt fundadament, que
els seus prestigia i la seca història
el destacaren com un cap perfectament preparar per a tota mena de
missions, per delicades que fossin.
Aixf ho vaig pensar i no nahe equivocat.

l'oposició és rnenut, sense visió

recerar una

Madrid, g. — El cap del Govern, menta i material—molt pocs—, perqué

senyor Lerroux, ha fet a un redactor caig donar instruccions al senyor Capaz
perqué aquesta ocupació no es fes en pis
de guerra, per consolidar aquesta labor política realitzada. Era el meu propósit que l'ocupació es fes dintre de la
nallor harmonia amb els naturals dapolitic?

de "Hoja Oficial del Lunes" les se_
gúents declaracions sobre l'ocupació
d'Uní:
—Teniu alguna noticia d'interès

ritable interés nacional,
tots els que hem parlar els Item
Podeu anunciar, d'una manera ofipromes que si ens faciliten provea que cial, que el territori d'Ifni bou ocudesmenteixin qualsevol aspecte deis pat ahir pel coronel Capaz. Detalla?
que porten' tractat entern disposats a
rectificar a lacte. Ningú no ha respost, encara, a la nostra invitació.

personalment, cap experiment no
m'acaba de convencer del seu geni:
profunda, engorronit amb el petit
avantatge, fidel a una táctica que el
malmet a ell també. En el poder —si
la República no los mes viva que no
creiem fins els mes optimistes —no
passaria dun Kerenski de la dreta.
Però torno a :a mera idea inexpugnable: davant del nom de Catalunya,
del pes i exemple de la nostra llibertat i responsabilitat, 2é 5 encara europea, tecnic, modern el senyor Gil Robles? No, en cap manera. Davant de
Catalunya, el senyor Gil Robles es
¡roba encara defensant aquell maearrónic "regionalismo bien entendido" que tots sabem qué vol dir, i enravenxinant-se cada cegada que pot

El senyor Cossio ha estat desiünat eiutadä
d'honor de la República

A

d "amateurisme" i hom pot
servir-se de diferents reactiva. A mi,
en

territori d'Ifni efectuada la matimida
de diumenge

El forn de la casa número rae, de la barriada de Cases Baratea del grup
"Milans del Bosch", de la barriad a de Sant Andreu, on dissabte uns
atracadora mataren l'amo quan aquest intentara demanar auxili

Aixe, no els ha privat de cometre, al
rnateix temps, tota mena d'assassinata i de robatoris. Pasos Largos , i
Spada eren, a la seca manera, la relica deis atracadora d'"idees" de Barp
celona, rnuntats, això sí, en un monto
mes teatral i romantic.
La complexitat de procedencia, din r e flej ó i de psicologia del moriment
criminal i anarquista de Barcelona fa
rnolt difícil la tasca del repärter. Us
trobeu, per exemple, que seguint
pista d'una associació d'atracadora us
cau a les mana un document com el
que dissabte començàrem d'ocuparnos. Es evident que el resum de l'acta
d'unes sessions del Ple Nacional de
Regionals sindicalistes no pot anar, eit
justicia, sota d'un tito l que diu "Els
gangsters de Barcelona". Perú¿que
hi podem fer si, seguint el camí confita i ple d'imprevistos que ens proporciona, sense cap ordre preestablert,
la informació per al nostre reportatge,
ens trobern a cada dos per tres que les
pistes de l'anarquisrne i del gangslerisme es creuen i es confonen?
No és cert que la C. N. 1'. i la
F. A. 1. siguin unes associacions de
gangsters. En canvi, és veritat que
els gangsters han treballat per la
F. A. I. i la C. N. T. Lluitant sota
una mateixa bandera trobeu gent d'una bona fe indubtable i malfactors
culgars. Tota l'atendí, del repórter

—I tant! Era tota una altea cosa.
Honres que es feien arree de tot, que

eren homes, vaja.
De jovenet Joan Piera treballa com
agerrt de venda d'algunes cases de ga_
letes. Perú el seu cor estaca ple d'anales revolucionarles.
—No ent podia aguantar! El 8 de
gener era vaig llançar al carrer.
Fou detingut quan anava en un cotxe
ple de bombea i de pistoles. Passa
uns mesas a la presó, i en ésser posat
en llibertat les cases on hacia trebaIlat no li volgueren donar feMa. Joan
Piera, que és aficionan a les frases

eloqüents, diu:
—Ja que la societat em declarara la
guerra, vaig declarar la guerra a !a
societat!
El Tribunal d'Urgència l'ha de jutjar per dos atracaments. La policia
diu que n'ha comes moka mis i l'acusa d'ésser un cap de banda.
Li preguntem si despees del 8 de
gener ha tingut altres contactes al-1lb
les organitzacions revolucionarles.
—No. 1 encara que n'hi hagués ringla no seria tan babau de dir-cos-ho.
Els "calera" els volia per a mi. Costaren massa de guanyar!
No obstant, Pirra comparteix tota
la mística anarquista. Esta escandalitzat que no deixin publicar "Solidaridad Obrera". Per6 la revolució so-

será poca, dones, per evitar de con- cial vindrä, fatalmena
—El sistema económic actual estä
fondee i de presentar en un pla
gualtat aquestes dijes menes de per- podrit!
sones tan diferents.
UNA FRASE DE REPETICIO
Creiern que és obligar i de justicia
er aquest aclarMent.
La trobem a totes les baques:
—El sistema econòmic está podrit.
NOUS TESTIMONIATGES
El capitalisme ha fracassat. L'única
Diumenge i dilluns hem parlat amb solució és el comunisme llibertari.
diverses persones del camp anarquis(Continua a la higi,,a 6, col. 3)
ta. Algunes estaven en llibertat, si bé
sota l'amenaça d'una possible detenció; les altres les hem anades a veure
(1) Vera's LA Pl*BLIr1TAT dele Ales
I. 5, 6, 7 I O d'aquest mes.
a la presó cellular.

Les darreres operacions realitzades
per les tropes franceses en aquella
zona d'Àfrica donaren, con' tothorn
sala un resultat rapidissim. Elements
indigenes, molt poca, e s . troben escampats pel desert, perseguits per les
columnes de la nació reina; altres
dementa, no conformes amb l'exit
d'aquelles forres, s'han acollit a la
nostra zona d'influencia, i per aixó
es troben a Cap Juby l'anomenat Salta
Blau i altres caps indigenes prestigiosos. A la vista d'aquests esdeveniments, vam creare arribat el titotunera d'ocupar oficialment el territori
d'Ifni. Aintä, despees d'una exploració tan rapida com perfecta, portada
a cap pel coronel Capaz, s'ha realitzat
arnb tota felicitar i exit complet.
Jo sabia els movimeras que realitzava el coronel Capaz i l'ocupació no pogué portar-se a cap dos dies abarra del
que s'havia fet per les dificultats que
per al desembarcament existeixen
aquelles costes, &lenes de fondejadors
naturals i de refugis i amb mar sempre
grossa i avalotada, El dia 6 vaig rebre
telegrama del coronel Capaz anunciantme que es es disposava a saltar a terca des del vapor "Canalejas" en cotapanyia únicament de dos o tres oficials,
un intirpret ¡ un telegrafista, segoas
cree recordar. Poc despees un altre telegrama del comandata d'aquest vejad' ent confirmara l'anterior, anunciantme que el coronel Capaz i els seus subordinats havien arribat al Moraba
d'Hni. Alai les coses, aquesta matinada,
i amb la consegüent satisfaceid, he rebut
el segiient desnata, que diu alai:
"Coronel Capaz a President Consell
ministres: En aixecar la bandera espanyola en territori d'HM permeten -ni,
senyor president, d'enviar-vos la meya
respectuosa salutació nieva i d'oficials
que m'acompanyen, que prego eleveu a
S. E. el President de la República amb
el nostre desig d'ésser titila a la Patria
a qualsevol lloc que ens trobem."
Immediatatnent de tenir el despatx al
meu poder he donat les ordres pertinents,
i aquesta nit, des de la zona nord del
Marroc s'enviaran a I fni aquells

¿Es casará aviat amb Douglas Fairbanks fill?
Ha estat unes hores a la nostra ciutat la famosa actriu anglesa Gertrude
Lawrence.
Arriba diumenge al mati de Mallorca, on ha reposat una temporada.
Anava acompanyada de Douglas Fairhades fill.
Com és sabe, es parla des de fa algun temps del pròxim matrimoni

influit aquestes tres maximes en els
seus triomfs?
Barcelona l'encisa. Pensa tomar de
seguida que li sigui possible. Les horca
que ha viscut a la nostra ciutat, luan
estat per Gertrude Lawrence malt aprob
fitades. Ha visitat els jardins de Monte
juic, i el destre Lalanda li ha brindat
un toro a la Monumental; ha admirat

guR
elelaalzitoznata ja oficialment l'ocupació,
en el Consell que celebrarem avui, dillana, aprovarem un decret creant en
aquell territori una Comandancia Militar, el comandament suprem de la qual,
tant militar cona civil, es concediri amb
carácter unten i al coronel Capaz, que
un cop acabada la sera missió a Ifni
tornará, a ocupar el seu destí anterior.
Al mateix temps sotmetré a la firma
del President de la República un altre

decret prohibint que des d'aquest moment tota transacció que es tracti amb
aquell sól, així com tots el que es re f ereix a denúncies mineres, concessions o
explotacions de qualsevulla altra mena. Cree que amb les forces i el material que s'envia al coronel Capaz pot
garantir-se la nostra permanència a Ifni.
A aquesta labor político-militar seguirá

la tramesa d'una comissió d'homes de
ciencia perque facin un detingut estudi

i exploració d'aquell territori.
Tinc el ferm convenciment que aixi
és un triomf de la República, d'alta conveniencia per a la personalitat internacional d'Espanya, perque el territori
d'Hni es troba en la ruta imprescindi-

ble de l'aviacii, des d'Europa a Dakar
per travessar VOceä i arribar a Ameriea del Sud. A Me5, quan s'aconsegueixi fer el ferrocarril traus -sahariä aquest
haurä de passar necessariament pel territori d'Ifni. En aquest territori està proper
val que hi ha abundor de pastura, t

consegüent de ramaderia, i s'assegura,
encara que això eS mes problemätic, que

hi ha jaciments de potassa j fosfat, la
qual cosa si s'arribes a compro var conatituiria una riquesa considerable que sabri aprofitar l'agricultura nacional.
Heus ach tot el que s'ha realitzat.
Ennng de tantes dificultats com les
que estorben el cansí de la_República
vers els seus futurs destina, el Urde
l'ocupació d'Ifni ha de considerar-se
cont un exit molt estimable en
aquests moments. No ha de silenciarse que per part ile Franca no ha trohat Espanya cap dificultat; ans al
tontead, a l'ocupació política del territori d'Eni ha contribuit en gran
manera el resultat de les Ultimes operaciono aue ha realitzat en aquella
zona l'exercit frances.

EL CONSELL DE MINISTRES

Des de dos guarra d'onze del matí
fina minuts abans de les dues de la
tarda ha estat reunit al Palau Nacional el Consell de ministres. Abans de
celebrar-se el Consell sisan reunit,
sota la presidencia del cap de l'Estar,
el del Govern. el president del Tribunal de Garanties i el de les Corts, que
constitueixen el tribunal que ha d'elegir el ciutadä d'honor. Segons ha manifestat el senyor Lerroux en abandonar el Palau, el designat ha estat
don Manuel Bartomeu Cossio. Ha
afegit el president del Consell que ell
ha fet una exposició de la política interior i exterior, i que h a donat
compte de l'ocupació d'Eni. El Consell ha expressat la sera complaenea

i satisfacció pel fet.

Al ministre de Treball se Ii ha
preguntan que hi havia del conflicte
dels metallúrgics, i ha contestat que
depenia de la resposta dels obrera i
dels patrons, que havien quedat que
la donarien al Ministeri dimarts al
migdia, sobre la proposta que els ha
fet el dit departament.
La nota oficiosa diu:
"Fls ministres s'han reunit en
Consell a les dotze al Palau Nacional. sota la presidencia de S. E. el
president de la República.
(Continua a la página 5, col. 31

Gertrude Lawrence i Dougla s F alrbanks fill en disposar-se, altir„
¿agafar et tren
quests dos artistes. Ells, perb,•nl confirnien el ,rumor, ni el neguen.'
—De moment, encara no estic divordat — acostutna a respondre Douglas
Junior quan li pregunten sobre aquest
extrem.
Dou,glas fill diu la veritat. El sea di-

Sant Pau del Carril)! o'ha divertit oun
un colegial a•un music-hall-dei-Paiali

Va sortir ahíe a la tarda cap a loas
dres. Amb Douglas junior, naturalméni.
Seran ells dos els principals protagonise
tes de la comedia "The Winding Joitre
vorci amb l'inquietant Joana Crawford ney", de l'autor Philip Leiber. mal
segueix els tramita corresponents, i tard, és possible que la interpretin al
aquests no han acaban. S'assegura que cinema.
fina al dia la del mes de maig vinent
En anar Gertrude i Douglas a pujar!
no estaran enllestits. Aleshores podrá, al tren, el nostre fotògraf, prudent, ele
Douglas fill, fer pública niurement la demana si podia fotografiar-los junta.
noca del seu segon matrimoni.
—No hi tinc can inconvertient! —
Entretant, Gertrude Lawrence i cloral el noi Douglas.
Douglas junior can empre junta. DoI azaa Gertrude Lawrence pel brav.,
nen la itnpressió d'una parella d'enamoJoan TOMAS
rats de la primera volada.
Gertrude Lawrence és gentilíssima.
No és d'estranyar l'atracció que caer
ceix sobre el fill Douglas Fairbanks.
Menuda, rossa, amb uns ulls enormes.
intelligents i plens d'expressió, que el
mateix reflecteixen la joia que la
tristesa, deixa al seu gas una inesborrable estela de simpatia. Constantment
riallera, amb una rialla que de vegades
té quelcom d'infantil, dringa en la vida
com un cascabel!.
D'origen- humil, Gertrude Lawrence
ha assolit, tant a Anglaterra com a
Nord-América, el cim de la glória. PorIniormacions de carácter partícula,
ta Inés' de vint anys a l'escena, i ha
asseguren que en l'asseniblea del
creat obres que per damunt de tot s'han ems
autonomista radical valencia ce•
fet celebres per la seca interpretació. partit
lebrada
manifestä ung
Recordem, per exemple, entre altres, disparitata Valencia es'
de criteri que ha motivat .13
t'opereta de Gershwin "Oh, Kac", la
separació dels elements autonomistes,
comedia de Coward "Private
motiu sembla que ha estar la din.
darrerament, el drama de Van Deuten El
conformitat en l'aplicaciú de la guillo.
¡Ve Lire
tina
al Parlament de la República.
Gertrude Lawrence té. segons diuen,
La majoria deis assembleistes, entra
tres rnáximes: Mirar enlaire i no a terquals figuren els diputats seny-Ors
ra ; mirar endavant i no endarrera mi- els
Juli Just i Marcos Miranda. es declararar al Iluny i co interiorment. ¡Han
reis contraris al determini adoptat gel
Govern afavorit pela vota de les drenes.
Al cap del grup partidari de l'aplica.
ciG de la guillotina a les discussionll
parlamentàries figurara el ministre sea
nyor Sarnper, que queda en minoria.
A conseqüencia d'aquesta diferencia,
la 1/tajona ha acordar constituir-se ea
partit independent amb el nom de para
Lit autonomista valencia.
No hein de recalcar la importancie
pohtica que el fet tindrä, si les nostres

Els autonomistes valencians
es separen del
partit radical

Feixisme a Correus

informacions són confirmades. Autono.
mistes comencuts, tila es una veritablt
satisfacció veure com els republicana
valenciana s'espolsen la tutela delires
organitzacions i recobren la llibertat
de les seres iniciatives politiquea i ea
disposen a posar-les al seines de Ves pert valencianista. A nosaltres ens fa

molla mes Majó una Valencia riza
robusta en as duna autonomia, out nto.
desta i supeditada a una politica de a.
cicatge centralista.
Lacte dels republicans autonomistes
de Valencia és la millor prora de la ft
n-ate els valencianistes tenen en les possibilitats de la seva terra, i això, per a
nosaltres, és un =tú: de joia i de con.
tuança tant mes quan entre ells trobeca.
nonio Cont els dels dos diputats que, ti
les nostres noticies aún certes, han con.
quistat una independencia parlamentas
ria que indubtablement els famá mea
afina, politicament, als republicans su.
tonornistes esquerrans de Catalunya.
Caldrä canear "bajo siete hay es" el sepulcre del senyor Cid

-", t7ontillin4 a la pagino 5, col rj
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d'Uy - serie d'apandes de diudggeid
ton del Llibre que comerles d'hm; recortada pels colfeccionistes. Sége !nones
les Ilibreries interites al coneurs d'erraredes i parado de venda que W celebrará el mateix dia ge d'abril. També
són en nombre considerable els adietes
i treballs periodistics• apareguts a la
El remira al Tribunal
n nremsa de tot Espanya que han esto
trames os a la Secretaria de la Cambra
de Garanties
del Llibre per a optar al concurs convocal, el termini d'admissió del qual es
EL TEMPS, Segare de la Unid Democrática, combat cl: propietaris agri.
tanca el dia ro d'aquest mes.
coles tagala:esqui es poPosen d'acudir A
Tribunal de Garantir: per . entaular recurs
orara la llei de contracta aprovada
EL CORREU D'AVUI

Dimartb;

eral« :47,49d

Les Lletres i les Arts
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NOVEL.LISTES CATALANS

Pere Coromines
Si el !taller arma:mar per a un 71
vel-lista és l'experiencia vital, cosa que
no gosaria pes assegurar, no hi ha pas
cap dubte que Pere Coromines, quan
debuta, en la plena maduresa del s.,
talent, com a creador de ficció literaria.
duia un barretee considerable de record,
i havia viscut e presencias argumenta
capacos d'omplir dotzenes de nocelks.
La seva jeventut anarquitzant, que
culmja amb l'empresonament a Mostjede i la condemna a mart. les seves
múlti ples activitats posteriors de politic
i dirizent de multitud'. d'home de Beis.
filósof, financer i advocat consultor. le
havien de permetre d'agarellar experiencies personals ¡ alienes ¡ transformarles en materia navehesca. Fora. pera,
de Les lagrimes de sant Llorenc, que
Fautor confessa que fou inspirada per
un cas similar coneg ut en la sera professió d'advocat, i de dues novelles
La ninet de Joan Apdstel, que evoquIn.
tense exhaurir-lo, evidentment, el fons de
records del condemnat de ñfontjuic, Prre
Coromines ha preferit cercar en la seca
imaginació, exclusivament. els temes de
les seves novelles. I cal dir, tanmateix.
que l'estil narratiu de Coromines, propene a cada moraent a la imprecació lt
rica i si diàleg afectuós amb els seus
personatges. a la introducció d'elements
imagina res i iedhuc a un romanticisme una
mica desuet, que de vegades agafa un to
finament vuitcentista. s'adiu mes amb la
figura composta de Tomas de Bajalta o
amb la dolca irrealitat de Pina que amb
la realitat ordenada, i al capdavall yac
interessant, de la història de la recerca
dels pares ignorats de la noia espüria,
en La 'lagrimes de sant Llorenç, o
amb les complicacions inèdites dels ambients de l'anarquisme barceloní de l'época heroica.
L'autor de La vida austera llançà el
seu primer volum de prosa narrativa,
A reces deis Farnaries,arreplec de cantes i nos-elles dele guata destaca La Serepto Sine fusilo, l'any 1925. En aquell Iiibre hi havia de tot: l'estampa grotesca
trägica, inspirada pel Goya dels Caprichos, fei a costal a l'erocació enyoricola de l'exili o a la narració sentimental bastida amb simplicitat. El mateix
any sorda Silen, primer volum de la
serie, cucada inacabada, de Les dites
facicirs de l'estrena filantrop En Totnós
de Bajalta, ¡ aquesta primera novela
llarga 'hui el seu illustre autor ten un
lloc destacat de la noveRistica catalana.
però, es un llibre molt desigual:
l'autor, en la corresponent Història d'aquest ¡libre, que posa al davant de les
seves obres, i que facilita extraordinariaIn en t la feina al crític, en permetre -li de
compara les intencions amb els resultats
i de tenir una guía segura en les seres
interpretacions, comptava que En Tomás
de Batalla havia nascut, per pura facè,.
cia, en la forma d'un ninot de drap
que presidia reunions estiuenques, ¡ hom
comprenia que les dificultats de donar vida
humanitat al seta personatge l'entrebancaven una mica. L'anécdota es relligava
principalmen t amb la guerra carlina a
Catalunya i evocara la figura pintoresca
de Savalls i la Barcelona vuitcentista,
però al costat des heroismes jovençans
de Tornas de Bajalta registrava nimbe
les febleses i les caigudes, i insistia particularment en un episodi audaç, veritable
nus de l'obra, i que semblava tenir, en
aquell entaforar-se en el subconscient i
influir des d'allà sets els actes posteriors de l'heroi de l'obra, un regust freudia no gens corrent en la nostra literatura. La sensació d'estranyesa que S1

estones produia Silen pervenia, precisament. del contrast entre l'humorisme una
mica taujä, autènticament cataba, que
amaina el lirisme pintoresc i imatjat
les laceeles de Tornas, amb la impr .
ta:ida transcendental que l'autor donava
a aquella nit de Sant Pone i a la Sevina de Silèn, el cell cabrer. La pintura dels personatges era feta sense gaire detall, amb guatee tocs virolats,
l'estil agafava a estones una admirable
riqucsa. tos i el seu popularisme, Tus
l'aparició de Puiritvilis, assaig de fruye;
pur que té una force dramática impressionant, hacia de confirmar.
Ja he al-ludit La mort de loan .-Ipós101. En aquest volum, ultra les dues primeres, en les quals el tema de Montjuic
i l'anarquisme era apuntat, petser are*
gola m ica de timideen. I,i llavín L deis
21iHMOIS , q ue en els propòsits de 'ardor
ha c ia d'esser una nocena de dues diem:norme nomes, tota ella presentada efl
present i sethe profunditat de perspectiva 111 atmosfera, Provatura Interrssant, peró que no cree pas iäcil ni convemein que reeixis, en la literatura eatajona, per l'obseuntat confusa que aquest
procediment dóna a la narracio.
En Pionialid retroblvern l'estrene filantrop Tomäs de Bajalta. Havia abandonas el seu casal de Serra Cavalisra
¡ les lluites al costat de Savans i s'hacia
establert al Bona barceloni, convir.ist
amb la sodetat de savia neulits que desmay a de l'ambient raquitic de la Barcelona vuitcentista. L'herni esdeveina
p igmalió quan en la seva exasi6 del
neón respectable que el salvava adoptava
aquest nom en lea seves visites al suspecte saló de la senyora Remei, i a la
llarga adoptava també l'actitud Deseaaria de l'escultor que s'enamora de la
seva obra i feu que esdevingués una
dona veritable. L'evolució sentimental
de Tomas 1 Lluisa, la seva muller, l'atmosfera que eh feia de marc i els personatges que s'hi agitaven tenien una
vida real i el pintoresc i la delicadesa
es fonien en aquelles descripcions d'un
ball del Liceu i de la vida de la menestralia barcelonina. Pigmalid moda, i
seva criatura també, com era fatal,
En Tomas de Bajalta, superat aqueo
a vatar , era llest per a esdevenir Pronte.
teu i morir en els fossats de Montjuie
¡Tardad gaire a completar-se la histeria de l'estrenu filäntrop que ens den
Pere Coromines?
Les dues darreres novelles de Fautor
de Les grades de ¡'Ene pordd no tenen
la importancia artística ¡ humana del
Piamalid. A Les 'lagrimes de sant
•
l'anècdota no arriba a tenir un interés noveResc, i només l'enterniment fe
l'estil i l'embadaliment amb el qual 4
contada la infantesa i l'adolescència d 'aquella dissortada Maria, voltada de min.
Ces r condeixebles, ene una vihració
l'obra. El ccnflicte sentimental dels dat rare caeltols aliar una mica gratuit
desfocat. i altrament, es resol amb masse precipitació, i la eccema dels Pares
de la noia abandonada no agafa Pinteres fullestonesc que un altre autor 11
batirla ebmat.
I. per altirm Pino. la italiana del PaneMn és una història breu. La teistesa
de l'home que se rent vell agafa al darren capitol un relleu que no asseleixen
en tota la tusvella els episodie upa !mea
confusos i lee siluetes deerlibmixades ties
persanatizes. Altrament la tereire,a irte
posa Pene Coromines en la descripció
dels seus rersonatges (ernennt fa de la
italiana Pina una figura adorable. nerh
que no acabem de conèixer plenament.
Rafel TASIS

Llegiu cada di 'out
MIRADOR

Eis 11113res noti
"Com es fa un film"
per J.

CARNER-RIBALTA

"Caileecid Popular Barcino"

seg)

Dos del, entuma Inés recents de la
&elles-ció Popular Bareine e6n dedicare
a temes ben moderna de mecanistne suggestiu: l'aerodinámica i el cinema. Pel
nevembre passat sortia el
tr
del nostre company Mafia Foye.
aiiador i professor. Ara, darrerament, ha
vist la Iltim Com es fa un film, de Carner-Ribalta, asierren técnic del Comité
de Cinema de la Generalitat.
L'autor d'aquest cierren no he voleut
ParDr -nos del film com a obra de l'est . crit :nr ha volgut fer-ne l'apologia. No•
mes ha pretès - i hi ha reeixit - a exposar-ms la técnica, el mecanisme pel
qual nosaltres podem fruir de drames
terribles i de situacions cómiques avecia!'les sense moure'ns de la comoditat
d'una butaca en tina misteriosa perembra. Ens explica les beceroles del film,
peser it per TiX?) Irle res presenta
el llihret en turnos de gramàtica del cinema.
Aixf cona la gramática estudia primerament cadascana de les parts rSe l'oració Per a &ser é, ensenyar-nes la bora
enn struce '6 i l'oedeneeie dels mote. aixi
tambi Ca r ner-Ribalts de primer ens
parla del Comité de Producció, de l'estrella. del nroditeer i el director de l'arentren!. de la !san esmehmira. etc., ri ,i•
m ti totc ele demente arte cornee-mere im
film Ara-esta pr i mera rart del llih-e
eemplet ede nee la segona, que titula
e¡e•eei dets films". ein en, eep,isa la
roc -d i naci6 de les eseenes i els tetics per
de staear, quan convé. Faenó dels pere,11tOes.
com a final. pnblica un vocabulari
molt útil ner a la f, scaci6 el P In terminel eeja einematnerafica catalana.
.fin
Ande to ea- deixem exposet
neo i•A el
ettee.eesje k mes, et
Fs t'a
neról Desnr,I llepit. Imm esoera rr • • Ca'r r r i lsOlta reincidir?, en la nehli raci6 de
Il i bres sobre a cer es* tema tsn interessant
i tan pot estudiat seriosament entre tos,
altres.
M. CRUELLS

LA NADA DEL LLIBRE
Serian prenent les mesures oportunes
per tal d'evitar que. aprofitant les
exennacions atorgades als Ilibreters per
l'Aiuntarnent. encaeixin el s carrers P1:4
ciernes tota mena de Tenedor& ambulants
persones alienes al comerc de llibreria que amb edicions de saldo 1, la niajoria de cegarles. amb publicacions pnrn nerliques. desnaturalitzen el carácter
celtural i datada de la Diada del
- La fiada, nue aquest any serroe en dilltms 1 coincideix arnb la de
Sen. Jordi. natró de Catalunya. el s comorador, portean fer Ilurs adquisidor,
amb un descemnte extraordinari del in
oer nao, ene representa en trolts casos
una considerable economía. Tumbé podran ebtenir a tetes les llibreries sin
exemplar gratuit de l'opuscle 'tue
aquest ene la Pandora Oficial de!
Llame amb mo.s iu de la Diada del 1 libre. El eli s tinit publicista senyor f aeint M. Misstieles hi tracta en forma
l iteraria i amena de "La vida del Iii•
bre". El text i la portada d'anue,t interessant /mustie ha estat illustrat pe'
conegut dibuixant Joan d'Tvori. Cal esnerar que n'hi batel multa demanda
5n bretot tenint en compte que forma part

* Pr i set. un dele nostres joves
pintora que de terna ve treballant amb
un gran sentit realista dintrela pmtuca moderna. prepara per al dia t4 (le
l'ectnal mes d'abril una exposició de les
seres obres , on vettrem constatades amb
notable superació les seres dots pietb-

nostre Parlament:
- Deixem de banda - diu -l'aspes-

te de la qüeitió que es relaciona amb
la sensibilitat patriótica que haurien
de tenir tots els catalans i q ue els
hauria d'encendre la sang nomis davant de la insinuació d'acudir davant
d'un poder estrany, per resoldre qüestions que pertanyen exclueivament a
la nostra sobirania nacional, Deixemhci de banda, peroné els hemes que
eón capaços de prendre en eonsideració una tal actitud antipatriótica,
rornandrien insensibles davant de qua!.
sevol apellació a llur consciencia i a
llar dignitat de catalans."

ril*
P". IV Cnneurs Litera r
e tu e n t. - El Club Femen i d'Esnorts convida totes les dones catalanes a
prendre part al IV Concurs Literari ‚tuse
or ganista d'acerd m'ab les segiients base,: r. Els treballs han d'ésser inedits
i escrito en catall. en !letra clara o a
u in is, dones, el pretext kr n retejemáquina preferentment. - 2. S'adjuditaran els sereents prernis: a') PrellIj al rer al Tribunal de Garanties?-es Premillor treball en prosa de ten,/ ¡linee. gunta:
¡no pcssetes ofertes per " La Rambla".
"Hora diu que és una Hei "social"
b) Pretni ir In millo, p,C3b1 ele lema i que l'Estatut pel qual es regeix Cal'n Irt de !libres aer la LB- talunya no li reconeix el dret de rebreria Cataldnia. e) Premi al millar tre- dactar lleis d'aquest carácter. Davant
bolf de lema esPorliu. so pessetes ofer- d'aixó cal que tinguem present que
tes pel Club Femeni ¡ d'Esports. - 3 . EI no són pas pocs eis ursconsults quia
Concites nocki restar desert si així
opinen que l'esmentada llei i lee seacorde el bree - 4. Els treballs slau- ves anelogues no sOn pas !lefa socials,
ese de presentar si gnats arnh psei1A- sine, "civil," i. per tant, cauen de pie
nint1 a la Secretaria del Club per tot dintre de lee facultats legielativee que
el (ha 3n d'abril de 1034. - 3. Els Premis l'Estatut de Madrid reconeix a la nosseran adiudicats a darrers de maig
tra terra. I recordem encara, com a
giient. • 6. Amb igualtat de miras, fin- elements de judici, que indubtahledran preferència eh trehalls erre des- ment seran tinguts en compte en l'adadeude activitats del Club. - 7. Els tre- missió del recurs, que el "Codi Civil"
balls no pndran tenle lene extensi6 su- Espanyol és el que regula la compranedor a vint-i-eine qu'idilio. • El furat venda, els arrendaments. censos, enfiventuro Gasset, A liene Mueres, J. Bar- teusis, rabasses i. en general, tots elr
téan i Pijoan, 1. Abo ya! (7arri0e. contractes que afecten a la propietat
.14 Teresa Veme?. pel Club Femení i privada, aixi cona les condicions que
d'Esearts.
regulen el seu exercici ¡ desenvolupaDiodo ment, i que, segons sembla, la llei de
del 3/L libre.
ba rgea. 1 1-.ett4totersa
conflictes del camp, que té moltes
des de Catalunva podran adquirir-se els mis característiques socials que la de
se tze volums fins ara publicats de les contractes, sera declarada plenament
O bres. de Maragall en la festa del Ilibre constitucional per Fesmentat TribuEls dits volums constitueixen ia les dues nal de Garanties."
terceres parta en total, de l'edici6 en
Suposant, perd, que el fati sigui en el
cura Reuneixen temes de caracter
sentir desitjat pels recurrents, squi esdemogeni. i cadascun dele Ilibres ie pro- vindrá f
loeat Per alguna neesonalitat del nostre
"Si en el moment del fall el Go•
n' O il N'era n. E l s Il ihres fin, ara oubli-15e ‚di Pne t ia t . FiSo p repiat. FI.Po;Ps. ver/1 Esporo ol está en rimas de les
esquerres.
aisló significara la vigencia
r s i s talari I. Estudie hitarifies. T r adm-c i .S de Geethe I. Por el altos ele CA. a Catalunya de la Reforma Agraria
espanyola, amb els seus principis sotalufia. Traducció de Goethe II. 17Di t cialitzants i amb :es seres expropiaP 'ari 11 El de-écho de b ablar. Ende-t
d'O fterdineen. Tihrin e s Homárics. El cions sense indeninitzaciä o a preus
orsist.ä
sen t irnent de patria. El hecho v el de- ir nee
Si
en mans de les dretes (men* ocho. Esta es mi U» p-olorat s resnecno
siguin ultra burgeses, COSO no
l i , ame•ni ner V, en 3f Ce ed erila Pare tre
gens
facil),
aniran a la redacció duna
M
r arrelona. Miguel 5 rtliIlei molt semblant a la nostra, perä
ver. C , r1e, 5oldevila. 5. rarnn
amb el defecee que seré ieta pensant
-al. !osen M. de Segarra, E. Valls
en una realitat social diferent de la
Taverner. Tosen Lleonart, Caries 11
hola, na-iel. 3f. Raven t 6e. Aeustf Es catalana i, per tant, será de mai ajuslasans Eranre . - Cambií. Ca st re CIMA-c tar a aquesta. I per altra banda, que
; íos, Mionet d'E snlurre s. - E, cers
pensin que, contra l'estat actual d'a..,,,siosses "Te. E Ir ste , ". prolo 7nt tse, narquia del nostre esmp, sera de mole
Tom Fstelrieb i "Problemas del dia". mis bon aplicar una llei redactada per
iniciativa de les esquerres que no pes
eme?, que ren M Igeel efe Unamunn.
una que (essent en el fons igual) hagi
* Les Atentarles d'Enrir estat elaborada per les dretes."
Galwey.- Una de le, noeetats oue
L'interes, dona-conclon assetiyadaaqueor ano presentaran Ins Ilibreries són
les "Memhries d'Ende Galwey". Aques- mens "El Teenso"--eoincideix per ala
propietaris
agricoles en A compliment
ta obra. habilment con/ po s ta Pel gran
nintor, dóna tina clara idea de la rea- de llana deures soeiols 1 patriòtics.
lilas artística de fi de segle.
10

*
Cntalanisme, nacioneslistne. intervencionisme : hens aci
tres temes tractats per T. V. Foix 1 ;to-

El plet per la primacia
arxiepiscopal

DIARIO DE BARCELONA recull
ser, Carbonen en e! seu Ilibre en premsa: aquell
article del sea "querido colega maRevoltmid Catalaltishi, que sortira per la
drildio" "A B C" segases el qual els caDiada del Llibre.
Hila catalana, inspirats en /lees sentiment seParatioes, huelen de "resucitar"
• plet de la primario arxispuceal de
Tarragona, i el combo com segueix:
"Porque cuando se dice en la carta
y artículo que comentamos que se
trata de "crear" la jurisdicción primacla de la Silla tarraconense, se echa
en olvido que no se puede crear-sino,
en tal caso, restablecer-lo que ya

Fim o! Buslo(Cronics
miliPair
ELS ESCACS
TORNEIG DE MESTRES DE
L'ESCACS COMTAL CLUB
El dimarts passat comenqi a jugar-se
aquesta prova tan important que reuneix
dintre si tan valuosos elements.
Les primeres rondes Jr. han donar
resultats sorpreses coro les victòries
d'Atufa damunt Llorenç j Bosacoma, que
el col-loquea en lloc de "leader" cx-aequa amb altres jugadors com són Ribera, Vilardeba, Canillera, Vallvé i
Pereda, que tambe han guanyat les dues
rondes.
La classificació, dones, despeé; de la
segona ronda, es la següent:
Roig
o punts 1/, e partida
Besacoma
o
"
Soler
1
Bertrana
o
"
Cataba

Cerro
ro
Sangabriel
4 1/2
•
C. Gil
6
Valls (retiras)
Ermaunds^
dorf fer
7 1/2
Alberti
8 1/2 *
R. Ruiz
7
Harrhauss
5
Estrada (retirat)
Peig
4 1/2
Carreres
4 1/2 e
Duíresne
7
• s •
S'anuncia a l'eatatge social del Barcelona, per al dia 22, a deis quarts d'onre del mati, unes simultànies, ‚eme retire el taule r. a arree del campió de Catalunya, Angel Ribera. centra les quaere millors classificarbes del Torneig
•

Aluja
a
Ribera
3
3
Comes
2
Sererols J.
o
Simim
o
Sererois M.
Grau
1 1/2 "
2
Vilardeb6
a
o 2
Sunyer
o
Lloren;
1/2 "
Canillera
1
1
Pereda
2
3
Valls é
" 2
3
Cherta
o
La setmana entrant ja donarem a eaneixer, convenientment comentarles, algunes partides del Torneig.

CLUB RCY-LOPEZ-TIVOLI
Aquest Club, en assemblea general
ordinaria, nomenà la següent Junta Directiva
President primer, Floread Campruhi:
vice-president segon, Josep tresover, Josep Quatrecases: comptador. Joaquim Galiana; secretari, Jaunie Reses:
vice-secretari. Eraneese Eletats;
terari, rus Muntanya; vocals: Ramm
Blas e n. Francese Mitjana, Carles Gil.
lean Torees.
Ens nesem a la disposició de la noca
Tanta Directiva, des d'a q uies tes eol umne s . i enser/1s ens phi!, enviar-1i la nostra felicitació.

CLUB D'F:SCACS BARCELONA
Está tocant a la seva fi el Campionat
grup B d'aquesta ciutat, que ja quasi es
pot dir que donara com a vencedor el
fort jugador Gil.
La classificació actual és la següent:
Llúria
5 t/2 punts
F. Ruiz
6
51/2
Espriu
II
"
Gil

CAMPIONAT DEL MON
LA PRIMERA PARTIDA ACABA
EN TAULES
S'ha jugat a Baden la primera partida entre .is colosos del tauler doctor
Alekhin. esinpi6 actual. i E. D. Bo golinhow, asnirant al red.
La partida ha donar resultat nul. El
rompió conillia les meres. i ha contestat a l'obertura de PD de les blau-

PI

ernení.

ques amb la defensa Tarrasch (potser
és un homenatge que el doctor Alekhin
ha volgut fer al gran mestre desaparegut).

PRIMERA PARTIDA DEL
CAMPIONAT DEL MON
Blanques. - Bogoljugow.
Negres. - Alekhin.
Derensa, Tarrasch.
P4D - P4D. - 2. P4AD - P3R.
3. C3AR L3AR. - 4. L3?, - P4A.
5. A5C - PXPD. - 6. CXP - PxP.
7. P3R - D3C. - 8. AXC - PXA.
9. A XP - A2D. (.) - u -C3A,
/ t. A3C .A2R. - TDIA - TID.
13. LxC - AxC. - la. D5T - D4A.
15. C5D - D3D. - 16. CKA - RXC.
17. D5TD - 't/CR. .-18. P3CR - DIC.
19.
21,

A4T - 1 4C. - 20. D3A. - 1)31). - 22. DNA -

23. T3A - T4CD. - 24. TRIAD- 12D.
25. D3T+ - D3D.-26. DxPT - TXP.
27. T8A T7D. - 28. P4R - T8D+.
TxT DxT+. - o, IS2C - D6D.
3m. D5A+ - DaD. - 32. D3A - P4C.
33. T6A D5D. - 34. D2A P5C.
35. T4A
D3C. - 36, IlLsC - TaC.
37. P5R! - PXP. DXP - D31).
39. D5L-1- - RaD.-4o. T4AR - P4AR.
41. R3T • RA. - 42. D8C - 144C.
43. D8R + - D2D. - 44. DdAR • DA.
45. D8TD - T2T.-46. D8CD+-T2CD.
7. D5R-1- - RT. - 48. T4AD T41.
49. T6A+ R4T. 55. DXPR-DXD.
51. TXD -T41). - 52. T2R T3D.
53 . PA - T3T+. - 54- R2C - R4C.
55. P3T - T3CIS, - 6. R3A p4T.
57. T5R-t- RA,-8. TXP-T 3TD.
39. TX P - TXP. - 60. TST - P6C.
61, T8AD-1- - RED. - 62. T8D-i--R6A.
63. T8A+ - RD. - 64. T8D-1- - R6A.
65. TM+ - R6D.
'Paule, per repetició de jugades, in rara que també ho són teóricament,
eont I nuant aixi:
64 - 117A. - 67. P4TR PeC.
68. R4C TITD!!.-69. T5C-'t'1CR± I.
7o. RA - TzTD!!-71. R4C - T1CR

72. R3T PSC =D. - 73. TxD - RXT,
taules.
Solució al problema número 5
Jugada clau: PXC i demana Rei!
Es evident que no is possible cap més
saludó que aquesta; per aleó feiem la
recomanació que no s'hi trenquessin massa el cap els solucionistes. Cal, pede,
dir, encara que sabut, que és antireglamentad. Aquesta petita facecia del cronista esperen que sera facilment perdonada.
Dan trames la solució exacta del problema número 3 , encara que atub considerable retard: E. Colom, de Torrebonica; Joan Batllia, de Sallent, i Joan
Trillas, de Tarragona.
PROBLEMA N. 6
K. A. K. Las-sea

5. T'II
En aquesta posició la millo:- jugada
és 3. P4D.
C3Ð
as4
Aquesta jugada intenta justificar el
per que els negree no han jugat P3TD,
ja que aquest cavall en retirar-se amenaça l'alfil. De totes maneres no fe
precisament en el millor lloc on s'ha
emplaçat aqueo cavan, ja que retardara
el deseabdellament.
6. CXP
AaR
7. A3D
•••
Aquesta jugada te el mateix detecte
que la cinquena de les negres, i en
aquest moment la jugada natural era
A r A R.
CXC
•••
g. TxC
0-0
9. C3AD
P3AD
"L'Echiquier" 1921
Cal observar que amb aquesta jugada
Negres, 12 pece:
i continuant amb C1R, PaD, A3D,
C3AR, el negre °Me una posició amb
un descabdellament noratal. També te
per línia de descabdellarnent a seguir:
A3 5S, TIA. r3cD i
4
ro. D5TR.
Heus act una jugada feta amb el sol
intent de provocar...
P3CR
i arnb aix6, els blanc; han procurar
avanear-se a la jueada CiR, puix rete
aleshores amb C3AR slauria allunyat
• perill i
obtingut aquest
ment de l'enroe negre.
11. D3AR
CIR
P4I)
12. P3CD
13. .A2C
.-13R
Sembla natural la j ug ada 1 3- . . AJA.
I els bienes haurted de jugar: 14, TaR,
els A2C, penó el blanc contiRlangues, i i peces
nuarla 15, A3T, C3D; 16, D3C, i zua•
MAT EN DUES JUGADES
riverien la qualitat,
La seducid el dinrarts tinco
TD1R
C2C
Dr. A. AILARNAU
as. T5R-2,4
A3A
La correspondencia per al doctor .4.
in. A3T
T IR
nau dirigir-la a Sant loan de 31 et7. CeD
(Bona (Barcelona)
18. P3AD
A3C
Partirla jugada l'any tRelt:
19. C3R
DaD
Enanques, doctor S. Tarrasch.
Euitant C4C
Negree, N. Pillsbury,
P3TR
P4AD
r4R
21. Al:a
t. P4R
AsA
4. C3AR
Amenacant D3D!
C3 AD
22. c 4c
C3AR
Axc
3 . A 3C
s. 0 - 0
CXP
PXA

existió ds hecho y subSiste dere-cho, por razón de no haber presento
éste a lo largo de los siglos. Y es que
cuando se habla del origen inmemorial de la phi-nada de Toledo, se olvida también ele la Marca Hispámca
(que substancialmente era lo que después se llamó Cataluña) fué muy anterior a Toleren; y que la Sede tarraconense fue, por designación, por derecho y de hecho, la primera ?rimada
de España. Si después vinieron, con
la sucesiva agrupación de regiones y
rei nos esParm les , negociaciones cuya
tramitación sería largo de explicar, no
hace aquí al caso. V hecho es que.
perdida la jurisdicción material, los
Arzobispos de Tarragona han mantenido siempre. públicamente su derecho de primacía. No pueden tomar
posesión de su alto cargo. sin precio
juramento de defender ese derecho;
en los encabezamierstos de sus Cartas
pastorales ponen el titulo de Primado
a continuación del ele Arzobispo. y a
la Catedral tarraconense se la llama
por todos. y desde siempre, Catedral
Primada. La Santa Sede, con todo
su respeto a loa Concordatos, ha respetado siempre asimismo aquella constante reivindicación de derechos genealógicos que en nada se opcmen al
ejercicio de los concordatos y que todos los católicos catalanes (entiéndase que no hablamos parcialmente
de eatalanistas, y menos de simples
residentes) estimamos en mucho.
Tras de esto ¡qué falacia es esa
de suponer que Sevilla y Santiago
están en el caso también de reclamar
la prMacia "con alguna nia)or apariencia de razón"? ¡Acaso forma parte esta especie de la pasmosa enediciOn histórica y canónica contenida,
según "A B C", en la carta del denunciante? Ahí no se ve más que el
anhelo de excitar rivalidades entre
unas y otras diócesis; conto eso de
trazar sin fundamento alguno el mapa de la supuesta Primacia, no ei
otra cosa que empeñarse en levantar
a Aragón y Valencia contra Tarragona. Lo cual ni nos parece digno
de un católico que merezca tal nonabre, ni sobradamente patriótico."

La situad() política
Es inquietud, segons el corresponsal
a Madrid de LA VANGUARDIA. El
govern sc'es 00 COda din nrés a la ¿'eta
-confirma-, i els rcpublicans desquiera
socialistes amenacen amb
i
del pro-limeta:

Hoy se ha dicho que el sefior Ana -4
ea cine dispuesto a contestar a lose
requerimientos de los radicales para
que sostenga en el Parlamento lo que
ha dicho en la calle. Don Indalecio
Prieto 3a manifestó al presidente de
la Cámara que estaba siempre a dieposición de quienes quisieran interrogarle si se plantea un debate sobre la
gestión de los partidos republicanas.
Sobre no ganarse nada en total, el
más perjudicado será el régimen. que
quedaria envuelto en un e3canclalo
completamente inútil, porque aquellos
q ue quieren juzgar las cosas que se
dan en todos los partidos suelen saber nadar y guardar la ropa."

Les tarifes ferroviàries
EL SOCIALISTA, que en combat
Pctument , din que a desnrat de tors els
perjedicis que portara seran angenen-

tader:
"S'a a consumarse el designio ele
las Compartías ferroviarias. Contra la
voluntad de las Cortes, que !o votan
porque el Gobierno hace de su propósito cuestión de confianza. Y como
uio se quita nada a las Empresas...
Contra la conveniencia de las Com.
patios - no de la alta burocracia y
de los consejeros, ciertamente-, que
verán pronto cómo la consecuencia
de la elevación es una restricción patente del tráfico ferroviario en beneficio del transporte por carretera.
Contra el interés del país, del proletariado en particular, porque viajar
en tercera clase será un lujo con el
aumento del 15 por roo sobre las tarifas, de suyo altas, que rigen en la.
actualidad. Contando, ademas. que no
sólo encarecerän los billetes. sino
también los artículos de primera necesidad. ya casi inaccesibles para los
trabajadores. Contra la conveniencia.
del Estado, porque la elevación propuesta no resuelve el problema de las
ferrocarriles, sino que, diga lo que
quiera el ministro. lo aplaza, agravan..
do:o, naturalmente.
Lea el lector el discurso de Tritón
Gómez. Ayer, conto de costumbre, el
ministro no estaba en el banco azul,
Si1/0 en la oposición. Permitasenos
esta pequeña jactancia. El hombre
preparado, el hombre que defendía los
intereses del Estado, ocupaba un escario en la minoria socialista. En el
banco azul gesticulaba un ciudadano
que tiene el compromiso de elevar ;as
tarifas ferroviarias y lo cumple. Pero
que no sabe, seguramente, lo que va
a hacer. Ignora, al menos, que perpetra una equivocación.
Por si no basta, el señor Guerra.
del Río prepara otros errores. Si estoy aqui..., decia. Si está corno si no
está en el Gobierno dentro de dos
meses el seilor Guerra del Rio, la
cosa tiene mal arreglo. Una de dos;
o la elevación de tarifas permite la
competencia ventajosa del automóvil,
o Si se quiere evitar esa competencia
habrá que ir a la unificación de los
transportes, con este resultado: encarecimiento del transporte por carretera.
Mucho hubieran hecho meditar a
otro Gobierno los juicios emitidos por
Tritón Gómez. Con éste no hay nada
que hacer. El Gobierno dice blanco,
aunque sea verde. y se acabó. ;A vetar! Suenan lo s timbres. Y un día son
roo millones para la Constructora Nava!. Otro. los 16 millones para los
haberes del clero. Otro, el aumento
de las tarifas ferroviarias. Otro, la
amnistía. Otro, la pena de muerte.
Todo se aprueba.-

"Los éxitos parlamentarios obtenidos por el Gobierno los debe éste a
las derechas, y en ellas se apoya cada
día más para rechazar los ataques de
socialistas y republicanos de izquierda.
Se habla de una retirada espectacular de las oposiciones, que abandonarían el Parlamento, renunciando los
diputados al cobro de dietas, si el Gobierno se mantiene firme en su propósito de aprobar en la semana próxima, con funcionamiento de la "guillotina'', los proyectos de amnistía,
pena de muerte y tarifas ferroviarias.
Se dice que con las socialistas y la
Izquierde republicana se irían también
los catalanes de la "Esquerra" y los
amigos del señor /hura. Un centenar de di p utados en tota:. precisamente aquellos que creen representar
y defender el verdadero espíritu del
régimen. Sc quedarian solos en la
Cámara el partido radical y las derechas. Pero la gravedad de este paso
es demaeiado evidente pera que no
midan bien sus consecuencias quienes
se dispongan a darlo, y no es probable que lo den si es ten grande corno "dieen su amor a la República, aunque
del Gobierno depende, en gran parte,
que no se produzca esa retirada peligrosa.
Gobernar no es imponerse por la
MEDICAMENTS PU R S.
fuerza del número. Este fué el mis
FARMACIA VDA Dr.
grave error de lea Constituyentes.
De todos modos, la próxima semana puede traernos acontecimientos de
RAZI
interés.

ANALISIS
(IINUt

5

Agur* peó evita que jugui el cavall.
39. .1 4R
T7T
•••
T3R
40. TxPC!!
24 P4A1
PD
Una manera molt original d'acaba r
El blanc ha aconseguit fer avançar el In partida.
peó, i podré empinar l'alfil de 3D a
Txn+
51).
4/. TXT
25. MR
•
i negres abandonen.
Es evident que no pett jugar 12., X
.. PC,
Es, evidentment, una partida rnolt indegut a A7T+1
teressant en què cal admirar el doctor
TIC
Tarrasch
per les seves sotileses i profun26. P3D
ditats de combinació.
‚Ara quan el Nene s'ha alliberat amb
ELS MESTRES TAMI3E
el moviment darrer és quan apareje la
S'EQUIVOQUEN
flaquesa de la jugada 15 3CR del negre
TA RTAKOWER
i la debilitas de la caseta 3AR.
Al cores. 14 peces
P3CD
..•
27. P3CR
P4111
28. PXP
CXP
TXT
29- AD
30. TXT
bi el negre no canvia la torre i e
retira a IR, ci blanc continuaria 31,
DxrA+: - Dx1.7. - 3 2. TXT-jetcétera.
A/C
Per protegir el cavan a JAEZ.
3t. A5C P3AR
Si el negre continués A1D, el blanc
jugaria 32, T7R!, AXT ; 33, DXP-e-,
RIT; 34, DXP, AXA; 35, DXC+,
Dil; 3o, DNA. L'arantatge dels dos
peons és suficient, malgrat la qualitat
menys per guanyar, però no obstant, la
posició és guanyadora, ja que está amenaçat, D5R+, i guanyarien la torre. El
negre, per tant, hauria de continuar:
Pompo-s. 14 ¿ces
TIR: 37, A4R, DsR: 38, D6T+. RIC;
RETI
3 0 „A5D+ !, i guanyen la dama.
3s. T6R
.Amieeta sueldeu procedeix d'una parSacrificant l'alfil, pern amb rompen- tida jugada entre Reti i Tartakoner
ció mes que sufisient, puix Orle seguiria en qué es va ter una defensa KaroDaR amenaçant T7R+ i DXPC+. i Kenia Es curiosa la trampa en qué cau
si 33..., Cj.1 ; 34, T7R RIA; 35. Tartskower, i dernostra que els mestres
TXD, CXD; 36, TXA, i blanquees tamhe s'equivoquen, ja que tenia melguanyen.
les maneres de continuar la partida amb
A4R
igualtat.
AJE)
Te
TR
33.
Continua aixl: t. O - O - 01 CxC:
Si 33.... RiT; 34, P4CR, CaC; 35.
2. D8D-1- !, RXD: 3. AeCR-1-, i mat
D3T+, ele.. i si 33..., DaAD;
a l'ultra amb ToAa 8 9 .
sezuit de P4CR
DAD
34. P4CR
TX
35. PXC
36 TM
Fls0
Llegiu LA PUBLICITAT
R3T
37. T8C+
D4.1
38. WC
Propagueu-la!

LA PUIBLIOITAT.

Di orts. 10 d'abril de 1934

La topada de dissabte a
a 'Avinguda Layret

El eonfliete del ram de redima

Manifestacions del senyor Comorera

1 conflicie tendí,
aria do los gest ons portados a cap
de
dues
durant el seu Yiatge a Madrid
ahir, a aguditzaralse Enterrament
de les víctimes : loseIleument
1 del preu del pa
guretats sobre la

El succés de la
Banca Arnús
El fet continua, sf fa no fa,
en el maleta estat. No ala acla-

l'enterrament
del Sr. Ramon
Maria Companys

lit encara, tot i eme la mejor
part de lea perennes que hi han
intervingut de prnp, des del primer moment han cregut que es
Di U menge, a la una de la tarda, s'ed'un euicidi. Si en efecte (etnia lenterrament del senyoe Misma
kh;e, el eonfliete del ram de l'aigua rer de la major part dels obrers del
Ahir al migdia el conseller d'Eeono- de 2‘lae ina senyor Rocha, del t.rolecte tractava
ho
ha
esta',
eles
d'alguna
diaris
Maria
Companys, germä del President
.,,resentat :es mateixes caracteris- rana Qualifica la nota de tralció i
una i Agricultura, senyor Comorera, va de comumcacions transatlintiques, que, sita tel, una campanya en la de la Generalitat, mort a consequencia
n'e, que el dissabte passat. per be de maniobra indigna.
rebre els periodistes que fan informació com vosaltres sabes, deixava a Barcela
d'una descarrega electrica soferta mende manifeet
Afirma que a no ésser aquesta traiamb tendencia a aguditzar-se.
a la Generalitat, i els féu les següents lona reduida a port d'escala: i cosa in- qual s'ha pesat
lii baria hagut assassi- tre TeViSiVII un comptador. Abans de
en major nombre que dissab- doria, les bases que el Sindical CM,:
manifeatacions:
are», en les linies per al Nord, Cen- les qur,
la dita hora començaren a acudir a la
¡tal.
PerO
aquesta
tesi.
almenys
„les ,aortques del caro en les quals tenia presentades anterjorment a ho—Ja sabeu l'objecte del nieu riatge a tre i Sui-Anierica, aixi cona per a les
fine ara, no recolza en rap dada clínica de L'Aliança representacions
Dotaren els efetes del conflicte, res d'ara ja serien aprovades. I acaMadrid
—
comença
—;
amb
referencia
de
la
Mediterränia,
feia
ports
línies
concreta ¡ si sedantes-Ir 'ti unes oficials, politiques, econnmiques i inAhir, a dos quarts de quatre de la a aquest viatge , he de manifestar-vos
acudiren menys quantitat d'o- ba recomanant que es recordin dele
',res al treball. i per s'ara banda, obrers parats per tal d'ajudar-los. pro- tarda. es va efectuar l'enterrament de que els resultats han estas totalment finals ports estrangers. Tots sabeu suposidene baeades en el desee- dustrials de Barcelona. A les dotze
que
és
ale
porte
de
principi
i
final
de
l'hall de la ensaca era ple. La desfilal'artista
del
Circ
"Olympique”,
Rafel
curant
que
no
els
manqui
pa.
Finalsatisfactoria.
.n i ensiiicaren les coaccione contra
linia on hi ha la veritable importancia tire que hi baria en una de les da d'aquestes, tot i esser molt rápida,
especialment a les barriades rnent es reecnnana que no retroce- Brida. i del coempresari del susdis Circ,
Una de les qüestions de mis interès del-, porte i on es treballa en repara. habitacions de la Banca 1 en els ra durar més d'una hora. A la una es
eire
moriren
dissalste,
Cien i del Pobie Nota Les fitbri- deixin un sol pos en l'actittid que han Salvador Hervas,
impartes que Ini havia al saetee forma la presidencia del dol, i fan orper a Catalunya — prosseguí — era
v .ctimes de l'accident d'automóbil °corre- la de l'Institut Nacional del Vi, creat cons, proveiments, etc.
,,, en les quals no es trehallä sen adoptar. i els anuncia la sortida
8COSganitzada la comitiva. El ieretre era
Per ara, el perill ja esa salvar, puix i a) costat de la cadira on
eAes on treballen obres afiliats a manifest, en el qual es parlará mis cut Cl mateix dia al carrer de Francesc per lsfarcelli Domingo, però que, prácLayret. La comitiva s'organitza als pano és tal, i &ha ohert ;may a .asseure'e el director del portat a pes de braeos per funcionaria
ja
que
el
projecte
n. N. T.: els pertanyents al Front extensament del conflicte.
ticament,
no
funciona.
Jo
vaig
densaSane.
senyen
Gambas.
el
clipóde
l'Hespital
Clinic,
darant
sis
de la Casa de Caritas. La comitiva, imtreballaren.
liar al ministre que ens concedis, infil- una informacid de rint dies perque hi
Per tal de posar en clar
* El Front Cinc Fabril i Textil sn judicial.
ponen!, l'accanpanya per livinguda del
es fabriques en les quals no es tretre no estigui fet el traspäs, nexecució ruzuM coneArrer tots ele interessats:
recomana. en una nota, als obrers del
Cohrien elo dos cotxes corones de la de les funciona a aquest organisme en- després d'aquest termini la Comisad alta que hi pugui haver de Mi- Pare Claret fina al Pamela de Sant
:à ahir sán les següents:
tin sobre aquest fel que. per ara. Joan. Estava integrada pel Govern de
ri75 d'Andreu Vidal: Patees i Pa- ra m q ue es reintegrin al treball a les familia Belda. "American Circ - . Fuiarnb eh principal objecte de redactara el predecte definitiu, que sera
carrer de Pere IV, ola; Joan seres respectives fabriques i que no mesa i artistes de l'Cllympia. de la fa- perseguir el frau i depurar el mercat el que anitä a la Caruhra per a la sera continua eseent fose rom el pri- la Generalitat en pes i per la lentilla
donin
massa
importancia
a
les
coacmilia
Estere,
de
la
Penya
d'Artistes
del
Flanco:o.
Lla.
Pere IV. 488:
mer dia. el Jutjat número 13 ha de l'honorable President senyor Cominterior, mitjançant inspeccione contro- discussió.
la, So: Pla Mestres, Llacuna, So; cione que els puguin fer, ja que cal London B,T , de La Primitiva Espanyola lades per aquest departament i pels
Finalment — (ligue el senynr Cnmo- efectuat delerminadem diligen- panys. Darrera hi anava una llarga fi.
d'Artistas i de la Secietat d'Emnresaris
taelest Rotier. Sant loan de Malta. normalitzar la situació.
rera — ern vaig ocupar de la important cies, entre elles la d'arlreear un lera de cotxes que acompany i el culid'Ese artseles. Presidien el seguid. que Sindicare de productors del vi. Si acen- qüestió dels Pòsits Maritims, que, cona exhort a Vir — exhort al quid ver fins el Cementiri Nou.
n.s. 62; Francesc Ben g uerel. Sant
de l'He snital Clínie ee diri g í a la Par. seguim afeó — continua dient —, enca- Sigui que es narra de Cooperatives, ja ens referiem en una nota publi,sa de Malta, a: Successors de
Al cotxe que conduia el fèretre Ii doréetzia de Nostra Denn del Pilar, ele ra que fos amb carácter provisional.
eancese Vila; Textil Torres, Guacada en l'edició de diumenge — naven guardia d'honor una representafills del difunt emeresari. senyors Sal- tnilloraria molt la situació extremada- es traspassat a Catalunya.
ala. /2; Josep Hiero, Cons ell de
da
de portera i ordenances de la GeneVaig parlar de l'assumpte arnb el per tal d'acreditar la presencia ralitat. A continuació anara la presivador i Anton¡ Herirás; el gerrna de ment precaria de les comarques vinate:as;, 477: Franeesc Rueca. Alt-Bey,
director de l'Institut Social de la Ma- en aquella ciutat del director del
neldo seevor Ferran; els Srs. Jesús res de Catalunya.
esa 146; B:anqueigs i Tint5, carteLa nieva peticie, fas recolzada per la
rina, que is l'organisme competent amb Banc el diumenge que va ocarrer dencia del dol, la qual catana cornposta
Pinillo. Hidalgo i Canes, en represenen Verneda: Joan Font. Passatge
pel President senyor Companys; gel
sacié de la Societat d'Empresaris; Ola. UniA de Rabassaires i per la Unid de l'objecte d'anar a un cenveni provisio- la mort de Valenti Blanch. Ultra president del Parlament. senyor Casantard: Tints i Adobe; Anton¡ Cansí,
Ahir al ntigdia, en saludar ele carca. repreentant d'a final i el repre- Sindicats Agrieoles de Catalunya, i fou nal. en espera de l'acord de la Comis- això, el Jutjat s'ha interessat
2 ;loan de Malta, 272; Gambits
m' yes, i el Govern en ple.
carrer de la Verneda. u; Blan- periodistes, el senyor Companys s antleié del. Ci ee s Fri e, i Feilus. de acollida favorablement pe/ senyor Ciri- sió de Traspassos, que permeti de coor- perquè el cap de la brigada soDesertes, les autoritats de Catalunya„
dinar ele estores-e de la Generalitat i cial, senyor Tarragona. hi comn'e:es i Tinto. Ven-seda. 24: alanu- va fer les següents manifesta- Madrid; mis Srs. Estere. Pitarque i V a n- lo del Rio, ministre d'Agricultura.
general de la Quarta Divisió, senyor
ver. de l'Associació d'Arti s tes de Vaasteres Reunides. carece d'Espron- cions:
Una altra de les qüestions d'interès de l'Institut Social de la Marina, espe- paregui amb l'objecte d'interro- Batet; l'alcalde de la ciutat, senyor Pi
—Aquest metí he conferenciar ei atats i Ci te: Sr. Lluis Corzana, per — prossegui — és la que fa referencia cialment en la part económica.
a4; Vidua d'Antoni Guasch. carrer
gar-le. També han estat citades
Sunyer; el president de l'Audiència,
V:trs, 18s; J. Gener, carrer Vall ami) el eenyor Martí Estere, el l'Empresa ¿e eo eomeanns al preu del pa. Les Federacions de FleAqueas conveni, en principi. és un fet , algunes persones mes.
senyor Echavarri; el fiscal senyor Bo:Aran. zz. A la fabrica de Salvador qual nabo donat compte de la de Peladl del finar. Gabriel Belarde i pleno pressionen constantment per tal i espero que aquesta mateixa setmana
nilla;
el rector de la Universitat, seal
metí
acudi
a
declarar
Ahir
Suscoberta. establerta al carrer de marxa dels aesumptes de la Co- Enrir Canuto. i el Sr. Peon un Cornte. d'aconseguir l'autorització d'augmentar arribara el deeret corresponent signat
un periodista. Done unes dades nyor Bosch Girnpera; el cap de les lar.
Ns e lo Soeietat de Firai ees i Espectacles
221, de la secci6 de confecció, misiá de traspassos.
el preu del pa a So cèntims. Nosaltres tii Govern de la República.
que pogue recollir en el mateix ces de la Guardia civil, general MarPú 07lies de Catalunya. Ultra nornbrosos no hem accedit a aquest augment del
nradonaren el treball 36 obrero.
El senyor Sbeet ha vingut
lloc del fet , poca moments des- zo; el comandant del cos d'Esquadres
Set i això, la jornada va transcOr- lambe a veure'n;, pera corn que amies narticulars dele difirms. fientraven preu del pa, ni estem disposats a ac.
eu raeurnpanvatmen tuts els artistes del
prée d'haver ocorregut. Alhora ele Catalunya, senyor Pérez Farras; el
es amb tranquillitat. sense que es
no rolla trobat, tornare aquesta Circ Ol vninia ; nadricles renresentacions cedir-hi, perque, havent-hi milers de
va anornenar altres periodistes cornandant de Marina, senyor Berdugot
cap incident d'importencia.
d'artistes treballadors sense tema i molla altres
que tambe estaven preeents i els el comissari general d'Ordre Públic,
L'arant el mati i part de la tarda les tarda i seguird parlant arte ell de Societats. T'anees i Clubs s'accrutaen
tnilers que reuen recluida Ilur setmasenyor Coll,, i el comandant dels Serme
Proa de l 'eso l= s l a del Pilar
eitats prengueren les precauciono d'aqueeta qüestió.
quals potser podran donar dena
de
treball,
seria
inhuma
fer
rsts
Tueseluiren. cArt a
rente, senyor Pérez Sales. També forHavia estat anuncia!, un Con- el dnl D-,
ara:s, i establiren, com el dissabte
talle per tal de reafirmar tot el mara part d'aquesta segona presidencia
precaria
encara
llur
situació.
a
n
al
i
c
el
ceVi
.
er
l'empresari.
min
un servei de vigilancia prop eell per a aquesta farda. perd c
que ell sosté en les seves infor- d'autoritats el sots-secretari de Marina,
ementiri Non, el de l'artista Rafel
Com sigui que en aquesta MiestiA les
a:entrada de les fabriques. que ion corn que alguna consellers ternen
macions.
Belda.
Pich i Pon, que ostentara la remostees
facultats
sAn
purament
executiretuat per la guardia civil i els feina. Uhem ajornat per a demh
principis religiosos, Va declarar lambe l'ordenanea senyor
Per
presentació del Govern de la República.
ves,
en
vaig
parlar
astil>
el
ministre
i el qual tenia per objecte a la tarda.
SPA
ACLARIT
7INCARA NO
Lausin.
El
mes
important
de
la
Acre
seguit seguia el dol deis famique,
al
nosdir
d'Agricultura,
i
Ii
vaig
ilibertat de treball.
res més, eeny e re — acabà,
QUI ES EL CARRETER MORT tre criteri, la 50111C/I5 no estä a augmen- ajorna la signatura de la seva deelaració fou l'afirmació liars del difunt, compost pels germana
que no era gens ni mica estrany, Josep, Manuel i Cantil, i el gertni poli3 QUE DIQUE EL CONSEEn la topada en que techaren la mort tar el preu del pa, sine, a tallar en
LLER DE GOVERNACIÓ
el trapezi s ta Belda i l'empresari }Ter- sec l'eeperulaciA desenfrenada dele ara- seva declaració al jutge tot 1 que rho sernbles, que les tic senyor Puig.
Ultra les representacions de centres
que
retenen
a
linee
'laus de la porta del carrer de
resulta. tan mal ferit un carreter paradors Mal ,
:T'are els periodistes al migdia.
manasteiss gratas quantitats per tal de
nee menava un carro de la marr'cula
Rivadeneyra no fossin trobades, politice i entitats de tota mena, hi asninanifestä que, segons els seus inVi la decans. ni, no va peder declarar.
provocar aixi l'alço del preu del Mar,
Prines. el conflicte del ram de l'aigua
El dissabte passat va declarar ja que en aquelles portes no hi sistiren gairebé tots els consellers municipals de Barcelona, diputats del ParSe gons les rrimeres referencie s . armes! atea que ha de repercutir en el preu
avia aguditzat Afegí que calla teen qualitat de testimoni en un ha claus. Digné que es tancaven
-arre
er
renresentava
tenk
tr15
•
45 am,
!a farina 1 en el de l'elaboració del pa. sumad per furt estafa un he- ami) una balda interior.
lament Català i una representació noen compre, però, que dilluns era
s
ente
baria
i
es
dana
coneixement
al
J'islas
L'augment del pren del blat, ronce- breu anomenat Eimond Treveth,
ale:rieras corn a dia de festa per als
lambe' que amb ele drida dele nostres representants a les
Explire
mort 5fl‘e e •Yler ésser identifirat. Se. qüencia d'aquesta maniobra alcista, no
Corts de la República. Hi assistí una
:ttrs del ram. Acaba dient que a
La domestica Carne López Alonso,
el qual, en presentar-li la decla- seus eompanys havien aixecat representació de les personalitats mis
sie
:a tarda se celebraria Cense!! de Go- de ..Y) anys, natural d'Ateca. que Presta naos referencies nesteriers. semMa -e beneficia en res els productora amenlotes les estores i els altres destacades de la vida política i intellecg
nés,
negó
rada
perque
la
si
71.(1 ,..< t carretee fan victima d'un alt
:en a :a Generalitat,
tics, i especialment els de Castella, perobjectes de l'habitada que hi ha mal de Catalunya. Hi assistí igualment
els seus serveis en una casa del carrer
Oil rodó,
Su rebre'ls al vespre, els digué, re- de Fontanella, va erraralaltir, degut a accident d'auto ene ro s el mateNe
que aquols ja no tenen ni un gra
al costat de la del director, i exi
niuriren Pelda ; Per o-As. nerb ucurrennl
l de la Generalitat, de l'A:ras al conflicte , que de l e a 0 5 tú- cenes panales que pronuncia les
LI jutge, estranyal, l'inlerrogä
quais r e(eveent en un lloc proper. a la ma- Ilurs dipòsits. La maniobra es realitza
plice igualment la visita del se- l' alt persona
lenes que hi ha en treballaren 32. no satisferen la meraressa de la casa,
Cl preu al final sobre els sunlins del aeu reina, nyor Sade, al qual va Re01111- juntament. de la Comissaria General
a
base
de
ter
apujar
a
hora.
n
.ei
d'Ordre Palie i la Junta de la Clínica
no treballaren per considerar dia curia a buscar un inetge, el qual conde la collita, de manera artificiosa, per dient-li que podía fer-ho leanpanyar. Va insistir que en tornar L'Aliança.
C em si etd eme anitest ferit fati tea; tal de baixar-lo després. de coi), en arä iota el dia d'ahir en el dit ram. firma que laemalalta acabara d'infantar
nadas a l'Hosnital ("link, es va crenre ribar la nora collita, fent així que la quillanient, sense por de cap me- a la Banca 1 degut a la manera
.• .z; estigueren en vaga total. Afegi
La comitiva, com ja heno dit, desfila
nana de coacció. Aleshores el
i q ue per aquest motiu era al llit. In- •
rç tractava del carreter del Primer
:e ele raguistes harten emprat una
major part de la producció ragi a mane testimoni explicó que no llit feia, ron, fou trobat el cadàver de per l'Avinguda del Pare Claret fins al
terrogada
la
partera
confe55a
que
a
125
,
ccident.
el
cual.
segons
sendh.
es
un
Ira sictica. que era la de coaccionar tres del mati se semi malalta
Valentí era impossible que es
Garcia Hernandez, on va tori alta a tuve ,e a Tfl 2/1,., que devia ftlrif i TV, se kit:N acaparadors.
pas porque no estigues d'acera.) pagues vetare des de fora, i acabe Salóadeformar-5e la presidencia, davant
fogainers, als seas propia dominar
El
ministre
—
continuà
el
senyor
la
cuina,
on
dona
a
Ilum
una
nena
a
•
eilint res fins ara, inAlerat burer-ftl
emb la declarada, que haría fet, dient (elle es tractava d'un eut- de la qual va desfilar la gentada que
.... amb el propòsit que alxi queContorera — m'escolta amb atenció i
iteein parades les fabriques. Per tal la qual amb un ganivet de la verdura rtn; assegura que esta ferit a l'Hospital em dona la secturetat que tina próxima sind perquè pertany a la secta cidi. Tamhe declararen altres assistí a l'enterrament, per tal de donar
a la ga- Cleic.
iirabar-ho —alegi—. es muntà un secciona el cap Ileneant-lo
el cm a la
Ilasidin, de la religió hebrea, i mopieals del Batir, els (piale el condol a la familia, Un'eop acabada
Per tal de .aber el que hi baria de i (lezisira interventió de l'Estat por
.*reei non, tumbé amb l'objecte que lleda de les escnrabrarles 1
la destilada de la gent. el feretre que
Cls-malitrecsguaà aquella prohibia als seus elitista abundaren en aquesta creença.
cert en tut amó. s'ha ordenat rete de Vie obrera puguin anar al treball, ja comuna.
contenia les despenes fou traslladat al
De la manera que va poder renta la ladecan5 sicni envilt un certificas ro
aren, actuals del Mat.
sigDOSSill cap document els
l'esperit de la majoria d'ells és
ceexe-estufa. Barrera d'aqueet cotxe
que
hi
havia
escampada
a
la
cama
sang
Els flaquees han de comprendre que dissabtes i els diumenges. Daque rinel d en, persona que canee-11i el
de treballa:.
amb el prepósit durara el dia d'amagar carro i l'inlividu que el guiara. per tal Iltir interès re is a augmen tor el preu vant d'això fou citat per a afile,
sen forme una renglera, i aleshores la
comitiva s'adreça al Cementiri Nou, en
el fruit dels selle amors.
UNA NOTA DEL SINDICAT
d'arlarle aquest fea ia 'TI:e, a horco d'ara del pi i po sar-se davant
clilltitis. i, efertivament, es prova rebre sepultura el raclarer del germa
sin" a collahorar arnh aquest de' senth ¡ eigne tranquil-lament la
UNIC DE LA INDUSTRIA
De les rnanifestacions tetes per ;a rn a r TV,
san ,1 1,;
el nl ^ rt
b'
del President de la Generalitat.
FABRIL I TEXTIL
l
dip
de l'Hospital rartatnent per tal de destruir les causes
enit a
de eadavers
dnna se'n dona compte n1 jutjat de guar- ha
Aliir al vespre es preeente al
declarad()
que
es
llega
a
signar
Al cernentiri hi havia el sentar Meeiee
d'amiest
malestar
actual.
Jr.
per
la
mefl i nk.
meniu de la vaga, aquest
,1111
,jat
un
jove
d'uns
setze
anys.
el
qual
dia.
e! Personä a la casa. La
el senyor Pla, censeller delegat de Cera banda — (ligue estic convencut diseable. Abans datuar-seal, el
ha fet pública una nota, en la criada confessa el que hacia fet, 1 fan
anomenat
Manuel
alacip,
acornmentiris. ¡ altres alts funcionaris traque si rancien de tactica i segueixen testimoni va donar les grücies al
nul es reiereix a l'estat del con- recollit el cap d'una nena rossa, d'une
jutge per barer respectat la sera panyat del seu pare, per tal de quees. El ces del germa del President
fiere i a les ceo-es causes. Atriburis
No
podem
publicar
les
notes
denunciar
el
següent:
fel
de
la Generalitat fou dipositat a la tommediata F:n ranvi si persieeixen en Ilur religiö.
:. e.stat de coses actual i laguditza - blaus, molt grossos; no es pugné fer el
El jove va explicar que per ha número 378, de t' Agrupada actea,
artitrel i intenten extralimitar-se, ho se10 ¿el del ram a l'actuaria mateix ami, el cos perquè haría desapapregades que no vinguin es ra que sil-tienen eles d'ara eme, en de
enchile-r e riel seu pare, que te de la Via Sant Jordi.
andenciosa dels clemente "trentistes-, regut pel water. FI jutee ordena que
eslahlert un negoei al Carnet'
fensa dels interessos del rAblic. el Go135501 en joc unes bases enfront de tan aviat ecm la mala mare esti gués en
entes
en
eatalif
i
amb
un
vern de la Generalitat esta disposat a Llegiu LA PUBLICITAT d'Aragó. va anar a rasa d'un
'es que havia presentar el Sindical
en
quali*
a
/
hospital
condicitine
passés
anda
energia
chel
t que esta establert, al caeper tal d'ir/Medir-11ot
ultrar
Ce le del raro, i fent per manera que
Propagueu-la!
timbre o signatura coneguda ','an re=rlar lamba, anda el ministre
rer de Francesr Intyrel, tints
teint aprovades, en c o n tra del P a - tat de detinguda.
jeete du cobrar una factura de
pessetes.
1444+44444444
El jove ene a cobrar nquella
quantilat anib un xec contra el.
Bri ne Espanyol del Río de la
Plata. En dirigir-se a la plana
d'Espanya es t roba darant d'un
tilda
individU deseoliegid, que hatea
haixat d'un auto Studebaner,
set placee i pi»tat de tetare. el
El dissabte passat, cap alta a
/mal desconegul va preguntar-II lee sis de la tarda, la gesolinera
si minen paper que hi havia
-1-1", de la COmpanyia .errendaIdea era sets ,
tarta de l'atraes, que eslava presIIItlesooneent It elavit una tara serrei de vieilencia en lee
empenta i l'oblige a entear flirts
1111101111101111111111EMIIIIIIIIMillill111111111i11111111111111111111111111111111121111111111111111 n11111111111115MINIMI1111111111!111111111111111111111111111111101111111111111
del colee, on hi havia das Mili- Iniü. estri ert$i I ler sosdteesja dpi lat jnig ideal M
n se -s
vichis ¡trae, que el subjectaren
Yalell d ' eCbaCJO que per
pels beueos tal preguntant-li la seva estranya naregado la Na
que pertava al ilantunl, 1.'esenr- jufondro eoepiles. En vista d'això
El SERVE.TINAL s'apunta un nou ixit amb el present cas. Aconsellem al públic d'una manera especial la lecturz
collarep i en trobar-1¡ el atie. Ii el capita de la gasaliaera es didigueren que un (l'elle l'itemnpa- rigí cap a la dita embarcada, la
de la carta present; l'interès que aquesta enclou bé mereix per part dels nostres lectora un xic d'atenció.
nyaria al Bau: per lal de en- qual, en observar que era vigilarar-lo i l'amenaearen que si lada, posa proa mar endins, 1 es
El senyor Ramón Bretón, mestre nacional, resident a Mélida (Navarra), carrer del Sol, número 34, ens ha escrit
pronunciara una sola paraula jit va perdre de vista.
continuació:
copiem
a
l'atenta carta que
es palia donar per inerl.
1.'embarcació de la Tabacalera
l'aut o en direorbi a la Plaea
segui les atoes exploracianta I a
"
9 febrero de 193.í.
Cal alusiya 1 para davant del les (lea de la nit, aproximadaSeñor don A. Gurnme. — Barcelona.
i un dela deaeone- mota, pague divisar com s'aengMuy se1Sor mío: Habiendo padecido tina gastritis, según informes farultativos, y despues de ensayas' varios fralamienlos
guls hl entraren i despees d'ha- las a norament el yatch en
(Pies sin resultado, me decidí ,,aconsejudo por vetees amigas y después de haber podido comprobar en ellos los excelentes resul%ea. robrat el ice sartiren nora- tia a terra, ¡ llavors fin rumb
lados de su maravilloso SERVETINAL), a someterme al tratamiento de su producto, con resultado sorprendente para mi, ya
ment irl carter, sempre amenaenvers ell, i roru sigui que aquest
que he conseguirlo, en menos de dos meses, la completo eararein de n.a enfermedad , que llevaba padeciendo por espar r io de
çat desconegut. El tornareu no portara Ilums de siluacin ni
dos atiOS.
II fer entrar a l'auto i aleshoree ti fett senyal de cap mena,l'ereQlle sirva tal ejemplo para indur r ie a los que, como yo, vacilaban a t o rnar su medicamento, pues para bien de tales
m'engrieren ele diners . Mcs
5 1 yqua leellt,i
vianad
e 'e liatigi1111
padecireientes está su fain"sn SERVBTINAL.
la ti el deiloiren abandonat
(Signal): BAMON BRETON."
Muy agradecido, puede mandar a e. s., q. e. s , cta.,
S illlt F. d e CPCeb de donar-li trenta
perque pogoe agafar el ecasione l'enfonsament.
El yateh s'anomenava
metro. El jnve ho va fer aixi
amb bandera anglesa, anai va crieree a explicar el fet
va tripulat pel ptttrii Pare Ballet,
bel' pare.
Després d'haver formulat la VI motorista Juan Vila 1 ele Marinern tsetissih Canals, CristOtel
fierlülle¡a, el jutge l'interroeä.
r
'Macip digne amb to alterado que vidal 1 Sinió Ferrer. el$ quals
l'oren recollits per la gasolinera
era 5 . .eita 1 Int el que hasta
Fine a nosaltres han arribat amb insistencia rumore que desaprenslue comerciante, amb mires al seu lucre personal, enganyen dlesortadament e1
No va ;albee explicar, pera. per i prreals a dispesien) del delegat
midan que els demana el noetre preparat BERVEfINAL I procuren convencer el paolent recomanant-li AUBSTITUOIONS INTEREASADES amb la prense.
terna d'idèntica afecte, curatius, Junt amb una eoonomia en el preu. Aguaste conducta ha motivat continues queixes pele resultats negatlus 1 la majorou
que na se ti acudí un cap es waritim.
PM' he que es guarda reserva
trehe dios el Ralle, de denunciar
P e rjudlciels, que aguaste, substitulnons produelxen en els maleas.
et fet als guitrdies que Ir! Ittivia sobre les deelaracians que betún
En conseqüència, hem d'advertir:
poeta prestar els referits tripudine prestant ßerrei.
Primer. El SERVETINAL no es ven ni ea vendre mai a dojo; EXIGIU L'ENVAS PREOINTAT, AMB LA FIRMA DE L'AUTOR.
El altar va ordenar que fossin lante., se supoen que atFnents
Bacon. No hem pecat d'Incauta perqub qualsevol pugul Imitar o copiar el nostre .ilstema de preparad&
platel toades unes diligèneles per mantfeetaren que en la dita entTercer. Si sou un deis enganyats, compreidreu fàcilment que la vostra economia ha estat mal entesa.
p escrupolosoe que pretenen falsificar el nostre producte, cosa que no icen1:11 de saber si PVPII verles les hereariei portaven <tírensela larrigor de la Ilei contra elJ comerciante oc
Quart. Es procedirg amb tot
manifestacions teles pel jove dells de tabac I allres mercados eguiran mal.
ríes de eran valor.
"%I ac ip.
1
••44.444•44•44

identítat del «meter mort

Manifestacions del
President

Un cas curiós

Assassinat
d'un nadó

Un robatori

estrany

ull Yatch anglés envestit per una gasolinera de l'Arrenda.

tin de Festón/me del, intestino?
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LES ESTRENES

Centre Catalonisto Badoloní.--"El fill del
senyor Gold", de Lluís [líes
Un hom no pot deixar de sobtar-se
una mica davant del cas de Lluis Elies,
del qual, fins avui. temerla tan escassos
antecedents literaris. I això no solament
per la sera fecunditat, que li ha permès
d'escriure tres obres teatrals en pocs
mesos. ans per la varietat de temes, per
diferent manera de tractar-los. i entara mis per l'habilitat teatral que hi
3emostra i la .seva agilitat en el diäleg.
$ernbla que escrigui impulsat per la pite de rescabalar-se del temps que ha tri•
kit a &reabrir la seva vocació.
La nora producció no és tan fresca.
en vin com l'anterior. No és tan sim7.4tica tampoc. percute no hi ha un caZActer, tan atractivo' com el d'aquella
"madame". No és. pecó, que hi liagi
atiga en l'autor. Es que el gènere que
na triat és inferior. L'autor hi mostra.
.erb, un major domini de l'escena. un
enajor coneixernent dels resscrts drama(ins, de la psicologia del públic. En la
Orimera Dredominava l'observador: en
squesta. Thome de teatre. .Així la inven,M6 traeix mes Eartificiositat. Pertany a
nquesta rnena de comèdies, que formen
zairebe dinero un gènere especial, basais en un testament inesperat o estrafo'ad; un d'aquests testaments en els quals
mort fa sohresiure la seca voluntat,
imposa com un càstig o cona una re"erija.
En "El fill del senyor Gold", el mort
estat un tímid, un home que mai no
:ha atrevit a plantar cara a la seca
autoritària i dogmàtica. El teslament és. però. segons totes les aparences, una revenia terrible. Deshereta la
:era muller i deixa la part més impar-.ant del seu patrimoni a un fill natural.
t 'existir/da del rural gairehé tothom i g
rara. La muller, naturalment. vol re--no
tellar-se contra el testament. Es revolta
contra aculen intrús que apareix de roble
en la seva vida: contra aquell intrús
nie. altrament, no té res de la fehlesa
;el diftrnt , an s és t a n autoritari •
.61/ dogmätic corn ella. i que s'imposa.
testament fóra. certament, dificil d'imavenar. Per?, vet ad erre un advocat
;.scobreix cure no is nossible que aquel1
eirot sigui fill del Sr. Gold. La seva
lrtt dt naixenca coincideix precisament
e r'''.1 una /mota nue el Sr. Gold era
R'-asil. Tot. dones. re , a aquell xicnt.
estat un somni. Hatträ d'abandona-, yerganyrsament el patrnmoni heretat l.a senyora Gold triemfarä un cop
mes...
Per?) tel hi ha un cap de teatre ahsolutament ine sperat: un cop de teatre
nue *es no feia meren', nu e no té
altrament res de vi-lent. 'L'amor l'ha preparat d'una m'itera ma gistral. Annell xicot no és fill. certame r,t. del senvor
Gold. Aquel tricot és fill. en realitat.
de la senyora Gold. Un fill fruit d'un
adul teri ennstrmat. ,ec l slment, mentre
el Sr. C,cild era al r,as/1 ¡nl onal
va abandonar. Gain,hA n'h2via perdut el
?Peor& i noml. s el Sr. Gold i el gertná
d'aquest senyor que havia vi gilat la se-

nvora Gold , en sabien lexistincia. El sensor Gold, dones, ami, el sen testament,
no s'havia precisament. com creia la
seca mrrllor, venjat de la sera tímida
submissió. Havia acomplert, generosament, un acte de perdó.
Cona pet veure's, no és pas inventiva
ni enginy. el que manca a l'autor de la
comedia. Cal advertir, altrament. que si
en aquesta obra Einterie resideix /11PS
Que en els caràcters. en la intriga, no
per aixll la pintura dels caräcters es gens
deratesa. El de la Sra. Gold, sobretat.
és tracat amh gran feemesa, i el del
seu fin. que n'es dirima una còpia. co
Ii cedeix en res. L'oposició d'amiests das
caräcters iguals, que fan mantenir sempre en situacions m olt tivants la domé.
die, presenta, tense fer-lo pressentir. al
cap de teatre principal de l'obr a .
una justificació psicológica. Altrament,
aquesta justificació hi és sempre.
bite en aquelles escenes que, externament, són arbiträries. A›, a dir, de cornposició purament teatral.
Diguern, encara, a favor de l'autor.
oue. en aquesta invenció, que, tal caro
l'hem contada sernblarä una mica fred a.
una mica eixuta, In fa fluir, amh la intervenció d'uns amors molt ben portats,
una vena de lendrera. Car l'autor no és
dels que defugen les complicacions, ans
dels que se les plantegen , i que sahen extreure'n Iltirs millors efectes.
Ara, pera, ens cal insistir en una falla que, en parlar de l'obra anterior, ja
insinuàvem: la manca de puresa ¡dinmätica del cliäleg. Es clar que els actors - els nostres actors - cnns:,iren
constantment contra aquesta puresa. Penh ens sembla que l'autor, tense abdicar
gens de la seva a p ililal, podria fácil-

ami) John
Gi/bert en

LA REINA CRISTIN!
DE SUECIA
Nota Important Aquest film no es proJactare en cap mes salé de Barcelona
durant la present temporada
Es

despatsen localitats ami, rail
d'anticIpacló

DIrnarte, 10 d'abril de 1931
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pueuerrar

ment assolir trn majar refinament linqüístic.
Henil va treure la comèrlia arnb un con not forCa estimable. La senyoreta Pujol
1/i posa una nota molt discreta ríe ten
dreSa. Els Srs. Fornaguera i Pujol, una
bona compre/15M' papers. La manea de programes, peró, no ens permet
d'estenire'ns més Ilargament en aquest
aspecte,
Domènec GUANSÉ
ATENEU IGUALADf
"SAMUEL", drama en tres actes, de
J.

Navarro Costavella

Aquesta obra, premiada. precisament.
en un concurs de l'Ateneu Igualadí, hi
va essen estrenada el diumenee a la nit
orr la notable companyia d'aficionats
d'aquell centre. La manca material de
tenlos no Cris va perinc!re d'assistir a
l'estrena. Per les noticies que en tenim
s aherm però, que des de les primeres
cremes va can s ar itria forts impressió:
que fon seguida amb atencié, creixent
i que, d es del segon arte, sobretot. va Aster leollida arnb nodrits aplandimenes
Com oire l'obra serA publicada aviat
dintre la Collecció d'"Fl Nostre Teatre". ja tindrem neasirS de parlar-ne amh
l'extensió que es mereix.

El Cinema
La II Exposició Internacional d'Art Cinematogràfic de
Venècia
Ana) inutiu del pruper Cungres
Internacional de Cinemalogratia
Educativa i d'Ensenyanea que
se celebrara a Roma del 19 al 25
del mes que soto. i que reunir a a
la capital italiana les personaliiats mes fi-lustres de la cinemalografia de tols els paisos, es
convocara el Contite direetiii internacional de I;i "Biennal del
Cinema". Per a aquesta epoca. en
of eül e. eslanan presenl s a
tols els !octubres estrangers del
Co mili') del qual formen part, entre altres, els alubaixadors a go_
uta d'Espanytt, del Japó i de la
U. R. S. S.
L'adhesió internacional que
acompanya aquesta iniciativa es
impouent: el Comité esta riesenrolllant les darreres negociacions
per tal d'assegurar a la manifesfacie) de 'Venecia la participad()
de Turquia, d'Argentina. de
i de Suecia, ami) la quid cosa
podra dir-se verament que tots
PIS paiSOS productor; participa_
ra n en la nostra Exposició.
Pels ftlttts italians lr tut el
premi Copa Mussolini, i produclors, enlazas i premsa de tot s
paisos s'adhereixen a aquesta
manifestació. Precisament rin
aquests dies ene Ira aribut

Ilesió del senyor llays, president de la "Mol in Pi -litre Producers iind Distributors of Ameales
rica, lile.", Porganitzarilt cinema-

l Og räfi r a mes imporlant i tel
.Tombé aquest any l'equip sonor sera preparat i cedit per la
Societat " Cinemeccanica ",
Es comunica, ensem, . que els
Ferrocarrils Italians han cuneedurant tol el temps de l'Exposicvi, la rebaixa del 70 per 100
per al ojal ge d'aliada i tornada
des de lotes les estacions del
negro). Aixt mateix la Socielat
"Aerea Mediterraueo", de Rottun,
que gestiona les 'Mies mes intportants de navegad() neria, en
combiniteid, lambe, amb Socielats estrangeres, ha conceda per
a Ird el temps que duri l 'Exposi
-cióutesn'optedl50r1,
p p r a toles les linies que condueixen a Venecia, per als viatg e s frailada i tornada i en combinad() lambe arnb paisos esea n ge rs.

sense mai pretendre superar-los, vol
ajudar 'a l'engrandiment i estabilitat d'alió que tots desitgem: donar un valor a
la nostra producci,:, cinernatografica nacional, en la qual tantes esperances te
nim posades pelo valoro ja coneguts i
pels inèdits que serviran de base a la
nostra futura ProsPeriral.
Arnh gràcies anticiparles quedo de vi,s
afectissim s. y -1. Vives i Giner."

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA

Sessió Alessandro Scarlatti

L'Associació de Música Antiga dona el dijous passat una interessantissima sessió al saló de l'Institut Agrícola Catalä de Sant Isidre. Heus ací
una entitat, aquesta nova Associacio
* L'encisadora Annabella, ¡ Pier- musical, que cal considerar amb la
re Brasseur ¡ André Berley, bon ac- mes gran simpatia i que cal ajudar
tor de carácter. han marxat a Holly- amb entusiasme per tal que pugui
wood per a interpretar, al costat de desenrotllar una activa i continuarla
Charles Boyen la versió francesa tle tasca, que, com din ja el tito' de
"Caneó gitana", nava cinta que diri- l'agrupació, sera consagrada a la múgeix Erik Charrell.
sica dels segles passats. Gràcies
* Feia diversos mesas que Sa- l'esforç dels artistes que s'han unit
muel Goldwyn buscara un paper per- amb tan bell propósit, tindrem ara
que l'interpretes l'estrella que, a forca ocasió de conèixer un repertori que
de dólars, arrabassä als esttufs euro- conté els més exquisito tresors, i com
peus, Anna Sten. El seu tipus, molt que les obres secan executades amb
"vieux monde", peró original i un xic els instruments de l'epoca respectiva,
feli, no s'adaptava als Papers que les coneixerem amb tota propietat.
arosturnen a interpretar les estrelles L'obra, dones, que ve a fer entre nosamericanes. Tarnpoc no és el model altres l'Associació de Música Antiga
clässic de les "vamos" del llene, peró és verarnent meritória i ha de tenir
tarnpoc no és una ingenua. Goldwyn la nostra més entusiástica adliesió.
buscava sense parar i busch molt I pensant 'tomes en la tasca que
"Barcelona, 7 d'abril de 1934.
temps, fins que Ii presentaren un slan imposat els artistes que han
Senyor director:
"scenario" de "Nana", segons Ennli hagut de familiaritzar-se antb instruMolt senyor talen: Amb motiu de l'esments en desús, cona el clavicembal,
Zola ,
trena de la pellicula "Daba FrancisquiQuan Samuel Goldwyn trobà per cont la viola d'amor, la viola de gam
ta" se isla fet, encara que indirectaja els hem d'agrair aquest gest,-ba,
fi el paper adequat per a Anna Sten,
ment, una pregunta a la qual desitjaria
que suposa un treball rnolt considel'estrella, portada des de Rússia
contestar, i es per aixi, que us agrairia
Hollywood, i dec:dí que seria la pro- rable i un veritable sacrifici.
que acceptéssiu publicar aquestes ratlles
La sessió a que ens referim
tagonista de "Nana", sotmeté l'artisen el didri de la voAra digna direcció.
ta a Una cinquantena de proveo iins dedicada a Alessandro Scar/atti (1650Ile llegit amb gran atenció totes le,
1729),
un dels més eminents compodeclara
satisfet.
es
critiques que slan jet de la pellicula que
La veu de l'artista fou també pro- sitors del seu termas i el més illustre
Daba Francisquna", u he d'expresar
rada, fent-la vocalitzar durant dues representant potser de l'escola naponieu profund agrairnent pels conceptes
litana. La producció d'aquest músic
hoces.
amables i subretut per la seca gran sonés copiosissima, important per toto
* La "20th. Century" prosse- conceptes, i aquí fMs ara no coneirecital, Pera cut gairebé totes les critiques es deixa sense resoldre una in- gueix en el seu propòsit d'augmentar xieni mes que algunes cançons, pacógnita, i cree que jo, com a supervisor incessantment la qualitat i l'interès gues, que es repeteixen en els recide la pel1rcunla i per tant responsable de de les seres produccions. Una nora tals. Així hem de celebran- amb goig
prova d'aixó la constitueix el fet que que l'Associaci,', de Música Amiga
tantes coses, /le d'aclarir.
Es pregunta: ¡La mi-líenla Irania d'ha- reuneix dues estrelles de prestigi in- ens hagi fet conèixer obres com la
ver seguit la trama i el desenrotEament dividual, Frederic March i Constance "Sonata" per a flauta, dos violins,
de la sarsuela o be haviem de Prescindir Bennet, en una mateixa pellicula, vol- violoncel i claveci; la bellissima ària
de la sarsuela i extreure'n solanient la tant-los d'actors tan notables com "Onibre opace", de la Cantata "Cormúsica i els valor; mes positius d'am- Fa y Wray, Frank Morgan, Vince rea nel seno amato - , per a contralt,
bient? Aquesta pregunta, que es fcta Barnett, Louis Canten', Jessie Ralph, dos violins i viola "da gamba", i la
gairebé tothom, ha estat per part de tots, Jan- Waton, John Rutherford ¡ Irene Serenata "Venere e Amore", per a
i especialment per part vostra, de pro- V' ene, Aquest film es titulará defini- soprano, contralt, flauta, dos violins.
funde reilexions i de grano duhtes, pero tivament "La marca de fuego" en violoncel i clareci. Aquestes dues darens rann haver de decidir, i cris deci- lloc de "'l'he Affaire of Cellini", cont reres composicions, sobretot, són d'un
la comedia teatral de gran èxit d'Eddirem.
No podient fer mai la sarsuela foto- win Justus Mayer, en la qual es basa
l'argurnent
adaptat per Beso Meregrafiada per dues raons essencials. Perquè s'ha dit i demostrat que el teatro dith. El protagonista de l'obra és l'arfotograiiat es sempre dolent, u perquè titex italiä d'immortal fama flenneno podicin tenir la Pretensió de minorar nioto Cellini.
* Quan Judith Allen, protagoel que na era magnífic: la sarsuela de
Romero Fernández Shaw 1 el meu pare. nista femeni del film Paramount
Vain haver, dimos, dorientar-nos eil "Cocktail musical", estrenat al Colisentit contrari i fer simplement un film seurn, eslava encara estudiant a l'Esextraient d'una obra tan coneguila 2Is cola Superior, els serio companys Bign
valors nmsicals i d'ambient. 1 aixii
Crosbv, Joch Oakie, Harry Green, Liel que hem fet. Déri cm guardi de so- lyan Tashrnan, Ned Sparks i Kitty
ler judicar una pellicela e/1 la qual tan Kelly, que també figuren en el reparntitnament he collaburat. Jo mit limitare timent de l'esmentada pellicula, haa dir que Doña Francisquita pellicrtla vien obtingut ja victòries a l'escena
no es "DAR Francisquita sarsuela, norayorquina, triomfant per tant pleperqué la sarsuela ja existia i no -la pi- nament en l'exigent Broadway. Dedie nt millorar. Es simplement una pel- rnostra aix ò que la gentil protagonista
líenla realitzada amh diner generós, amh de "Cocktail musical" és tan hotelbines de bona voluntat, anda el náxim ligent com formosa, puix que la sera
sentit de responsabilitat ¡ que tenint com carrera ha estat tan rápida com triontKatharine
a base un titol i nos ilonis gloriosos. fa!.
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"Doña Francisquita"
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El primer concert de l'Orq
Pau Casals.- Ha arribat a aguo
capital l'el/linera pianista escoces
Donald Francis Tovey, que tan grau
records deixä anys enrera en acr.=
amb la mateixa Orquestra Pan Casasl
i que ve de nou a coHaborar en t.
primer concert de la serie anuncia:
per al proper dimecres a la ni..
Aquest insigne concertista, que ti
també un compositor molt notable,
es presentará ara sota aquest doble
aspecte executant una de les seres
produccions més importants, el "Co
cert" per a piano i orquestra que
ha valgut els millors exits en la se
llarga carrera artística.
També interpretara, en colg abanció atub els nostres notables artfstes
Eduard Toldrä i Estere Gratacós, trz
gran obra de Bach, rares vegain
encentada, el Concert de Brandenburg per a piano. flauta i violi. qut
requereix uns solistes realment
cepcionals.
Figuren a més en aquest nete
bilíssim programa l'"Octava Simfonia" de Beethoven, i l'exquisit poema
simfònic "Pastoral", del nostre rna•
laurat Garreta, fa temps no executat
El concert sera dirigit pel motzt

KURSAAL

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 9 d'abril de 193-1
VALORO

estil ben personal i sovint en elles
sentiment drarnätic stil accentua a
profunda emoció.
Per la interpretació acuradissirai
justa de sentit que obtingué aqu
música, que sovint apareix d'una
ganyadora facilitat i en realitat
plena d'esculls, mereixen tots els n
tres elogis les cantatrius senyota C
cepció Callao de Sinchez i ser-vare
Carme Gorobau, el flautista seny
Narcis Carbone'', els violinistes
nyors Eduard Bocquet i Rafe!
rer, el violoncellista senyor Fe:
Pérez ¡ Prió i el pianista senyor J
Gibert-Carnins, que acula de e:a,
cinista i dirigí arnb encert el conju
El mestre Joan Salvat Ilegf ab
de l'execució de les obres una su
tanciosa conferencia sobre Alessan'
Scarlatti i acompanyà les interpre
cions de comentario, que ajudar
molt Fauditori a millar fruir de
música.
Cal dir també que el saló on
sessió fou donada oieri el marc
adient, ja que el públic, voltant
artistes, podia ler-se verament la i
ski d'assistir a una festa musical
com se celebraren als vells pala
El conferenciant i els artistes
mentats foren copiosament aplau
pel se:ecte auditori que assisti al c
cert i que en resta del tot comp
gut.
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LA PUBIJOITAl.

guren el sentit de la República.
El partit esta disposat a entrar
en intelligencia amb les organitzacions republicanes que coconeguin aquesta necessitat.
Congres concedeix amples poOers al Comitè executiu nacional
per a la celebració de pactes i
reorganitzaciõ del partit. El
Congres faculta les agrupacions
provincials per a celebrar unions
circumstancials amb les forres
vfins.
Atenent, les circumstancies seWats s'acorda ajornar el Congres ordinari que baria de celebrar-se el mes de maig vinent.
Aquesta tarda s'ha celebrat el
banquet de clausura del Congres
radical socialista.
Arahat lacte. el senyor Ferran
Valera ha parlat i ha glosat les
,melusions conegudes i ha asomoeial que el partit empreudra una
nativa ca tupo na de propaganda.
El senyor Gordon °edita ha
pronuncia/ i ha acaba! rack) ando
visques a la República i al 1E1110.

L'ORDRE DE LA REPUBLICA AL CAP DE L'ARXIU
DEL MINISTERI D'ESTAT
Madrid, g. — Ida estat nomenat oficial de l'Ordre de la República el cap
de l'Arxiu del Minister; d'Estar, senyor Federico Ruiz Marcuende. Aguceta distinció li loa estar concedida rer la
cera important tasca en la reorganització de la Bibloteca Nacional i ca l'esn-.entat Arxiu.

El plet entre els fun-

cionaris i el ministre
de Comunicacions
Madrid, 9. — El ministre de Comuniracians, referint-se a les notes publicades pel Sindicar de Funcionaris, ha
dit:
—He llegit les notes, i no m'estranya
el desacord. puix que les meres dispoaicions s'han decretar yergue sigui el
l de goministre el que governi, en inc
vernar el Sindical. No cal dir — ha
afegit — que no vull dir res sobre
aquesta qüestió. puix que considero que
imieament he de parlar a la "Gaceta"
i a les Cca-te. No estic disposat a acceptar el diäleg, i molt menys a
cutir les nieves resolucions sobre materia de disciplina amb funcionaris indisciplinats subjectes a expedient i susrasos de collocació i sou cano alguns
dele signants de les notes aparegudes
en la premsa.
Les mesures a adoptar han d'easer
limitades als C3505 estrictament indispensables per a! nianteniment de la
i de l'autoritat del ministre. Per
tan: no hi ha res d'alarmar el persona!
dels Ce5505 de Correus i Telegraf; respecte a Tois que el ministre pugui fer
ca retada anoto les seres facultats
reinar tense efecte el reg lanient de tras.
Lots de personal.

Protestes contra el

projecte d'amnistia
Madrid, 9. — El ministre de la Governació, en rebre de matinada als periodistes els ha facilitat les següents 30f ide s que tenia de províncies:
Terol.—Els presos socials a la presa
de Valderrobies han declarat la raga dc
la fase cono a protesta contra el projacte d'arunistia.
Pamplona.—Reclosos de la presó d'Estelia han declarar la vaga de la fam cono
a protesta contra el projecte d'amnistia.
Valencia, 9. — Aquest mati s'ha declarat la raga general com a protesta
pel projecte d'amnistia.
Al port i tallers l'atur ha estat guasa
complet. Igualment en obres i tallers,
àdhuc als poblats maritims.

El Sr. Martí- Els gangsters de

nez Barrio
ratifica a
Ayamonte el
sen discurs

pronunciad
a Sevilla

A les deu de la lid s'ha celebrar l'ununciat ante al cinema Fregoli.
—El diumenge passat—lia començat
dient—a Sevilla vaig pronunciar un llarg
discurs de llarga exposició del moment
present i de la nieva posició, i ara vaig
a esposar diversos arguments per arribar a la conclusió que he d'arribar.
El meu discurs de Sevilla litigué una
significazió clara i categórica: la dita
republicä, diputar a les Corts que actuaiment legislen i d'un republicà re:te, ami, clara risa; dels destinis del sea
pais La nieva actitud ha provocat cesosures, i aquestes censures han sortit tant
de les etremes ¿retes co,,, de les entremes esquerres. No ohstant, jo esperara
la critica. Aquesta critica no rolla conturbar. Trastocadas les coses del país ens
considerävem com a forasters en la R: pública.
Ja iso puc temer, cono a republizà,
que dentà la República pugui ésser regida per les dretcs o pels socialistes.
Sempre que !sagú/ conguistat la voluntat
del país, benvinguts siguin. Els que quedem en minoría llamen de seguir acatant la voluntat nacional, i treballant
amb mis ferniesa que mal per tal de reconquerir aquesta voluntat nacional.
.Mentrestant, cal estar alerta i seguir
la trajecthria ¿aquestes ¡orces politiquee. Hen/ d'esperar que a uns els passi l'amargor de la derrota i als altres l'embriaguesa de la victòria.
Naign no es pot estranyar que. mentre aquestes (orces no es deiineisin en
l'ambit de la República, els republicans
ens considerem ando dret a dirigir-nos
al país per tal de que voleen una
República nostre, i que no volem es ser bastes d'una República en la (mal
rolen manar persones alienes als améntics republicans.
S'Ila parlar molt de dissidincies dintre cl partit radical. Jo /15C dintre la
disciplina del dit partir. De que sóc jo
dissident- La mera actuació s'acomoda
a les resolucions preses en els Cosieressos del meu partit. Llavors, dissident del
cap del partit? Dissident del senyor
Lerroux? Absurd. Aquestes afirmacions
s a lament rohen en els capa deis que
rolen enturbiar les aigües de la politico.
Jo he dit i he repetir que no tornaré a succeir el senyor Lerrous. Si
Im vaig fer bu tocrque vaig creure Mre
ando aivó prestava t,tt servei excepcional
a Espanya i a la República.
Torna al tema palitic per fer una ‚lava crida a la unió de republicans, recordant el que ocorreg ué en la primera Ea.
pública. Aquesta és la meva actitud. Si
m'eO ltiroro el da ny pót ésser remeiar,
portant la República a port segur.
.11MIMInn•n•••n••

Darrera hora
UNA BOMBA EN UNA FABRICA
D'ESTAMPATS
A dos, quavis
paseada es comete un acte
sabolatge en tina fabrica d'estampat s propiel a l dels senyors
Ponsa Gerinans, situada als marvers de Pece IV i Prorençals,
prop I te les col ceres dels traillvies a Sant Martí.
A l'hora indicada !V. o explosi(/
un arlefsiale de gran polència.
que baria estat volt...cal en tina
de les finestres de la fabrica.
L'explosiú rausä gran ahorma pei
Iota aquella barriada. perú sortosamen no oeorregue. cap desgracia personal. Al lloc
explosió Partefaele hi ha quedat
un gran esvorane, i els vidres de
l'edifiei han quedal essoivolats.
'nimbe es produí l'enderrocament
de dos einhans a l'interior de la
flibrica.

ARA ES LA GRAN OCASIÓ
de comprar els articles de temporada

EL BARATO
només per poca dies, cedirà gran quantitat
de gèneres i confecciona
AMB REBAIXA EXTRAORDINARIA
Preciosos Crepés es- Les millors Percales
tampats, per a vestits, per a vestits i bates,
el metre,
500 dibuixos,
Ptes. 1'05
a 85 cèntims el metre
-elfe

1

Pell d'ängel seda,
Sanelik seda,
Sedes dibuix,
a 2'50 ptes. metre

Quimonos senyora
gèneres vistosos,
totes les mides,
Ptes. 3'75

Fantasies llavorades
colors llisos, per a
vestir
el metre, Ptes. 1'30

Bates senyora
percales novetat,
totes les mides,
Ptes. 5'95

Otomanes Royalines,
dibuixos gran novetat,
el metre
Ptes. 1'10

Vestits de senyora,
crespons estampats,
gran varietat,
a Ptes. 350

Els CALÇATS d'última novetat tambe
tenen marcat el preu amb rebaixa

Barcelona

LES COMARQUES CATALANE

(Ve de la primera Pagina)

GIRONA

1 aixe. 1)0 diu l'atracador, el que ha

collocat bombes, l'inteHeatual de l'anarquisme, el simple militant. Hi ha
tres o guatee fan/tules que emplenen
tota la mentalitat ¿aquesta geht. Es
impressionant comprovar l'èxit de la
tasca de propaganda que loa realitzat
"Solidaridad Obrera" i les altres publicacions anarquistes--setmanaris o opuseles—. Per als F,etts inilers de lectors,
aquesta prosa pedant i confusa és acceptada cono el propi Evangeli. Existeix
una fe cega en que no hi loa altra reritat
que la dels anarquistes. Són inútils
tots els raonaments, totes les argumentacions. Us topen sernpre amb el
nour d'aquesta resposta:
—No hi ha més solució que el comunisme 11 tientan
I quan els pregunten, amb tata serietat, si reuen gaire pròxim el triomf
de la sera revolució, us miren co,,,
si els féssitt llästima. No comprenen
coto algú que se les clima de persona
culta no "yeti" que Eimplantament
del comunisme 'libertad és fatal i a
terme curtis,ina
En mig d'aquesta disbauxa de confusió mental només hem trobat una
idea intelligent. Esos la va comunicar
un anarquista actiu, del ram dels escriptors:
—Potser la revolució que triomfará no sera la nostra. Caldrä fer concessions, pactar amb les organitzacions afina. No confio veme instaurat a Espanya el comunisme Ilibertari pur.
LES RELACIONS AMB ELS
ATRACADORS
De bell antuvi, cnan és natural, tots
us sieguen que els atracadors tinguin
res a vcure amb Eorganitzaciú. (Recordis que partem sempre d'anarquistes qualincats.) Aleshores comenceu a presentar arguments.
—Tot es mentida—cos din un—. Palacios, per exemple, no ha estat mai
un atracador.
—,:Com és, donas, que van trohar al seu domicili la caixa ¡gocedcnt de l'auto robat de la "Cinaes
--Es un trae de la policia.
—Perd si el mates>: Palacios ha declarat que baria pres part en atracamenas
—Es fals. En tot cas Ii ho hauran
id t coniessar a la força.
Aleshores porten la conversa per un
altre terreny.
- Per que aquest horror a negar
complicitat en els atracasuents? Potser la injusticia del sistema social
existent no justifica aquests procedimenta?
Si. Resulta que els justitica. 1 reauita, també, que, patada en algions
casos:, els diners deis atracaments han
anat a parar a Eorganitaació...
—També Stalin era un atracador—
se ' ns ha objectat—. Cercara diners
per a la caixa del partir.
—Ir creieu que tolo els atracador
pensen en la caixa de Forganització?
—No podem evitar que es fiquin en
els nostres rengles individus indesitjables.
COSES DE LA PRESO
Entre els presos socials de la celMiar circula, com article de fe, que
un dels atracadora detinguts a la pisoea de lea (abades Catalanes ha cstat
mort per la policia als calabassos de
la Comissaria General d'Ordee Pablic
i abandonar, despees, a la via del
tren. Inútil aloje:rae que tots els que
ingressaren detinguts sólo encara villa
—Es mentida!
La planta de l'odi és cultivada amb
tina rara atenció. Els enemics del dia
són la policía i l'Esquerra. Perú lambe cultiven altres plantes cls presos
socials.
Quan era director (le la presó el
senyor Ileraclio Iglesias els presos
van demanar que seis deixés cultivar una mena de "parterre" que hi
baria en un deis patis. Plantaren uns
arbrets i sembraren uns curiosos dibujaos de gaza. Quan Hierba tendra
va sortir hom pogué llegir sobre el
"parterre" una verda inscripció que
deia: "C. N. 1'. Vira la E. A. I.''
Aquesta obra de jardinería anarquista dura iins que Fama- 1935 el noti
director de la presó, senyor Rojas, la
féu destruir.
L'encienta suarda els presos socials
van declarar la vaca de la fan/.
josep Maria PLANES
(Seguirá.)
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Nou cerní
La Federació Gremial
El Dispensari
Robatori
veia!
municipal abandonat pels técnica de
Noves diverges
la Lliga
Girona, 9.— Aquest mati, al local
social de la Federació Gremial de les
Comarques Gironines, loa tingut
la constitució oficial de l'entitat.
— Ahir, atub assistència de diversos político de l'Esquerra, tingué 'loe,
a Pontós, la inauguració oficial del
nou edifici destinat a Escoles.
— Aquesta tarda, els comissaris de
la Generalitat i Ordre Públic, han
efectuar la recepció de les obres del
nou cano' veinal de Foixà a la carretera de Peralada, construit per la Generalitat.
— El masover de la casa de camp
Boada, del terme municipal de Sant
Martí Vela ha denunciat a la guàrdia
civil que li havien robat 650 pessetes
i diversos objectes aprofitant que era
fora de casa.
— Anit, nits rnalfactors van intentar robar la casa on viu Amadeu
Martinell, del carrer de Pau Casaba
No ens estranyen aquests robatoris,
p ula que cal no oblidar que des (te
les cinc del matí que se'n van el vigilants fans a les set que comenta
a loaver-hi una mica de moviment
carrer, queda la durar a malos de la
gent de malviure.
— Avui, per enesima regada, ha
anat un ferit al Dispensad municipal
sertse que hi troloés ningú per atendre'l. Abans manara l'Esquerra i ara
passa igualment que mana la Lliga.
Es veu que no hi ha adob.
— A causa d'una esllavissada
terres al quilòmetre 103 de la via
fèrria de Barcelona a Sant Timan de
les Abadesses, alojo- va descarrilar un
tren. Han tardat sis llores a quedar
neta la via.— C.

TORTOSA
Actes inaugurals del nou local d'Acció
Catalana Republicana :: Parricidi
Noves diverses
Tortosa, 9.— Ahir al mati. a les
onze, tingué lloc la inauguraciO del
nou estatge del Centre Catalanista
Republica. Eis associats i simpatitzants ompliren l'espaiós saló d'acres.
Feren ús (le la paraula el president
scnvor Nolla, el qual excusa l'assistencia del senyors Hurtado, Lloret
Coll i Mas, per haver d'assistir a Yenterrament (lel gerinä del President de
la Generalitat. El senyor Joan Cid i
Modet, president del Comité l'olida,
adree à, una salatació al públic i el
senyor Francesc Salvar, de la Joventut d'Acció Catalana. (le Barcelona.
feu un resano politie. A la n i t tingué
Roe una conversa pública pels elements de Barcelona, senyors Salvat.
Molina i López, i els afiliats al CesoIre.
— A la partida de Dos Valentías,
d'Ulldecona, Bautista Castell i Altadelta. de 32 anys, trobant-se embriac,
va disparar contra el seu pare. Batista Castell, de 56 anys, anoto un revólver, i Ii produi una ferida ando
orifici d'entrada al pit dret i sortirla
pel coll, de pronhetic greu. Fou detin g ut per la guardia civil i ingressa
a la presó.
— Aquest mari, rema del mercat.
sima Pr011Uit un avalot entre els firaires que paren cada dilluns per haverlos estat augmentat considerablerneut
els drets pel lloc que ocupen.— C.

MATARO

de la Comarcal d'Acció Catalana :: Topada d'automòbils :: Furbo] :: Noticiad
Mataró, 9.— Dissabte a la nit Cl
reun:ren els delegats de les diverses
estrilar; d'A. C. del Maresme, per a
la renovació de càrrecs i van acordar
que continuessin els rnateixos.
— Quan passava ahir l'automóloil
núm. ¡ti) ¡8-E'., propietat (Vigilad
Zuano Aranda. pel carrer de Eermin
Galan, va topar ando Eautonióbil prop ietat del reí d'aquesta cinta Jatune
Figueres i ni/tildas, núm, a6586-B.,
q ue sortia del carrer de la Cooperativa. El segon va resultar ando des'
perfectes de consideració. Els ocuNota. — No PUS ha quedat Popal per a p ants dels dos automòbils van resul,égulr parlan! de Plinpnrlant document tar ¡Ilesos.
une comenearrin a re s umir illunienge.
— Al canna de 'Euro van jugar
Farero en un prUllin artlele.
ahir els equips del Júpiter i de
ro. Van guanyar els primers per
3 a 2.
Totes les notes pregades — Havent decida l'Ajuntament
augmentar el nombre de professorat
han d'ésser trameses en de la banda municipal, s'llan publicat les condicions per obtenir aques2atalà i abans de les nou tes places.
— El dia darrer del mes que sosos
del vespre, a la Redacció: acaba
el termini per a l'adquisició (le
Bici:mies
de radio, passat cl qual seCorts Catalanes, 589, 1.e, ran Mundea
atol) el recàrrec del doLes d'esports, a Barbará, 11 ble del seu import.— C.

ELIA CATALOMA
LLIC LRONDA
DE SANT PERE. 3
El dijous dia 12 es posarà a la venda el primer
número de "Quaderns Literaris"
publicació setmanal

Les presons imaginäries
per
Pere Coromines
Preu: 50 cèntims

Diumenge

a Pineda

L'assemblea de produetes
aürieoles pri'mermes de

la U.

S. A.

Per tal d'assistir a l'assemblea que
celebra a Pineda la Secció de Produdes
ho
rticoles
prirnerencs de la
U. S. A., diumenge es van traslladar
a aquella població de la costa gran
nombre d'agricultora catalans.
Des de molt abans de llora anunciada per a començar l'assemblea el
local era ja completament pie, i hagueren de romandre estacionats davant la porta tal toombre d'agricultors, que arribaren a interaeptar el
träfic de la carretera.
Ocupa la presidencia el senyor Jordl, presiden de la Unió de Sindicats
Agricoles (le Catalunya, el qual era
acompanrat a l'estrada pels senvors
Pere Cabot, president de la Seació
de Productes Hortícoles: Nubiola,
secretari general (le la U. S. A.;
Zulueta, (usell, Llorens, Joaquiin
Vila i Cases (alcalde de Pineda)
Rigol.
El senyor Jordä, en obrir lacte.
es va plànyer (le la indisposició que
retenia al Hit el ministre d'Agricultura, seoyor Ciril del Rio.
El senyor Llorens, president del
Sindicat de Pineda, pronuncia seguidament unes paraules de salutació
als agricultors arribar; a Pineda, als
quals donä la benvinguda.
Antoni Cabot parla en nom de les
joventuts de la U. S. A.
Et secretar; general de la U. S. A.,
senyor Ramon Nubiola, passà tot
seguir a llegir l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada per acla!nació i enmig de gratos aplaudirnents.
El senyor Pere Cabos, de Vilassar
de Mar, president de la Secció, despres de saludar Eassemblea, passà a
exposar alla que és la U. S. A. cont
a estructuració de les formes productones de l'agricultura catalana, la qual
forma una gran valor potencial com.
pletament alié a tota filiació polirica.
Llegeix a continuad(*) una extensa
i ben documentada memória ressenyant Festructuració de Foiicina
Por tbo u. L'arribada dels senyors
Comorera, Serra i Moret i Ferret interromp un moment la lectura de la
re g lamentad& que eiectuava el senyor Cabot.
Apaivagats els aplaudiments, el
senyor Jorda saluda en non 'i de l'assemblea els senyors Cornorera i Serra
i Moret, i l'assemblea esclata en una
gran ovada.
El conseller d'Agricultura i Economia, senyor Con.orera, es dol de
les circumstàncies luctuoses que l'obliguen a harer de constrényer la
sera intervenció en aquest acte. Es
doblement dolorosa per a en aquella
circumstancia, puix que l'impedeix
que pugui conviure amb l'assemblea
el tenips de la -eta durada. Maniinsta que (les del lloc que ocupa procura atemperar les seres decisions
a la necessitat de la producció COM
M eficient de defesisar la riquesa
a 'ajá
Catalunya.
El senyor Calmar pasea a referir-se
aus contingents i a la sen-a aplicació
per part de Franca. que pretenia Iliurar els permisos als importadors.
Liegeix a continuació les conclus¡ons establertes
lertes per la secci
productes borricotes.

Dinen aixi:
Primera. — L'assemblea assenyala la necessitat imprescindible que el
Ministeri d'Indústria i Comerç sostingui un estret contacte ando el Mu
nisten i d'Agricultura en totes aquelles qüestions en que la gestió aunada ha de garantir els interessos de la
producció agrícola exportadora. Es
desitjar que les disposicions del
Ministeri d'.Agricultura, en relació a
delimitacions de coses de producen)
denorninacions d'origen dictades en
defensa de les especialitzacions agricoles. tinguin el millar acolliment
al Ministeri d'Indústria i Comerç i
les faci complir en la sera totalitat.
Segona. — A fi de donar a l'exportació de palotes primerenques totes aquelles garanties que necessita
un conreu d'aquest carácter, l'assemblea es pronuncia en el sentit que les
ordres dictades pel Ministeri d'Agricultura referents a delimitació de
eones especials de producci6 es converteixin en Ileis de la República.
Tercera. — L'assemblea subratlla
la conveniencia de modificar els sistemes que slan vingut emprant fins
ara en relació a politica comercial,
i demana que en totes les qüestions
d'aquesta mena es tinguin en compte
les produccions agricoles en els ‚noments d'estructurar els tractats de
comerç.
L'assemblea ratifica per aclamació
les conclusions abans esmentades, i a
continuació el senyor Cabot acaba
el seu parlament maniiestant que els
agricultors catalans no han de perdre
de vista l'exemple d'Italia, on hom
ha dit que la resolució eficaç del; problernes de l'agricultura suposa el pas
mes eíicae per a solucionar tots els
problemes económic s de la nació.
El senyor Caloot foto ovacionat en
acabar el seu parlament.
Parla a continuació el senyor Vidal
i Guardiola, diputar al Parlament espanyol, en representació de Lliga Catalana, i a continuació, representant
l'Esquerra ele Catalunya, parla el
senyor 1:en-ea
seguit prengué la paraula el senyor Serra i Moret, ei qual es ovacionar amb gran insistencia. Després
de congratular-se que l'acre se celebri a Pineda, diu que porta una salatació i l'adhesió del senyor del Río,
el qual se sent identificar amb els
anhels del; agricultors catalans.
En el ministre d'Agricultura actual — din— hem trabar unes dandicions de modéstia, d'activitat i de
comprensió que fan que se sentin protegits tots els interessos que es
manen entono de l'Agricultura. Sect engue en c o nsideracions del més alt
interés agrícola i polític, i bou llargament aplaudit.
El senyor Jordà clogué l'assemblea
assecurant que la U. S. A. no és
partidäria de la supressió del Ministeri d'A g ricultura, sitió que creu pie
ha de subsistir.
Per a regir el Comite de Productes
harta-roles foren desionats Per l'assemblea els senrnrs Pere Cabot, Domenea Cusell. Salvador Bertran, An1-ni Cabot, Josep Carbonen i Pere
Pta.

SALLENT

Vila proposä crear una autoritat a
l'agregas de Cabrianes, on resideix,
ll o c on s'han comes e scandalosos robatoris davirarn.
— Es reu que va a Ceses- un fet
la construcció del panti de Cabrianes, la cua del qual arribará a la cesalosa de les fäbriques Sala i Carrera,
d'entrada a la vila. Amb aquest pantá Sallent sofrira una pèrdua impartant (le gran extensió de regadiu, d'un
narren de Cabrianes, de la fábrica
Berenguer, d'aquest agregar, l'escorxador de Sallent, etc. Paga la pena
que les autoritats se n'ocupin i despleguin les energies per tal de vetllar
pel benestar i la salut de Sallent, car
ja sabem que els pantans, sobretot a
l'estiu que bajaes), creen miasmes
gens recomanables, aix6 ultra la gran
perdua material.

Nova fabrica :-: A l'Ajuntament
El pantà de Cabrianes
Se'ns diu que :a casa L. Mata i
Pone rol construir una fábrica a
Palencia (Liceo), on empinará no re,
menys que mil telers. No es pas tot
igual cono si ens haguessin dit que la
construia aci a la vila. Volem creure,
amb tot, que els sallentinsn o perded)/ res amb aquesta nora constdiéció en llunyanes terres.
— Está nialalt greta si be ha experimenta( una Ilettgera minora, el
senyor Angel .Monrós, president del
Comité local contra la Guerra i secretad de la Cooperativa Obrera "Germano'''. Li desitgem un total i räpid
guariment.
— Dintre la segona quinzena d'abril es rema l'enllaç de la gentil pacelta que formen el distingit jove
Martí Ros i Pie i la bella damisella
Na Maria Castellä i Marti. Enhorabona.,
— En la sessió de l'Ajuntatuent
sima amarar el pressupost d'enguany,
tIlle aScendei
S
a 312.93573 pessetes.
S'Ila parlar d'urbanitzar les voravies
de l'Aringuda del 14 d'abril. La 1-cinema importara. unes seixanta-sis
mil pessetes. tila donat compre d'un
( omunicat de l'Administració de Reodes l'Obligues assabentant que la
percepció proporcional sobre el producte net de Polasses Ibériques, societat anònima, sera d'un 63459 per
a Sallent i d'un 36'54t per cent per
a .Madrid. El ciutadi Sabartés va
propasar que s'intensifiques la vigilancia en el que atany als robatoris
ele qui són ohjecte els horts i vinyes:
rs prengué l'aaord d'autoritaar els
agriaulturs a poder de nunciar ris (fue
atrapas. imposant-los els cästig degut. I.a presidenaia li contesta que
ara, anoto anotiu de crear-se deu
rament el Roe de la g dordia c ivil ad
a la vila, es podría vigilar toses. Sahartes digné que donaria molt bou
resultat que els agricultors poguessin
denunciar, pel fet que entre ells es
coneixen t,é, i així la guardia civil no
podrà ésser enganyada en alguns casos que CIG maliactors tenen l'atre,iment de fer-se passar pels amos del
tros de terra. Es traba encerrada la
peaposicia, ¡ s'acorda posar-la en
práctica. Tambe sha parla!, a proposta del dotada Bonals, (le la creació duna guardes rurals, que seriell
evidentment ineticaços. El senyor

L'HOSPITALET
Els nacionalistes celebren el 14 d'abril :: Homenatge a un compositor
local u Detenció
L'Hospitalet, 9.— Estar Lliure,
A g ru p aclo Nacionalista, organitza per
al dia 14 d'abril, a les den del mati.
al Cinema Lamiere, un tintine separatista en commemoració de la
República Catalana, al qual prendran
part diversos oradora entre ella Daniel Lopez, Jaume Comte, Danigl
Cardona, Erancesc de Gastailaga
_loan B. Muntada; despees del miring tindrä !loe, davant (le l'estatge
social. correr de Rossend Arús, una
audició dc sardanes P er la robla ”Ca
-taluny".Fimehordls
oradors que llaman pres oart a la
festa NC celebrará un vermut.
—
com van, anunciar ahir al
Centre Autonomista va tenle lloc rhomenatge al novell compositor hospitalen): jaunie Ventura. El jardi de
l'entitat es ya reune ple de jovent sardanista que es disposava a loomenatlar com s'alía el nostre jove compositor, tot p untejant les seres insPirades sardanes. De tot cor felicitem el nostre o luir Ventura i Ii tareguem continui antb fe i entusiasme el
cansí que s'ha emprés.
— Per la p olicia ha estat detingut
aquesta tarda un individu anomenat
Bernardi Baeza i Moya, toatural
Cartagena, de 26 ally. , solter, recla•
mat pel ju:jat (le Múrcia per un
deliete sobre estafa. — C.

ST. FELIU DE GUIXO
Tournée futbolística :: Sessió
Municipi :: Les "vaques" :: Non
El primer equip del Casal dels
ports ha tonal de la sera mur
per terres del Migdia de Franca,
ha jugar dos partits. El primer c
de Revel, anunciada per a la prop
El segon contra el St. Gaudin, al
balé per 5 a 2. Aquests resultare
les atencions de que ha estat ob),
el nostre equip per part dels da
tius i aficionats francesos, ha p
duit una impressió francament b
a Sant Feliu. La vinguda de l'e(a
de Revel, anunciada per la proa
Pasqua, es esperada amb molt d'
teres.
— Al Collegi de Sego k Ensenp
ment quedará oberta la matricula;
a Eingrés, des del dia 11 del a
que som al 15 de maig. Era urjas
dels que s'incriguin tindran lloc
mes de juny.
— Entre altres menys importa
l'Ajuntament ha tares els según
acords: Tornar la quantitat de la
pessetes als senyors propietaris a
les havien Iliurades per a atendae
necessitats de les brigades d'obrers
atur foreós. Concedir al regidor
nyor Campó tres mesas de Ilicene
Encarregar a Earquitecte municipal
confecció del projecte de repara
de diverses dependencies de l'ese
xador. Encarregar-li també la reda
ció del corresponent plec de co&
dona per tal de construir 40 Mine
a la secció B , i 50 a la secció D
cementiri municipal. Modificar la fe
eta cono es fan avui les concessio
dels ninxols a perpetuitat. Subrene
nar anob 25 pessetes el torneig coma:
cal d'Escacs. Concedir l'exernaciódar
bitris municipal; a la Unió de Eabr
cants (Trust), amb motin de la r
dificació dels seas magatzerns de
carretera vella de Palamós. Tambe
prengué l'acord de solemnitzar
versan i de la proclamació de la Rep
blica amb un acte benef:t. Es cepa
tiran bons de queriures per va
máxim de amo pessetes.
— La Comissió municipal de cal
tura té en projecte la creació d'un
guarderia infantil als barris alts de
ciutat, de forta densitat obrera.
— La Junta Administrativa e
l'Hospital Municipal está enllestint
mero/Oda de la seva gestió durant
xercici passat. Hi ha molta expectaz
p er coneixer-la.
— Segueixen amb tota activitat
obres de construcció de la carretea
a Sant Guerau, en la qual treballen::
centenar d'obrers gulxolencs.
— Torna a ésser motín de oreara
pacions entre els pescadors de la nG
tra ciutat, el fet que les -vaquee
pesquin com aquell qui res días
les zones prohibides. Es d'esperar q
les autoritats maritimes prendran
mesures que calguin per a extirp
aquests abusos intolerables.

TARRAGONA
Obsequi als mantos italians
Cces
Ríete a Sarral
Circ a Valls :u
Els telèfons
Altres noves
Tarragona, 9. — Aquest mati, rti
cialitat del vaixell italià "América
Vespucio", convidada per l'Ajan*
ment i la Generalitat, ha visitat e'a
no onestirs de Poblet i Santes Cresa
De tornada, les autoritats han esta
conridades anib un äpat a bord
comandant del vaixell.
—A l'Institut Martí d'Ardenr
loa donat la primera de les seres coz
ferencies el director de l'establimer
sen y or Vicenç Feliu, amb el tr
"Per o contra la técnica".
— Avui han visitat aquesta dul,
els alumnes de l'Institor de Terrass
— A Eivissa, hi ha hagut un alba
rull de considerado a causa que e
unes obres municipals ha estat llega
ion obrer de f m-a d. la localitat
havent-n'hi en atur toreó.; de res:
dents al noble. Una regada ha esta
posar en dar el succeït les ceses r l
han passat d'aquí.
— El doctor Antoni Trias va de:
cabdellar dissabte a l'Hospital u
conferencia sobre "Complicacions
rúrgiques de la febre de Malta-.
és la cinquena que del curset srbn
la febre de Malta, ha organitzat
Cos Media d'aquest Hospital.
— En un taller de tallistes d'ala
bstre del noble de Sarral, s'ha sua
citat un conflicte obrer, i per tal et
veme si troba un arranjarnent,
sortit cap a aquella localitat el dele
gat de Treball.
— En u/1 camp de futbol situar 1
la carretera de Valls es munta un eim
eqüestre que debutará el dijous
questa setinana.
— Per a la Companyia Nacional
d'Espanya. Cada dia é5 mes dic:
poder entendre's per telefon.— C.

MANRESA
Fabrica incendiada a Castellbell i el
Vilar :: La malaltia de l'alcalde
Noticiari

Masuesa,
— A tin (piad a
den de la nit les autoritats del palVe
de Castellbell i el Vilar sollicitaren
xili del Cos de Bembers d'aquesta
haver-se declarat un violent incendi 1
la fabrica de teixits del remar aliquel Casajoana, situada a la barriada
de Borräs, de l'expressat noble.
Els bombers encaminaren Ilurs tre
halls a ¡solar davant el red
Tic el fue es propagues a les cose,
reines.
El local i la maquinaria han queda
completament destruits. per be que 1.11
i l'altra estanco assegurats.
Sembla que la causa de l'incendi N
estat un circuir despri. s d'un mote
eléctric.
— L'alcalde, senyar Mareta ha ma
llorat rnol t en la malaltia que venia 9r
frint, de tal manera que hom C7CU
dntitce pocs dies estará totalment restahlert.
— Per al dia 14 del corrent
Pnnc una excursid coHectiva a la Val"
d'Andorra. patrocinada pel Club Musa
tanyenc Manresa. Les places han esta:
cobertes ràpidament,
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ES TR ANG ER
Anglaterra, en qualitat de firmant
del Tractat de Versalles, s'informa
prop del goiern del Reich sobre
els augments pressupostaris
dels armaments

es despr'en de la correspondencia suara creuada amb el Genero irances, el
Govern anglès ha dernostrat que no
s'oposa a pensar en algunes 110VeS
garanties dexecucie, és a dir, mesures a adoptar en l'eventualitat que la
teenvenció del desarmament sigui infringida o que el pais culpable era(tuesta infracció no estigui disposat a
enteja les consegüncies de la seva
acato.
L'escala de tale mesur e s , q ue es
ereu serien de carecter financer i
econienne. 'landa d'ésser establerta
per anticipació.

La Iluita del cato-

licisme alemany i
els nazis

A la recerca dels assassins

de Prince

La intlepenclinela

de

Filipines

El Parlament de Manila sembla
disposat a aprovar el projecte
proposat per la Cambra i el

La "pista de

Senat nord-americans

entremete, Manila és una vila caste- ' le la independencia de les illes
llana. Al llarg del carece del General pises ha remogut l'ambient i upas.
Luna hi ha lillatét u cinc esglesies. Les siona els habitante d'Intramurs,
colònia americana, tot Manila, des
cases, de dos pisos i anab cornises
El bisbe de Berlín està
anteles balconades de fusta, emblanqui- del districte de Santa Ana iins al del
cementiri, ¡ ressona en totes les illes,
nades
de
cale,
donen
a
la
ciutat
vella
custodiat per la policia
de Manila respecte de les viles castellanee de Luzón a Negros.
El primer projecte d'independencia
transportades a l'Extrem Orient. Ini arquebisbe Faulhaber
Eden a París
tramurs, a Manila, conserva el So per confeccionar pel Senat dele EE- Uli.
ha
estat rebutjat. El segon será posat
leo
de
l'ambient
del
segle
passat.
El
viu materialment
Paris. 9. — El senyor Eden, Lord
Ye t i castell del governador espanyol é5 a la consideració del Parlament de
del Segell Privat , bu arribat a les
les
illes dad a poca dies, segons eis
convertir en una residencia confortapresoner
17'40 a la capital francesa.
Paris, 9. — Eta raer Sta y isky Ita ha ble per al governador nordamerice.
eltims telegrames de premsa.
Inunediatament despee de la seva
La huata entre el i el govern quelcom de nou; ens referim a la pista
Despee de tants enes de penetraLexpatisió nord-antericana sha atuarribada, el senyor Eden es traslladi alenially ha entrat en una fase agudis- de Roten. Es tracta d'una denencia
al peu de les muralles. Manila-Inve- ció económica a les illes es dificil
a leernbaixada anglesa, on ha confe- sima antb rePereussions, no solament enreda per Un garagista contra els pru- rar
que
els filipins puguin independitzarterare es un clos doblement atuuraliat
renciat extensament ame' lord Tyrrell, aficialS. sitió *Viuda mataríais, ter piral pietaris d'un antoMbil en el qual anaDeshres de les comunicarla!: Jefes del pla que es trace en el primer ambaixador a Paris.
contra la influencia nord-americana. Ele se completament dels EE. UU. D'aldel Rrieh.
ven quatre Persones i que s'ataire a Di- murs de pedra han aterat la penetrad.; t r a banda, en ele plans de l'armada
equests dies per !es cancellcries, es mis moment anal, relució al die viatge.
El senyor Eden es proposa sortir
El problema del desarmament ha
Qua!: rany poma s'estipula el con- jon la nit del crin'. El propietari del comercial americana en la vella ciutat nord-americana el port de Manila es
ande airiositat que amh inirres ale han,
cspera la reunió dr la Mesa de la Con- estat tan dele temes essencials de aqueeta mateixa nit cap a Ginebra, corde! t entre Cl l'aliad i el Rcich, en cotxe no ha Migue inconveuient a decla- espanyola. A Intramurs, dintre els assen y alat com a base naval imporl'entrevista amb la ni batea dor de despee de dinar amb l'ambaixador.
eereeeia del Pesannament que a•ui
aquest Inateix lloc ferem reserves so- rar que, efecti yament, era propietari de murs, s'Itera refugiat els mantenedoes
tantissima. Es a dir: dos motius
França a Bernia.
do: a Ginebra.
bre el seu :alee i tiCieni que el ralicó l'automebil i que anava acompanyat de la cultura castellana, els quals han l,- - Nord-America per a oposar-se a una
SortIda de Cenes
El diseabte passat. durant una visiquatre
anees
dels
guate
preferi
(retinta,
que s'adherir,' a la proposició
es convateeria aziat que Jimia comes
„tat caen una altea muralla oposada a independencia absoluta de les niel
le rdea. 9 — El Sr. Benes ha sortit nn error que tiddria (1 retes de plora- no donar el none
Filipines. Primer: l'explotació eco-.
francesa — rernIzarla per Polónia, Pe- ta que li fea] lord ryrrell, ambaixal'expiase') dele nord-americans.
tita Entesa i R,ssia — de convocar atuat. dor de la Gran Bretanya, el senyor cap a Ginebra.
A Ulla pregunta precisa del comise :mi
Manila, Intramurs, es un lloc silen- 11f:d'alca: ¡ setenta: la situació al Pahl: s, Po; teuips ha passat des (VaqueT
eissonniere,
Grifaut—propietari
del
cotla
Cc,Bartheu
fou
informar
de
la
iniciativa
maig,
ree MIS calló del enes de
pretisions.
cies; alle on es Crida IlléS és a les c a- cific corn a base naval excellent,
missió cetrera!. en la qua l son répre- que el Govern anglès pensava pren- Poncet arriba a París
Els católica no poden sotinctre's, sen- xe—va confessar que era amic de Lu a s erna s deis soldats nord-atnericans. Ma- segona etapa en el cami de San Frandre respecte al rearrnament d'Alemas
e
t
,
l
q
u
a
p
r
n
o
h
v
i
s
e
f
a
SC/1 , 01S tnts e.'s paísos.
nila, Extremes, es dele llocs més plena cisco a l'Asia, passant per Henolule,
del
conceanihilar-se,
a
la
tenliollat
se
Pari a . n. — Ieamhaixaclor de EranSembla lambe que lirnderson vol fer a y a. qiiestie que aquesta tarda ha ea a Berlín. Sr. Francois roncee. 'tia der en materia d'educació religiosa i temps, Pere el bare—va a fee ir—no era de soroll de l'Extrem Orient. Singapur, prop de !es bases navals ungieses de
en
la
nostra
companyia.
Grifiault
va
conIo t a I,o.aericla als gOZY15 /1$. Lloable pro- natal objecte d'una comunicació a la arribet a
molt mes gran, on es barregen gent Singapur i de Hong-Cong i la franParís aquest mati. a les 11.25 ce/tuae
on havia vi- de tot el nieto, és una ciutat incompa- cesa de Saigon.
Pósit. Pera que potser serà mes que Cambra de!s Cornuns per part del
B r iining no lumia Mani0i de recla- fessar que venia d'Itàlia,acompanyat
anava
predicar en cl dcsert.
sitat
un
collega,
i
ministre d'Afees estrangers, sir John Un observador lanqui
rahlement menys sorollosa que Manila,
En el primer projecte d'independència
ParcIli,
bon
õ
del
cardenal
mar l'acuci
Tromboni, Pede-Lotes, de la Vilette i Extramurs, A Singapur, pene, predomiEs rstrany que a ROMO no sigui fa- S mon.
pels Estere Units, el port de
Washington. 9. — El Sr. Wilson, mi- coneixedor deis honres i dc les coses Grand-Louis. els quals cunfirmaren les nen els anglesos, a la colemia estrange- arrovat
Sobre l'augment introduit en el
vo rable a :o; retorn a Ginciara, prefcrint
Manila restara cena a base naval nord.r.11emagi al. sobre el perill a que la
minen sistema de les converses entre tres pressupost de Guerra del Reich, refe- nistre dels EE. UU. a Suisea, assistirà
cieclaraicos
de
Griffault.
ea,
madre
que
a
Manila,
Extramurs,
els
americana.
Al voltant d'aquest punt Clan
Santa Seu s'arrasara arredint als
o quatre, que pot portar mai a una reat al qual la nota francesa trans-' a la reunió de la Mesa de la ConfeSatisiet d'amicales declaracions, Tete- nord-arnericans hi sien en majoria. Nord- ninrat maltee batalles. a les illes i als
Mornent
entesa. En les disaissions plibliques es mesa a lord Tyrrell cridava l'atenció rencia del desannement, pene seta en siga de Hitler. que en aquel(
ear
cae
a Es americans i filipins sen gent mole cri- Estala Units. Es d'una imponencia ex..
sonniere
va
deixar
mar
busema un exit politir internacional, i
pasen milla en ceidencia les actituds
-trasbugGifl,pent-rd's danera: els darrers potser per influen- traordineria per a ambdós paises.
del ministre. el Govern britenic acaba qualitat d'observador.
El Sr. Hull ha declarat que sere úni- Paeelli no deixa de fer observar al
les nespnnsabilitats.
de dirigir al de Berlín una demanda
tar a la disposició de la Justicia.
Alguns patriotas filipins diuen que
cia castellana.
cament d'observador. ja que. alnenys per 'd'ex les eiretintStalICiCS VIC OCOnSen elFranca defensa cl control internacional d'explicacions.
remarcar
en
les
Certament hom pot
Els nord-anericans han influenciat la permanencia d'una base naval norddel respecte als conecnis i restabliturm
En ella ea prega al Govern del ara no li han estat tranemeses al dit a . en1 almenys de defrar passar algun declar ado:a s de Grdiault estranyes coin- fort a Filipines. sobretot a Manila, Ex- americana a lee Pies ti el carácter d'una
temps. Però tot fren en va. Pius X1 es- cidències. Ve ni a d'Itälia, on el bare de
de sanciona per ala que els .4rtgla- Reich que indiqui si aquest augment senyor noves instruceions,
‚rannten. Controlen la Nicle económica de alienació de eohirania, d'una limitació de
perma un ranzi de conducta que no Luseats--que el coneixia—féu una estada
aerra encara PaciRa o °SS:Unir alteeS de despeses conetitueix una violació
les eles. En el joc polític fan moure la indenendincia. Van mis mili, encara,
iha verifica. I. roen diu la in! anunció en la mateixa época. Exerceix una Pro
ennterOnliSOS. i voldria ref orear el par- de! tractat de Versalles o la prepara.
en utilitzar en yese argurnent d'alienad&
multes primeres figures. L'angles,
mentre d'una banda la Santa
te de Locarnm Aire no pol bastar a
que Funde al "milieu e , en el-fesió lIre dit, el nord-americe, és la segena de sobirania. Diuen que la permanencia
El senyor Barthou diesahte no peFronea, perque Si .4Iemotrya ataques Po- iné len altea cosa sind donar les gräSera ha cInnat als bisbes instruceions de qual s'exerceixen les recerques policiacentres eo- de t repes i de vaixells en guatee-ni inels
!lengua
dels
indigenes
en
lóitia o Txecoslovàquia, ella !muda era- dies a lord Tyrrell per la cera coliuda roan el que cesta fins a riiltien. ques. En fi, hont crea saber que Grif- mercials de més imponencia. El no- dret de les illes significa que el govern
tarar Alrmanya. I en (late.« ras ¿quin municació i pregar a Yen/ha:Kv-loe
a Be r lin flan inicie les hostilitats amb fault da 1111 anliC personal de Remete- ranta per cene dels conductors de tram- deis Estas Units no té prou confine.:
pteiment d'Anglaterrif Sen- que tran s metés al seu Govern
seria el ran
la rcrsecació violenta del, católica i tio, el qual elleuria visitat el mes de e e
vies no us entenen si els parleu en ces- en la policia indígena. en l'e fi càcia del
• Barlarinient d'aquese dubtes nn es y ace; del Govern francés.
.idhue lantresanament dalles jerar-ner. telle.
poder judicial filipí. Des d'aquest post
P-g ar ribar a un resultat conerrt. Tan,Dos
anees
de
Griffault
que
viren
a
s
eelesirtstiques.
qui e
Per ultra nert. en l'entrevista celebraLa influencia nord-americana és ex- de vista. els vaixells de guerra noede
l'r.‘ (S diu que a Lcndres sal partidarfr
Pas
molts
anys.
hi
halie
París
han
deseen
interrogats
avui,
i
t'a
er
l'ambaixador
freraces
arnb
el
miXo
p
i a eaa etensió, en superficie, americans a les illes Filipines jugarien el
d'un pacte general reiroern de desarma- el
altra liuda no totenys violenta entre igualment un abre que viu a la Costa traordiner
ristre de N. E. del Reich ha poeta ohpm') no penetra, no és vertical, pro- paper de protector; de les vides i hie
n:red. Rússia. però amb un tenir nieves nrecisione sobre els fets que
feiel
Rompolla.
Bismarck i el cardenal
Blava.
funda. La influencia nord-americana a sendes dele chrtadans dels Estats lenits,
-distinona- raspada aquest país. a/ qual
com en els centres comercials de Xina.
Rabut—jutge de Dijon—, interrogat
in.'r encara conceder de Guillen, II, i
justifiquen la eesti5 anglesa. Ale'. el
Pilipines, sobretot a Manila, es veu Els Estats Units neguen aquest caire i
es pernirtria estar armat a Extrein
el
rearmament
alemany
segueix
essent
el cardenal sec r etari d'Estat de Lleó sobre la pista de Roten, ha contestat :
però no se sent tant com la cella fan jugar la por a l'expansió japonesa
Or:ent, per si ..laPd no arerPtes el Con- eroblema essencial de la Centren:ea del
—Evidentrnent. estic interessat en molt,
XIII. El (alterne, de ferro, desprjs
influencia espanyola. El moviment a
3eni„
eesarmanent. la imertencia de la anal
d'unes airtutes esco r amussrs. haga,' dr aquesta pista. Espero un repon oficial favor de la independen ci a de les eles en el Pacific. per a justificar la permaPrró madre s'esperen ¡es decisions
nencia d'una base naval a les illes.
dortar-se ere retiene Raniholla. Ondas sobre aquest assumpte.
tete s les C e ecelleries estreneGineb ra, Job Simon tea fer ahir als raeocama ministre
Filipines
va acompanya t d'un moviment
proParís, 9.—En un discurs
Filipines no té exércit ni armadade Negaseis francéo. er
pe 1 card,-rial at , inan lInhenlohe. el dar- Sony a la Costa Blava
Cotanas una dectaraeni moit inteortant re, i el
n'incita,
a
p
range
amb
Completar/ene indefenses, les illes preDijen, 9.— leinepector de pohcia
re, estadant illustre de la históriea
responenf a alguna diputes que l'interro- particular.
partit
radicald'una
reunió
del
Si ceri sembla es tracte amh el se,i.,a-t. sentarien un Mane magnific a la sageta
traaIdn'a
la d'Este. veje les seres hrohnsirions de sentor Beny, els informes del quäl
gaven sobre ¡actitud d'Alemanya. Ha resi ronosrldi áiedao.ldurneneeancsn,c,:aibt:elrylaanca‘i':°i tisnirnieac :Pdciaae:sep. idr•.keuala
d'expansió nipona. En el famas pla de!
Ilenderson. la Mesa de la Con- súcialisla. Vex-presideril del Con- parificaeid aceehtades per Berlín. p,n-- han donat peu a la detenció de la adtmrea Nm
catead oficialment que ande raugment nene
autor
ferencie
decideix
convocar
la
Cemissie
sell.
M.
Daladier,
ha
explicat
les
te'
la
Perbanda
Lussats,
cene
a
suposat
consfituit
t
ps Savia quedat circumscri- general Tanaka — publicar en aquestes
on,, Ve j a el henil
del pressupost de guerra el Reich ha 740molt
de
tem
mateixes pizMes — les illes caven dintre
raer al ee el circunistäncies que motivaren la sistencia de la finita a Baviera. S'are- de la mort del senyor Prince, va conlat el tractat de Versales, i ha ruca, general
la als cony enis dels vello orden reli- el segon cernir d'expansiet amb la Mansenyrr leartheu marxare nersonalment sena dimissió arran deis fet s nia i Bade,, que es decantaren del can- ferenciar ahir amb el jutge dar,stetac - giosos,
agustine, franciscans. Aquesta xtiria. Ele Estere lenite defensen
renal ram b al.rado r a Berlin de denianar
la ses-1
can
a
Ginehra.
i
abens.
dance
ha
declarat
que
raer
la
dita
data
Club
sagnants ocorreguts a París la tó de Rano.
Mea espiralada agafa actualment totes
informadores. Finalment.a Londres es rees a eir. el 7 de maig. esera rodee
confiara que les investigacions del dit les illes seguint una per una les reme. pesició i es declaren garantidors de la
d-r elee, dels cmintromisns as.nIntito
Para meses despr,'.e, e! luterrt
bit del 6 de febrer. Despr0s d'exindependincia
conde
les
illes
Filipines.
reesalles.ranit 1010, 1 airit ja in u fel a s si stir a la reunie nur ha de celebrar plicar l'intent d'assalt al Parla- !km II era rebnt en audiónria solemne Dolida nodrien donar molla llum
ficacion; des ordes reigiosos i es des i metrinrttir. Lo den-tirano enzers Go- r- el Cm, sell de la 5. de les N.
el sumari abans del dia en que els pendéncies de la Companyia de Tabacs. tra qualsevol agressió japonesa.
X111.
L
l
ed
per
les
di
ferent
s
organitFI moviment d'independencia e - les
El Consell Cha d'eeenar, en le dita da- ment per
e nrés tres detinguts, d'acord ame' ese teren
eino demnstrava pel rat del Forra! Of.4 Per/le es recordaren .reirtir
Cal insistir sobre aqt:est punt
qua l zaeione feixisles que ja feia
illes Filipinas i5 seguit eran
m i n: , de la Ilei, deinanaran la seas
f ier ermerament no l'are una imeerssiei ta. de la ailestió del Sarre. arer
en...raid de Ratapnlla. i quan. en el
parlar del moviment d'independencia interés per la pernea del bel,. L'aneutumr
‚'ha ocupat acue s ta ta r da el s e - temps venien prepurant-se per a de / l
per
falta
de
provee.
llibertat
satisfm-tb ria a Pereira: prrrt airó ((mosfilipi, perquè és d'una cabdal imporde després de la mor/ de ideó
aquest cop d'Estat. i d'haver sosBony, despee de detenir-se a Lie, reacia. Les ardes religioses, sobretot ment del dret nata tenen a eovernar-e
tea que les l'enero:es serioses /tu poden icor Barthee amb l'amhaixador
, el uci-rern aleelles mateixes les nacionalitats o ein
traslladat a Marsella i Niea, per
pesat els inconvenients de decla- XIII. elrgit pernee.
seceie les paraufra brillrnsrs dr qualse- Eranca a Berlín. Sr. Fenece
ele agustins, tenen una gran influen- Paises que tenen una vnluntat unánime de
finnti,‘ de ¡'alía! F raCe SC Je' a continuar la seso enquesta.
rar Vestal de selge, va preferir 11:011 r o k
• rraltat.
El viatge del ministre
cia en el rnoviment politic de les ille s . Ter -ha, surt en ele diaris de l'imperi del
d'Austria eme, volent-se del se!' dret
set,
lec anlar-se per una solució que
Londres, 9. — Aquesta tarda s'han d'Afers Estrangers a VarMouen moltes primeres figures. El
vete. imerdis rascersió del
Naixent. 1 al costat d'aqueet arenreprès els treballs de la Cambra deis sòvia
permeles mantenir el règim re- de r de Ideó VII al papa!.
Entrevistes interessants diari escrit en castellà "La Vanguar- Set
ment. la doctrina d'Asia per als asiárada
Comuna.
publicit sense recórrer novament
dia" és controlat per la Procuració
de dir Si Hitler ser," nula
l
ddir
i
lis
Pares, 9.— El "Journal des De- a la torea, cona era la ditnissió
Contestant una pregunta sobre si s'aAgustina de Manila. D'altea banda, lir;tés n menys limitada. la indepertden.
pera si es tó en
deptarien mesures immediates per asse- bate" es felicita del premien viatge que del Gabinet. Encara que ja ha fort arte Bismarck.
Tabaco,
ha ConePenvia Espanyola
Roma de sis-cents
cia de les illes Filipines será un ¡el.
gurar-se de Eobjecte dels furts augments ha d'efectuar el senior Barthou a vist els alaco de qué" posterior- (=He l'airada a ave
‚ cie n ferse cala més impo- rtant de les illes, ha manFI sectas projecte ‚inc seria rreeentat
introduits al Pressupost alemany, en el Varsòvia i Praga, el qual considera ment Ita esta! ohjecte. M. Dala- Pastora prntestants
espanyol,
el personal
preParen
tingut
sempre
red:ti-urja
a
qué
es
al
Senat i a la Cambra de les elles, sei
,
s
.
fa
tólic
que es refereix als armaments i si d'una eran imponencia.
ab'
ha
resistit
sempre
una
possible
que
ceranent elatindre eaccepteeie deis filiprefereix haver dimilit que ele ratidies del Reich, pot isser
Aiegeix que Eeetada del dit senyor
aquests augments constitulen una violatorció
de
capital
o
de
personal
nordführee
del
pins. Dificilment els japeneeee acoseele del Tractat de Versalles, el ministre será igualment útil a les dates capitals córrer el rice d'una nova efusió are a n re g arl a la eréelarifat defranin
anea-ice. Cadascuna d'aquestes pode- graran exransienar- se a les illes. Tant
ro el salri d' Un frarós que no
d'Afees estrangers, sir John Simon, des- i potser ho sigui més a Varsievia, ja de sang.
reses entitats, en els radie creced' res- cena ame, l'ajut armat dele Estate Units
nógint
el
re
sob
trItsrgiihicics
França
i
PoleaEn
el
curs del son diseurs, el de tenl r
pees d'esmentar les eveluacions presea- tue racció comú de
pectius treballa, naturalment, en d'Americe, els filipins cometen amb una
platee: tes alemanyes publicades oficial- n'a. és una condició de seguretat in- senyor Daladier ha defensat ca- astaifrat,
rexpansió del movirnent de simpatia altra arma eficac de defensa: una maa
ditten
y
lornsament M. 1-rot, ministre de
nent en 29 de mere darrer, ha dit que disdispensable oer als des paises.
d'Aleman
g.—Noticies
a l'amiga metrepoli.
nera d'e s ser, un eererit producte de la
Franca —afegeix el dit perded:e — l'Interior. el qual. contra toles
que
veaquesta qüestió se segueix amb gran anpa
nya
cam
la
que s'accentua
Les illes Filipines s'emanciparen cultura llatina d'entramares, un careeter
terés Pel Gavera britenie, que hacia en- es trobaria en perill per una deca- les versions que han eiroulat. va nerna rie'e' litzan t el; nazis contra les ors'endebil
i
a s ietic. anti-imperialiete.
d'una Espanya pobre i
carrega t a l'ambaixador britànic a Ber- dencia qualscvol de Polen-tia, i per mostrar-se rontrari a la conti- ganitzacions catòliques i contra molla
Washin gton, 7. — La mintió Mieles'
redaren dintre les :carees iinanceres
lin que efectues una gestió prou del Go- altea banda, una debilitar de la pri- nuariA del Gabinet i a recórrer
dels prelats que mes o menys veladai cconemiques dels Estats Tenias. Ens rale p-esideix r eenader Oaterzen marvera alemany, esperant-se tenir a L911- mera tindria conseqüències desastro- la d
Belgrad. 9. — El President tlel sentida que tothom pot estar d'acord na a Manila via Vanconver pertant
e elarache de l'eel:tt de selge. ment han fet actes de resistencia a
eres alguna indicacie prensa en el traut - ses per a la egona.
Ira ordres dels hitlerians.
Gonsell
búlgar,
senyor
'llutxanov,
en aixó: els filipins guanyaren en el neta preeete elndeeeneenria per a Fi.
La cau s a de la pau sofriria una
curs d'aquesta setrnana.
Se sap que a rel dele scus ser- le pas imp a París i Londres. canee Espanya no el; podia donar Spinne. Hem creu que melt aviat l'aeS'aprova la conducta de
Contestant una altra pregunta sobre si derrota en el cas que els dos pobles Daladier
mulas que tuviera estat retransmesos ha relehrat a res1:11.iti
res Inés; al contrari, la metrepoli, erntsei la Itseislatura filipina.
harina estat sollicttades eplicacions so- no mantinguessin un estret arord,
Aneen rrojecte concedeix la inderen.
conferrneia amb el empobrida, es veia obligada a treua tots els temples catedics d'AleDe elige. 9. — Euu la retinta; ra- manya, el bistec de Berlin, monee- capital una
bre el d i scurs pronunciat recetar-11cm pel solanent respecte a les posicions a deEsre'n tot el suc. En canvi els EE. CV., ci encia 3 les Enjebare en un termini
ingoslan
d'Afers
senyor Gohering a Postdam, sir Juhn fensar. sind, ecihtic, sobre els mitjans dical-socialista del Departament nyor Banes, está custodiat per la pa- ministre
coneetleix en els inicie d'una plenitud extraordi- den a dote anys. En acabar aqueo terSimon ha dit que no crea que aló tin- a latinear.
d'Orange, desprOs descollar el licia. El bisbe, amb motiu de les lrangers, a la qua' es
El "Journal des Debate" registra
po- nária, °larden ele ulls dele filipins a mine es cenvecaran unes eleccions cenegués cap importancia.
lau le; noves afir- gran importhucia als cerdee
diseurs
promincial
per
l'ex-profustes
de
Pesque
unes perspectives de riquesa. El pais tinents per a vetar Ima Cenetitucie i
Londres, 9. — La decisió del Gavera finalinent amb satisfacció els articies sidellt del Consell Sorl y or Da te- macions d'oposicie a la ingerencia lilius, perriti s'interpreta ruin el comenee una epoca de prosperitat, i ciOr el reeim ceinderendencia ene en.
favorables
a
una
aliança
deis
dos
Gabiuet
ité
represa
del
it
lit
prop
craseabentarese
pus
per
pricter
dels
hitlerians
en
els
assumptes
ele
bettenie
s'incorpore al moviment comercial de enmare tan avier cena hacen acaba, les
paisos que han estat Publ icats a la die': sobre els fets def 6 ¡ el 7
un acord
del Reich sobre els kilt; augments in- Penase polaca. .
VOrient. Avui dia el port de Manila deliberaciens. Dinenee brillei la retirada
ile febrer, s'Ita aeordat aprovar l'Esglesia Católica, pecó els diaris negociacions envers
troduits en les valuacions pressupostàhan
rebut
severissimes
ordres
de
sies dele anee importante. Aquesta re- ;ama-reata de tetes les forres nerdamela conducta del senyor Dalailier
ries re ferente als armaments és conside- Henderson dernanarä un
tarda
lenciar aquestes paraules.
Belgrad, 9. — Aquesta
relució econòmica de les illes, aques- riennee erra, ami, la qua' cesa desPf/ aquelles circurnstäncies i
rada en els cercles parlamentaria cona conveni
L'arquebisbe de Mutile, inonsenyor
enconforialia
relebrat una
ta explotació de les riqueses naturals, enereix la Calt5n veritable tIc l'oliese-je
fer una dada Faulhaber, el qual tumbe ett diverses
de grandisaima importancia.
senyors
Jevtitx
i
Titala ciivada extraordineriament pel capi- e l ieine al nrojecte nricinal. La qiiestió
tre ols
Ginebra, 9. — &gotas diversos infor- als veritables republicans
per a
pronunciat contra el reS'afegeix que el Govern efigies actas
tal i els tecnics noril eamericans, ab- ee lee haces navale será obiecte d'un
lesna
mee, cl president de la Conferencia del la unió contra 01 feixisme i ()e- ocasions alta
qualitat
de
firmant
del
Traccaberles,
als
vol
impoear-se
la
!esa
que
girla
en
eh, anDesarmarte:a no es limitará denle de- manar al pa el il que
Apresta enlrevisla ha reveslit sorbe en els començaments, els bo- Trertat rete ere remendar entre
viu materialment prceoner al seu patat de Versalles, i com que la S. de N.
conlintli
rnes de mes influencia del pais, i hom yen!, ll!nree ; sehirans: el nerd-americe
que
el
de
la
velar
la
Ilesa
a
fer
una
exposició
f..rca
imporlända
pel
fet
conserva el Poder de control i
'lira fe depuració.
lau , elolts dele incidente que succeeino s'adoni gaire de la severa domi- a el fetof Si llorar, creien encare els
el Govern de la Gran Bretanya eo- situació actual, sine que dirigire una
xen actualment recorden la Iluna per eenyer Tiluleeett representate la nacie ianqui.
r stets V,iifr otte ralla, rer neme de reila Enlesa a Ginebra i Parí>
dria, després desee informat, crider crida urgent i calorosa als (inventa
la "kulturkampf ", cumulada entre
EI mov Uncid dendepend ene ia ha lince exterior. seritir cometan( anal, baratenció de la S. de N. sobre teta in- a les seves delegacions, perquè intentin
i a 'ausa del proper viatge del arribat a un punt ¡oree madur. Tots se, navals a earxipei eg, i U e'arrilees a
Bismark, lutere, i el Sant Pare.
un esforç decisiu a fi que la ConferenDe creme els comentari, que es senyiir .levlilx a Atacara.
frunció de l'esmentat Teatral.
la neenciacie d'un Tractat eatiefactrai,
els partir, politice —dernitcrates,
Aquest as sumpte endeja provocar, per cia elabori en el termini mes :emid pesfa n als circols politics hitlerians,
Als eereles oficials na, firma rals, conservadas— estan d'acord en :muestra niiestiti in prohlahle que na níeculpa er Alemanya, alguna dificultat ee- eible un Conveni que ropinie pública
l'actitud dele biebes i clergues cateun la yoluntat d'aconseguir
existeix
mes
que
Vegaila
, la indepen- ric ; s diricttleets insuperables.
plementeria en les negociadoras per a la este reclamant.
(i i nelara , 9. __ El deis lics oberix a les ordres rebudes del corliplet acola' entre beis
A mes. le llei ancorada hererament
dmia de les illes. En la comieseí que
el
que
costi
Iluitar
costi
Conclueió duna Convenció del desarmede
Vadee
Tres, enearregat d'estudia, la
Estats s.,bro els proldentes plan- ami a Washington per iniciar les con- ennredeix a im Fiiininn millors renteReunió del ComItä anglas
contra la influencia que pretenen
taent.
pe, a rintercanvi comerciel amb els
e
iens
preparad() del plebiscit del Sar- excrete els nazis en les organitzacions lejats aolualment.
verses sobre la indepetn iiiwia hi hadel Desarmament
ele representaras de tete els partits rs t ats unes que els ante riors tener.
L'actl y ltat de Barthou
Londres, 9. — El Comité Mitesterial r a , eompost, con) se sap, per ' , e- catediques. Les joventuts eatóliques
Durant lo! el N'AA' de tremie
taris, 9. — El ministre d'Afees del Desermantent, que Ola reunit des- n; esentants d'Espin-a, II i que pertanyen a les organitzacions il • aquest nou estat de ceses a Mema- pOlitics. El punt esencial de la pro- tes. "entrad,
del s Proluctes de lee illee
ie
cetrangers. sen}or Barthou, ha rebut pee de la marea del senyor Eden, ha República Argentina, es rennirà. nacional socialistes. han estat obliga- /uva, i diu que les garanties que te paganda politice de tete els pende. cals
Estile
Units no estere gravada per
en les campanyes electorals, es la
aquesta tarda els ambaixadors
entrar
a
les
a
des
en
alguns
casos
invite
pel seu president, senyor
procedit a un examen de la nota fran(Església católica a nena sen su- ind ependenc ia de les illes.
lee s aranzelarie, encara gl/e e, lisa un
França a Varsòvia i Berlín.
l
cesa, i ele considerat que aquest doce- Aloisy, el dia 16 del mes que esglésies protestants i a seguir tots ficiente per a l'expense', de la dita
lira ultrapassa
l'ere la maduresa d'aquest movi- eed ale en general.
Primerament ha conierenciat
els seus cantes, ço que repugna a la Església, me-e que amb elles soles
lee quentitats miixini sis de les ~ene.
nent autoritzava la continuació de ne- soto, a Roma.
el scnyor Laroche sobre la posicie vejete-me diplomàtiques entre Londres
consciencia religiosa deis seus mili- uuo podria el catoliciente time a Ale- litem cap a la independencia i la ei ans ale Fstats ITnits en els Amere
1)nrant
aquesla
reunió
el
Codecisie unenime d'aconseguir-la s'han
respecte a les diverses
tante.
de Poletnia
matara, pais de religie mixta.
mité examinara l'informe que
donat en un temes tempestuós en les enes. ru, fixer-se lee 0110, s'ha tirent
qiiestions internacionals que actual- i Paria
Per altea banda, una gran part del
de les Fioportunista
Per
altra
banda
es
diu
que
el
Gahinet
adhesló
Una
presenta
Comilee
ele
jorisconel
aigiies del Pacific. F.Is vents de rifó nrésent d'encarrilar l'economia
protestantisme,
disconforme
amb
les
ment es troten en suspens; cha ine rs en fee rn, ore ee ‘ aein habituara
en
podre
estudiar
utilment
el
nou
asBerlín. 9. — El cap de rassociacie que sovint bufen a les costes de les liri
formar detalladament de tot alió re- pecte del problema fine que hagin es- sults , presidil pel senyor Marks. directives de rE.sglesia evangélica ofi/p era
treher
nens
la
neress
i
tat
de
cial, sembla conaborar en l'obra de ' le "Jo y entuts Catòdiques de la N ova itles Filipines aquest hivern han bu- ca"
latiu a les dites qüestions, en peles naves garanties d'ext.
resistencia al nacional socialismo en Alemanya", senyer Dolleberg, sebe far mes fort que mai, i ls !Mita entre
visió del seu pròxim viatge a Vareó- tar decidides
Durant
l'alludit
pedo&
de
transideeee
•
•
•
•
cuche del Cenveni que reclama França.
adherit a les "Joventuts Hitlerianese. els bornes politice sl,a fet a iolentis- de den a dulce enes — les Filipines es
el terreny
via.
La dielomácia anglesa, segons es PreDespees dlaver dissolt el partit de
La seva actitud ha estat secundada sena. Gent que fa trenta ata> e ime regiren per un fenecen autenem en grau
La recent declaracie de no agrescercles
competente,
segueix
en
els
Hitcisa
per nombrosos membres de l'Associa- y raen a les illes ene han die que no
centre catelic, es vol. per part de
sió germano-polonesa ha estat objete
a l'actual. roc a poc les atrifidele
al
seu
pla
de
desarmament.
i
control
de
l'Es.
el
mateix,
imposar
recorden unes campanyes de premS3 suPerior
ler
te indubtablement d'un examen prohucions de l'actual povernader general
,,a
u'
fer
constar
que
el
rearmament
El
periòdic
"Angriff",
diari
sa
a
les
joventuts
cateliques,
i
fer-les
interes
tan
acarnissades,
arribat
a
l'intat
causa
de
les
repercussions
que
a
fund ,
nord-ameriee de les illes i el sell petit
Viena, 9. — Ahir se celebra pasear en bloc dintre rorganitzacie
de Bedel, crea' que la sult, sita escandalitzat amb paraules
ha tingut sobre la situació en aquesta alemany. actualment coneiderat. no coaseahinet aniran desapareixent i Passaran
dita actitud Es mis de subratllar, per- gruixudes, s'han heut en la vida pri- o fries deis genernarlor, infles.
regid d'Europa i la seva influencia titneix en la seva opinie mis que una una gran inanifestació inonär- nacional-socialista.
El s'opo.a per teta ele mit- que ita estat adoptada a la ciutat vada de incita gent notable. Les esetapa previa per al desarmament gene- (mira anda melle' de Fanivereari
en la política general polonesa.
Washinaten. R. — Con, a pretorli a la
Despees el senyor Barthou ha estat ral.
de la inort de l'emperador Garles jans a apresta accie de Hitler, i es ti'Estutgard que es seu de rassociacie simas al Senat i a la Cambra de Dieta- e om ol eta retírela ches Estas, Units de
conferenciant amb el senyor Passant.
de Ilithburg. Assisliren toles les prevea' que ha centellear una liuda sor- de " Joventuts Carel :que, de l'Atenta- tate han estar molt agitarles. A redi- l es illes Filinines en un emane; de In n
iki Parlament, d'arquitectura l a enes, el Denartateent de Guerra ha
Primerament convé reduir al seu No hl ha nou pla
n-)rganitzacions lepil ita,istes, hat da entre els dos poder e , en la qual nya del tillr.
Londres, q. — L'Agencia Rcuter
"Angriff" pensa que aquesta lieneilica, n41111, les d'Imanes de ei. disnosat are la matufia civil es teorgapoden produir-se peripecies Inés imper
veritable voluta, certes informacions
rfan
nonibrosos
la
'le
unte i drametiques que les registra- adhesie assenyala el comeneament de mera armar ja mig esqlerdades, han nitsi tomnletament. i per nrimera vesegons les quals el senyor Barthou, diu saber que no existeix cap nou pla Ile
caps dé des contra els jueus.
la influencia de les "Jeeventuts Hiele- estat pronunciats els discursos mes cad a , d'end q ue el, Estala taita tenen
en traslladar-se a Varsòvia i a Praga en el que e 5 refereix a la qüeetie del
de la doble menarquia,
Per altea part, 1 . 6rgan vaticanista rianes" sobre bata la joventut d'Ale- importante de molts anys enee en el Protectorat, será manada per filidesarrnament.
s'aturaria a Berlín. El ministre no
"Osservatore Romano" es fa ressd manya.
la politica de les illes. El problema pins.
La situació actual Es que, segons i ex-combatents.
ha pensat mai en aquesta modificació

t Ginebra, Henderson demanarit l'elabo2ació rhpida d'un Conveni de Desarmament

Rouen"eslanota

sensacional
d'aquests dies

Daladier explica
les circumstàncies de la seva
dimissió

A Belgrad, Titu

lescu conferencia amb Mutxanov i Jevtitx

La preparació del
plebiscit del Sarre

Mandestecio marquita o Viena
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BARC E LO NA
electoral de Cataluna-m—RelactO
dels dittadene que constituiran
les .1untes municipals del Cena
electoral de Catalunya durant el
Visites. — L'atre les mollee vi- bfenni 1934-1935.
.Adminietrach) Municipal. —
sites que complimentaren el senyor preside/II per tal de donar-li Faliel os. subhasles 1 coneursós
el ciandol figuren el senyor Joan /l'Ajar/lamenta sie Calalu»ya.
Administracie de Justleia. —
Maca). fill del primer presiden!
/le la Generalitat; l'enginyer cap Sentheies i redes.
dindestries • senyor Mes tres, i el
senyor Pompeu Fabra, que reCOMISSARIA GENERAL
preeontava el president en la Gomiseniü pro nionument a Prat de
D'ORDRE PUBLIC
la Riba.
A la Clínica de L'Alianea va
Manifestacions de oondol. —
Entre les comunicacions que morir l'agent de vigiläucia Ma:l'han relata, de condolença, ami) nuel thirria Paredes, a censemaliu de la desgracia familiar (V ./hiela de les lesione sefertee
que ha !Input el president, figu- Per haver-se-li dieparat la pisren expreesins lelegraines 'tele tola a la Comissaria del Port. El
senyers Gabriel Alomar, Royo radaver ton lraelladat at Dipesit
Villanova. Marailún Ilumbert pulida!.
* La pedida Ita trames al
Torres i Mart izez Ba crin.
;ist. unes actes, seg.ons les
El Butllet1 Oficial de la Geguals els delinguts Joan Ferrer
neralitat. — En el ePti unir
i Alexamire
que Celan a
daliar publica el segtient 8udieposieni del Jutjet número 9
mari:
amh motitt te l'atrarainent cmGovernadó. — Donare( nome- rd, s contra el cabrndar de la
nant di guardies del Co v de Se ‘'elea Andreu. sembla que tembe
de Catalnuya.
-uretil estan coMplieats en EnIrnearrlent
Finalices. — Decret addicio- eit1111.S ä la rasa Seit el die 8 del
paràgraf
nen un
a l'articie ein- 111e3 de luarT proppasseill.
que del decret de 7 de juliol de
1933, pel qual fou creada la Calva de D'ates:lis i Consignacions
AJUNTAMENT
la Generalitat de Catalunya.
Departanient de GOVertlaCit5.—
1/1eltes a l'alcalde. —
Direcció General d'Administraeiú senyor Garles Pi i Sunyer,
Local: Circular dels interventora retire ahir. entre Mires. les Sede cubeta dels Ajunlaments de giients visites: ilna cornlesis5
Catalunya permita trametin les d'enhiele eeetterniquee. integrada pels representtirds de la Camdades que s'esinenten.
Negociat d'Espectiteles:
bra de Cotnere i Navegaeid. Poei del Tribunal examinador do- in p ut del Trehall Nacional, Cambies de la Indústria i allres, una
peradors cinematografies.
Departement de Treball 1 eninieena del Club Nantie i una
Obres Públiques.—Treball: Filie- eouniesió del Moto Club.
Obertura de plecs. — L'oberles de Jurats Mixtos de Catatu!lira de idee,: per ale ronruesois
nya.
Ohres Públiques: Subliasta dol de l'equipninerd del personal de
proveiment de pedra ruenudalla- la Polioia do Trefic i de la Poda per a l'apariament del ferm hiela Urbana s'efectuarà avui , didel eaml de Caslellgall a la car- marts, a les unce del null,
retera d'Eeperreguera a Man- despatx del coneeller regidor de
Circulada i Policia Urbana.
resa.
Recaptació de Contritmeions
Plecs de proposicle. — Fine al
de Barcelona. — Edieles dels re- dia le lii ss,reent a les dotze,
captadors executius de les afines s l admetran al Neunoial d'Obree
de Vm i Nilairanca del Penedes. Pethliques de la Seerió sl Enment
Districte Miner de Barcelona.— de FM:infamen' de Bareelona
plecs proposied) per a optar
Notif ica ció.
Delegad() deis Serveis
al eoneuess privat de reforma i
li e s del Pireneu Oriental. -- ampliad/S de l'eullumenat decirle del Quarteret del Peble Nou,
Aignes: Acord
Juntes muniripols del Cene tI lipils de 21238 pesseles.

Pels Centres Oficiáis
GENERALITAT
00naellerla de GOvernaOld. —

5bir al vespre, en rebre els petia:listes. el eenyor Selvee els dirua que a dos quarta de set del
anati es. veril-lee un escorcoll
la PresO Ceflular, i. de mee a
mes de les cel-les s'escorcollà itieilvidualMent tole els delingute.
La diligencia nO don ä el resultat
que s'eeperava. I fou com a meaura de precauciO.
Prengueren part en l'egeOrcoll
d'aesall i 50 agents
/le 'vigilancia. Digne que l'es't M'edil lamia aeabat a les dotze
01 migdia.
* lambe /ligue que les duce
vacant 8 de coniandant de. la
guärdia de Segurelat prodirides
pela comandante Moreno 1 Luis.
que han estat balee en el COA de
Segurefat, seran cobertes
les altres places. anunciant el
corresponent concurs.

I0

*

I

que Amb motiu d'una
Sessió tumultuosa que hl bague
a Sant Pere de Llavaneres s'enviaren torees d'assalt, ja que la
gmärdla civil alii destacada tenia
alt res eerveis importants a fer.
També s'enviaren reforços a
Sant Pol de Mar. On anda motiu

d'una manifestad/a religiosa i
una altra contramanifestacin hi
bague alguna alteració dordre
públic, que l'aulOritat va repriMir a late, es practicaren alarmes detencions.
* El senyor Selves va signar
ahir una ordre dirigida al general cap de la guärdia civil de
Cati .q nya perquè el dia
an
dri de la República, onegin .otes les casernea 1 cases
de la guardia civil, ultra la bandera de la República, la nacional,
tal com est estipulat en un dels
enfieles del traepas de la guardia
Civil a la Generalitat.
;elan donat també ordres autoritzant els Cossos perque els que
no tinguin banderes catalanes
les comprin, i cas de mancar de
cabals per a això es dirigeixin
als alcaldes de les poblacions on
bi hagi destacaments de la guardia civil perquè els facilitin les
banderea qu e ealgulu•
* Ahir a la tarda visitä el
conseller de Gevernacid el delegat dOrdre Públic de l'ex-provincia de Girona per (radar de
'diversos assumptes d'interés per
a aquelles Comarque:a , • en especial de l'aquarterament de la CAUSES VISTES AHIR
guardia civil a Bienes i Girona.
A la Secció Primera es va veure
El mateix delegat d'Ordre POblic, anab l'alcalde de Girona, vi- una causa contra Manuel Pone, el
acusat del delicte de levisitaran de nou avui el senyor qual estava
sions. A conseqüència de les proveo
Selves per tal de tractar espe- el fiscal va retirar l'acusació que tecialment de l'aquarterament a nia presentada contra eil.
Girona.
4. A la Secció Segona no es van
Els dl.. 12, 13 I 14 d'abril de- celebrar vistes.
clarats inhàbils per a les InstItuA la Secció Tercera va cornolons docente de la Generalltett.—
pareixer Ricarrl González, el qual es
El conseller de Cultura, senyor va apoderar de la roba del maquiVentura Gassol, ha dictat una ni s ta f del fogaMer d'un tren, i els
ordre en la qual disposa que per ra amenaçar, a mes. amb una pistola,
a les institucions docente depe- i va dir que els malaria si de cas
nents de la Generalitat de Cata- el denunciaren.
lunya siguin considerate inhäbils
* A la Secció Quarta es van susels dies 12, 13 i ti d'abril d'en- pendre les vistes que estaven anunguany.
ciades.

Tribunals i jutjats
TRIBUNAL D'URGENCIA
Es van celebrar els següents bid:vis: Un ci.ntra Antoni Jini g nez. Joan
1.Opez, Josep Pineda, Domenec Aparicio i Miguel Bertran, pel delicte de
repartiment de fulls clanclestins. El
Tribunal va dictar sentència absolutòria per a tots.
I un altre contra Josep Gelabert,
ver tinença illísita d'armes de foc.
Ha estat condernnat a un any de
mesó.
y En aquest moteje tribunal estava assenyalada la vista de la causa
contra joan Sória i el roatrinemi que
tenia llorada la casa on aquell vivia
com a rellogat, corn a autor i cómplices de ratracament comès a la
casa Sen. Per malaltia del Serrat defensor la vista de la causa fou suspesa per al vinent la 3.

Senyora, el Verarnon
es un remei especial per a vosté
Sobretot les senyores, que per la seva constitució mes delicada
no toleren sempre els calmants usuals, han de pendre el VERA MON.
Aquest preparat fa desparaixer amb llestesa els dolors, especialment els propia de la dona, i retorna el benestar sense atacar per res
el cor ni perjudicar gens l'organisme. Es per aixb el calmant de
dolors especial per a la dona, i el que vostè tard o d'hora té de
pendre. Si no el coneix, provi'l una vegada; quedara de seguida
admirada de la leva acció, de la sensaci6 de benestar que proporciona.

VERAMON
Tuba de 10 i 20 tauletee
Sobre de 2 tauletes

Servei Meteoroegie
de Catalunya
SITUACIO 13ENIEREL ATEIOEFERICA
D'EUROPA A LEE 7 MORES DEL DIA
9 D'ABRIL DE 1094
Domina lempo Verloble a tete ele
pateo. occidental. d'Europa degut •
l'alabeada:ni de des mínimums bitarribirlet altutts reepeetIsament a Bel.
suca I a l'Atlintlo, top a les Adoro*.
Pie, ale Palios lilie. a Alseela,
• Subte, al mIgdia do gringa I al

nord
1.1 depr•sald de »aloa as desplace cap a g uiase, I la de l'Atlàntic
avenga cap a la PenInsula Iberia.,
on la nebuldeltat Oereprion la tetentat vel continent.
ASTAT OIL Mere
CATALUNYA. A LES VIJIT

Fa tenme variable a ten Caten:ny&
I dominen Vente forte del secter

nord al Pallare I a loe comarques do
Barcelona I Tarragona.
le lee d 0000000 24 llore, e. reghm
n innatas i algunos tom p eatea •
tot l'Interimr del pele, aoeMpanyita
d'algunos pedregadoe • la plana da
Vio I al mire inferior del Segun I Ita
nevat ala cim, del Pallare.
Temperatura mlnlma &ave', al liso
Estangento, O gratis teta zara, 1 •
Itúria 3 graus tambe sota cero.
El erute de neu a scout cierre,
Iloc at de IM centfrnetros.

(tea observactone del temps a
Barcelona, a le% set. van a la ea>
estera de le Primen Miami
* El fiscal del Tribunal d'Urgència
ha qualiiieat la causa seguida contra
Joan Lecha, Palladi Pla. Manuel Soto
i Angel Soto. acusan d'ésser uns dele
que el dia 4 sie fehrer es van presentar
a un forn del carrer de la Diputacia tocant a Marinaamenaaren l'amo i els sieamulen! 1 altre< pers ones que s'hi
• s . i van enflorar rus bem ba al forn.
Despras fughen. 1.a dita bomba no arri•
ha a estilar. per haver-la treta del forn
el paler ele la ca e a Fi i;e3i qualifiea
el; tes corp a (rin g :Mal:u de tres defieres: el de collocació d'exploelue. pel
aollicita per a eadascun sielt pros
restats la Pena de 13 ame de mesó, el
t c tinenea ilícita d'arma de Inc. pc1 qual
demana dos an e e de reehelia. i el de ce.
accione, per al miel demana que seis
imnoein S.00n pesaetes de Malta.
* ti, ratas Iliurada al Tri bunal telar.
aesordament qrtlCcadn la Canea
eçairte eei areeerement d'enrancia conte a Pan SSnebez Navarro 1 reledonj
5ieren. autor n d'un delicte
sea c ament roma s fa une quants die . g
Badalona, on ele nrocesaata en unió d'un
altre Sur no ha pnrut ésser harut. pistola
en mì penetrareis en una taverna i robaren a l'amo del mostrador smea ida
eeaaetes. El fiscal demana que s'imPo‘i
a cadaacitn dele aceeate ha 'sena de si,
em . e. Cl me ec e 1 Zr die, de pre s .!) pel
delicti- de reha tori a ma armada
un
"a' sic reel itaia ner la tinenea
d 'arma de Vin i, encare lee costes pels
dan , : ose van causar al local.
4- Pl iutiat «mero ro ha deelarat
entlestit el sumari nue reo nrreeelimenn
rr ner+scia eeroda centra Enríe Ri era i
erinera. rete atenr, f contra teri

de eeenretat. a la Rambla. el ala 28, de"
rsal , at raes.
+ FI jutjat Amero 7 instriteix une,
d llírtnclee e mb mete: d'una malversad'
de cehals a l'a n entement d Rada'ana
dit artomel,
Sea!r. ' Parra, cie e'ha anr o niat, sevone
e vedlent ente riera al bitiat. de mes de
mil peaaetes. oroducte d'un; rehets que
tenia ter al cohrament.

VARI

A

Han estat posats en llibertat pel
Jutjat número dos. eta detinguts Jean
Cuscó, Domenec Ferrer i Francesc
bei, administrador. impressor i sotsadministrador de "Tierra y Libertad",
com a acusats d'haver publicat el
(lit setmanari tot i estar suspes governativament.
y. Els perits calligrafs senyors
Carretes i Roda i Ventura han emes
el seu dictamen referent al carácter
de la lien-a escrita en uns papero que
foren trobats als individus que estan
processats amb motiu de la reunió
clandestina descoberta i sorpresa el
n Iiinnetige anteri n .r a Santa Colom.
Segons ello, cap dels caràcters de
!letra que els póscessats han escrit
als papera que han presentat, tenen
cap mena de relació amb cl de la IleIra dele papers que obren en els
folis del sumari, o sigui, les actes que
els foren trohades el dia d'aquella
reunió.
Davant del Jutjat número dotze
va declarar ahir al n'ah el xofer Joan
(lanera. al qual la banda d'atracadors capitanejada per riera va robar
l'atinan/Ahí! i el Va obligar, a mes,
a guiar-ho per la carretera iins que
anstelle (oren detinguts pelo moscos
d'Esquadra. Va explicar el. fets en
la forma que ja is coneguda. i va
aftgir que primerament li van !limar
vint ne e eetee per a comprar henzina:
que li van prometre que li pagarien
la resta Cense que he hagi aconsegu i t i que l'import del viatge puja
a tAn peseetes. les guate no ha cobrar.
.4. Ahir van ésser posats a disposició del Jutjat els sis individus
que van ésser detingurs perque formaren part de la banda d'estafadors
rel procediment de l'enterrament.
Tots ells van negar que la maleta.
la impremta omita, ele talonaris de
xecs del Banc Nacional, els carnets
d'oficial, de Jutjats: els fulls i els
oficis: els talons de ferrocarrils, les
cantes ordres dels tribunals, ele dos
diccionaris portuguesos; la máquina
de trepar: els liquido per a esborrar
Iletrem i xifree, els segells de cautxú
i altres Chicotes per a esmersar en
la ialsificació de documente, fo e sin de
la scva p ropietat, i van ele g ir que
havia estat un individu desconenut el
q ue els liarla llog at les habitado'''.
Van dir que no s e hien el seu non'.
El .iutge va decidir que fossin posades en Ilihertat les duce dones i que
els bines passessin
la pechó per

et,

AL DIA

tal d'aclarir la me ya parti6peci6 en
els feto dels quals seis acusa.
Pel Jutjat número cinc ha estas dictat aute de processament i
presó contra els tres individuo que
van tSer detinguts a Sant Andreu
el pasear divendret, amb motiu d'una
troballa d'armes efectuada per la
euärcEa civil. Seran sumariats pel
p iocediment d'urgencia.
e* El Jutjat número nou va dictar, la matinada passada. ante de
orocessament i presó contra els onze
individua detinguts amb monina de
l'atracament comes contra el cobrador de la Casa Andreu.
Tots onze van pasear a la presó,
on els va éster rebuda la corresponent indagatória.
Ahir al matí, cridat pel jutge, va
declarar el cobrador de la casa Andreu, o aigui l'atraeat. el qual precisà la quantitat robada. d'apees dha.
ver fet el recompte. Es trama d'unes
Quatre mil nessetes. la que la adata
que havia cobrat la portara a l'autonunbil 1 aquesta no la hi van robar.
Denla, el Jutjat practicara noves di-

* La policia va posar diumenge
a disposició del Jutjat de guárd:a
Ricard Rubio, Joaquim Castafto
.Anastasi Nada, els quals es dedicaven a la venda de tonina i morfina.
Els ve ésser ¡robada una quantitat
d'aquests realce.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORI SL
Sala Primera.— Incident: R. C,rera contra Ajuntament de Barcelona. —
Menor quantia: Eléctrica de Catalunya contra Miguel afuntanva i Trubau. — Divorci: Ursula Galoirer i
Riera contra Josep Legido Espel.
Sala Segona.— Menors m'andes:
Bartomen Eduard Aranega contra
Ramena Pugmitja i Arquee i Lluisa
Martín Cuadrado contra Banc dc Badalona i Josep Segura i Martín.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— hin orsl per
coaccions contra Emili Escuden
Secase Regona.— Dos orals per estafa contra losen Mareé i Francesc
Acumatell. U51 a:tre oral per flirt
Contra Esteve Cesar.
Secció Tercera.—Tree orals per
robatori. estafa i aleanient de bilis
contra Joan Martin, Eranceac Tolosa
i Francesc Ribes, re<nectivament.
Semita Quarta.— Dos orals per tinença d'arma contra Pere Bertrand
i Antoni Fernandez i altres. Un oral
per urgencia contra Antoni Fernández. ner excitació de sedició.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu.—Accident
Inl treball: Eulalia Escribano contra
.Agincia Canyol i Mútila General. —
Accident del Treball: Vicenç Arnaiz
contra Cinematográfica Espanyola.—
Accident del treball: Joaquim Fernández contra Andreie i Metalgraii.
judicis a dos quena d'orue.— Accislez del trehall: Vicenç Jimeno
contra Etnili Arques i Mútua Metallúrgica.
A tres quarts d'onze.— Accident
del frenan: Francesc Rovira contra
Gil Llomhat.
A les onze.— Reclamacin de salar5 : A ntoni L ó pez contra Dolors
Bertran.
A un quart de dotas.— Reclamaciä
de salaris: Felisa Rodríguez contra
Sara Sevilla.
A dos quarts de dotze.— Reclamació de salar:, Enric Rodríguez contra Ciments Fradera.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el
señor juez de primera instancia e instrucción núm. 4, de los de esta ciudad. en providencia de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento
judicial sumario establecido en el articulo 13t de la Ley Hipotecaria, instados por don Pedro, c/Ois Alberto y
don Fernando Fontana Almeda. contra don Félix [fiesta Sauri, se anuncia la venta en pública subasta, por
tercera vez, términa de veinte días y
3in sujeción a tipo, de la finca especialmente hipotecada en la escritura
de debitoriobaae de tal procedimiento.
Finca urbana consistente en una
porción de terreno de superficie 47.00s
palmos dos decimos, equivalentes a
1.775 metros y 67 decímetros cuadrados, o lo que en sí contengan t les tro
de sus lindes, sobre el que esta edificado a unos 20 metros de altura del
plan terreno, calle de la Minas, una
casa torre de bajos solamente, cubierta de terrado, con una superficie edificada de 3.5 00 paltisos aprozi g ladamente, una dependencia edificada a
unos 1.1 tnetros sobre el plan terreno
de las calles de la Rambla de las Mercedes y de las Minas, también cubierta de terrado, de unos t000 palmos de terreno aproximadamente, cuyo terrado continúa a bu illiS1110 nivel, o a 14 metros de altura del plan
terreno de la calle de las Mercedes,
donde tiene su entrada, a su izquierda, entrando, una dependencia de bajos y un piso, con entrada por la calle, y por la escalera principal y dada
su configuración elevada forma un solo predio. circuido de paredes, situado
ea esta eludas., barriada de la Salud,
correspondiente a la sección primera
del Registro de la Propiedad del Nor_
te, lindante, por delante, con dicha
calle de las Mercedes, en la que no
tiene todarla mimero; por la izquierda,
entrado, con la heredad conocida por
cava Mallorca, por la derecha con la
calle de las Minas y por el fondo con
don José Bolós Giiell, de quién proteste, C0111(1 procedente de la heredad
Muntaner de Dalt: inscrita en el ReOstro del Norte al folio 108 del tiltiln
I.103 del archivo, libro 39 6 de la See cien primera, finca número 6.o8n, inscripción sexta. Valorada en 125.000
pesetas.

Butlleti Pedagbeic
UNIVERSITAT AUTONOMA
Lee vacancea escolara amb motiu
de l'aniversari de la República. — El
Rector de la Universitat, doctor Bosch
t Gimpera, ha disposat que amb tnotitt de les festes de commemoració
del tercer aniversari de la República
tcts elS centres docents oficiada del
districte universitari, adlaue les escotes primaries, considerin festius els
dies 12 i 13 del present mes, a Illée
dels dies 14, 15 i 16 que estableix el
Decret de 28 de mate darrer.
Viatge del Rector a Madrid. — Ahir
a la nit, en l'exprea, sortí cap a Madrid el Rector de la Universitat, doc..
Irr Bosch Guimpera, a l'objecte de
retoldre alguns assunnates universitaris. L'acompanyava el vice-president
del Consell Regional de Segon Cesenyament, doctor Joaquim Xirau, per
tractar a la capital de la República,
arnbdues autoritats academiques, dassuniptem relacionats amb el dit Consell.
El vinent dia t3, al mati, tornará
el Rector a Barcelona, i quedan, durant la. seva abséncia, encarregat del
rectorat el degà de la l'acuitat de
Dret doctor Boix i Raspall.
Recepció a la Universitat, amb me,
tiu del tercer aniversari de la República. — El vinent dia 13 del mes
que ion a les deu de la nit, u celebrara a la Universitat autònoma una
solemne recepció en commemoració
del tercer aniversari de la proclamada, de la República.
Al dit acre assistiran totes les all•
toritats acadèmiques i personal docent de tots eta centres oficials.
Del viatge del Rector a Figueres.—
El dissabte darrer, a la nit, torna de
Figueres e! Rector de la Uníversitat,
doctor BO$C11 i Gimpera, després
d'haver donat al local de “Itheneu",
de reintentada població, ia seca anunciada conferencia sobre "Empúries“.
Presidí lacte el comissari de la Generalitat a Figueres, senyor Puig i
Pujados: hi assistiren l'alcalde, seu O!
Nota: autoritats de la població, personal docent de tots els centres i gran
nombre d'estudiants ¡ públic, entre el
qual figuraren diitingides dames i senyoretes.
Obri lacte, amh un breu parlament,
el senyor Puig i Pujades, i el doctor
Sc ha señalado para el acto del remate de tal finca, que tendrá lugar
en la Sala audiencia del expresado
Juzgado, sito en los bajos del Palacio
de Justicia, a la derecha, segundo patio, el dia nueve de marzo próximo y
lora de las doce. previniéndose a los
licitadores:
la Que los documentos y certificaciones del Registro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en !a Secretaria del infrascrito.
2.* Que se entenderá que todo li-citador acepta como bastante la tituteclee) que resulte de autos, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes, entendiéndose que el rematante acepta las mismas y queda
subrogado en la responsabilidad de
ellas, sin destinar-se a su extinción el
precio del reinase. Que los postores
que deseen tomar parte en la subasta,
a excepción de los instantes. deberán
consignar en la Caja General de Deguaito; (Delegación de Hacienda) el
diez por ciento del tipo de la segunda
subasta que ¡lié el aentanta y cinco
par ciento del precio de valoracien,
la cual quedará, en su caso, como
parle del precio del remate, se le hará
saber al quirente para que, dentro del
plazo de ocho días, contados desde la
notificación, consigne la diferencia ens
irr lo depositado para tomar parte en
la subasta y el tetal precio del remate,
y que los gastos de subasta, otorgadrin de la escritura, en su caso, y demás hasta la entrega de los bienes al
rematante serán de cargo del mismo.
Barcelona. cuatro de abr : 1 de mil
novecientos treinta y cilatrO. — El secretario, P. 11.. Ernesto Pascual.

Deulofeu, d'aquesta Facultas de Far-

macia, féu la presentaeió del conferenciant, que, en brillants parearais
plens desenrotIlá el tema
de la seva conferencia per la qual
cosa fou molt felicitat i aplaudit.
El doctor Bosch i Gimpera, en unió
del doctor Xirau (J.), vice-president
del Consell Regional de Segon Ensenyament, que arriba a Figueres el
dissabte passat al mas!, visitaren l'Institut de Segon Ensenyament, Escota
d : Arts i Oficis i els Grupo escolars.
A l'Institut •e_ celebrä una retinte
a la qual asEstiren, ultra les autoritats citados, el claustre del dit tenIre, i es tractà, entre altres assumptes
que afecten l'esmentat centre, de rmn..
ternat, el qual s'espera que podrk funcionar a primer; de; vinent curs acuden/jc.
acomiadar el Rector i el doctor
Xirau acudiren les autoritats acule,
migues i molts professors.

ELS MESTRES
Deganat de Mestres Nacionals de
Barcelona.—Et Consell directiu del De
ganas recorda als socis que avui es
clou el període d'ineeripcione al lunch
de benvinguda als nous mestrea i mestresses dels Grups Escolars d'aclueca
chitar, que tindra lloc a la Casa del
Mestre el diesahte vinent, a dos quarts
de 'in de la tarda, i prega als que hi
vulguin concórrer que adquireixin la
tarja corresponent avui mateix a Testatge social, tota vegada que mes tard
no podran fer-ho.
Ele nous nestre3 ¡ mestresses que
no hagin echas la tarja poden donarse per convidats.
Aszociació del Magisteri Particular
de Catalunya i Balean. — La /ecce:,
de -Cinema Cultural" de l'Associació
del Magister! Particular ele Catalunya
i Balears la avinent als directors de
collegis adherits a l'entitat que, amb
motiu de les festes de Primavera, ha
organitzat per al divendres vinent dues
sessions de cinema, una de nou a dotze del mati i Fatua de tres a sis de
la tarda. Els colegio que desitgin
assistir-hi halaran d'inacritire's entre
avui i denlá al domicili social (Rambla dels Estudio, 12, pral.), de sis a
vui t de la tarda.
dos y matricula 3/417 B.
Otro camina marca U. S. A.,
volquete, de seis toneladas,
con carrocería de hierro, matricula núm. 12219-B., con
macizos bastante usados ...

3000

2.300

Total, pesetas -----••••- 52.300
El remate tendrá lugar en la sala
audiencia de este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Salón de Fermin
Galán, el día veintitrés del actual,
a las doce, advirtiéndose:
Primero: que los relacionados bienes se hallan en poder y depósito de
don Juan Coll, domiciliado en Capo
nata, número 7, de esta ciudad.
Segundo: que no se admitirá postura alguna que no cubra las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse aquellas a calidad de ceder el
remate a tercera persona.
Tercero: que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores con_
signar previamente en la mesa del
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una cantidad igual,
por lo menos, al diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirve
sie tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Cuarto: que todos los gastos de
enhasta y demás inherentes a la misma , asi como el pago de derechos a
In Ha denda, serán de cargo del retnatante.
Barcelona , siete de abril de mil novecientos treinticuatro. — El secretar i o, Mariano Pujadas.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LALETANES

EDICTO
CORT3 CATALANES. 819
VIDAL ROLLAND
En virtud de lo di , puesto por el
PERE BORRELL
señor juez de primera instancia del
M. CAMPS MERO
MATEU PLA
juzgado número diez de esta capital
PALMACOLA ROMEO
en providencia de tres de los corrienFin. al 13 del ccrrent
tes, dictada en los autos de juicio eje.
cutivo instados por don Ramón Pardel! Alba contra doña Josefa Coll Cu_
gat, por el presente se anuncia por
primera vez y termino de ocho días LA PINACOTECA
PASSEIG rae GRACIA 34
la venta en pública subliasta de los
EXPOSICIO J. PORCAR
Fine al 20 del corrent
bienes siguientes:
Una cantera para la extraede grava. en el sitio
hm-mimado "Can lloró. sie
esta ciudad, ron la maquinaSALA BUSQUETS
ria propia para la extraePASSEIG DE «AM. Se
elonsee 1 Oblettee esin
eión de piedra grava que
PIRE BADIA
Pintura
consiste en una machacador
J. FERRER- 00000 JA
Fin. al 12 n'alíen
ra de hierro con doble volante marca Suene. núm. 4,
con su motor eléctrico marca Suplico, de 30 H. P.,
mina 2,132177 . C011 su reosSYRA
tato. y una clasificadora de
DIPUTAC/0. 262
T'ateten 19710
ART I ORNANICISTACIO
hierro movida por un motor
JOSEP F. RAF01.3
marca S. R. A., de 5 H. P.,
Pi ntores I entnnace
LLLLL SOLANIC
núm. 506288, arnhas n'aquí.
Rail:n.9ms, fosa, esmaltats
nas con sue correspondienSAUSE BUSQUETS
tes transmisiones, correas y
Pinturas
Fine al 19 d'abril
poleas, un tubo conductor de
plancha sie hierro, una gneis
!ladera para tierra, movida
por el antedicho motor, tres
SALA
PARES
tubo/ conductores de plancha
PITRITXOL, 8
varios tamaiios, todo ello
MIEL' PALA
Pintura
con su instalación corresVILA
pondiente y adecuada ...... 45000
Fin• al 13
Hsa camioneta de transporte
volquete marca Ford, znatricula sanan. 47089-14.. con m otor núm. A. A. 3 e J: 3 b 7 :2, sin
SALA
GASPAR
cámaras ni neumáticos •••
CONSELL DE CINC 823 • 'ref. stedt•
5 , 55 camión volquete marea
Platures. DIbullet, Mere*, Basaste,
Miren. I IllotlIvreo
Villeume, de seis toneladas,
jr pintura de CASA, MINCIRELL,
con carroceria de madera,
M IPREN,Y/ UNTAREN, OALOPIRER I altive
con macizos bastante usaFina al 14

Dimarts, 10 d'abril 'de 1934

LA

PUIBLIAITAT.

BARCELONA AL DIA
Cursos i Conferéncies
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA I LEGISLACIO
Conferencia del senyor Pau Baucells

Ahir a la tarda, a la sala de conferencie; del Colegí Notarial de Casal/luya, el senyor Pau Baucello, jutge
Girona, dona una interessant conferencia sobre "Les iuncions notarials a les Repúbliques Soviétiques"
L'acte, organitzat per l'Acadèmia de
Jurisprudencia i Legislació, fou pre-

sidit pela senyors Roig i Bergadà,
Pau Tusquets, Verges i el presidcrit
de l'Audiència provincial de Girona.
Oben lacte pel president de l'A y adimia, senyor Roig i Bergadà, cedi
immediatament la paraula al senyor
Pau Baucells, el qual comenc à recordant que el Ministeri de Justicia
va creare convenient l'any passat que
alguns dels seus funcionad; estudiessin fora d'Espanya les caracteristiques deis &gana judicials estrangers.
El ccnierenciant, per la ra,5 de conèixer l'idioma, es trasladó a la Unid
Sovietica, on estudia duran: tres mesos les lleis judicials d'aquel nou
regim.
Per a compreadre moltes coses
d'aquell país, especialment la justicia.
cal conéixer la definició del dret, la
(mal fixen en Uordenació dels actes
juridics refrendata per :a collectivitat.
Posades les coses d'aquesta manera. a Rússia el notan no és mes que
l'advocat defensor de l'Estas.
Estudia despr -'!; la forma de nomenament dels notaris, que ho són per
utt organisme que pot ésser camparat a les Audiencies territorials del
nostre pais. Afegeix que el nombre
d e notaries pròpiament dites són en
tat el territori sovietic en nombre
de 36. Hi ha altres organismes, peró.
que tener/ funcions notarials, com els
Soviets en les ciutats i els rurals.
Poden ésser notaris tots els cinta ó,
dass que tinguin alguna preparaci
eis quals, pecó, no poden exercir altra professió que la de notari. No tan
sois poden ésser traductors d'idiomes,
car en tota la Unió Soviética hi ha
mis de trenta idiomes diferents i
d'acord amb la llei l'idioma oficial de
cada població és el que parla la ata jora. sinó que poden ésser lambe
professors de dret.
Passà també a ocupar-se de les
practiques notarials, l'estudi i discussió de les quals es fa semestralment
en unes assemblees de notaris. La
{uncid notarial is bastant dificil, donat que els negocis i contractes entre
particulars necessiten múltiples identificacions de les persones interessades. per quant l'Estat exigeix d'ella
diverses garanties i requisits.
S'ocupa després dels documenta
es/rangers, els qua% poden esser ja
.,alitzats a Wladivostock i a Leningrad. únicament.
Enumera els actes i contractes
que són feto per escriptura pública,
entre els quals figuren les edificanona. Aquests contractes de conotrucció han passa t a dependre, des
de l'any 1932, d'una direcció especial.
per acord del Tribunal Suprem.
Estudia seguidarnent les classes de
poders que s'atorguen a Rússia, impresos dels quals iones facilitats al
conferenciant per diversos notaria
soviética. Aquests poden, semhlants
als nostres, poden ésser tramesos per
teiegraf i per radiotelegrafia als pobles més allunyats.
La presumpció de mota i
cia es fa degudament, cont a Espanya. Igua:rnent ei reconeixement de
firmes i la consignació de quantitats,
redaida gairebé a les qüestions de
pagaments d'arrendaments.
Passa a estudiar el dret de successió i el testament, els quals-diusón sempre molt breus.
Llegi uns quanta testaments autentica per corroborar aquesta manifes-

Hi ha també el certificat d'hereu,
el qual, encara que hi hagi testament,
és exigit a rhereu per qualsevol auto.
ritat.
Per a la reclamació de pagament de
deutes hom acut tambe als fundonaris notarials. L'operació és summarnent simplificada, gairebé automática, i s'aplica a tota classe de deutes, escrits i signats. Els xecs poden
esser protestats, i per al pagament
passa a ésser executiu sense els tramas que seguim al nostre país. La
Iletra de cansa té els caracters de
pagament executiu.
Llegi diversos formularis d'escriptura de contractes, els quals san summament simplificats si els comparen,
amb els del nostre país.
Estudia iinalment la forma de pagament de les actuacions notarials.
Els impostos que cobra l'Estat san
rnolt crescuts. Hi ha, pero, tres dasses de ciutadans que paguen en mes
o en menys els impostos estatals. No
paguen res els obrers sense treball i
els estudiants pensionats per l'Estat.
En acabar oferi el seu concurs a
totes les persones que vulguin ocupar-se diquestes qüestions.
CONFERÉNCIA CLUB
Joaquim Balcells
Avui , dirnarts, a les set en punt
de la tarda, el docte catedratic de la
Facultar de Filosofia i Lletres de la
Universitat autónoma dissertarà per
als socia de Conferencia Club sobre
el tema "Els classics i el paisatge".
Nat a La Laguna (Canäries), d'una
familia procedent del camp de Tarragona, Joaquim Balcells vingué de
jovenet a Catalunya, i cursa a la Universitat de Barcelona la carrera de
Filosofia i Lletres. Es doctora a Madrid en 1912, i poc temps després
comenci a exercir el protessorat com
a auxiliar a la rnateixa iacultat on
havia fet els seus estudis. En 1921,
per oposició, guanyava la cátedra de
Llengua i Literatura llatines, que
encara ocupa.
No s'ha limitas pas a isser un catedratic a la manera tradicional. Ha
volgut i ha aconseguit, d'una manera
que semblava impossible en els nostres dies , reten un nucli humanistic.
Val a dir que en aquesta tasca ha
tingut un camp d'operacions inesperat: el que li ha ofert la Fundació
Bernal Metge amb la sera collecció
de classics grecs i llatins. El primer
volum que es publica (19231, el poema "De Penan Natura", rle Lucreci,
estigni confiat a la seva cura: ell
establi el text, i ea fiu la traduccio.
Com a colaborador constant, com a
revisor insubstituible, el doctor Flalcells ha estas un del, suports científica d'aquesta importara empresa de
cultura.
Gracies a la sera competincia, tot
temps animada per l'entusiasme, s'ha
creas al seu entorn rúnica escola de
Filologia classica que existeix a la
Península, A través de la cátedra universitaria. de les classes i de les (asques de la Fundació Bernat Metge.
de l'obra del Seminari de Filología
clàssica, ha desvetllat vocacions que
han dut molts dels seus deixebles a

catedres d'Institut i d'Universitat.
Tumbé ha intervingut d'una manera activissima en les empreses de reforma de la Universitat i de l'easenrament secundad. A el devem en
bona part el moviment de vivificació
que s'lla produit darrerament en els
nostres centres oficials de cultura.
PER A AVW

Lyceum Club. - A les 19'15, J.-V.
Foix. presentat per Carles Sindreu,
parlará de "Ramon Llull i la Renaixenaa".
Associació d'Alunmes de l'Escota
Sació.
de Belles Arts (Llotja). - A les
Tenen legítima els fills menors
divuit anvs. la qual consisteix en les 19 3o, conferencia pel senyor Linfa
tres quar tes parts de l'herència dels Palazón. Tema: "Critica de la Lepa re a

.
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Ilesa".

Eis Fets Diversos
intenta agredir amb un ganivet el seu
contrincant, peró aquest, amb una pedra , Ii produi una ferida de pronòstic
reservat, al cap. ER protagonistes passaren al Jutjat.
A l'Ar c de Triomf un taxi atropella. diumenge, Maria Fraile i Fraile.
de seixanta-quatre anys, i l M'oda; diverses ferides de pronòstic reservat.
Al dispensari de Can Tunis fou
auxiliat Enríe Gualpi, de trenta anys,
domiciliat al carrer de la Diputada, número 39, el qual presentas-a erosions a
la rnä esquerra que es produí en enganxar el remolc del tramvia número
4o4, de la linfa 48.
Al carrer del Fument Joaquim
Pera Antn5ance fou agredit per un subjecte del qual solament sap que s'anomena Emili, el qual Ii llanca una pedra que
Ii produí una contusió al cap.
- Segon Azuló, de trenta-quatre
anys, marinen del pailebot "Mieres",
en passar pel moll de Barcelona, fou
agreda per un desconegut que fallí despeas de causar-li diverses contusions, de
les quals fou curat a la Casa de Socors del Port.
El nen de catarze anys, Antani
afilian i Gatees, que s'enfila en un arbre al Para Güell. t'agua la dissort de
caure, i es fratturi la tibia del peu esquerre. Fon auxiliat a la Casa de Socors del carrer de Salmerón, on quaIii:caren el sea estat de pronbstic reserut.
Al carrer Nou de la Rambla DoREBUDES LES NOVETATS
Inrs Radrieuez Hervä, de quaranta-tres
DE PRIMAVERA
anys, pretengué baixar d'un tramvia en
J. GRAU
manca, ami) tan mala fortuna, que es
SASTRE
produí contusions a Vesquens; bou auPETRITXOL, 12 - Telèfon 12827 xiliada a la casa de cocote

Ignasi Rakla i Cavallonga viatjava
sense bitllet en un tren de carre a de
la Companyia de 31. S. A. En asar a
baixar, a Can Tunis, per tal de no
¿asen descobert a l'arribada a Barcelona, una de les rodes del vagó li aixafä
els dita del peu esquerre. Despres de
curat al dispensan del districte. fou
trasladas a l'Hospital de Sant Pau.
El diumenge al mati el funcionari de la casa Equipa Booch, del carrer
de Roger de Llúria, 115, anomenat Pau
Los-e, de cinquanta-un anys, alemany,
f ou trobat mor t damunt d'un banc de
la casa esmentada. Sacian i que s'havia
suicidas tancant-se a la cambra de les
oficines i obrint Iaixeta del gas. El jutge de guardia va fer trasladar el can/a yer al Dipòsit.
El diumenge a la tarda uns infants jugaren en un solar del carrer
de Geli, de la Barcelonesa, on hi haría
diverses eines i un banc de fuster. Metatre pujasen i baixaven del base, aquest
va caure damunt del nen Francesc París i Ruiz, de set anys, i Ii produi fecides greus. Traslladat a casa seva. bu
rridat un metge del dispensari del districte, el qual no pogué fer res mis
q ue certificar la mort del noi. El cadaven, per ordre dcl jutge, fou trasIladat al dipòsit.
Per ressentiments andas es haraII-ren al carrer de Joan Güell Francesa Arrufat i Enodi Vida , El Primer
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Unid Democratice de Catalunya.-

A les 1930,
. conversa organitzada pel
Bloc Escolar. Tema: "La posició de
les minories al Parlament de Cata-

lunya". Ponent: Pau Rorneva.
Assoeiaci6 de Perita i Venial industrials de Catalunya (Rambla dels
Estudis, 12, principal). - A les 1930,
"L'alimentació humana sota el punt
de vista quirnic i econòmic', conferencia pel senyor Joan Riba i Robira.
Agrupament Escolar (via Laietana, 31). - A les 20. començament
d'un curset de malalties alirgiques, a
canee del doctor X. Farrerons-Co.
Per a inscripcions i programes, a la
secretació de l'Agrupament.
Associació d'Idealistes Practica.A les 20, el senyor Josep Ramos i
Sanchis donara una conferencia sobre
el tema "El divorci".

La mar i l'aire

amb 1 passatger de trànsit i dietoga general, cap a Yokoarna i
escales, del senyor A. Ripoll.

SEMAFOR DE MONTRIIC

MOVIMENT D'AVI O NS

ObeervaeIons meteoroläglquec

A. sol ixent vent N. dur i afugues,
cerdo dar; al migdia N. O. mol(
fresa, cel amb cirrus ¡ horitzons
clara, i a sol ponent E. N. E. dur,
mar marejada del S. E. i el cercle
queda arnb cirro-stratus.
Barbinetre, 752. - Termbrnetre. 135.

Moviment de vaixella a posta
de sol. - Demoren a l'E. un
bergantí gileta que ve de la volta
de lora. Pel S. un pailebot a motor de tres pals que passa a Ilevant, 1 al S. O. un bergantf goleta,
una goleta ¡ una balandra que
pretenen el port, i dos pailebots
a motor qe ball cap a la mateixa
direcció; de vela Hatina dos falutxos cap a diverses direcrions
L'Associacid Espanyola de la Prem1111 cap a aquest port.
sa Técnica i Professional ha trames
el següent telegrama al ministre de
Cornunicacions: "Associació EsosMOVIMENT DEL PORT
nyola Premsa Técnica, fundada l'any
/925, felicita sinceran:cm V. E. gestions realitza continui vigent franVaixells entrats. - De Bilbao
queig actual Espanya Argentina. - i escales, amb 2 passatgers i
Teodor Colomina, president."
càrrega general, el vaixell "Cabo
Quintres ; de Marsella, amb carLa Federació Catalana de Cecs i
la Unió de Cecs de Catalunya cele- rega general i de trànsit. el vaibraran denla, dimecres, al carrer de xell "Cabo Menor", tots a aa del
Sant Gil, 3, primer, un acte pro-rei- senyor Fill de Rómul Ilusa; de
vindicacions dels treballadors orbs, en Palma, amb correu , ntercaderias
el qual es Ilegira el Reglament del i 251 passatgers , el motor correu
Cupé dels Cecs de Barcelona i hi "Ciudad de Palma"; de Valencia.
parlaran destacats siembres de les amb correu, mercaderies i 223
diles entitats. Horn prega l'assistènci a de tots els socia d'ambdues ins- passatgers, la motonau postal
titucions i de tots els orbs no asso- "Ciudad de Valencia"; ile Maó,
ame corren, mercaderies i
ciats.
passatgers, la inotonau postal
El Consell directiu de l'Associaci6 "Ciudad de 31ahen", tels ti es de
de Comptables de Cataluny-a ha acor- la Cia. Transmetlitertänia; de
dat t'izar per a dijous, dia 12, a les Genova i Marsella, amb i
deu de la vetlla, la celebrada de la gens per
per a aquest por t. i 239 de
junta general extraordinaria que está
trànsit, antb carrega general j de
anunciada.
tränsit, el transalläntic francés
El Gremi de Lleteries (sense esta- "Alsina", del senyor aoan salvable) de Barcelona celebrará reunió dor; d'Amsterdam 1 escalea. atub
general extraordinaria denti. diste- 2 passalgers i càrre a general i
ares. a les deu del vespre, a l'estatge de tränsit, el vaixell holandés
del Teatre Escola, carrer del Consell
lieucalion";d'Ains te r& in i hutde Cent, 264.
ls' n,lritut, amb carrega general i de
transit, el vaixell holancas "'riEn contestació al telegrama que el
6 del que som va cursar el Centre Co- tus", fila dus dels senyors Talatoner de Barcelona. aquesta entitat Ita vera i Cia.; de }lambed g,
rebut del Centre Oficial de Contrae- i Alacant, amb 1 paseatger per
nació de Moneda el següent telegra- aquest port i 4 de tränsit, amb
ma: "Recibido su telefonema 6 actual, carrega general 1 de tränsit,
les participamos créditos en curso con- vaixell alemany "Procida", oels
cedidos por extranjeros a banca pri- senyors Baqueta, Kuisclte i Marvada podrán ser reintegrados a sus tin; de Susak iescales, amb citi'vencimientos sin demora. Pagos conrega general i de trättait i 4 pastra documentos habrán de seguir turno único cada día más acortado por salgers, el vaixell iugoslau "Sanuevas disposiciones. Para retirada be", dels senyors Torlellä i lmercancías ese concepte pueden en- gueres; de Liverpool, Ceatta. Nit tregar su importe en pesetas a cam- polis i Mónaco, el transatlantie
bio provisional en espera de divisas. turista atiples "Ducliess of
Esperamos cooperación reconocida Atholl", and) 2 passatgers per a
ese Centro a disposiciones de éste
aquest port i 4 159 de trànsit, d.
tendentes a acelerar todas ocasiones
de divisas en bien general.-Olona." l'Agencia Mrta. de Nova
Orleans, Houdsont, Galveston i
Tampico, amb 2 passatgers 1
cärrega general, el vaixell nordamericä ''Ogontz", de l'Agenda
(Irla, Hispano Americana; de
Newcastle, amb carbó, el vaixell
alemany "Eiffel", de la Cral.
Ruin Catalana Republicana Combalia Sagrera; d'Oslo i escales, amb 1 passatger de tränsit, i
JOVENTUT DA. C. R. DEL càrrega general i dc tränsit, el
motor manee "Tancred", del seDISTRICTE
nyor A. Ripoll; de Cistbbal 1 es(Nitre, 13, baixos)
cales, amb 90 passatgers i eiuAquesta entitat, per tal que els seus rega general, el transatläntic
associats puguin evacuar totes les
corren espanyol "Juan Sebaallän
consultes que creguin necessàries, ha
establert nun consultori juridic, com- Elcano", de la Cia. Tranamedipletament gratuit, a canea de l'advo- terränia; de Londres i Anvers,
cat SenyOr Josep hl. Imbert, i que amb carrega general i de tritmait,
funcionará tots els diniecres, de vuit el vaixell normar "Tore Jan",
a nou del vespre.
dels senyors Fills de M. Condemines.
Partit Català Proletari
Per a avui, a les sis, estä
Arnb motín d'inaugurar el seu nou anunciada l'arribada del vaixell
estatge, Baixada de Sant Miguel, a, "Legazpi", corren de Fernando
pral.. Partit Catalä Proletari, té orga- P0o.
nitzat per a divendres, dia 13, a les
Vaixells sortits. - Distància
deu del vespre, un acte públic, en el
qual, oradors del Partit parlaran so- navegada dels %Media que han
bre el moment DOlitie.
surta: funt d'horitz() es traben
els espanyols "Araya Meran",
Esquerra Republicana de Catalunya ainb carrega general i de tczansit,
Denla, dimecres, a les deu de la cap a Bilbao j escales, de la Com.
vetlla, tindrä llar al Centre d'Esquer- panyia Navitera Sota • Aznar; eis
ra Republicana de Catalunya del car- carnita "C. Segarra", amb pasrer de Tapioles, 27, la inauguració salgo i cärrega general, cap a
del cicle de conferencies organitzades
Ceuta i escales; "Ciudad de Vaper la Comissió de Cultura de resmentat Centre. L'acte anirá a carne lencia", amb passatge i càrrega
de l'ex-tinent d'alcalde de l'Ajunta- general, cap a Valencia; "Ciudad
tnent de Barcelona senvor Duran i de Palma", amb passatge i canGuardia. el qual tractará del tema rega general, cap a Patina; "Rey
"Educació de masses". Fara la pre- Jaime 11", arnb passatge i circesentació del conferenciant el president gis general, cap a Maú; "Escotade la Comissia de Cultura senyor no - , en Hasta cap a Valencia;
Joan Coll. I,a Comissió organítzarlara "Ciudad de Mahón", amb pasaatconvida a lacte tots els socis i aixímateix els rnilitants del partit , par- ge i carrega general, cap a EMsticularment els components de les sa, tuts sis de la Cia. Transin-,Comissions de Cultura dels seus Cen- diterränla; l'alentatly "Trava'',
tres.
amb cärrega general, cap a Casablanca. dels senyors Baqueta,
Kuscho i Martín; el petroler ouANGINES
ruec "Glittre", en Hast, cap
Betuna del senyor Scor. de H. EnRONQUERA
el transalläntic trances
REFREDA1S berg;
"Alsina", amb 39 passatgers de
GRIP
trànsit i eärrega general, cap a
Buenos Aires ¡ escales, del seI Ell TEIPt 11111911 nyor
Joan Salvador; el transatPASTILLES DE
läntic turista anglès "Duchess
Atholl". amb el seu equip ¡ 41:9
turistes, cap a Patina, de l'Ageocia Mrta. Muller; n'igualito "Sabe", amb carrega general, cap a
3;alhicia, deis senyors Tos-bella i
Figueres; el 'torneo "Trancred",

VIDA CORPORATIVA
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L'activitat política

AHIR
Aeròdrom de l'Alr Franco. -

.

Proceden de 'rotosa, a lea 6 5 6
arribit ainb curreti, mercader/es i 4 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
815 arribä l'avió aitib correu,
mercaderies i 2 passalgers.
Procedent de Casablanca, a les
1 31 5 arribä l'avió ainb corlee.
mercaderies i 4 passatgers.
A les 1322 sortt l'avio cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 5 passatgers.
A les 1320 sortt l'avió cap a
Marsella amb correu, inercadcries acuse passatgers.
A les 821 sorti l'avió cap a
Casablanca amb corren, nna cederles ¡ 6 passatgers.
El diumenge passat, dia 8, a
les 912 sorli l'avió aerop
amb destinació a Amèrica del
Sud amb correu i mercaderies.

Els caps de l'expedida d'escolars anglesos que han vingut a Barcelona en
el vapor "Doric" han trames el següent
missatge al Patronat de Turismo de
Catalunya:
"Abans de marxar de Barcelona desitgem expressar el nostre profund
agraiment per l'amable acolliment que
se'ns ha dispensat, aixi com per les facilitats que en tot moment hem trobat
per a veure tot el que hem vist de la
vostra bella ciutat en tan curt espai
de temps. Estem molt agratts a les autoritats de Barcelona i d'una manera
especial al Patronat de Turisme de Catalunya i a l'Oficina de Turisme de la
Centralitas per ates obsequia i atencmns. Portarem arrea d'Anglaterra
bell record de la vostra hospitalitat. Hem
quedas immillorablement impressionats
tant de la bellesa, netedat i importancia
de la vostra ciutat com de l'amabilitat
dels set/5 habitants. Us dorman grades
per tot i us prometem tornar aviat.
Signen: Campbell-Miller, president;
Frederick Hampton, organitzador; G. F.
Bull i R. Mcpherson, representants de
la White Star Lise."

•

BEVEU AIGUA IMPERIAL

Aerddrom de l'AeronautIca Naval. - Procedent d'Estutgard,
tunb escales a Ginebra i Marse.lla, a les 1730 arribi l'avió
"JUNKERS D-1089" amb correa,
mercaderies i 8 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
1205 arribà l'avió "FOKKER 11
EC-PPA" amb correal, mercadcries ¡ 6 passatgers, entre ella el
diputat senyor Cast Simon.
A les 13'45 sorti de Sevilla
l'avió "JUNKERS D-3114" amb
correu, 1 arribi a Bareelona a
les 1620.
A lea 810 sorbí l'avió "ROHRBAGII D-1692" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra,
anib correu, mercaderies i passatgers.
A les 935) sorbí l'avió "FOKKER 8 EC-AKK" cap a Madrid
amb corren, mercaderies i 1 passatger.
A les 1615 sorti l'avió JUNKERS D-3114" amb corren, i
zirribä a Maraella a les 180 6.

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui. els següents pagaments: Administració de Loteries
núniero 29, 7.251 54 pessetes; idem
número 45. 7.164; Evarist Arnús, 500;
Agusti Cabrero. 121.543'90; Guillerm
Casares, 40.5001 Josep Casanoves,
6623; Francesc Colomer, 4.812'91;
Manuel Esgrius, 1.500; Josep II. Esquena, 1.000; Tomas Fuenmayor,
475 ; Josep aleifreu, 1.125; Miguel
Pardo,
I.727'69; Francesa Tarré,
487'50; Pau Josquelle S. 1.57920;
1.1uís de la Viuda, 17.27250; Josep
Au izu. /.3oo; Pere Estay-tú:a
296'1o: Marcela C. Granyer, 78; Lluis
Navarra . 372 : secretar; Juntes Administratives, 2.210'65; Ignaci Dauder,
2450: Ida Estranv, 2.148'05; Concepció Gusils, 468; Merca Gusils,

'
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Finances
Moviment borsari

Base Aeronaval. - Procedent
de Roma, tienova i Mamella, a
MERCAT LLIURE
les 17'38 arriba l'hidroavió italiä
"I-AYZY" amb tnercadeI,a sessió borsària d'ahir fou d'encalmament general en les accions de fi de
ries 1 O passatgers.
mes tant en el rodle d'accions ferroviaríes com en el d'accions industrials; ea
INQUIETUD
creuaren rnult poques operacions, i vis
ENTRE ELS PESCADORS
canvis quedaren quelcom mes Ruinas que
Allir hi lluvia multa inquietud en la sess ó anterior.
entre els pescadors d'aquesta
Les accions del ferrocarril afetropociutat per ignorar-se on es troba litá Transversal han sortit de la regla,
la barca de pesca "Amparo", puix que s'llan vist sollicitades, i per tant
d'aquesta matrícula, que el diu- han guanyat terreny.
Tanca fixada pet Mercat Lliure de Vamuge passat, a les vuit del
inati, sorti del nostre port per tal lors en la reunió de borsa:
de dedicar-se a la pesca del paValora
Dio 9 Tauro Alca n
langre„ i que a darreres Itores de
anterior boina
la tarda no havia tornat, com
tenia per costum.
59.25
530 -0.05
Davant aquest retard, born Nord
47'25
47 5 -0.25
suposa que hagi pogut ésser víc- Alacant
al Rif
61'oo
61'25 -025
tima d'una de les fortes rabies Explosius
139'65 140'15 -oto
de vent que fins a primeres /lo- Colonial
48.00 4800 res de la tarda regni a les nos- Aigües
171'5o 171'50 - tres costes. l'ambé lii ha la pos- Montserrat
66'50
7
-0.30
sibilltat que, emportada pel Petrolets
6'15
6'15 - vent, es veles obligada a refu- Mulleres
51'50
5 75 -025
149'- 149 50 -oato
giar-se en alguna de les cales Ford
Transversal
23.00
22a00 +tan
del litoral.
Felgueras
43.25
42.75 +0.50
Tripulen la dita embarcació
32'23
Tramvies o.
32'00 +0.25
cinc homes.
1425
-- --.
Platas
14'25

i

. 00

6 .00
1.

LA PLATJA DE MARSELLA

12 60;
Gir 2

Josep Noguera, 2450; Junta
d'Obres del Port, 1.608'81. Eusebi
Bertrand i Serra. 2.34 8 80 : Ramo&
ald. .34905; alcalde de Molins de
Rei, 32.10302; Casa de Cantee,
28.203'e9; Hospital de la Santa Creta,.

4 '

25.022091 Amics deis Pobres, 7.287'35'.
Sales de l'Asil, 44365, i Josep Me.
rin i Naudri. 6.982'39.

2

La cura depurativa
de primavera
La primavera fa l'època en la qua'
apareixen i es multipliquen els grana
a la cara, vespers, furóncols, cazames, granellada, sarnes, herpes, tOttil
l es malalties de la pell engendradee
per les impureses de la sang en moviment. El metode més senzill i segur per a quedar lliure aviat i de.
finitivament d'aquestes malalties tesa.
C:3, e5 fent una cura de Boissos
Blanche de l'Abat Magnat. Aquesta
beguda posseeix energies depuratives
excepcionals que netegen i purgues
la sang de totes les seves impureses,
Fa que desaparegui la malaltia en cine
o sis dies si aquesta és benigna. Si pe!
contrari és vella i rebel cal &pu.
rar-se per mes temps, perb el gua.
riment sempre és segur. La Boissce
Blanche de l'Abat Magnat es tares
com una tisana, i no té cap contraindicació. El flascó per a preparar
un litre d'aquesta bezuda costa pes.
setes 320 a totes les farmácies.
S'avisa als qui tinguin joies empe.
nyorades a la Caixa d'Estalvis i Monte
de Pietat (Central), les dates de prora
rogad ó o empenyorament de les
quals siguin anteriors al 30 de juny
darrer inclusivament, que en la
subhasta pública que tindra lloc es
aquest Mont de Pietat el dia 12 d'abril es procedirá a la venda de leí
'mayores de:s préstecs números 26.574
al roo.000 i de lt al 30.249 que ng
hagin estat prorrogats, desempenyo.
rats o venuts anteriorment,

Motrius emissió 192o al 6 per tipo per«
den 3 4 per zoo d'enter en cotitzar 6,1
per ton, i per contra els Bonn de resmentada companyia al 7 Per too guayen dos enters i mig en cotitzar 84
per 100; Unió Eléctrica de Catalunya
passa de 9525 a 96 per roo (+0'75).
Les accions al comptat La Catalana
Gas S. de 102 passen a roa per rog
(+2CV), i les accions Telefónica /ea..

/

cicsnal «Espanya (ordinaries) perde4
dos entera de la darrera cotització
fer-ho a 107 per roo.

Mercat de Llotja
El començament de setrnan4
en aquest mercat va esser de rea
gular concurrencia i amb trame
saccions de poca importancia.
Blatxr. Continuen els preua
rima ferms i amb escasas oferta.
Les úniques vendes portados a
tenue foren procedents de Na..,
vana. a 55 pessetes; Sigüenza.
a 54'50; Segovia, a 54, i Sala<
manca. a 5256; posat tot darnun4
vagi origen.
Farines: Davant la fermesa ete
els preus del blat, aquestes ten:
deixen a aformar-se lambe en el*
preus actuals i, per tant, sera
possible que en la informad(
vinent liaguem de modificar quele
com del que registrem a para
Despulles: Per algunes classet
segueixon sostenint se els preu
mateixos, peces en altres sembhe
tendir tambo a reaccionar un a;
mica mas, (lega a la baria dis.4
posició compradora per a fe(
adquisicions ¡ per altra banda ta
la poca activitat en l'oferiment,
Els altres gèneres seguirem t
vence cap modificad&

BORSA AL COMPTAT
Una nodrida representació de
Els deutes de l'Estat han estat quelpescadora visitaren ahir al inati com desiguals en Ilurs cotitzacions, puix
el delegat maritim senyor Lluís que mentre el Deute Extenuar al 4 per
Verdugo i Partagäs, i Ii deniana- ino van estar sostinguts, els restants varen que no sigtti pertnesa la in- lors de l'Estat perderen uns catiras.
Les obligacions de Tresoreria de la
vasió de la platja de Marbella per
casetes de bany berenadors, Generalitat de Catalunya van guanyar
passant de tot a
pula que això dificulta per corn- quelcom de terreny, obligacions
de la
101'25 (+0'25)1 les
plet les operaciona i maniobres Diputad() al 4 1/2 per /no i Provincials. HISPANO OLIVETTI, S. A4
de llurs embarcacions pesque- sostingudes; els deutes del Municipi, amb (per a la fabricad° de maquinen
res.
bon nombre d'operacions i preus sostind'escrlere)
guts, guanyant terreny progressivament.
Els senyars accionistes sala,
Les obligacinns ferroviàries es van
convocats a la junta general ore
mostrar sostingudes, particularment
sector Nord i el sector d'Alacant, arab dinicia que tindrä bloc el dia 3Q
menys negoci i un xic indecises: les obli- del corren', a les tres de la tarda.
gacions Andalusos, quelcom mes Bajaes. al domicili social, 1 ia Laietana.
Les obligacions de les Con/Panales número 37, principal, sota e)
ELS OBRERS
d'Aigua, Gas i Electricitat, les Barce- següent ordre del dia:
loneses d'Electricitat 6 per Ion parda
1.-Aprovació de la Memòria
Sindicat Obrer de Joieria i Argen- terreny; de 98 5c, que feien passen a
teria.- Denla, dimecres, a les deu del nS per zoo (--o'so) ; Ertergia Eléctrica Helarle.
2.-Fixaeita del dividend a re.4
vespre, se celebrará reunía genera) de Catalanya al 5 per ion guanyen un
extraordinaria per a prendre impor- enter en cotitzar 7'00; P den E en- parl ir.
tantissims acords, entre ells nomena- tre les obligacions dr les Aigiies de
Bararlana, 7 d'abril de 193 id
ment de delegats al pròxim Congres Barcelona serie D al 6 per ino en coEl Consell d'AdmInIstracIó.
de la U. G. T., presentada) de pres- sitiar 10035 les Prodiretora de F,,r(..03
supostos. augment de quota i entre
altres proposicions una d'importantissima dels socis Platees demanant 14.1144.1444+11414444+0.01444.144+44444444444. 444444444
una secció autanoma dins d'aquest

L'ACTUACIO SOCIAL

.

.

8

Sindicar.

Associació de Treballadora de Banca i Soria de Barcelona.- En compliment de les disposicions reglarnentarjes, aquesta entitat celebrara Junta general ordinaria aquest vespre, a
les deu , al local de l'Iris Park, Valinda, in.
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Noticies Soltes

ADVERTIMENT
Advertim • les persones a les
quals intereesi la publicació
mediata de les notes que ene en-

vien que eta original e han de dirigir-se tote • la Redacci6, Corta
Catalanes. 58q, ter nís, abans
de lee nou del vean:.
Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
bona, o vagin adrnata a la imprimes

er mI

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS

Rambla deis Estudis, 11 1 13, i Bonsuccis, 1 1 3

NEGOCIEM ELS

CUPONS
Venciment 1. er d'abril

OAMARA OUIRAISADA
CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valora, documerts, joies ¡ altres objectes
de valor
Compartimento des de 22 pessetes mulata
Es pot visitar tole e!' dles feinen, de 9 a 1 1 de 3'30 a

El
Diumenge, a la piscina del C. N. Barcelona

Unta mala tarda per

En el festival de comiat, l'equip
alemany del V. V. Sch. Mün- NOTES CURTES
chen, va perdre novament el Tenint /4 jan/seisena a quarts
que comencem molt malales Pites de Primavera.
water polo i igualà en les
i
l'Espanyal
ens
fet pressentir
setmana
tragica.
curses
de Duir

del mere,
onzeit
del Barcelona

El darrer festival de !tetada entre
el V. V. Seh, München. de lisiaste. i
el nostre Club de Natació Barcelona,
que se celebra el diumenge passat a
la piscina de l'Escollera de Llevant,
Obtingué un altre gran éxit.
Igualment que U jornada anterior,
la piscina del nostre club degir °feria
Im bell espectacle. Les graderies completament plenes per aquell nucli
ficionats totalment identificats ja amb
el desenrotllament de la nostra mitad & donaren la nota de color amb
les seves mostees, sempre justicieres,
daproveció o bi de protesta. A les
Ilotges oficials, cis ciutadans MaciP,
en representació del batlle de Barcelona, Soler i Bru i el cònsol g eneral d'Alemanya formaven la part ce(imantal del festival.
Amb l'èxit assolit en aquestes dues
manifestacions Barcelona comeneä
dignament la gran setmana esportiva,
en la qual es conmemora l'aniversart
ele la República.
En els festival de diumenge l'equip
alemany es mostri novament rima
perales en les curses, pera bastant
inferior en water.polo.
L'avantatge que demostraren sobre
els nostres nedadors es deu nomas a
Ilur constitució fisica, tota vegada que
ni de tècnica ni d'esta cts tenim res
a aprendre. Potser també aquest resaltea hauria estar diferent si llagues
pogut participar a tetes les curses de
velocitat el nostre recordasen Angel
Salsera, el qual, obligat per assumptes de treball, cornea pugné prendre
part als rellevaments 3 per 5o, i que
CC van guanyar en forma emocionant.
Del water-polo poca cosa hem
dir. Si els dos partits resultaren durs
in pereue l'equip alemany trobe aixi
l'única forma de defensar-se , perquè
en éster constantment desbordats per
la rapidesa i la técnica de l'equip del
C. N. Barcelona s'hagueren d'emprar
al joc obstruccionista, j amb tot i
alzó no pogueren evitar dues serenases destetes.
Noobstant, el partir de diumenge
fou molt superior al jugat dissabte,
mes ràpid, mis vistós i amb algunes
bones jugades per part del nostre
equip.
En la primera cursa internacional
sobre 100 metres estil lliure, Rappel.
del Munic, asson una merescuda
tenia davant del nostre representara
Sabater. Durant tota !a cursa portä
la capdavantera, i arriba amb dos segens de , diferencia.
Maier Lene, del Munic; Sanis, del
C. N. Terrassa, i Navarro, del C. N.
Barcelona, es disputaren la cursa de
200 metres braça de p i t inte r n acio
i fins al; roo metres hont Ii fou-nal,
dificil de preveure el guanyador; pera
a partir del tercer viratge, Maier Lana
aconseguí situar-se en primer !lec i
progressivament anä augmentant l'evantatge, dintre, no °besana. de pro.
testes, perque en algunes recaes empreve un esta defectuens.
En els cent metres d o rs, el nos/re
eanspió Ricard Brull va trabar amb
Geiger, del Munic, un rival com feia
molt temas que no hacia trobat. Estavern acostumats a que en totes les
proves de dors sempre vaiern Brull
arribar netament destacat; en la cursa de diumenge fou completament diferent, fins als 66 metres anaren igua•
lats i a la darrera recta els dos nedadors es Illuraren a un fort esprint.
que es va resoldre a favor de Brull
per un segon. demostrant aixf que
igualment sap vencer amb Iluita que
sense.
La cursa de rellevaments 5 per so
As en general la preve mis emodonant le cada festival; en aquest, l'entusiasme assolí un relleu extraordinad, sigui perque va guanyar el nostre equip, quan ja tothom creia P er
-dualcrs,obépefmidable lluita entre els participants;
es
que
per
espai
de
diversos
mi•
fet
nuts la piscina del C. N. Barcelona
vibra d'entusiasme en un grau re
lela molt de temps no presenciävem.
Fins al quart rellevament
alemany porta el cap de la cursa:
Rappel Ott Maler Lanz i Sdnedel
aconseguiren un metre d'avantatge a
R. Puig, Borras, Brull i Saliater: peró
al darrer rellevament, entre Des
Sabata, aquest darrer no solament va
recuperar el terreny perdut sin'', que
va guanyar per un cos enmig de rentusiasme general; sens duhte, aquesta
fou la cursa mis emocionant dele
dos festivals.
El matx femeni entre la nostra
campiona Cariase Soriano i la campiona francesa Solita Salgado es va
resoldre en aqueas festival arnb un
empat; Carme Soriano va guanyar
netament els 106 metres estil Iliure
i Solita Salgado, els too metres dors,
en les dues curses no hi hagué cap
dubte, va guanyar la que eslava tnés
ben preparada per a cada estil. Aixi,
dones, tenim Carme Soriano clara
ment superiora en l'estil Mime i en
pla inferior en l'estil dore; Manca en.
cara veure-les en l'esta de braga de

a5'
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El perfil

la des/eta de
una

I a que havent de guattyar al Bolis
hem perdut perqui el resultas no cs., un
fidel reflex del partit i pergu? han concorregut unes circumstancies que COlil
pit. Si, com sembla, es vol establir tepes vegades poden justificar u n rouna classificació entre aquestes dues ssllut Zabalo, Salas i Reman,
gas etenien al len càrrec feines delicada,
emulsiones.
El cameló francas de salta de pa- van estar molt per de sota del ;en nivel'
lanca i trampoli, Piere Lemaitre, que am's
es trobava casualment a Barcelona.
prengué pan ert el festival, i efectué
Zaba10, 015 Vospeete multaría, tolo si
una magnifica i completa exhibició no es ¡robes bi, va resultar Icsionat en
de salta de trampoli, que per la nuera' una toPada astil) l'Unamuno i ja no va
vellosa perfecció en qué foren efec- .fee res t'ah de bu. E ls das gols del Bolis
tuara entusiasmaren els espectadora.
barca deuts a no estar Zabalo en la
Finalment se celebra el partit de sera fOrDla normal, ja que el primer va
svater-polo. Un partit amb les mates- ifler elegid a una indecisió sean i de
ares caracteristiques qu e el del cha ‚fogueo, i el segar, a la sortida d'un cos
anterior, pera que els 30.5tfeb, mal- a cas amé
davanter centre del Bolis
grat el inc obstruccionista de l'equip i del qual, contre el que cll acostuma,
alemany, assoliren imposar en dicen- sortir-ne vençut,
Sea ocasions el seu joc, i minoraren
aixi la vistositat de l'eneontre.
Els resultats obtinguts foren aixf:
—toda metres crawl, internacional:
Els resultats de diumenge
Rappel (Munchen), en t m, 4 a. i
Oviedo, 5 - Espanyol, 2.
8-10; Sabater. Ort, Schiebel, CaneBarcelona, 1 - Betis, 2.
la II.
Hércules, 2 - Valencia, e
200 metres bregada, internacional;
Madrid, t - Athletic, r.
Maier Lanz 1 Munchen e en 3 n'a
i 4 s.: Supe:, Navarro, Bastee
leo metres crawl femenina, ¡nace- L'Espanyol batut a Oviedo
nacional:
per cinc gols a dos
Carie Soriano (Barcelona), en un
miren 15 s. i 3-ro; Salgado, Ros,
Oviedo, 9. — Al camp de Bonavista
Mieddel í Lepag.
va jugar-se el partit entre l'Oviedo i
scio metres bregada, social, ferne. l'Esfumo!. Hora preveia ja per endanina:
vant una victória de l'equip bucal, pera
Querol, en 1 ni. jo S. i 9-10; Ham, francament, no se suposava d'una difeMarimon, E. Soriano.
rencia tan crescuda. Amb tot. per la for100 rimare= dors, internacional:
ma en que e presentaren les coses :ter
Bruel (Munchenl, en s so. t8 s. i
a l'Espacies)l daniunt el terreny, aquesta
2-10; Geiger, Bonacasa,
diferencia és justificada.
eco metres crawl, social:
l'oren dos els desavantatges que tinCabreja II, en 5 art. 55 s. i 3•10;
gue requip de l'Espanyol en el terreny
Cairel. Secha.
roo metres dors, femeni, internacio- de Me: un creas lestat del terreny, com.
pletament eniangat a causa de la pernal:
sistent pluja d'aquests dies, i Valore la
Salgada, en 1 m. i 32 ae C. Soriano, lesió soierta sei seu defensa Pérez, que
Lepage.
obliga a realitzar canvis en l'equip, i
Rellevaments 5 per so, femeni, so- gut a aix6 quedé alterada en absolut l'acial:
Imeacie , i per tant desnivellat el mat or
Ex-equo: Guando, Fernindez, o menor ion que en les seres línies hi
Wolb, Gasterino ¡ E. Soriano, Mera- havia.
vella, E. Artal, P. Artal, Granitcher,
L'Oviedo obtingui la victòria gràcies
en 3 M. i 31 s.
a fa magnífica labor realitzada pel quinRellevaments 5 per so narre, in- tes dat-se. Una segada mes ele davanternacional:
ters asturians demustraren els seas i nBarcelona: Raubt, Puig, Borras, discutibles data de tiradora.
Brull, Sabater i Sabata, en 2 m. 25 Ungen lau el millor rematador del seu
segons i
equip , i en aqueas enconare, ultra anoMunchen: Rappel, Ott, alairlan, tar-se aquesta gran condició, estipulé agil
Schiebel i H. Den, en 2111. 26 5. i 4-10. al centre del camp, repartint jec anea
El francas Piere Lamente va ter habilitat i acudidt amb gran visió ( le la
una exhibició de salts dignes del mas jugada al noc un la seca intervenció
mis gran elagi.
pocha ésser mes eficaç. Restallé en
Partit de water-polo:
aquesta labor el guipuscoä per éster cl
A. Batallen.
Seo ÇO I11pally Herrerita—en alares ocaBarcelona: Cruells, Palatxi, Bor- sions cl cercen de la Ihnia—el mensa enras, Gamper, Sabata, Jiménez E.: vuit certat de ves en aquesta tarda de gran
gols.
jet.
Munchen: Bauer, E. N'ex, Schiliber,
Tant tnitjos com la defensa i la
Ott, Rappel, Maier Lana: un gol.
Parts ciempliren a satisfaccie la seva enmesa. Sirio cubrí de manera admiraLA III JORNADA DEL CON. ble el seu dificil !loe ¡ lau el mes tele;
CURS DEL C. E. MEDITERRANI coHabnrador de la victoria dels setts
Diernenge al metí llague lloc la companys.
L'actuació de l'equip resala no ion de
tercera jornada del Concurs de Primavera, competida organitzada pel Ilunclent com ho prova que mentre l'OClub Esportiu Mediterrani per a pre- v i edo ja M'U cinc punts, ell i,o n'Iraparació dels seus ncdadors per a la via obtingut cap encara. Ea una reacció
temporada de natació. Aquesta jor- portada a cap amb gran empenta posanada, reservada a preves de dora, as- ren en perill en repetides ocasione bé solí un bon exit esportiu.
res enemiga, i aixi pogueren disminuir
Els resultats foren eis següents:
el gran avantatge dels seus rivals. 1)eroo metres dors (1.a categoria):
pres d'obtinguts els dos punts, el resulLlorenç Muaoz, t m. 43 sa Blande tat rehecha de manera mas exacta la
Carrasco, Esquiroz, Ruiz.
diferencia, ja que no era just que el
so meces dore (3.a categoria):
joc dels espanyolistes ne ha llas tingut
Guien, 46 3.; Galmés, Alsó, Falcó, reflex en el marcatine Degut a la ami:,
que abans hern esmentat de Pérez, calRuiz II i Escasee.
gua fer nómbrese" canvis. Indubtalsle50 metres dora (debutants):
Rosal, 33 s.; Fuentes, Cortés, Co- rnent el que mis perjudica els ute Sarria fo il la balsa de Soler al centre deis
merme.
La quarta i darrera jornada del Con- /Ma l as. Per l qual cosa la linfa eix quecura de Primavera tindra bloc el vi- da nntablement resseatida, ja ,itte Edelnent dia 22 del corrent, per efectuar miro I no Pa g ue suplir-lo de bes, seo,.
el C. E. Mediterrani en les vinents aixi com també l'actuació del lesinnat
festes una sortida esportiva.
Pérez en el lloc etextrern dreta ion d'uuna nullitat total.
Arbitra el tasca( Vallana en els
seas falls na estigue encertat, ¡ potser
beneficie en al gu ns d 'ella l'Esaaaa°1anche, iestisin. CmEis
Oscar,
tro, Sirio, Chue, Canteo, Galiana LánTORNEIG COPA PRIMAVERA
gara. Herrerita i Emulin.
Resultats de diumenge:
Eepanyol: Florenea, Oro, Pérez, Marprimets equipa:
ta Soler. Cristii, Pret , Edelmire 1,
Juntar -Polo, 1-4.
Iriondo, Edelmiro II i Bosch.
Barcelona-Terrassa, rae
La primera meitat fou de completa
Intrépida B-Universitary, rat.
pressió de l'Oviedo: els atare asturians
Segons equips:
eevintejaren, i Flerenea e, velé precisat
Junior B-Terrassa A, 2.1.
a Intervenir en Itnnahroses ocasions.
Junior C-Agfa. r-o.
A la segona pare es marca el quart
Junior .A-Intrepids B,
gel astur i à per mi a ja d'Emane i mas
Polo A-Terrassa B, 2-2.
tard s'au g men t a la puntuada en un reIntrepiels .A-Polo E, forfait Polo.
matada de Ungara.

Carme Soriano guanyà els 100 metres estil !hure, 1 Solita
Salgado els 100 metres dore

Hoquei

laugby

CAMBRIDGE VENC HARVARD
Nova York, 7. — En un partir de
rugby que s'ha j u g at avui, amb subjecció a les regles britäniques,
de la Universitat de Cambridge ha !Atila e l de la Universitat d'Harward par
punts a 18.
MULELES PES A Tan ELS ESPORTS
Arlbrna3 -T
321

EL MATX WIENER - BARCELONA

Campionat d'Espanya de futhol

catalans

de les raquetes
als equips La victòria
catalanes

reopareizia despris de la
.411rament, el Bolis sortir a impo•
saya darrera Usad. no va tenir rl l'elnpenla na l'encert del dies normals. Va sor una lacha i ha va aconseguir. a'a
rodar Soto la primera par) perseguir') uno intentar marcar Un gol 01 cometer, i
pilota que volase alta i rapida sense que cas to marcar dos amb /a collaborasici dels
pe molt que s'estiguis pogués arribar-ha nostres. Llevare hin i c que el PeeocuPara
a le m Ps. A mes tenla la faino dificil era ‚me el Barcelona no fes l'enzima
de marcar Unamuno, i agites! li Mugir° to m be en va reeixir emprant nitta magnifica defensiva i aProlitant ove els turun aletee ¿'al cd riss.
mells dele 'sastres jugadors estaven conviolentissiRa1,1011, el tercer en baixa forma, te letatits com a reallat de la
estar ma g rriiic d'entusiasme, pera pobre ma primera par).
de resultats pràctics. Ni 100 rematada,
El Barcelona té una cosa que raleara
ni un xta, res.
1 reir:arquean aquestes tres notes tri s- no Italia tingur des de fa Pnaltrs tempoles Peque precisament es tracia de .fil rajes, i íj que is ass equip ssuagiifsc de
dels quals no es poi dubtar quant-gadors voluutat i coratge A'o hi ha una sola
a bona voluntat, ja que conslituei.ven un falla de fredor en el seu ennjunt entusiasta. Li manca que en partits com el
tereet voluntarias que ha estat sempre
pm! Pcr a defensor el seta club contra les d'abans-d'ahir els seus .ruts roten: a la
envestides dels mis Poderosos advereariS. parta contrario i no taq u ín el pal o surfin foro Per poc.
Pera una inala tarda la le qualsctot.
Solas, que

El dio I5, a ‚Sevilla is ,sol t possible
que no km luis re.5111/C1f tan anornaal cuan
el d'abans-d'ahir a Les Caes, Guanyarr
ho gosariem a dir, Pera mantenina
01 el fons del 'lastre ene d'aficionats catalans l'esperance, legítima que el Barceloni torni havent-nos ¡re! el Mal pu ti
de boca de diumenge i que l'Espanyol
lusos an eeeartint mes P untadas de Pea renninci l'anamaige de i/C3 gols que l'Oviedo Ii fa ver a casa leva,
i Mas col>, de calzo quo sur:.
Apesta desmoralitraei6 deis mis frs)
Aquesta desmoralltzercia prado ido Per
l'esas rendintent donat per tres elements
que ‚tontee havien estar PC, va anar
costat arte la produida pel joc m'oled
del Betis. La fogositat no esta renyida
amb el ¡cabal. El que sí ha eSld fa que
jins que l'arbitre es pasa serias els anda-

t

El Betis, disposat a eliminar el Barcelona i a repetir
enguany la gesta de la temporada passada
Dos gols a un a favor del Betis
en el propi camp de Les Caras! ¿No
haviem quedas que l'equip que juga el

primer torn al sea canm tema mejoro avantatges que els contraris? Almenys ami ho haviem sentit a dir i
repetit mentes vegades en vigílies de
partits decisius. Un ces bastant recena el tenim en l'encontre que diumen g e se celebra a Chamartin, entre
el Madrid i de Bilbao. Hom
hacia proposat, per tal que les restes
de la commemoració de la República
revestissin a la seva capital una brillanter mis accentuada, que els
torns d'aquest partit fossin permutats.
D01125 be: els resultats per ens sols
parlen; els simpatitzants madrilenys
que s'Iti opoearen, salan errat per
complet, i els incomptabl e s admiradors del club blau-grana, que no oposaren cap objecció al sorteig, han
vist també, dissortadament, com el
Barcelona eixia batut, ¡ per tant, amb
pessibilitat de restar eliminar.
El Bella, diumenge, és innegable
que va superar el Barcelona en el
que fa referencia a conjunt. L'equip
sevillà, observant la sera actuada,
veurem que sempre fou més regular
que la del Barcelona, perneé en tot
momeas les seres línies (+lacten a una
mateixa directiu. Es va practicar un
joc de conjunte en el qual tots hi aportaven el seu concurs, i per rana, aixö
per si sol,. ja havia d'esser un obstacle per al Barcelona actual, De mis
a mes, és just reconeixer-lia, que el
Betis també va estar influenziat pel
factor alzar. Es va beneficIar de anosan -se amb un advereare els punts basare del qual denotaven un funcionament anormal. Ens volens referir V ial
qual, de bell-eipalmntZbo,
antuvi, lesionat a Fuib esquerre i tan>
hé impossibilitat de rematar les bales,
va essen aus element que. numérica-

ment, shi va comptar, però que practicament no va existir.
Amb aquestes característiques, el
inc ràpid i cenyit dels sevillana, ion-

eosament havien de reeixir en el seu
comes d'una manera ben satisfaeteria. Les evoluciono d'ells, per lame
sempre portaven unes guspires de perill, i el bo del cos és que les dues
transforma ci ons que van assolir, foren en aprofitar-se de diles indecisions dels mitjos ales i del tercet detensite Santos i Pedro!, mes el primer
que el segon, talan avesats a no
reforçar gaire la defensiva quan els
alunes porten a cap sus avene, per
creme innecessari haver de perseguir
el jugador quan al seu (terrera hi ha
Zahalo, que per ell sol es basta per
a allunyar el perill, no importa de
quina banda sigui portas. I be: aquest
detecte, que en un Zabalo norMal no

cra constatat, en aquest parcia va fer
factible que Irnamuno, en les dues
avinenteses, pogués rehre uns magMiles serveis procedents dels entedore i plaeat en hon inc. pegues
sortejar arias intelligencia, encara que
iarnhé amb facilitar, la parella Zabala.alcoriza.
La Iluita, com és natural, tractantse d'eliminatária, va ésser entretinguda a voltea i d'altres va esdevenir
interessant. Al primer temas, el Betis
va ésser on es va mostrar superior al
Barcelona. Lleugerament superior. si

L'equip català, format per Maier, Suqué, Sindreu
i Durall, aconsegueix resultats molt meritoris enfront
dels dos primers jugadors austríacs. -- Tal com anuit.
ciävem en passades edicions, el doble ha constituït la
clau del matx. -- La gran exhibició de Buby Maier
Resultats i comentaris finals
Ha produit una viva satisfacció en•
Ire els tenistes el resultat daquest
mate que ha posas en pugna les pernarres raquetes catalanes i els representants d'Austria a la Copa Davis.
El resultat de les partides: 3 punts
per l'equis) del Barcelona contra 1
punts de l'equip presentat pel Wiener,
demostra que les forces tren molt
igualades i que la mis petita vacillació de Maier en el doble hauria representar per a nosaltres un resultas
advers.
Realment, Enríe Maier ha estat el
jugador únie i admirable de la viese,ria. La resta de l'equip s'ha limitat a
defensar-se dignament i prou.
Es devana resultats coles aquests
g uau pensem que si Baby trabes entre les noves promocions tenistiques
un bon element que el secundes, aviat
Catalunya comptaria internacionalrnent en tenis.
• ••
El pablic catalä s'ha comportat
aquests dies d'una manera perfectament satisfactaria. Malgrat la pluja
dels dos primers dies i el v ent ¡malas
cable del darrer, les pistes s'han vist
molt concorregudes i els partits han
estat seguits amb vivissinu atenció.

situarem a Urquiaga, el sen Porten
Segur, decidir, ben collocat i amb una
clara visió de la jugada final, larquiaga va demostrar ésser un porten dels
de primer rengle, ensems que un dels
millors elements del seo equip. Anego,
a la defensiva, tambe va secundar ELS PARTITS QUE HEM VIST
ti/oh la tasca d'obstruir joc. De la liMatejka- Maier
ra mitjana. bi Soladrero i Peral. EnAquest partit es juga al mati del
cara que aquest va emprar el joc violent i gens esportiu, en ocasió d'agre- diumenge, a les onze.
Mir Serrar a la trona. Fa un vent
dir a Sales guau es trobava a terra,
com si es traeres d'una bala de joc. formidable.
Hi ha un gran P úblic qu e espera
Pera el voluntariós jugador aragonés,
també va creure convenient imitar-lo, els incidents del joc.
El
primer "set" cemenea amb una
de
grans
i es va produir un enrenou
proporciona. Solament ens manca ara forra envestida de alatejka. El premi
de parlar de la davansera: lanar-auno, d'aquest estofe; perllongat et quatre
favor. En aquest
autor dels dos gols, va demostrar una gasnes seguits al sea
facilitar en el desmarcatge i erais el pula Maier reacciona, i rnalgrat trotres i va superar també en joc tota bar-se en dificultar en alguns mea
jocs.
la resta. Sano i Lerne tensase van ésser mente, aconsegueix sumar tres
A 4 a 3, Matejka, fent un seguís de
deis que mis bregaren per a portar
jugades afortunades, aconsegueix un
el seu equip a la viztaria.
Del Barcelona, Negué; va actuar nou "gente".
A 5 a ,3, Maier entra decidit a la
indecis; Alcoriza, segur en allunyar
la bala (luan no era inquietada per >carea i fixa r n score" a 5 a 4.
.a remarcar que els gansee gua
ruina; Sales, el millar dels majos,
Maier ho eón d'una manera-nyatsper
enseres que de l'equip; Ventoldrä. a
brillant i
mas
estones be i d: altres irregular; MoEl vent molesta molt el jugador
rera, molt cobejós, 1 Cabanes, en els
darrers quinze minuts, com té per casetaDesprés d'Yute estona de domini alcostum, el millor de tots.
L'arbitratge del senyor Iturralde, tern, afatejka es fa amo del "set"
deficient, més que per les seves falles, amb un resultat en xifres de 6 ices
per la poca energia a reprimir el joc a 4.
A remarcar la darrera bala del gas
violent.
me número 7. Es una de les millors
EL PARTIT
i més electrifiques jugades que hem
Les forntacions debo equips foren vist fer al nostre Baby Maier.
afatejlca durant aquest primer "set"
les seguents:
Bella: larquiaga, Arezo, Aedo, Pe- ha atacat molt, pera els seus atacs
ral. Soladrero. Adolfo, Saco. Enrique, nes han estar mai seguns al devane
Unamuno, Lecue i Velera, (En eis A la xarxa l'austriac no is cap home
darme: minuts, Unanutno i Sara es perillas. Potser la seva edat (41 anys)
permutaren els blocs.)
el fa allunyar d'aquesta modaliaat de
Barcelona: Noguis, Zabalo, (Re. joc que exigeix unes facultats fisiques
/non), Alcoriza. Santos, Sales, Pedrol, enormes,
El segun "set" comenca amb un
Ventoldra, Goiburu, M orera . Rollion
primer joc favorable al vienes. af ai ).'abancs.
L'iniciament del inc va issee fin tejka fa un joc ajustas i energic
-arsnItpide.To r aprofita el vent per a les seres jugaentraren en acc6. Al cap de 12 mi- des. alaier, en canse, nerviós, traba
nuta, Unamuno, sol. passant astil) ha- en el vent el seu pitan- endulce
bilitat per entre el, defenses. va aconEl segon game samba es per al deseguir el primer gol de l tarda, d ' un fender del Wiener.
En aqueas mane el marcador fixe:
tret fluix, pera collocat.
2- u de Matejka.
Barcelona, o; Betas, 1
.3La sorpre s a d'aquest !miss tan va
influir perque el Barcelona domines
3-3
u/15 nionents. Itninediatament. Ven3 - 4 Maier.
toldrä es Hit escàpol centrant llarg a
-4
Caltaties: tot seguit aquest tramete
En aquesta avinentesa Maiet entra
un tres iortisim que larquiaga des- decidit al davant i presenta batalla
via, per.; que Ramon. de cap. remata ami, una decisiG formidable i gran
victoriosament. Portävem de 10c 13 fortuna.
minuts.
de Maier.
Barcelona, 1; Betis,

o - 5 de Malee
Finalment el "set" as de Maier per
jocs a 5.
passar-se Pedrol i la defensiva, es
Eh darrer garne el guama ataier
traba sol davant Naguas, i transforamb quatre scrveis imparables que li
Illa d'aquesta manera a place
Cinc minuts mis tard. Unamuno, en

valen els quatre punta.

Barcelona, r; Betis, a

A partIr d'aquest n'amena el
lau interessant. Coin a jugades dignes de remarcar, anotaren' mi s aneto
de Cioiburu i Reman, ben perillosos,
lancident Peral-Sales.
Al argos tenme, Morera es produi
un le, o., en rebotre-li una bala torta
d'Arce°. Les jugades del Barcelona,
tucs soltresortints, fiaren una 'asoda
de Ventoldra a Ramon, el qua sol,
enviä la bala als núvols, ultra un tuteenific tret a l'angle, a tota velocitat,
Caballee que larquiaga, ami) Ull bell
aterratge , deturä. 1 por despees, el
es vol, peró és evident que 3eMpre sensor Iturralde assenyala el final de
y a reflectir la superioritat que Ir atoe- la iluita. entuig de l'estupefacció gegana el marcador. En el segon tetups. neral. El pnblic es mostrava pessiel Barcelona va jugar-se el tot pel mista, pera no del tot, penqui encara
tot, a base d'emprar un entusiasme compten amh més possihi:itats de
inesgotable. Paulatinament la das-an. classificar-se que l'Espanyol. Sempre
teca barcelonina s'apropava mis a la
Deaprés ve la reaceic5 espanyolista, i porta d'Urquiaga; la hala era avisarla hi ha sus que resta pajar sanee
ONCINS
primerament en un besamel davant Os- de ¡nutrir rt jugador antli gran facicar , en el qual no es pot apreciar (mi litas . ele arete sambe eres. prodigats,
em~~4~4444444.44....
que
erra,
la
ma
intensa/Pm
43 el jtneador
peca% la defensiva sevillana no oferia
la pilota. i mit tard en un cap de Pral Cap clar visible. Arlhuc, en algun man :in centre de Bosch. rEspanyol dismi- merta, quan el gel de l'empat era ini- Front6 Principal Palace
nueix l'avantaare dels enntraris.
Avara
Tarda, .1 , 15
oncena el Barcelona va recordar la
CAMPIONAT DEI. MON. —
possibilitat de repetir la gesta del
II - %MALOS
menee es juga et partit Holanda-Diem Sevilla, en rint-i-tres n'incas de joe.
mara
da a Amsterdam; vence Holanda per Pera, con, din aquella dita me "asa,
5 3 2.
GABRIEL, I • AWEITIO I
g egonea parts (oren borles". el gol
isst. i es, 5550:
LA FINAL DEL CAMPIONAT de l'empat no va venir. perque UrFRANCES. — La victòria rIel %Irse. quiaga esteva eneertadiss i m, ensems
1BARLUOSA I - C A E 11 1-1 11 11
que
el
pa
_
de
‚'ubre
tandié
era
l'indicat
de
rel
Ila sobre el Rou b aix i la del 5
mur a
l'Olimpic Lillois, tots dos de sernifloal. tensar ele treta barcelonistes.
CELAYA II - UGARTECHEA
En esmentar dels visitante els que
han portat a jugar la final els clubs Sete
mes es distingiren. en primer tenme 44444444444444•44+.••1 1444,
1 Marsella.

El tercer "set" es. magnific,
Les entrades a la xarxa de Buby
aieequen gratis aplaudintease.
La partida es ia tuo:t igua:ada i no
obstant res Inca allumeat de la monetunia que aquesta serie de "gariwt"
igualadissints i plens de jugades ma.
gistrals en les quals la iniciativa de
ratee és ten aviat en un costal com
en l'altre.
Vegeta els nnie; "score' d'aquest
tercer "set - adiniralJle:
3I
2 5 2
3 03
454

El guasa "set a dana un reaultat de
6 jocs a 4 a favor de Matejka.
El domini as altern,
Maier esta imprecís i s e nt are amis
el handicap en contra del vent.
Aquest "set a posa de relleu la gran
resistencia moral i fieica del vienes,
que en termes tenístics és alba que
en diem "unir os". El treu partit de
totes les oportunitats favorables.
A cada puna u sense teatralitat provoca situacions de gran perill. La seca
bala viatja mee ripida del (Me bembla
sobre la acarea.
En aquesta ocasiO el vienes palesa
una seguretat mejor que la de Maier
i una resistencia física que ultrapassa
totes les previsions mes optimistes.
Amb aquest resultat de dos -sets"
igualo entrem a le decrece fase de le
lluita. Una de les Iluites mis apassionants que heni presenciar a Barcelona. I de la millar guatitas tumbé, val
a dir-hol
Comença el udnquae "set" servint
Maier, i se ;adjudica alatejka. Serveis alatejka i guanya el seu servei.
Ara, alaier, insuperable i abassegador, aconsegueix guanyar cinc gomes seguits. Són 5 jaca
ales tard i t afatejka que, al sen
torn, i amb una sang freda notable,
es fa anuo de tres gansee consecutius.
Així arribem al moment mes errocionant de la pugna entre la primera
raqueta catalana i la primera austriaca.
Maier, inigualable a la xarxa. es
llança a fans sobre les bales més dificils, i ho bloca tot amb encers Ja
major part de les vegades.
6 a 5 de Maier.
Reacció de alatejka,
6 a 6.

-

6 a 7 de Maier.
(Aquest game acaba amb un "bote pronto .' fantistic del nosstre defender.)
Comença el darrer game trae:peste
formidable Mata. Es indispensable
adjectivar perquè la cosa alio val.
Dos "lobs" seguits de Malee matemàtics, daca jugades brillants i amb
elles el "garne", el "set" i el "mate"
amb l'"score - total de 4-6, 7-5, 9-7,
4-6, 8-6.
Arteria - Sindreu
Aquesta partida es juga a la tarda.
Arbitre, Masriera.

Sindreu mostra des dels primers
mornents ganes de jugar (cosa certament curiosa un cop coneguda la seva
idiosincrasia).
Presenta Iluita amb entusiasme i
no plany cap esforç, corrent totes les
pilotes ¡ entrant de "deine" amb deei-soLa grafia del primer "set", molt
interessant. is la següent:
Serveix Artens. guanya Artens
Sindreu,
Sindreu
"e Artens
"
Artens,
Sindreu
"
Sindreu,
"
"
Artens,
"
Artens
Sindreu,
Sindreu
"
"
Art e ns,
Artens
"
Aci es trenca el ritire.
Serveix Sindreu. guanya Artene.
Ara es Sindreu que, al sal torn,
guanya dos -ganses".
Serveix Arten. guanya Sindreu
Sindreu,
Sindreu
"
El "set" acaba amb una alta serie
favorable a Ancles, ¡ per tant el resultar és exactament: 7 joco a 5.
El segon "set a porta el marcador
Eins a 4 ocs a 2 de Sindreu, tense
gaire histeria.
Pesaras són 4 a 3 de Sindreu.
I 4 a 4.
4 a 5 d'Artens.
5 a 5.
5 a 6 de Sindreu.
I finalment. j a 7 de Sindreu.
En aqueet -set" -abultan: ha conocal bons -passing shots", fent un ¡res
intelligent i correctissän que ens ha
plagut mole Sindreu Osa posat a groll
alçària en aquest "set". Perä un cap
aconseguat aquest hon resultat ha ansal un desinflament progressiu. i tot
el partit se li ha ant escorrent com
una maja.
Els dos "sets" segfients han estat
per a Artens, molt batallador, molt
segur, i entran; al darant, cosa que
Sindreu no por fer per manca de preparada.
Resultat total: 7-5, 5-7, e-2, 6- 1.
• •
En resina. un trtornr esclatam
le g raquetes eata!anea que ens honora
a tots . la possihilitat de nous enceras
p er a erganazacions que velen creure
ira m ediat es.
Caries SINDREU
NOTES

505

6a6
7a7
En arribar a 7 jocs igualo, líale'
impon deiinitivament, i anal, el reanimal de 9 a 7 s'acaba la represa.
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COlurtlhue y. — El el :mes
dele eampionats americana que s'eil.r.1

eelebrant actualmen t ei /sedad, welter
apencer ha e s tablece tun noti re::: ed mundial de natacie eehrin t t5o Urdes, estil
naire. en t m. ze s. 8-ro.
L'aneje record, que datava de nao. loa
entablen en 1 mi. 15 N. per Ws‘ier Ienfer.
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pfl sell gran creador Marcas Radonmarear. - Su unan, pa p a". en espany01,
a ,:a.mpanvaaa pel 51 ir' pianista
do. amb untert. :Vela. ricidayol. Pa . ,
aNrom
VILALTA
I
Baraja.
Ruiz
Patio,
ele.
He.4 ta.s.
e er' !b oLi llanl' O 11
La Jo y o_ I gentil dinsnrina
1-1,, magnifics progranus. tarda I ¡
EMMA MALERAS
4 trocla 1 9 . 30 MI: -El chico de la pa•
r.11. El propvineni dimarts. 1: dei
acompanyadd P er la p ra p PidnISta
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DIANA PEY
-211 Ultima relea". en espanyol
1 7:apariciÓ de Utmineul divo tenor !!
La gran bali ama risc; Ire. estrella
UlNIS
• HIPOLIT LAZARO I
JULITA PEREZ
anlerleana Illymphonlo Boye,
1 dnet de la ama I V ,'
1 luda I 1 •30 hit, -MIMO en el Carro"
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MATILDE VAZQUEZ
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K ADRA OSKAR
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- 11/1. • eio chsno". en espanyol
le darles excdialie! Uran exit de aro:y lieland en e: merada
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(ARAN 'MATRIZ COMTAL
RAMON CASTILLO
Doña Francisquita j la
ex - enripia de lama,, Cl qual. anda la seva
Continua 1 . 45 sarda: "Idilio en el Cairo".
Mett acial, estrena de
gentil .. partenaire", dentara la
"Les ntbotimaos" "Bernia chino", en
Rumba Sabana
LA CHULAPONA ,
espete-01. Drottiroe
rinib Gafe* Mor/33
SARA DUASCH
formidable exilas al Calderón. I la, redet te geiatassuna
MONUMENTAL
de la revista.
de alacirld
ominpanyaila por les esa-O/mala %Ice
omnilnue 3M:' larda: "Rancho DInamita".
tiples del Tertre Cernir
-Noche de San Juan", "Chofer con faldas",
OLGA ARENAS
en espanyot, m'inane Herniad
atienes
rangOns
Je
la Popular creadora
ROSAL
tauninent rrumra bausrina del Gran
Continua 3'15 tarda: -Raneho Dinamita".
Teatre del Liceo
- laGelle de Sen Juan". -Chotee con tal•
EATRE POL1ORAMA
SALAZAR
tlaS", Oil espanyol, Armand Sentad
tcrinidable bailarf
Par Companyia de Coi/roznes CarnIquels
CHIRLES RING
«NIMIA I
LUPE lalliAS CACHO
Trola. a lea I. I nIl. a les. lo,
cine maulera les seres ,Idn.aev trompa.
Cnrahltla
3'46 larda: "Liebelei", "MuLa euprema crearló
See pupull, CLOTI, cal per la notable OrquostrIna Blues Jazz,
chacha c lra O cruz". "La mineros", hay
GleTA
GARBO
qe
pespectaele
HOLLYWOOD
LA CORREDORA. SIn. I 4 II. AQUI
II anels, en espanyol. Cbmira
a,,,stlran les
A aqueo g ros
[STA MI MUJER, fi de tesia, falda 1 no
MISS DISTRICTES
LA REINA CRISTINA
CLOTI. LA CORREDORA.
Corta
d'Honor
I
Ilurs
AQUI ESTA MI MUJER. Ihrotis.
No °badal' la este}
DE SUECIA
EL EX ..... e Melca
DIA 10, A L'OLYMPIA
AVUI
amb John Gilbert i leal! Oboe
Producid Metro Goldwro N'ayer
Ee daßpalaell Incanntis are) tres ellea
SPLENDID CINEMA
d'anucipacid
L.
Constan do C4st. le17 • Toleran 80418
Nota:
Aquesca
pellicula
no
e,
pielee•
TEATRE NOU tara a aro tnes sald )Ie Barcelona
TEATRE CATALA
Aval. granees proglarna.
Cornpanyia catalana
Gran Companyla LirIca
MANOS ARRIBA
durant la present temporada
per Roldana Toulancl
Direcció: P. SEGURA
Pernera actriu: ASSUMPCIO CASALS
La gran pellicula parlad a en eaflellY01
Primer actor I directcr: JOSEP CLAPERA Tarda. 4 7:10. Bol /Mires a 2 Pies,' genere],
5 ' s 0. Mes.: LA MARCHA DE CADIZ,
dimalls, 5 sros, liMarplüs a 1 pta.; TEMPESTAD,
per Penälver, Sentid,. A l MARFIL
general. 040 pies.,
4 l'abrogo. lid. a lea 10. Bulaq11-5
Itaro
LA SENYORETA MAMA
4 p' e is. LA VERBENA DE LA PALOMA 1
D I VIÍII I(J8n k l'A II
PUBLI
CINEMA
a les lit. i sempie
L'estupend film
El cantar del arriero Actualltata mundial, - Documental%
IL A
CREPUSCULO
ROJO
Eduard Arito, etc. les:emires, repoticlA Viste» - Etc. - tenle continuo
Leal; des ases
Batata UNA PESSETA
Per Burlen Fetter
le EL DICTADOR

COMIC

LAS PEPONAS

Cinemes
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EXCELSIOR

NIENROPOIL
El diamante
Orlow

VflOgi 4011 e

LO

erLortios A

Basquetbol
El Campionat de Catalunya
erganitzat per "L'Opinió"

plendids punta que els donaren gran confiarlo. j seguretat. Bi per les nenes
blau-grana.
En resum, una tarda bellament aproficada durant la qual van poder com..
talar el gran arana que el basquetbol
femeaf va experimentant a la nostra
ciutat. Bona prova d'alzó que diem P5
el nombréis i selecto públic, que amb
el seu entusiasme per un i altre dirip
contendents, donaren i han vingut donant a aquesta interessant marliftetdeié
d'esport ferneni una agradable nota de
color i simpatía. circurnstänciee que
creiern recabaran imitador!, a profit del

11otorisme
BARZI GUANYA LA COPA
DE LES 1.000 .MILLES
Brescia, 8.-EI corredor automobilista Barzi ha guanyat
cursa de les 1.000 iiitlles, efecluaut. el recorregut u uda Vel0anal. miljana huraña de 1 1 4'3 07
quilómelres.
Després ee classificit Nuvo,
lari.
NOVES INscrupcioNs

espectadors que assistiren abanod'ah:r al terreny del Laietà estem seguro que sortiren satisiets d'haver presencial una jornada força entretinguda.
I es que a part que en el transcurs de
la tarda es registré; un resultat potser
russa clar a favor d'un deis cinc con125 .5.ents, actuaren amb tanr d'entusiasre unes j altres que, certamem, ens feu banquet catale.
fassar una ona estona. Actuaren, en
' res noves inscripcions hall
RESULTATS TECNICS
primer 'loc, els dos equipo del Club Erd'incloure's a la Insta esmentada
Femen i A. 3o - Ferneni B,
re::: i d'Esports. o sigui l'A i el B.
en la darrera edicn:., de particiAtlas Club, 2 - F. C. Barcelona, lo.
Eí e', den;, i totho:n n'esta convençut.
paras en el 11 Gran Premi InterQue Ja roperiOritat tècnica de regula A
Un projecte de torneig nacional de Barcelona que el
es. en aquests moments, prou clara
per a fer-nos ni tan sols imaginar com
31 ,:do Club de Catalunya organitnocturn
a possible un resultat que li fos desta per al (ha 22 del current.
Finaintent, sembla que els treballs enfav crable. Esperavem. però. que el B es
Una d'elles es refereix al pilot
rotaria a una bona defensa, posant tot caminats a portar a bon terme
Itlf-a; a deixar-se marcar el menor nització don sensacional torneig noc- alieles d'alta categoria Charles
ta:a- Ce de pinte.
turn en un local de la nostra ciutat. H. W. 3Ianders, que prendrà la
aorlida en les tres curses de mo1 lent honor a la reritat, hem de van per bon cerní.
FI nostre callega de "La Veu del Ves- tos soles, amb marca New Imraa:::nar que succei com suposàvem.
Leluip A. fent bon joc en tot mo- pre" ens comunica m'e nee fi els ha perial.
teta. justificä la notable diferencia de estat possible de trabar un local que
El "palmares" tic Ma nders es
s d'aque s t esport re- sena dable un dels mes hrillants
itats
t' que el separa del B; aquest. dintre les neces
11nitant en tot moment amb gran braó, unís les condicione que el requereix i que pot oferta avui dia un corCl dedieä úniciament i exclusivament
nue ratriiin afavorir una manifestació
On 1rarestar la tactica que les se re s con - basquetholastica de semblant enverga.. redor. Anulen' seguidament diversos resultals aconaeguits t.er
traris volien imposar per la seca mi- dura.
tre canreniencia. I potser aquest matePel que semilla, primera/1.1mA i aixi aquest• corredor I any passal.
Calopiö d'Irlanda en les proria
a no posar atencin a organitzar hes anunciàrem en aquestes colurnnee, les
1"•
atac constant, féu que el cinc zeetione foren encaminarle% a aconieguir ves de resistencia.
N'olla mes rapida en la 200
trohés amb molt poc esforç nue el t ornei g , se celebré, al l ee-al del
e,,, " • el banquet contrari, facilitant-li, Dancing Pelare. "canica' que, ele reo- luilles del Nord-Oes,l, i en les
tnent
semblava que tenia tetes lec con- 200 'Miles de Leiuster 01111)
Per * ,aa poder trar amb mis gran, prodixit i per damunt de tot. amb dicione que els organittadoes desitjaven. 2:,i1 C. u.
•
mis de seguretat, ja que en erb hom creo aue a darrera hora sorTercer en el 1'. 'I' , de la Illa
vtaer inmedir el tir, les nenes del B s'es- aren dificultat s , i e!, treballs nue
re r-a ,at i no feien mes que deixar corta- hacia emnreens per a aoitest Canti Lamie- de Marren 250 u. c.
Cinquh en 250 c. o. 1 50 0 c. c.
desmarcada la millor tiradora ren d'iieer abandonats per complet, i en
,seqakcja dirigir-leo vera un aftre oh - en el Touri.st Truphy
d.:di-1 cnntrari.
Fa conjunt, fou un encostre forra en.
Tercer en , 50 c. c. en el Gran
tr, n ingut.
Pel que sernbl a, ara, i creiem que Preini SalibSO.
!.'altra partida, la que ararava l'Atlas amb caricter d e finitha "ha arribar a
Primer en 250 C. c. en el Gran
rab i el F. C. Barcelona. ens propor- ort acorrl ami, ele empresaris de l'Iris Prenii de Franca.
' H' i dignem-ho aixi. una s orpre s a - Park, ene, roo, teithont sal), és situat
el.egon en 250 e. e. en el Grau
1 ". fl rore ,a perrme actualment. i com - I ra"rer tic Valén r ia, entre Araran i
Premi d'Ulster i volta i1ié rä-- - ,ve ril en el nnstre prontictic de din- Vi ln len er. i en data molt orepera
rreiern que cap deis doe equipe lebrac - b i anuest gran torneig d . nit inda ell la aeva ClUctie.
Talat, una gran figura, que al
aaa a : tale sar 'na gran superioritat da- eise creiem que cel. 4 v i st arri1 veritah'e
"..ea del conteincant. i menys tenfm s itn natia pels boto /fiCionatc al leas- costal. d'aitanley %N'otitis, Loor,
i nel s esneeliiis e n general.
t'S ' rarlat e la diferencia de ponte eme es
Doetsch, Sandri, Aranda, SoeIPtivtr rn el marcador.
De moment neoul e reielem afirmar fluir nius, Starkle, ele., serio un altre
3i co n a iderem el que ha esa . t fin, ara 'a fArnatila el . dlenestar re,. a ri.•,1
animador ines d'aquest gran es1.'''''nci¿s de les nenes de l'Atlas 1 e/. -aai"A se rä la eemlent: cada el¡ n nus, deveninient esp•rtin.
_.?'"Ifate ene en tot el que va de 'am- al vean ne ee elnanutnran omite. er r anUna ultra inscripeió rehuda
9,^as han aconieessis. haurem d'afirmar lr er. Lee dae•i. fixm a re res e a (l'alfil"re andament irle en renContre de dint""" e 'r/ oran les de quatre dijems con la del pilot alemanv Rolf DetertFanal, corredor uf í'cial de la casa
"". ene defraudaren cnmpletament. E5
tot ¡ nrirdre •eti
ae l/!n a .
P"' siMe eme ennin trigui. en un moII lenianya N. S. U., marca que ha
eent donat snirir itn llene,- deseen% de
ess ronfre b a ri o ranear besme
assimilat gràcies a la cullaborapel
eln-lcan ora e: ó de mi- ció d'eleinents tecnies procedents
fea Tr ' . o mee"; nstieneihle. per?, 1.1.11bs *vallada a fornir una artnaciat con " orar la
"sort" podent efeztuar /in de la CaSil Nur! r,, lti lenica mes
ls nae ena acuna, hi va un bon tros de ▪
enr,tee
Fl • arganirzadors han disna sat tan hé avançada en materia Ile, bòlids
dife-èneia.
de dime XlirEPS. Agite: I corredor
ro•en . en e a na-t dele roosna l e Ille
Al tontear; del orle neorreglié arnh les
p/ Ina neerl er e,Iii han.i e ne me- ha (orto:atizad la sera inseripció
" u -erana. Fria tenme que no lee ha- •
%-i s t actuar tan he i er ramlunt de ' so, d e ecorseraciri oer a lote el, rae en i apresta participatot amb tina tun fla ca 546 de le; in cit .> es de la Casa N. S. U., que
• TZ,
',Meren. c on!,
Écur,..at amh aquest Id ja D'en inscrito
•
1 rourencA tésniel
asime
Ti: corren mornents
dimane
en els sidPs, 1111a Inosfpa nie 1.1
-nrer,nr el I r -fpr. Pf
ele mulle. en plena e • Aria, dera/v.leila
ei-en
predilecriö que per ella senten
• rnacnifinnee combinarla, f¡nallt7a.. areseeo, ,ata el millor aepect . ^-c
ROLAN!' els campions.
de s la immensa majoria d'elles amb es- "er aran.

Finalment, l'altra inscripciú es
refereix al nacional Esterlin, que
atrib Rudge 500 s'arrenglerara P/I
el Gran prerni Internacional de
Barcelona. El pseudònim d'Esterlin amaga el nom d'un dels
postres corredora mes voluntariosos constante en les proves
del petit motor. en les que hn
aconseguit elassifiearions envejables que l'han acrediat com a
expert pilot.
Acuestes inscripelons I. d'alI.res que hall do rebre's ahans de
finalitzar el termini d'inscrivin
vinen a completar aquesta cursa,
que. COM peques que s'orgnnitzem es completa en inscrita, en
valors j en qualitat.

Programes d'avui

CINEMA ESPLAI

CINE RAMBLAS

Rambla del Pelee *4 • Tefe. 18811
Asul . 00144CA 1 REVISTA

EL comedia.
REY DE
LA SUERTE
per °edrar§ Males
NOCHES EN VENTA

FELIPE DERBLAY

A PO

•

Tabú Club

1.. reinada
MIDO EN LA MANO.
ei,riil Trarlicieliab s in: EL RIO
DORMIDO

somplatierla

TEATRE

Tarda. 4'30; nll, 9'15. El millas c programa
de Barcelona. Revista. ~sisee.
Jan Klepura en

TEATRE BARCELONA

Companyia de JOSEP SANTPERE
diruarts. n11, 1 rada int. el gran ex,:

Ocio.

Laietana. - "Salvada", "Nadand0 en
ea", "Genio perseguida", "La bel
de los Dale" 1 -acto. Journal".
Majestle. - "tildo de amor" "Lob«
MUSIC-NALL INTERNACIONAL
' la
pastores" 1 "Ddjame pasar
'e/IN/Mea
contigo".
Mundial. - "Peregrinos" 1 "La novela
espanyol.
una norhe",
I« *lancino
- "El remar cle los cantar
Cada die, a loe guateo tarda, a pitee Marine.
- Tenores y ladrones" 1 "Astillas rl
popular.
Pineal, de Orada. 28 • Teil. 1$352
vinanova. meta Nao, Benamnr, Pararla, alposopoi. - "El n'amante Oclow".
Mary Floree, Mery Oro, Holles, Posada3,
Aval, sesti4 rontInua. de 4 a A. I nit,
- "Ranthe dinamita", "VaTurquesna. hermanas Franela, Fina Carol, Monumental.
ren n le San Juan" I -chofer con falder,
a lee in: el film l il e hillra mis ele
Pilar Blanco
remede de la !enmara/a
en
ripanyol.
limen. et. Cardona
Mirla. - '1111110 en el Calo)" lardeo:milla
Glorio Libren
'arda!. "LOS nibelungos" 1 "BarrM MiDoña IN ranciaquita
Ballet atrapes Orle
na", en ealtenYeil.
FAN,
Avr11
Adela,
- 90k1" I "Prosperidad".
Es projerta a I, 4'13, a les 5'10
Nit, e lea 10, sitien, eolocta
Parle. - "Soy o nunca" I "Vuelan Me
nit, a les 1030
canelones".
Pelee Polaco. - "El vengador". "SantaNota. - Les raquees piraran oberrana" 1 "Su úlilma pelea" en espante.
tes cada dla, d'orne a una del mili,
Pe1r6. - "[debelen. -Muchacha cara o
ertiz" I "La mundana".
per a despeinar IneallIala amb elnc
Peal'
CInema. - Recomiste ¡remuele/.
Mes Iranticrpneta. sellad augment
Rambla de Catalunya, 24 - Toleren 12103 Principal.
- "Blirtnlja3 de ehaMparlae
de raen
I 'Vuelan mis canelones".
rennetnlanlen1 de la , emana
neinetes. - "El rey de la suerte" 1 "Nis.../maallaeameamaelbea
andaluSa
rhea en venia".
Rosal, - -Renrho Dinamita". "Suche da
D e b I ll del gliadre thmen c de
s on Juan" I "Cluster ron faldas", té
repense.
MIUEI. EORRULL
Solees Cinema. - "American btuff
camera larda ,". *El barba lustielets"
Imasnnnnn
1•11nNowin
1 -lomo quien ere. IV.
',atase en l'Auts mg geNT e5 i nn n Sana Vletbrla. - 1/1/0,15: "La mujer pea1_1
LISA% III • Telefon 111222
1 o,' 1 -Yo. Id Y ella".
all sol en avlei. arfnlItabl•ae 1/.001,Inn
Aval, dimos, remen serísima
deikeu JA v1311,:r
Smart Cinema. - "Anide a la g armar,
en repanvol" 1 "La novela e una boOe la preciosa opereta
cho". f. 11 e 514 e 05 01.
IlteRndld Cinema.-- Marfil" 1 "Crepitadolo ven".
na115151".'allNen.Fh nwaven - DIE
.Tivoli, - "iluorris de valeee".
(roerle eor mtlarnario".
Talla. tirturl quebrantada" 1 -.05ihe a las latper Llano Hall I Ion re/revista
inas-.
au Manear.
meecara
"La
Trlanen.
TEATRES
"El diluvio" I -Una cliente Ideal".
Tarda: - La senyoreta mama"; Triomf. - "La Isla de tas alma! matall. "La gloriosa".
ara". ..Ronny" 1 . Juirandnee la taita".
Bareeiona. - Tarda: rin dormido";
- "La reina Cristina de suen11: estrena de "El Isla romeo en la
Mano".
Volea. - "La hila del regimlento" 1
COIMBRA. entre •ueta»? 1 Arabas
011111%. - SI lt. estrena de - Las arponee".
"Vuelan mis caneionee".
LA MUJA DE LA IIIIKOSA,
samyel. - Tarda 1 nit: "Ei re) la tres XII.. - -Oran gala Mekey". "El tantasLA SENDA DEL DIAMANTE, Per Sea
811011 toreats".
me" I "Una mujer romo ninguna".
Bell momea a la tunal
you,
I
"La
marcha
de
Caer
ledai
P ornPe Ya. - Inuguraclei
SE NECESITA UN RIVAL, per George
"La Tempestad"; mi: - El cantar del
Aros*
arriero".
MUSIC-HALLS
Nsvotate. - Tarda: -Los de Araron", "La
EL DILUVIO
dolorosa" 1 "Los claveles": ni!: "La Apolo. - Varletats I Mercedes Elft.
ares la dettrurold de Nov. York, per
alma& de la tuerta" I "El cantar del la-Te-Clan. - Varletate. RosIta Val» 1
Fem.' Sbannon I Steney SlarErner
arriero".
lita Ileon
Clic Beles',
Pompeya. - Inaugurarlo de la temporada
.n••.•n••••••*vggmoga......dm•gv..mgga.. 01/11111da.
randa: - clon. la eorredn•
11.0
le primavera. Grans atraer/mas.
ra" 1 fl de free: 1111: -Aqui esta lea Edén Concert. - Nitte.Jo.
mujer" 1 ri de tecla.
Mou(ln Rango. - 50 amueles, 50. Rontlie- Tarda t alt, "El divino ImpaA I Angellta Martin.
Stombut. - Germanes Iberia 1 Ellael 41.
ciente".
I

per Herbert Marthell, Set Marina
I Luden 011tertleld

(Sittard eoullnua)

Concerts
Orquestra Pau Cuata
PALAS; MUSICA CATALANA

nema, enceres, a 4: 5 iu deL ..esore. primer concerl de primavera, dIrIglt pel inovIre PnU Casals, amb la eimmbotaem
l'emulen' pialaste eseuces

DONALD F. TOVEY

O bres de Rae. , leethosen, Toros I Garrota. betalls ir carien; i p rogrames. bee.
Lni.. S I OlIO Casa
p00 tie loe:dita !S
Werner, P. de Gracia. 54. Seguelx obort
l'abonament a sis (miremos 1 a tres contaras. luda o vespre

Monjetes Cuites 1400 d.
millor bous grane 1 mei bes saulda
110guer %trato 1111101 nel raen el taaiste
es (inerte. it. xdre 15 enbonetia

Ii

densos

CINEMES
Actualitats. - Reporlalgee
Ambricia. - -Nteble", - Todo o nada",
"Leontina v su bandolina" I -La can•
clon del sol',
Arase.. - "Nlatilcula 31". -Se necesita
on anal- I -La inundaiia".
Aringudea. - "011ne Qlliell eres !In `....errelnOs cerveza" I -Central Sud:" ront:
camela tarda).
Etarceona. - • adiós a 13- lemas", "Ahíta
Lle centauro" 1 -Prosperblalr.
BO,
''BurltuJis de charnpagne"
- 1"uelan nils canciones".
Ironema. - - trnaperldfla". "El tünel" I
"Ln matara de Eu-Nlanchn".
Bahismla. - "Llebelel", ..eluchacha cara
o cruz- I "La mundana".
Broedway. - %Inercia del ruego",
bre de leyes" 1 -Mancebo de botica".
Catalunya. - "Amor de estudiante" 1 "El
asno ele Buridan".
Capitel. - "Suburbios".
Contesten. - "Entre la Canana y la pared".
Colom. - n El cantar ee
contireV,
"De c.ird al !lelo", "Marino a la dedos" 1 - Mecau0srata.
Cortita'. - -Idlollo en el cero", -Lms
nibehingo," 1 - Barrin auno-, ea espanyol.
Comedia
"El hecha juitIclera" -La
cmnquista del papa" i "American blutt".
Diorama. - "La canción del sol", -De bo.
IC en note" i "E/ pecad() de Mariela/ti
Saudel".
Espiar. - "Se necesita un rival" 1 "El
diluvio".
Lecalsior. chico de la parroquia"
hardai. "Sentar:inr i I "Su
ultima pelea'.
Fantaalo. - -Felpe Perblav".
Famlna. - "Polla Frillielafitalla".
Fregoll. - "La mascara de Fu - atinan...
el Plinvio" 1 "Una clieste Ideal".
Coya. - -La mese:ira de Fu Mancha"
"Vuelan rule canciOnes".
Kursaal. - "La vida empieza" (única-

It o x a
La primera jornada dels
Campionats de Catalunya
Amateurs

Dissabte, a la nit. a la vella sala del
carrer de Valenaia, es va iniciar el Carnpionat de Catalunya d'aficionats d'enguany. La jornada va correspondre a les
eliminataries del, pesos mosca, en la
qual categoria s'inscriviren 32 partidpants. Els combats que es desenvoluparen t'oren, en reneral, 5atisfactoris, puix
que hom postal adonar-se de rexcellent
prejääració a que han estat sonnesos els
nostres amateurs. Els que mis es distingiren en aauest a s necte faren: Fenoa. Jiménez. Peiné, Pujanté.
Heus arf els restiltats tècnics que s'obtineueren:
EL MOTO CLUB DE CATALUNYA
Ärmeln Fenny (Terrassa) vene per
ENS DIU QUELCOM DEL QUE parte Ferrer (Aragó.
A. l inletm Crorrassencl, verte per
SERA EL II GRAN PREMI INpunts T. Adelantado (CalalullVal
TERNACIONAL DE BARCELONA
A. Simyer (Ame .) vene per forfait
• La Junta directiva del Moto dr P. Vilari (Barcelona).
Timiner fAragó) guanya Domínguez
Club de Catalunya reuní el dis- (F i mo) .
Per manta.
sable pasat els representants
Romero (Torra s senn gua nos
de la premsa . barcelonina i cor- (B e rcel ana), per ahandonamenta Pajel
responsala per explicar quelcom
Bou (Boxine Fanort) vena Tapia (Casobra l'organització del 11 Gran taInnva), ren punts.
Peré (.Alegra) guanya Jiménez (BarPretil' Internacional de Barcelocelona). per
na, que se celebrara eI diumenge
Escobar (Sala Teix l ilorl veme Cabadie 22 d'aquest mes.
llero (Toventittl, ner abandanament.
El president del Moto Club,
Gonzalez (Barcelona) trinmfa ile Pisenyor Delfau, f4u un resum dels re, (Firoc), per punts.
Grin s ols atoising Esport) derrota Ita,«
treballs realitzats i de les inodificacions que sofriran les pis- d el na ( nareei n na), per pnnte.
Sentle (Poblet) ceng Alcabiz
leS de MOntjuic, tal COM 1111a
ner nonti.
perfecta inslallació de llolges
Pujante, (flareelnnil , •end,a, la vi,.
tribunes í un quadre de "atti- tisria clavase Costees (.Alegra l, per abatachage" un les condirions de vi- donament
sualitat seran excellents, i, a
("Arda (Poblet) s'endam ele punts del
nuSs, es construira un poni, a camhat, ner abandonament de Monto(Diana).
fi de poder travessar el circuit
Hiche r - Arta. , (Joventut) is declara:
per dalt,
"forfair".
Després anuncia IPS darreres
Casnedee
venc Navarro (loinseriprions nacionals , entre les yentutl, per punte.
quals figuren Vidal, pare i fin.
41.
Seguidament el senyor Hugas,
en nont del Gomile espurtiti del El rècord de Xavier Torres
Club. resurni la serie de detalls
Xavier T'arre • 4, hastant mis ;oye
i dificultats que s'han hagut de nue el campia dFurona
nlestant.
vencer fins 8 firritsa e a Remiso- el en récord as remiré nntabilissim.
guir aquesta 'important inserir- al set' haver rimad " eran les que a roncid, a finalment, el nuslre pre- iinisacill anoten/ con a le, mis fiestasiden,. senyor Nadal i 13Ianc, Cidra,
Sobro hoxada,s nacionale: Arias, Jim
agrai la ilin ferinicut envero els
espurlitta, i enana:tija Ter - y , Tormo , Rarlera.
Sobre est a ange , 7 el; franreene Rema.
els homes que han (le polla(' a
T reVea Soya, Eid Frasseie: ele eilltans
tenue aquesta gran prova, i pIS Innnv Cruz i Perelm Martínez: el ron,
Oferi el suport
4IVIS nirN ele Puedo /n' e Kid 1-11111.4,1 el
periodistes barcelonins. Acaba
série ital i a Iban ere.
10111 vots perquè l'exil que ass o
- rt,
Nnvrs DF. 5C1IMP1
aplasta prora sta l li la p r i--lira merote nue han reenneted S-hmeling han
mera pedra pel III (Hin Prellii emac 1101 p.anactle favorable c recerle a
le seaa jeei,S del dit groi FI; suedite
Internarional de Barcelona.
!s'id ee« eresuen que el camniA alensanv pesEI sopar , fet nl fleslauratil de , rO r enrendre l'entrenament el vine&
FOr dcl flin. 1ranseorregue ainb .1la 2n.
la eordinlital que s'aeustuma en
I.FS MALES DEI. RING. - Inaclimate actea.
formen del, Estos L'nits que els bo-

DIVERSOS
maltee Doré,. - Orquestra excrotret•
The Hropl Jazz.
8210 Doré (Urania 410911). - 10 Cf187
Boye.
Triana. - Tiple cate namene, dtrlgtt pe!
Pece Hurtado.
Casa Lilbro. - Avul I cada ala, Tbe dossant.
Hotel Illtz. - Atol I Cada Me. 'me dailSant.

CENTRIC HOTEL
Gran confort modern • Penilee complots
dos da savso poseeos. - Habltacione
des de 5 pausa«. - Coborts a 8 pum.
Rambla dila Estudia, 8
Toleren 17441
BARCELONA

VIES URDIARIES
POLICLINICA PARRE PIJOAN
Nialalt ws. secretes - Detectes sexual'
Rambla de Canaletas. 11, 1.e?

xadots alemanys Berlenbach i Hans Mullera eme harten aconseguit fer un pecó
després d'ha ve r disputar nombrosos con-bats, han hagut de reprendre nurs an- ELS CONCURSOS INTERNACIOtics oficis de rnos. 50 d0 café 1 de reparNALS DE L'AERO CLUB
tidor de pa, respectivament, per haver
DE CATALUNYA
perdut llar; estalris en poc afortunades
Pot donar-se ja com a definitiva.
especulacions.
rnent assegurat rexit de les organitLA REUNIQ DF: GINEBRA.-Tres zacions aeronàutiques que amb motiu
dels quatre principal; combats que fi- de les Festes de Primavera, en el
guraren al prog ra ma de la reuno) Ce- 111 Aniversari de la República, porta
lebrada el dissabte passat al Palau d'Ex- a cap l'Aero Club de Catalunya, sota
posicions, de Ginebra, s'acabaren a les
patronatge de la Generalitat i
r ers re , e,. Brown cenct el l'Ajuntament de Barcelona.
Stiís Dubois per fura de combat. a la
Tant el "rally" de velocitat que
segona represa, el mateix que Walger a tindrà lloc el dissabte com les proC;rizzo: Populn renei Fougere per fora ves que es portaran a cap el diurnas.
de cranbat, al 3.er round i Cadot a Cloge al niati, es presenten arpb cariemiel, per punts, en den represes. La ret- tertstiques inusitades, i es preven una
liada Irania suscitat en gran ;lateros, Peri\ inscripció mai assolida en preves
el públic ginebri restà decebut en sellen semblants a la Península.
que
carnpii, de Suba, perdía al
L'Aero Club de Catalunya ha resecos inund davant
Brown.
but ja teleiónicament de la FederaRESULTATS. - Berlin: Bruch-Sey- ció Aeronàutica Espanyola,
fierd. matx p al. - Lnndres: Tom Hyams vació deis diversos reglaments prevena Newsboy K(rk. ner abandonament, sentats per a les diverses provea
en diles represes. - Montreal (Cenada): rambient a Madrid, és extraordintRuggirello venc Barney Parker, per riament entusiasta, i s'anuncia la park. n. en 2 rounds.
ticipació de diversos aparells les insMilO : Radaelli vena Faba per iban- cripcions deis quals han de rebre's
dnnament, en 5 rounds. - Giacomelli hat per COrrett.
Neri per paute en O rounds.
Momentaniament. perú, poden doV a l ladolid: Anilla rene Gori, per nar-se ja les segiients:
Avioneta D. H. Moth-Gipsy 85
pilot Frederic Pérez i Esteve,
ami, sentida de Palma de Mallorca.
Avioneta D. H. Moth-Cipsy 85
11P, pilot Ramos Arqués, amb sorAL CLUB BASCONIA
tida de Lleida.
Avioneta Avro Avian-Cirrus 85 HP,
PRONTO NOVETATS

A viació

Pilota Basca

Els mis joves jugadors del Club
ens tenen tan acostumats a que les
Sexes lbil,les siguin interessants, que
l'exeepcia, será el dia que els surti
Pa rta dolent. Gairebé tete descenrletsien de pilotaris de fama i creiem que
siel plantee per al dia de denla nodrir
els quadres de professionals del joc de
pilota basca. Vegen, si no, com
Se n, a elno 110 sAn ras nous entre
ele habituada de les casones. Charroalde-Salsamendi contra els blaus Aramendia-Gutiirrer. Una Iluita apassionant en la quid el dornini fluctuava
ICE O IIO era l'achucha del davanter
respectiu, nula que els sagaters, ami,
molta regatlaritat, secundaren el seu
c o mPanY i aixi arribaren a igualar a
39 Per a decidir-se finalment pel
Ilol yermen.
El partit a pala se rendugueren de
carrera la parella de J. M. HernandezAguirreurreta, el; <piale, en un partit
a go. deixaren els seus contrincants
Sainz•Pedruclue a 25.
Lasheras-Rivière, venceren arnh facilitat per 40 a 20 a Puigvert-Arrarte.
Ben entretinguda resultä la competida entre les parelles PuigmartiGuasch i Aris-Duaso, eixint guanyadors aquests per 34 a 4 0 .
NADAL

pilot Jaume Camarasa, amb sortida
de Figueres.
Avioneta Romeo-Fiat 85 HP, pilot
losep Carreres, anib sortida de
Saragossa.

També s'anuncia la participació de
l'ere Carvallo, amb sortida d'Amostea amb avioneta Poleo -Renault, i altres de Sevilla, Valencia i del RosseIII

i Cerdanya.

Per al Carnpianat Internacional d'acrobacia, les gestions entaulades per
l'Aero Club de Cataban-, van per
molt bus cami, i es poden ja quasi
assegurar la oarticipacin, ultra Fernand Malinraud, que ha estat el primer en trametre el seo butlleti di gacriad& la d'un pilot francés divertes
regades recorclman mundial, i altres
deatacadissime pilots de la reina repnblica i lambe. possiblement, un alemany i un italiä.
En respecte de la participació nacienal. Iu inecripcin es veurä, tatnbé,
reforcaellesima, i s'espera tan sola la
solució d'unes qiiestions de tràmit per
a p oder anunciar els norms d'una dintacats elements de Sevilla, Madrid i
Barcelona.
Segurament en la nostra prnxillea
ediria podrem donar ja dudes plepament concretes d'aquest gran festival.

AL FRONTO DEL PALACE
A. Bo-López, 40,
Molt interessant resulta la matinal
Renom-Escudero. 33.
jugada a la canxa del Palace. Els
011er-Torrents, 30.
quatre partits disputats donaren els
Ortega -Steegmann. do.
resultats segiients:
Salsaritendi II-Eguiazu (profesasJ. Balet-Villalba, 35 ,
flan. 40.
Saliamendi III . Erdozs 4o. .4
Torreents-11«, 30
44+ '
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