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Bareelona de festa

EL TE mps PressI6 al nivel de la mar: MI
senilmente Temperatura ama]: 11'7
graos. ERMIIII relativa: 83 per eent. VelocItat del
veta: 4 quIlinmstres per Itere, del nora-out.
tat liorttaontal, en promptu: s qutiernetres. Estar del eel:
2/t0 de Frst, Cunb. I Stru. En les (teneres 21 llores:
Temperatura Maltea: 137 grans. Temperatura mlnlms:
two graus. ReCOTTerll del venti sai quilemetris. PreelpItaeldi 7 times par metre quadrat. Insolacld en el
ala d'ahlti 2 bares zero minuts.

Jueus errants i professionals de l'exili (1)

dia magnífic ha completat Una collisió entre agents Baix fons polític
manifestació Un
l'extraordinària brillantor de les
festes del 14 d'Abril
Ahir, diaria de l i aniversari de la
República, el poble va solidaritzar-se
ficilment, cordialment, a la commemoració que es festejara. Gent al
carrer, curiosa i pacifica: contenta de
trobar-se en multitud, conaborant a
l'espectasle rialler de la ciutat evocant l'eseat memorable d'ara fa tres
anys. Si ahir tots ens associàvem a
l'hornenatge que les terres hispàniques han dedicat a la data gloriosa
de l'adreniment del regim nou, avui
els catalans n'hem de dedicar un altre
a alguna cosa que és exclusivament

Un trine de Josep

Hi ha, encara, vuit ferits més, deis quals dos estan
molt greus

El cencert de l'orfeó base "Euzko Abirtaza", divendres a la nit, a la
plaça de la República
Un sol brillant, un cel blau, un

dia de Primavera i banderes Viroladeo., de tonants i voleiadores, per
les ba:conacies de les cases i pels
carrers guarnits. Una gentada que es
llanca al carrer a primeres hores de:
mati i que a determinades hores del
dia. com per exemple, al migdia i
a mitja tarda, feia l'efecte d'una rivada. Alegria en la coloraina de les
banderes. en la blavor del cel i en es
arbres, tot just tenyits d'un verd
tendre, i alegra en els vestits de les

cons de les cases aparegueren exornats amb banderes catalanes i espanyoles, circula molta gen. la qua l
amara a presenciar la destilada de
tropes pel davant de la Conselleria
de Governació. Tot el Passeig de
Colom estava envait. A la placa de
Correus hi baria també gent, potser
Com el dia de l'arribada d'Azafia.
destilada va resultar brillantissima
aquesta regada, cal fer-ho notar. que
el pas de les tropes anava acompai
nyat de la simpatia del poble.

Un aspecto de la parada militar, celebrada ahir al matí
dones i en els sastres de la gent.
El primer element que es posa a
to amb la solemnitat de la <liada va
e5Sel la Naturalesa, presentant-se
toril un autèntic dia de Primavera.
1 el segon fou la gentada que va
envair els carrers principals de la
ciutat.
fli llagué desfilada de tropes, se
celebraren concerts, amlicions de sanclanes, festes deportives, halls, etc., i
tetes elles resultaren animadissenes.
Se celebra- una batalla de flora al
Passeig de Gracia i a la nit, unes
festes reg:onals al Poble Espanyol i
uns concerts al Palau Nacional, als
quals assisti, igualrnent que a la festa celebrada a la tarda al Passeig de
Gracia, una gentada enormeJa de hon matí. a tot Barcelona es
notà una animació extraordinaria. A
la Via La i etana. an molts drls bal-

• • ••

A primeres bares de la tarda, comencã a. acudir la gent al Passeig
de Gracia, des de tots els indrets de
Barcelona. Entremig de la gent es
notava la presencia de molts foras
ters, els qual van venir, i molts d'ells
ja ho feren al matí, deis poblés dels
voltants de Barcelona per tal . d'assistir a les festes de la commemoracia
de la República. Amunt'i avall, amb
un ordre perfecte, perra amb una lentitud desesperant, degut a que es fea
molt difícil poder circular pel rnig
d'armen formiguer, circulaven les
carrosses, els tramvies i els autoilimnibus, els taxis guarnits i els automòbils particulars també exornats
(Continua a la angina 3, col. 3)

Maria

de Segarra a Madrid

ela estrenat,
anda gran AxIt,

Als voltants de les deu una serie
de trets posaren en commoció, abir
al vespre, el trog de Parallel compres
entre el carrer de Rosal i 1 aplaca
d'Espanya. Els trets i les naturals
corredisses del públic s'havien produit gairebé al xarnira del carrer del
Parlament.
Ningú no asabia el que acabara d'ocórrer. Passats els primers instants
tothom s'apressà, abans que tot, a recollir els ferits, alguns dels guata sernblaven trobar-se en estat molt greu.
Foren transportats urgentment al dis.
pensari del carrer de Rosal.
La versió del jet no ha estar encara
donada, a llora de tantas aquesta edició, d'una manera exacta. No ha estat
possible recollir-la, tampoc, de les
persones que el presenciaren, a causa
de la coniusió que origina i de la rapidesa al-1lb que es produi.
Es tracta d'una coHissió entre
agents de l'autoritat i pistolers.
Quants eren, aquests darrers? ¡Quin
propòsit portaren? Heus aci els dos
punts principals que falta posar en
elan Es deia que els pistolers anaven
en nombre de nou, pera que a l'hora
de la collissió restaren, fent foc, normes tres. Es diu, també, quant a
Ilurs propòsits, que es dirigien a atrasar el Cinema América, si be existeixen moltes circurnstäncies que fan
admetre, cont a més versemblant, la
versió que aeguien un agent de vigiUrania per tal d'atemptar contra ell en
moment oportú.
Aquest agent es dona compte dels
rnalfactors: aixd, és el cert. 1 fou Ilavors que, en aparèixer al Parallel, provinents de la comissaria del Sud, on
havien estat advertits per [Metan, Fagent de policia senyor Jaume Botey i
el seu company Josep Duran, aspirant
del ros, foren disparan els primers
trets. Els disparé, contra els senyors
Botey i Duran, un dels pistolera.
Els dos agents de l'autoritat caigueren ferits. El senyor Batey pogué, pero, contcstar räpidameni a l'agressió
i abatre el seu agressor. Aquest, que
resulta ésser un anornenat Francesc
Garcia, obrer del ram de l'aigua, en
veure's ferit—ho bou al veinte; de tres
bales—es disparà un tret al pols. El
senyor Botey tenia una ferida a l'engomal, que bou qualiiicada després de
pronòstic reservat. El senyor Duran
sebe un tret a la regid, orbitäria; mora al cotxe ambulancia, en éstes trasIladat des del dispensari a la Clínica
de L'Aliança.
Els altres ferits—transeünts—foren:
Pere Moreno, a la regió occipital;
molt greu.
Maria Romero Martínez, de dinou
anys, al genoll esquerre. També molt
greu.
Manuel Ricard Valero, de vint anys,
mecànic, al ventre; greu.
Eduard Martí Bragado, de divuit
anys, al braç dret; pronóstic reservas.
Victorf Lorenzo Pastor, de vint-idos anys, xofer, al braç dret; resesvat.
Maria Sanchez Martínez, de trentatres anys, al /ame esquerre; reservat.
Maria Santin López, de trenta-set
anys, a la mä esquerra; reservat, i
Un home que, en haver-se curat una
lleugera tenida al dit, abandonä el dispensari sense haver donat el nom.
D'aquests ferits, el primer, Pere
Moreno, va morir a l'hospital, a la
marinada.
El pistoler Francesc Garcia no pagué declarar a causa del seu estat. Se
li ocuparen un grapat de carregadors
de recanvi amagats en unes butxaques cosides expressament al folre
dels pantalons. Li foren trobades
(arribé les fotografíes deis agents de
policia Quintela, Cobos, Duran i altres, que aún precisament els que
es distingiren fa poc en la detenció
d'alguns atracadora. La treballa d'agustes fotografies damunt de ralludit
pistoler és el que ha fet trenne com
a mes versemblant la versió que els
pistolero sorpresas tenien el projeete
de cometre un atemptat.
A la marinada, i relacionades amb
aquest afer, la policía ha practicat
diverses diligencies sobre el resultat
de les quals es guarda una reserva
absoluta. •
•

Després de "Els gangaters de Barcelona"...

"L'hostal de la

Glòria"

Madrid, 15 (a les dues de la matirada). — Aquesta nit la companyia
V ila-Daví ha estrenas al teatre Beatriz 't'obra catalana de Josep M. de
Segarra "L'hostal de la Glòria, traduida per ell mateix al castella. Ha
o btingut Un èxit extraordinari. Les
0 :asicns shan fet inacabables al final
de tots eIs acres i han interromput
dinrses vekades la representació.
Pius Dad, malea, ha estat sube.
liblit pel senyor Linares Rivas.

l'autoritat i pistolers

Resulten un policia i un vianant morts
I un pistoler greument ferit

nutra.

Aquesta nit halita fet tres anys que
per primera regada es seria acatament
a la República que havien proclamat
els catalans. Quan encara no se sabia ben bé el desenllaç de l'aventura
transcendental iniciada el 12 d'abril
a tot Espanya. a Catalunya la República ja era una realitat insubornable.
Alló que per a tants patriotes havia
estat un somni es cansumara. Els
tambora i els clarins ho anunciaren
als quatre 'vents enmig de: silenci
emocionar de la gernació que a la
piasa de Sant Jaume contemplara la
inoida cerimònia. Fins els mateixos
que havien sernblat més adustos davant les sastres nobles ambicions
s'inclinaren commoguts en el moment
solemne. Catalunya tenia República;
tot sentint-se l'anima a!ranquida,
donava l'exemple als nobles de la
germandat hispanica. Palli el que
passi. i en aquest sentit ja no ens pot
passar res de mal mentre la República s'aguanti. aquelles hores seran
un testimoni irrecusable de la voluntat republicana i autonomista de Catalunya.
El record d'aquelles bares inoblidables en què Catalunya tirara els
daus del seu esdevenidor polític reviuri en la manifestada d'avui davant
la tomba. del que en aquells moments
fou la representació del sentiment
unànime de Catalunya. La histaria
fixar a valors. esciatira intervencions
iniciatives, establiri responsabilitats
i denunciar errors de realitaació,
pese, també registrara encerts i inspiracions: per severa que sigui. per
parcial que es mostri. al cim dlartnes
Iles jornades gloriose s, al dar
d'aquella nit resplendent d'entusiasme. 'miura d'alçar-hi, tant si com no,
la figura de Francesc Maciä, nimbada d'aquella flama profetica que fa
prodigis. Aixa és el que avui ens toca
commemorar als catabas: la memòria de la nostra República d'una nit,
que fa creíbles altres aurores per a
'a riostra anima coHectiva.
Han passat tres anys d'aleshores
en;a: els anhels slan hagut de sotmetre a unes realitats insuperables;
però res no ha estat en va del que
esdevingué arruen dia. Era humanament impossible que la realització
d'aquella República, que naixia cohibida per l'admirada, dels mateixos interessats. satisfés igualrnent a
tothom; el cutis deis dies baria de
deixar un reissec de descontents entre
els que no sabien avenir-se que sense
ells 8.113121//f5 obrat el prodigi. Pera
tant se val; la serena alegria popular
d'ahir deja ben clarament que no • en
vol . saber res d'aquestes rancúnies;
avui. en con gregar-se en manifestarle davant la bamba del que condensa
totes les enerries sentimentals en
unes hores decisives. dira ben car la
Petmanencia de la sera catalanitat
indestructible.
Es possible que un dia o altre els
que avui, ofuscats per una decencia
que ells mateixos es prepararen.
obtinguin la confiança que el poble
els ha segat :Iris ara. Si això arriba,
lls seran els primers de reconexer
i d'inclinar-se davant les cendres
del que restara en la nostra història
cois un timbal ¡inmortal de la catalanitat triomfant. Persist e en aquest
ordre ja no ser ai nossible de recular
mai tris: au: voldrà governar Catalunya haurl de pagar el tribut sentimental nue avu; es començara a fer
e reetin. Contra aloa., rjnié no
fer Tes. ni hern de valer ni consentir
que ningla hi pugui res. Calla , per&
q ue la representada politira de Catalanya. el Goeer, de la Generalitat.
iaatrzurii s aeuest homenatge: cal tarn •
bi , nerè, este tots hs catalans
coliahorin per donar-li la substancia
popular que en perrietui la si gnifica rió a traivis de les futures generacions de patriotes.

de

La setmana entrant
començarem a publicar el gran reportatge de
Josep Maria Planes

L'organització de
l'anarquisme a Cata-

lunya i a Espanya
Un dele corees mis remarcate que prengueren pare al COs Mane

Un ganster de perill

Bruno Alpini, detin-

gut dijous, s'ho
escape de la policia

per J. E. BARTRINA

La pintoresca concurrencia del "milieu" alemany esta massa ben informada de totes aquelles persones militants en partits democratics i socialistes les quals ocupen càrrecs
chala o importants en les administracions privades i que són susceptibles Per
llurs idees de donar ajut a les persones
que d'una forma o altra. poden fer creure
com a veritable llur camuflada condició
de refugiats pota j es, Es inconcebible que
aquesta gent, per mis que comptin amb
coneixença de membres de llar medi
que porten una llarga residencia a la
nostra ciutat, estiguin tan al corrent de
les coses i de les organitzacions on puguin ¿asen ben rebuts; t, és mes, dels
centres o agrupacions que tinguin influencia sobre d'altres personatges o associacions mes inaccessibles per l'home
del carrer.
jets ; eestirnnniatees ens
Un g ranat

Fue mentre acompanyava la policia
a «detenir» un altre
atracador
Abans-d'ahir donarem compte de la
detenció del famas gangster italiä Bruno
Alpini. Dones, be: encara no havien passat quaranta-vuit horca. que Bruno ja
s'havia escapat.
M entre esti g ué als calabossos de la
Comissaria General d'Ordre Públic,
Bruno Alyini va demostrar els seus dots
de gran actor: es penedi ràpidament
tot el seu passat, i es mostrà disposat a
ter grans confessions, amb la condició
nue no el lliuressin a les autoritats italianes. Cal tenis en compte que Bruno
Alpini esta reclamar per la justicia de
molts yssisas . A Italia, clancretament,
ha estat condemnat dues vegades a mort
Rel que es veu. Bruno Alpini tenia
ja fariat el pla de la sera escapatòria.
Va propasar a la policia d'acompanyarlos a una casa del Guinard6, el carrer
i número de la qual ignorava, on trobarien armes, mimicions i documents revelado rs sobre atracaments; i, el que el
pedrien detenir um conegut gàngs te r. Calia pub, de nou a cleu
del vespre. precisament.
Quatie agents acompanyaren en un
cotxe cl detingut i es dirigiren al darrer de Varsòvia, del Guisará& Abans
d'arribar a aquest carrer, Bruno demanä per evacuar una necessitat Va balsas
del ratxr, emmanillat, i acam9myat
d'un agent. Aprofitant l'abscuritat, dona
tina empenta al policia, el qual caigué i
resulta amb un peu desllorigat. Mentrestant, Bruno fugia camps a través. Fou
nerseguit a trets i es fie u que resulta
fcrit, pera no hi llagué manera dagalar -lo.
Fou enviada una camioneta amb guärdies cl'assalt, els quals, jtmt dmb els
agents que acompanyaren Bruno, van ter
escorcolls domiciliaris per tota la barriada. que resultaren intructimsns.

Bruno Alpuni
Tal com ja alta dit en aquestes pägines, Bruno Alpini, que darreratnent sur
collaborar eficaçment amb el "Centim"
és un dels atracadors mis perillosos qué
han actuat a Barcelona. Entre molts titres fets delictuosos, arengué part, juPt
amb Ruano, en el tiroteig del har Caetells, del carrer de Sant Joan de Malta,
en el qual resultà ferit l'agent senyor
Quintela. Per cert que Bruno Alpini ?excita malt amb motín de la visita que
et senyor Ouintela, gran enneixednr de
la seva vida mitades, va fer-li dijous
a la Comissaria.
Bruno Alpini, conegut per "Lenln".
fill de pares desconeguts. va néixer el
2/5 de desembre de l'any laca a Rimini
(Italia). Es un borne cepat, de pP negre i nas rectilini. Arrihat a Barcelona,
visque primerament a la Pensió Palmesano del carter d'.Nnselm Claver, desoris al carrer de Rógent, i f inalment en una pensió francesa del catire
de Llufs Antánez (traveasla ile Salmeron). an fou detingut.
Expulsat, va tornar clandesdnament i
reprengué relacinns. intensificant-les
tot. amb gent indesitjable. sobretot italiano. i mds que amb ningú, amb un tal
Luiei Oriani, que vivia al carrer de
Pallars, 44, 3.er I u i estr afiliar o
la seeci6 maritim del Sindicat dels
transporta, i al qural "Solidaridad Obrera" dond patent d'honorabilitat en el Mimen, del dia n de novembre de l'any
lqtt.
(luan fou tletingut Bruna digne a la
s'Alicia que duia armes a sohre peralte
essent anarquista, esteva amenacat de
mort pelo feixistes Italiano, extuse a la
qual no es presti crédir

Un ert-actar de teatre, el qual per a
cridar diaris Es suficient, però pretén
que les .publicacions antifeixistee han
d'ésser redactadas en. "prou rftrnica"
empaten per assegurar que una ma, que
treballa a Sombra, aprofita tota aquesta
Munió de Miserables que han vingut a
Barcelona per clesecieditar 1 comprometre el recluir . nombre d'exiliats polítics
de veritat que i resideixen a la nostra
ciutat ensems que per portar la contusió i la desorganització als rengles antifeixistes i les seres institucions de defensa i ajut mutu i malmenar els donatius de la gent simpatitzant de la causa.
desgastar Ilurs bones intencions i tal negada saber qui san, siabretót si . es tracta
d'estrangers.
També existeixen testimoniatges que
proven que certs elements dels quals
parlem es presenten a tot arreu com a
antifeixistes exiliats d'Alemanya i. reben
per altra banda ajut de certs centres
oficials i oficiosos de llar pais la filiada dels quals, per tant, no es aquella.
D'aquesta manera s'assoli crear una . delinqüencia oficial al servei dels Como lats feixistes i de certs elements politics
nacionals de dreta dels quals s'ha cemprovat que també fent prova d'una generositat desacostumada recomanera ajuden i subvencionen • aquesta mena de
•
vividors..
• ... • . • • .

licia i els interrogatoris i indagacions
a la casa i al veinat, i, natural:mera,
la majoria d'interrogats anaren repetint alla de "he sentit a dir", aern
van dir" i "diuen", que tants estralls fa seise remar. Sortosament,
en aquest cas també, la veritat en
sorti destriada.
Aquests eren els métodes que empraven abans. Ara, per?), s'observa
que els han abandonas per un que
deuen creure que els ha de donar un
resultat mis pràctic, o sigui. el de mobilitzar tota una curiosa comparseria
de vagabunds, el rol de la qual e'Š
portar la mes inextricable confusió
entre els exiliats polítics que passen
veritable necessitat, els seus protectors i les organitzacions de control i
endegament de pròfugs del feixisme.
En mantenir la circulació d'aquests
professionals de l'exili com si fossin
veritables refugiats politics s'assoleix
desacreditar les capes antifeixistes
d'una manera eficaç. Per això la gent
que s'aplega en els medis de vividors,
es objecte d'una especial atenció pev
part dels dirigents nazis de Barcelona
i dels Consolats feixistes.
PREC1S1ONS. ALGUNS CASOS...
El doctor Vero Neujäger és un
límale jovial. En el parlar familiar podriem dia d'ea que "xerra per les
butxaques". Es dels que anomena nobles i coneix molta gent. El sen
passaport el fa hongares, encara que
nascut a Alemanya sembla que Im fa:seia el nom, puix que el seu veritable
podria éster Nemaier o Neumaier.
En el ¡loe del passaport on s'anota
la professió el nostre home hi té especificar ben clarament "doctor eq
medicina", periodista i "mestre esportiu". Tres titols que li permetrien
de ficar el nas pertot arreu i que
emprarà torn per torn, sepan; les vi.
sites. El nostre home diu que pro.
fessa la religió hebraica i assegura
que és un exiliar politic com una casa
de pagès, pera <Ruta la casualitat que
sorti d'Alemanya en 1931... quan Hit..
len encara conspirava amagar als teIlers soterranis de les "brasseries" de
Berlín!
Aquest borne ha corregut tot Eu.
ropa. A Portugal explotä el titol de
periodista antiteixista. No sabem cons
st les arreglé, perb projecti la lora
meció duna gran agrupad() antifeixista internacional, i sembla que li foren lliurats cabals —uns 2. 000 escuts--, que es feren fonedissos abans
d'intentar la realització del bell projecte. Aleshores féu les maletes i 'rangua a Espanya. Fou el torn del umtot
de metge. A Italia i a lugoslivia, on
sembla barer estat, no sabem sota
quin titol tragué diners a la gent.
Els CoHegis de Metges i Agrupacions del ram i llurs membres més
destacats de Carliz, Granada i Màlaga li pagaren una bona dotzeneta de
vegades l'import d'un viatge a Bordeus, on deia que trabarla una collocacia com a metge. Vingué a parar
a Barcelona proveít d'una recomaua.
ció d'un metge de Malaga, el qual,
hon jan i ple de bona fe. Ii °mala
una tarja certificant totes les fantasies que el nostre pròfug Im explica.
i d'un munt de certificats mis, estesos per ell mateix sobre Pa pe amb
la capcalera dels partits socialistes da
les poblacions d'Andalusia, els quals
es procurara en blanc mitjançant l'excusa ¿'barer necessitat descriure. Aci
ha estar molt ben rebut per molla
gent. S'ha guanyat la vida.
I hi ha t Qui assegura que ha estat
en contacte, i molt Iones relaciona,
arnb un dels capitostos nazis deis mes
en y oga en l'organitracia de Barcelona.
A Barcelona ha fet servir, ultra el
titol i recomanacions de meses, amb
les quals ha sarpres la bona fe de
molts tals, roan el Caliegi o Casal
del Metge, un eminent i coneguilissim psiquiatra militant en . el partit socialista, l'advocat Ballte el director de l'Hospital de la Creu Roja.
etcétera, etc., dels igual ha obtingut quantitats ne pas petites, el de
"mesure esportiu". honorable 1 desccmcertant titol academic gratuit, que
li ha permés de visitar també els
clubs de futbol importants de la PenAci se li pagaren, lambe manta
riatges a Borden; per tal d'ajudar-lo
a trabar aquella plaça que diu probable. Pera encara corre per la nostra ciutat entaforant-se pertot arree
després d'haver fet un viatge, segons
ens han reierit, ajudat per caps del
nazisme local.
En corre un que s'anomena Karl KessKessel).
y qivatia PTNeettinir (IseterS urde-iunai (e
at
le
A frica. Aquest personatge ha tret diners
de les mateixes persones que en va treure l'altre. perú també ha estar socorregut per un Centre ofició> alemany...
Sembla que l'encarregat de la Lliga
dels Drets de Mame a Barcelona procedeix amh tanta negligencia i Ileugeresa
ismi el de Marsella. i el d'algun altre
lloc. car val a dir que s'ha comprovat
(tue un gran nombre de recomanacions
d'ad que estan en poder d'aquesta gent
han sortit de la persona que ostenta
la representacia d'aquesta Lliga a Barcelona. Les persones que tenen cura
en Eactualitat de portar un control seri6s d'aqUelta gent, veritables i falsoe
nrtifugs, no poden menrs que enyorar
la talentuosa gestió i directiva del malasturtivar Raid Campalana davant
mentada Miga a Barcelona.
(Continua •• la ¿ripies 7, col, 7)

ALLO D'ABANS I AIXO D'ARA...
Relacionant aquestes observecions amb
la persecució antifeixista que l'organització nazi a Barcelona post en jac intensament, honi ha pogut constatar que
han desaparegut els simptornes palesss
de l'antiga täctica de falses denúncies
i de rota mena de maniobres, des de
la intriga tina a l'atemptat personal passant pel sabotatge, per tal de comprometre els interessos, el lisie i l'honorabiINat dels antifeixistes refugiats o no refugiats a Barcelona ¡ pertanyents a diierents estaments socials.
San d'aquella primera 'época de la perSeCuCió antifeixista a Barcelona la denúncia contra u,n pobre sabater alemany
de l'Avinguda de la República Arg e n
-tinalqucesdfé'obquines armes velles i rovellades, puix que
l'esmentat sabater era aficionat a aquesta
mena d'antiguitats. Unes sentases després la policia, sobre denancia, anava
a escorcollar la casa del sabater, trabara les armes ',elles, el detenia u entpiesenava per tinença illicita de les esmentades armes. Els diaris ho portaren
l'heme va estar a punt de perdre el pa
si no fos lique les coses es posaren en
clar en el gel veritable origen i fou
públicament rehabilitat.
San també d'aquesta ¿poca una serie
çle iurts simulats per tal d'aconsegair
l'empresonainent de gent que es resistla
ei2T3T en els rengles del nazisme local: la sostracció i acaparament de les
edicions dels falla antifeixistes; sabotatge a les màquines de la impremta
aquells fulls es tiraven, etc., etc.
A un demócrata alemany caracteritzat
i combatiu, ultra arnenacar-10 i haver
arribar a l'atemptat frustrat, volgurren
desacreditar-lo al harri on vivia per tal
de ter-li la vida impossible Havors de la
iniplantaci6 de la Llei de Vagabunils.
Comensarell a rnalparlar d'ell en tots
els comercios del sector de barri on
vivia.
Aliaren a llagar un pis de la casa
on vivia, la qual cosa els dona bona
ocasió per escampar el rumor, des
de la portería ibas al vainas, que en
la finca vivia un pistoles i esposaven provea falsejades de la seva indesitjable condicid. Les males Ilengües havien fet la feina preparatòria.
(m ) Veas": LA PUBLICITATele
Després vingué la denúncia a la po- i rrabans-ealtir.
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SALA PARÉS
El pintor sabadellene F'uiss.tia
Un dels carerteas mes cotrtants manera irrefutable la mimada de
a la sala gran d'aque g t Utadels escrits crEiximenis és el patrio- Barcelona respecte a Tarra gona nuant reunir
tisme que revelen quan un incident a l'antigor. Pera lexcelréncia de la laiment la proauccIa de tres anys.
Durant
tenms l'artista ha conqualsevol un dóna el mes P eti t Matila nostra ciutat no s'eseau solament en solidadaquest
la sena formula estifistica
Els sobirans cataian 1 ¡ les reines de giben respecte a la ciutat imperial. "Es ha afinat dulcificant-la discretantent
la casa de Barcelona hi apareixen ami mateix Tarragona mal poblada In paleta i la dIcc.ó. Narrador objecsel-pre realitzant actes de justicia, de — continua Eiximenis —, e de s:mple au del paisatge, fidel als accidents
valor o virtut. Pere el Gran, Aliaos gene e grossera, mas Barcelona &S que hi donen la filiada lineal i colel Benigne, Constanea de Mallorca, dotada de gran seny e poblada de laristica, el pintor hi adjudica una eleetcètera, són posats cont a exemples gent notables e de gran pes e fort gancia severa que es completa i
lloats per llurs fets. Un aspecte d'a- nodrida e especialment en la gola; per humanitza amb un punt de sentimenquest caràcter d'Eiximenis— que pro- tal se diu cornunament en Catalunya talisme. La seca predilecció pel Conperament sed exposat en un agrada- de tota taula amesurada a sens su- trallum ii facilita el resultar; ela conble volurnet per un des estudiosos perfluitat que par que tia tatúa do trastas organitzats sense violencias
catalans que mes coneixen l'obra del Barcelona. En, encara, Tarragona mal in lieeessiries. ajudant-lo a establir
nostre enciclopedista — en; el dóna edif:cada, e Barcelona es milis e pus volums i termes, li permeten de coorels dos capitols (23 i 24) del -Darse bellament edificada que ciutat que dinar arrnonies de plans d'amable Budel Crestia a o "Regiment de Prin- hom sepia al mala Es, encara, Tar- minosimt i ombres suaument ressoceps", on s'"ensens a per incident que ragona pobre e miserable, e Barce- nauta, que quan saallarguen. sobrepus antiga ciutat és Barcelona que lona rica e que ha per especial pri- tot, tan mes sensible aq uella Pan
vilegi que ama lo diner e el sep guar- emotiva que el pintor explota amb
no és Tarragona".
L'Incident" es una citació sie Ea- dar milla que altra generada) dei fina inteligencia. En els seta paicundus ("De gubernatione diuntal man". Eiximenis, quan esta disposat satges no hi ha res que no es trola
on s'afirma que cada país té una ciu- a trobar honeses en una cosa, tai en
v eueril atem
q a ni hi falta res del que hi
tat mis important que totes les al- troba fina alta on ell mateix en altra
ualscvol ull; pera, en cap
tres, com Jerusalem a ludea. Atenes ocasió troharia motius de reprensió. inoment dama la 'ensaca!) d'un invenEn
una
cosa,
pera,
esta
encerrar,
a Gracia, Paris a Fra-nast, Roma i
tad ordenar en fred. Els paisatges
Florenaa a Italia i Sevilla i Tarra- ell que en aitres moments feu prole- de Vila Puig , san transcripcions
des tan notables. Explica que un
gona a Espanya. En aixa darrer
vitalitzadea per una mena d'all
ximenis no tSti d'acord. car "Bar- autor anomenat Halirafal, en el seu tebi que les fa esborronar Impercepcelona és molt mejor Ilum de tota "Judiciari a afirme de Barcelona que tiblement. La correcció formal, reEspanya, e molt pus amiga e pus so- "mentre la dita ciutat entenguis en sultar d'una disciplina sostinguda, dilemne que Tarragona e de molt me- mercaderies, seria prosperada, car na a cada tela l'accent d'una esponjor reputada". I segons el seo mi- honor de mercader és mitjana e tem- taneitat ainspatica, pecó que en el
tode procedeix de seguida a demos- perada; mas decontinent que la dita loes ea una conquista ben assimilada
no un producto instintiu encara que
trar tal assercia. Amb l'autoritat de ciutat desalas d'aquesta honor e los
Roderic de Toledo i de Pere Comes- ciutadans seas entenguessen en ésser de vegades, sembli que sigui aqueat
ésser
curials
canillera
o
en
factor
l'instigador de l'obra. Per aixo
de
setoa explica els aletees d'Hèrcules. el
qual edifica afila. Pisa, Pádua, Bu- nyors o en honore grana, de conti- samba, tota la pintura d'aque s t artislonya, Ravena, Genova i pasee l'es- nent. deis, que haguessen per senyal ta te un repòs i una mona de plenitud
tret de Gibraltar, on en :a sed tne- que la dita ciutat perdria la sua bona que la fan més atractiva. Recordem,
!nada es bast)ren les columnes. A fortuna, car Ilavors son regiment ven- d'entre el conjunt del eataleg "PaiCatalunya edifica Urgen, Balaguer, dría a jovent e a no-res e soß nota- satge de 5antiga", "Paisatge del VaVi e i Manresa, des d'on "avene en- bles habitadors haurien cisma entre lles", "L'esglesia vella", "Lahort
vera la mar e trabe que una nau de si, e es perseguirien e a la fi porta- l'església a , "La via a l'empalme". )
aquelles nou qui el seguien quan pas- rien si mateixa e la ciutat a perdi- "Cami del poble", "Paisatge del Vaeana de Italia en Espanya era arri- ci6". Eneara que no precisament per lles" (S) i "La Plana", en els quals
bada aquí, e sise era la novena. E aquests motius, Barcelona debre d és- l'autor abandona el contrallum i utis litza una gama griaa moit delicada,
per tal quant aquí lona rebuda be, er el que era en temps
edifica aquí una ciutat apenada Bar- cal raconexer que la KV& decadencia el moment mes afortunat de la (mal
celona, que vol dir a barca nona", car arte íntimament lligada a ello, i en es troba en la tela "Paisatge (301.
ella apenaste, barca a tota nau. E declinar el seu expandiment comer- Acaben de fer interessant el conjunt
aquesta ciutat fonc edificada segons cial Es fin mis rezada la seca clava- una nota del Sena i Notre Dame ole
Paris, i unes !satures mortes molt
les cròniques de Hercules en l'any liada.
No Ea de creare que Eiximenis tin- encertades de qualitats.
de das milla e vuitcents deu de la
• ••
atlas
alguna
causa
per
la
injusta
seca
creada del nudo, en temps que GeEveli Pala, esposa uns quants asa
deon jutjava a Israel". Ara bi: "és adversió a Tarragona, pera aquest
satges
de
Sant
Pella de Guíxols
certa cosa que Roma fonc edificada elogi de la ciutat comtal, tan portat
regnant Ezequies en Judea, apres la pes cabells — o corn diu ell, "per in- notes d'altres indrets, pintats ami)
segona destrucció de Troja, entre el cident" —no debo, d'Oser una de discreta atenció d'entre els quais anosol", "Suros", "De bon
temps de la qual e el ternas de Ge- tantes mostres d'afecció envera el ca- tem "Ai ple
Euvirons de S'Apea", la
deon e Hèrcules foren almenys tres- sal de Barcelona que adesiara apa- metí"
composició mis ambiciosa del conreixen
en
les
seves
obres.
Cal
no
°Micents anys, aprég dele quals tresjunt.
cenes anys los Escipions no vingueren dan a mis, que era gironi, per tant
GALERIES VALENCIANO
de l'Africa, ne passaren en Espanya podia molt be restar al marge d'ane per consegüent edificaren Tarra- questa questió.
Francesc Labarta, ha obert en
Martí de RIQUER aquest local una de les aoves minad
gona". Aixt queda demostrada d'una
exposicions Labarta está en plena
producció i el seu domini tacnic, que
S'ACOSTA LA NADA
LA DIADA ami) justicia pot qualificar-se de proDE
40TICIARI
DEL LLIBRE
digiós, Ii permet tota mena d'aven* "El Retan". — La delicada poe- tures.
Una lletra del "Secretariat tessa mallorquina, Maria-Antania Salva Ara exhíbela una serie interessara
en preparació per sortir a la Diada tíss:rna de abisma d'Andalusia, plenas
d'Editors Catalana" als té
del ',libre, un nou recull de poemes d'originalitat. Els temes mas freqüentats troben en la digitació i la palma
Ajuntaments de Catalunya inédita, que aplega sota el títol signi- de
Labarta una nava justificada; talficada El Retara; lela molt de tema rient Ea una mena de resurreccia,
Pra.risna ja la Diodo del Llihre (23 q ue les Iletres catalanes no es veien
avatar nou despees de les infinites
d'abril, Sant Jordi) el "Secretorias d'E- honorades amb la seva contribució.
interpretacions a que han estat sotditors Cefaleas" cecea recentment per a
mesas.
Labarta hi tun sorprès una part
També
mica
—
* "Una
fomentar entre els Poder: Pública i el
pubis catalans una política nacional del sortira per la Diada del Llibre aquesta d'aquell imponderable que, essent tan
¡libre, ha trames a las els Aluntentnts obra del darrer president de la que fou :aars i !luminosos, els presenta, plena
de Catalunya la Iletra-circular seüent: Diputada "Provincial" de Barcelcma, de misteris als ulls del pintor. Mes
joan Maluquer i \anadee Ea promete- que l'arquitectura i els accidents ta"Illust re ten vor
"En non, deis editor: de llibres cata- dora d'interessants detalla sobre els fets pies, Labarta n'ha volgut retenir
lana fundador: d'aquest "Seeretariat", histarica evlevinguts mentre va durar la aquella mena de calitja prima que
sino l'honor de Fregar-vos a ssós al seva Presidencia fins a la preclamació desarenen elm patis assolellats de
i el paisatge granada El
Consell lfuniel,hal que presidiu, que tu de la República Catalana.
tipieme tradicional d'aqueas noca i
digneu determinar /a emtveniancia d'ad* "La muntantu d'antelistes".
d'aquella
escenaris
s'ha diluit en la
quirir un bon lot de ¡libres catclatts per s. Qui no es recordare. la Diada del Llireberveraci6; ni l'aigua ni les
a repartir el diez de la DIADA DEL bre, de la darrera obra de l'enyorat premia
murtres ni eta blaus enlluernadors
LLIBRE (23 d'abril) als escolar:, bis Guerau de Liesst? Seria el millor heme- poden guindar
de protagonistes; tots
Centres Cultural, i
Personal bur"cra• nade a la seva rnemória.
es fonen en una abullició mansa que
Sic de /a 'riostra Ciara_
despren uns finissima vapore rosats,
"S'abur ¡'alt esperit catalanista
* "C,nfessóms de Sane Agustr. —
'puse a la cultura en general que ani- Caen cada any, reatupenda venia del blaus i moradend no tenen l'aspror
men fsct efe Cnetells Municipals de Ca- Dr. J. af. Llovera sed, a ben segar, de les tintes ‚enceres habituals en les
talunya, na tal, in cree, elegir gran un deis Ilibres preferits en la piada del realitzacions d'aquella panorames.
Amb aquests paisatges granadins
ecos al frac susdit. Vas i els senaors Llibre.
n'exhibeix d'altres de catalana resoles
Consellers amb els guata constartin el
amb
la distinció i la tagacitat habi* 'Amor 1 banderes". — Aquest lliCoreen Municipal, enderinereu de sobres
hre nau de loan Duc i Salvat, on velen, tuals en l'autor i unes guantes figures
el ans aquesta ¡"Ilicitud :upara.
femenines,
pintades amb l'estupenda
"Es un fet que almas de canee la la vida agitada durant aquests darrers
seguretat que el distingeix. Figuren
dictadura misiva rinteres general del misa.. en una chitar industrial catalana, també
a la ‚ala uns quanta nus admisastre ktíblie per les erlirians catalanes es ven 11 roto Ilibreriee i es indicar,
rables entre els guata sobresurten
de fofa mena d'obres. Aquest retrorés en- per a ésser adquirir per la Diada del "Faeolcia" i "%
r etire", en eh quals
?nene« deverg 1929. ha eres en ele dar- Llihre.
Labarta ha ouperat la finar de la
rers lenes Praporciony atara:atas. per
* "Peikea. Princesa eanfbal". 'libre seva paleta. Molt interessants tacnimar de la rivarilat de la Huila ',sillita.
cament eh dos nus "Joaquima" i
la qual mena la 'notaria de rompatrin. nau d'Aurara Bertrana. Es una brillant
aportada
a la literatura nacional. Edi- "Mandarina", simples estudis de veSeo a ractivitat Pliblica i a la gola deIncitar. de domini de dibuix i de
vorarid deis peri3dies, lijares era, t orta- tat dins la Collecció Balaguer.
procediment.
sament, de tela censura i abano asno,* "La vida d'Olga" titula el lose
das cal, i diantinuils en gran! propor- navellista Xavier Bengaserel, la seva
ciona.
darrera novela que edita tumbé la Col"Per a reacciemar d'una manera cit. leerla Balaguer.
penda, la qua!-(lentcoraqud
* "Revista de Calalunya". — L'a¡sosa en gran Perill la producció cultural
catalana. es decidí la fundarbl d'aquest narició del primer número de la nona
• Secretoriat", encarregat printipahneus enaca de la Revista de Catalustra donarä
de aramnure entre els (irgan: de Gavera et to a la Diada del Llibre. sQal ()Mient re el roble de Caraltorva una se!. dan de conmemorar la festa del lliverforu política de foment del ltihre na- hre catala , ¿Qui (tuteara a fer-se !tubacional.
adatar d'una publicada tal important?
"Aleas ata dance, illustre sentara brea- Adreceu-vaa abaste río s'elhaureixi el
mero/ erposada. mfs- Per eortesia que 110 Manero r, tan dificil desude d'adattiPas per neressitat de la vostra part. la rir per a ~saetee la collecri6, a Tamotivada fonamental del peer que for- oinerh, ro, Ilihreria.
mulo al vol ita dublo que roh/ecu ron* "Les Presons imaginarles". de
reshandee.
"Peedaneu que encara u: doman; la Pere Coromines. han sortit de nou editases
corn a volum inicial deis "Otrapen!ilesei de ¡es--rne saber l'arOrri to.
derns Literaris", la novella collecci6 que
sisloeird amb quA
d,-,ermisst
dirigeix J. jacté% i Oliver. Aquests quaetweerese a la diffnsiA del Iliber
derns. l'aparició dele ques és malt opima
es» le e-oetra
fe. la DIADA DEL
tuna, cantinera cadascun d'ella una nos.
11,111PE
"Lee dades atte ene arriba/ sera:asa reussencera, i es venera al preu te'free a rrna est odl-tira h•rn rmal ele n'en Mea. l'exemplar. 1 mofa
eHebsl fad ll;bre rotor', lo cual utreiteer hen Ilustrara!
dea h•Ir elf (7nreeet de la ce,",antor.
* "Anna Karlaina". de Tolstai, sed
Vinrnen me% (soya
de Cota' una de lee obres mas indicado, ten a
&ova.
anea) adquirida en la Diada del Llihre
Dios lee edicions "Proa", henemérites,
Barcelona, 7 (0W de 1934.
la traduceih d'Ataire! Nin es d'una reSecretariat ¿'Editan" Caerían',
marable exigencia.
JOSEP CARBON111I,
* Portee. — Ele Hilares n'Es triats
Setretari."
mis lector, per la Diada del Llibre •hn
ei s de pesa , Retarden: Verdaguer, Marezt il
Larca-Picó, Riba, Segarra. Car
aba Sincher-ftran. (Áreas, Teixl--neaF
dar. Bofill i Mates, A. Fsrlatans,
LA
Mannt, Bengnevel, M. A. Solvi. rmeach,
Agußtr, Casal& Sindreu, Rasa Medien
Arderiu, Porcel..,
• 13.›.1
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LA PINACOTECA
COM de costinn Poseer, ea reni o-

ski6 actual, ofereix una mostra completa de les «ves aptituds de pintor
dedica' al decorativionte ¡pres •,p el'
Mases 1 la seca ßenslbilltat i domint
Mema! aplieades a t'observada directa del natural. En aquest clarece
aspecte, nimbe eorn sempre Ea 011 en
concentra l'atenció de la critica. En
possessió total d'una farmula esta
Botica oreas, Parear interpreta ele
panorames que la realitat 11 ofereix
amb una decisió i finor ben carneterfstiques. Abra no vol pas dir que
s'hagi atrinxerat en un deterrninat
&apene, si no que en canviar de temes transporta igualment la seca
habilitat i la teva aptitud d'observador a tu altre Madi sense perdre res
d'alió que l'ha con g agrat artista. Alai
al costar dele tenses d'estadía ferroviaria que tanta d'encerts li han proporcionat, vetear ele quatre paisatges
"Vora mediterrània', "La casa del
guarda", "Contrallum" i "Paisatge
de la Plana", que san una novetat
dintre la bisté:eta artistica de l'autor.
Trobem anotats en el catleg amb
els anterior. "Maresme". "Tahona"
"Arquitectures", de tonalitat ombrisola, "Part de taronges", Salobres"
i "Cansí de la Plana", que tenim per
una de les seves teles ruda afortunades.
GALERIES CATALONIA
El pintor gallee Artur Souto ccpost una mostea completíssima de lk
seva pintura. Melena l'aspecte esquerp del seu art, és evident que ens
trobern davant d'un pintor de vera
rehíle temperarnent. complicitat literària es manifesta en aquesta pintura d'una truculencia formal, en la
qual hi ha mes soroll que nota; r:nteressant és que (ladera d'aquelles
obstinacions d'execucia, d'aquella paleta enorme i tenebrosa hi ha un pintar, un pintor que potser desconfia
maese de la seva originalitat i del
seu aaademistne originad que a desgrat d'ell es filtra a través de l'en>
pastament desorbitar que utilitza.
Desiet amb una mica d'atenció raparel tècnic que el fa manstruós i
pressionant un hons descobreix una
carresccia insubornable i un s'asir
sentenental me g dens del que pot
semblar a primer con d'ull. En els
dibuixos ()ahorita, aquests elements
san molt mes visibles com ho
també la StVA inventiva de coliarists
I.a indumentaria i els interiors ros-nimias que descrita com els interior% marinera denuncien l'aptitud
formal ele l'autor que traba harrnonies malt agudas i estableix camposidona ben enteaes, que saritzen
a q uells florera de amaines i flora marina que es morfonien sota campanea de vidre en len cansoles de les
nostres evies,
Carlee CAPDEVILA

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,
sempre a Barbara, 1 1

eviS
Al cap de tres anys
• de República
LA VANGUARDIA
Pregunta a diverses personalitats que
han exercit (arrees mnernamentals en
aquests tres anys si TVIIPII les Reptiblica
mis forra a Mis II AH,
Lltiís Nicolau d'Olzeer restan:
"Si aceptamos que Portugal, Alenia-

nia v Rusia son Repúblicas, podremos
concluir en que el régimen republican o
esti firmemente asentado en Eepada. Ena
restauración no la creo posible. Aparte
de algunos ex palatinos, tengo la imPresión de que nadie echa de menos al rey:
lo que si echa de menos una gran masa
de espaiioles—ei algún sentido tienen las
últimas elecciones generales—es mucho
de lo que era concomitante con la monarquía y con ella desapareció. Pero
todo ello 8e va restaurando y seguira
restaurindose por Gobiernos republicanos g ostenidoa por grupos parlamentarios no republicanos.
Tal es la paradójica situación de la
segunda República mirlo!' en los albores de su cuano alio, Ciertamente no
la imaginabamos mi los que bajo la
ktadura luchamos por su advenimiento.
;Trabajo perdido!, exclaman algunos.
No importa; a pesar de eemejante pesimismo, la República puede recobrar, recobrara su espíritu, au acento republicano. Los catalanes sobre todo, pase
lo que pase, heme,' de Poner nuestra
esfuerzo en mantener, a pesar de su
desviación, una República dentro de la

L'HOME
MODERN
quin treboll octiu i ancló ola taparte exígela uno perfecto 'libartot de moviments, hem creat els
nous Calcoteta OLIMPIC. Els seas
principols avontedges san: S'adapten a lo cintura per pressió
elástico suprimint lo mol/bitio del:
botana; van dotots d'una doble
pino' que evita el rofroc del'entrecuix; latan fabricas' omb material' d'immillorable quelitot

OLIAPIC
Demeanil's al seu Comser
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davallada i arribarern al pla de la carrincloneria d'on havfern soma o haviem
Cregut sorra.. Tindrem altra vetada
monarquia o tindrem una COSA equinalent, que Ea el feixisme, i el que da nt6a
trist es que no hi }sama ningú per 4
evitar-ho. Totes les centiances de resistencia que el poble espanyol tenia s'han
esblannae tant que tothorn porta a la
cara i a l'anima l'empremta de la destlMala Son) prop de l'Africa, i les terrus
castellanes prcdueixen abundantment la
ronya del fatalisme. El que hagi d'esser sera.
Persa lii ha a Espanya un pobre aue
no lap conformar-se. Catalunya eonsery a integres i pures les energies reveas!.
cica/Aries. l'Aran triomfar les drete 4
Espanya, peal a Catalunya, no; pudrí
haver-hi feixisme al centre de la Pen•
insula, gerd a Catalunya, no; podta
anar Espanya a la deriva, gerd Catalunya conservare el timó per a Portar la
barca a port.
Tote la demagesia conreada abur:dantment j condnuament en terres espanyoles s'ha anat esvaint com el tunt, i
aviat no Usare nitre rastre que el record amarg d'unes hoces d.esperanca,
mortes i enterrado La serena actuació
de la noto* politice a Catalunya ha iet
arrelar ptofundament una convirtió, que
res no podri churrete', 1 és l'absoluts
confiança en la vida fuma homo Per
camine d'alliberació i de intuida. I el que
té contiene.' ja ea troba • mis cansí del
triomf."

PAGESIA
Organ del: agricultor' de Catalana-a.
cual tea posible la vida autónoma de afirma la :epa fe en la R e- publica I en
Cataluila."
Cdf0114Hyl:
El tenor Company, di afirmo pe la
"Durant aquests tres anys en els quals
República iba consolidar singularment ha calgut refer una Patria, els interesen retartaaree l'anteuteutia dc Cataltneyn: sos a g rícolas ja han trobat ess la 1.110.1
"Se consolidara mas si deaaparecen estructuració del mis un acolliment que

de la conciencia española todos los yes.
tI g ios monárquicos y se crea un aran
ideal común, enriquecido por las características, de las grupos nacionales que
¡orinen el nuevo Pastado republicano,'
LA HUMANITAT
La Ress iblita catalana es vida—h dia
Pardea i en talivi la Regilblica espanyola esta rellana, fa mesas,
daoí lnal de dceadimcia i sic tristesa:
La inquietud que es barreja en la testa
d'avui no ha de portar els republicana
autentics al t'ensimisme ni a la passívitat. A1 contrari: ha de dur-loa a una
nava arda ardida que restableixi el prodomini de l'orientació esqueernita din, la
República espanyola, Si Iluiten be, elf
republicana no seran vençuts. No han
de terne!) altea desteta que la desteta interior de la pròpia fe.
Catalunya, republicana per la tradicib, per l'esperit i per la voluntat, menté
integres les seves posicions d'esquerra.
Els republicana d'Espanya poden comptar sempre amb Catalunya si respecten
la nostra Ilibertat. Pera la primera coa
que ells han de fer is posar-se en simeció de poder comptar amb ella mateixos,"
L'OPINIO

PER A

a

Presenta Catalunya caos a mete i
q uitgge de /a República espanyola:
"Avui la República eapanyola O a
mato de Gil Robles i de "El Debate".
Davant de la gravetat d'amen fet, els
re publicans espanyols han sentit la responsabilitat del moment i s'han unit per
tal de donar-los la batalla. aten certs
que la guanyaran. Cottari, porqué el
sentiment liberal ES en gran part de les
terres espanyoles una planta exótica,
pera venceran.
Mentrestant, Catalunya, en penable de
la seva llibertat, camina decidida a bartir el gran poble que el jou a que ers
sotmesa no li permitia d'ésser- I en el
tealane que ens cal passar d'aquest tercer any de República hern de destacar,
com un (et significatiu i de tranecendencia— fet que ha d'ésser un guió per als
republicana apanyole--, el de la derrota que hi ha experimentat la Lliga, partit acomodatici i sense cap noble idealitat que el mogui, la victbria del qual
hauria estat d'importancia per a variar
segurament els destino de la República,
donat el tatIlí que les coses havien empriß a Espanya.
Avui Catalunya da, de totes les terres
de la República, la que marga d'una menera mis normal; tenim els riostra conflictes—quina terna no en te? — , perlt
els resolein amb elevació de mires i amb
ponderació. A tots ens mou un gran
afany de fer marear el país. Le República, mentre Catalunya estigui governada per les esquerres, ti una base sólida
damunt la qual recatear."
JUSTICIA SOCIAL
Escriu un editorial de ton, eiegiacs
per a la Reptiblica, però expresan tumbé la sea eonfiança en Cetalutlya:
"No hi ha rernei. Ha començat 14

abans era impossible de somniar. Tií
i que aquest darrer trienni ha estat a ró
tota mena que han-digencoflt
posan els productes agrícoles en transIts
gairebé inexpugnables, la producció
agríala ja ha trobat, Si MéS no, una
consprenii6 abata! inexistent.
Caldria preguntar-se qué hauria oca:regut si aquesta exacerbació de nacionaliiMel econörnica que durant aquests
darrers anys han anat tancant totes les
portee del Ung e expandiment hagués esdevingut quan Espanya era regida Per
una casta ¡ era representada a lora per
ano arnbaixadors que, a lista d'un Quiñones de Lean, nomas tenien cura fe
la bona marxa de la familia reial i ublidaven en tramar' i en convenis rimeres Litem de la coHectivitat. Si ele .sbofes la intervenció en ele afers
era un loc ¿'ha excluslu dels "eacollits"
i era ved« als veritablee representants
del poble el dret de fer-se eentir, que
pealaría ara?"
LA VEU DE CATALUNYA
Lioa el eenyor Lerrows per rontorimt
ose ti donen la :evo història i el ¡loe 4ue
ocupa, i dit:
"La lliçó de coste quo es despren
dels esdeveniments i deis episodio (laquees tres anis dones, ben cara.
Cal tornar a lesPeri t densecratk de les
eleccions del 12 d'abril de 1431, ripe
portaren la República. Cal torna:-hi,
perquè te rúnica manera de donar utabilitat i consolidació al regim nou, que
en aquella manifestació !úselo de la
voluntat popular trobavg la ten materia i la leva forma, el sea continent i
el seu contingut: el govern del poble,
pel poble 1 per al poble."
Conformar, conformes, Pera ei poble
cridava: Mari Cansad t
EL CORREO CA TALAN
Ve a dir que caldria que lo Relhiblien
Mamé, mort per poder-nr celebrar Ya-

M
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fiesta laica de hoy en Espaaa. Ni corno
laica, adoptando la tradición esencialmente teocrática o religiosa, ni por conmemorativa de un natalicio Mece, el
advenimiento de esta República, sin aguardar a aus "virtudes" o provecho para
los tul:4401es.

Por herencia de su antepasada infausta, la del 73, no será; pues todavía la
maldicen aunad la conocieron: desde
Castelar, uno de gua propios P residen
qUe se encargó de acogotaste a or-tes,
dignidad patriótica, hasta la Historia,
que no recogió de ella filia que desafileros y tropelías.
Y sobre las 'villasdes" de la actual
habría que tasarte los oídos, si en las
actuales fiestas impuestas por sus dingentes tuvieran voz y voto los espadales, E3 decir, la han tenido y la aan
hecho sentir esos maestros ante el Ministerio aue no cobran en haberes ateasacia lo que se derrocha en fiestas;
ese mas de millón y medio de obreros
sin trabajo y sin pan, que no habla
cuando nació la "niña", esas cárceles
abarrotadas, que tampoco entonces se
conoclan, y eio5 tiros y atentados y attacus de gentes mdeseables e impunes, que
no aguardan al aniversario, sino que celabran con salvas y sangro de cada dia
la venida y manda ¡manita' del nuevo
régimen. Para éstos si que ha sido Y
continua siendo "acontecimiento", y
aprovechable...
Balance de víctimas, desastres y anosInalitLades, morales y materiales, en los
tres dfiO3 republicanos que hoy se cumplen. no lo pretendemos. Es más, sin
hipérbole lo afirmamos: no cabrían en
las ocho paginas de este número. Al
primer año, en 1931, lo intentamoe; y
hubo de publicarse la lista en dos o tres
!santeros. No quisimos "hipocondrizar"
ni sumir en desesperación a nuestros lectriresi dea afma más de idéntico balance, si no creciente, ¿que nos darían?
Pero no olvidemos las fatales lineas
directrices del nues- régimen para deducir y aplicernoslo todo. lana voluntad
nacional evidentemente suplantada, las
elecciones municipales del la de abril, le
dia origen absurdo, Y se mantiene, a
pegar del plebiscito en contra de its
noviembre último."
EL DILUVIO
Cal salvar la Repablicat—erides.

"Los actuales dirigentes de la Repúbliea p arecen haberte impuesto la vituperable labor de destruir toda& las
leyes defensivas del régimen. g Que para
ello han de pisotear la Constitución?
Nada les importa. Con tal de (KM loa
adversarios de la República queden satisfechos a toste se allanan, ya que con el
concurso de aquellos pueden mantenerse
por ahora eis el Poder.
El odio concentrado de Lerroux ä lat
izquierdas republicana& que tanta bilis
le hicieron tragar en los primeros railPo! de l a República : la desmedida anís
bician personal de los monederos lerrouxistas, voraces e insaciables catadores de enchufes; el cinismo de 103 que
se fingen republicanos, para tensa rar
impunemente contra el ri girnen: la araacidad de quienes se exhiben hoy como
manifiestos adversarias de la Repúblice
que ayer generosamente lee perdonó la
vida, todo e go es Causa de la situaalast
inestable en que se halla el país y de los
grandes peligros que corren las institta
cisnes republicanas.
Celebramos hoy el tercer aniversario
del advenimiento de la República, ¡Queremos que no se interrumpe esta gloriosa commemoración? ¡Querettaaa que el
régimen republicano ße sostenga firme,
seguro, ¡nconmovible en Esparta?
Pitee apercibitnonos sin Vuelen a la
lucha cantee las enemigos encubiertas,
tantea lag trajea re% del regirm e!. AareIliVerJari:
surememna a aplastarles si queremos im"De equi que no eomprendamea la Pedir que derriben in
República."

SUPRESSIÓ

perill i incomoditat

les del

HERNIES
Els moderne aparella « IIERNIUE", constrults
per operarle
especialitzats
col-tócate per experle herniblegs, eliminen
tot Peri/1
incomoditat sota garantia
Ele "FIERNIUS" nornAs pesen 200
grama i s'ajusten al tos

amb la suavitat d'una peça de vestir, perb retenen l'hernia
mas bé que cap braguer rorrent, perque es fan expressament
per a tada
i redueixen l'hernia fina quasi desaparelxer
Consultes gratis de 10 Fi 1 de 4 a S. Feetine. de 10 e
1

Gabinet Ortopèdic "HERNIUS"
Rambla de Catalunya, 34, primer. Tel. 14341 - BARCELONA
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Les Velles Malalties
de
l'Orina
es
el
guarebren definitivament amb

Jugo de Plantas Boston
Les diverses malalties que deriven de lee vies urinarios eón molt freqüents, molt molestoses, de segadas
Harpa
durada
en la majoria dele caeos perseguelzen l'individu durnnt tota
seva vida, fent neees . äries intervencions
rúrgiques mes d'una vegada. El ARIO OR PLANTAS ~TON evita en
la
mejorie
d'elite
arribar
a
tal
extrem.
En eta catarros aguls
crarnieo a la vei g lga; arenes, mal de pedra orine tèrbols; Inflamarione
agudos j crónIquee,
estrotore de la uretra; blenorregia aguda o crónica; gota militar; inflamació de la prbstata; retenció de l'orina i %tetessitat freql
t nnormill d'orinar; dolor de ronyona I bal g ventre, etc., ele reaultele eón
sorprenenis
ineeperals.
Recomanem atub
lt d'Interts que sigui
el !non. Intereso/set opuse], "Un Pernee* que cura", de
tratnetri grade a gil' el solllei I
Laborales.' Fermseäutle del Dr. VIladet, Censen de Gene, 3011.--Zaroelone.Boston. que
DIPOSITARI PER A 1111PART:A.
CALA, RAMBLA
LIS 11 1.0118, 14. — RAROELONA
Do venda a lotes les bonos farmaciee 1
a
Específica
Pelayo.
Pelavo,
54; Vital-, Laielana, 50; Pelai RubiO, Plaçe
tir Maclh, 17t. — A Madrid: Gityo gn, Arenal, 2. —Valencia:
Farmacia Gemir; Rubió, Plata Mereat; Oorostegui. Plisen
Sarrigosoat Rived Cholla, Dvogueritt. — 13ilbuo: Barnndiaran i Cia.,
Droguería
Sevilla: Francleco Gil, Fartracia del Globo.
.
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L CINEMA
LES ESTRENES
"Ana, la del remolcador"
CapItol

M. G. Al.

Film titulai en anglis "Tugboat Annie', dirigit per Mervyn Le Rot',
Mera 13ye de director artistic i fotografia de Gregg Yolandi el segiirnt repartiment: Annie, 31'arie pres.:fr., Terry, 'Vallare Beery; ."dec, Robert roung:
Patricia, Mcureen O'Sullivan; Severu,
Robertson: Shi fless. l'arman).
Young: Alee infant, Frankie Parro:
Pete. Jack Permick; Sam, Paul Horst.

Una de les coses més dificil, i mes
Compromeses per a un actor és, no hi
ha cap mena de duhre. treballar en primers plans; però no en aquells priniers
plans en qué la cara. o la persona entera amb una actitud o arda un gest completen ¡ intensifiquen el signific g t d'ima
situaci
ó. sin& diriern, en gros pla permanent en qué el gest i la paraula, en
primer tenme, mein i resolguin la situad& Hem vist filme fets tots elle
en primers nlans, un de nntabiliesim per
exemple. "Borderline". Per& en amiest
film cada escena era mes un seguit
d'actituds que el muntatge convertia en
decir+. Aleshores, amIs caree expressives
per les seres !Mies n'hi ha proa. Peris
quan cal dir coses i fer-ne a tret de
clatellada de la camhra, sense del
taller de muntatge i fiant-se només del
décou nag e i del diàleg, cal ésser un
gran actor per reeixir.
I en "Anna la del Remolcador" se
n'han colme, no un. Sitió dos de gran=
aclare. o. més ben dit, s'ha portat al
cinema "Ana la del Remolcador" perqué es tenien a ma els dos grans actnrs.
Fll film i,, dones, un film de Marie
Dressler i Wallace Beere. dos formidables actors de caràcter que han estat
posats en la situació més favorable a
cadascun delle per donar tot el rendíment possible: ella, la dona enérgica i
bona: ell, llame sense voluntat, o més
ben dit, amb una voluntat torçada, derrotat, pera', que al final es redimeix amb
una acció heroica perquè fer una acció
heroica d'un 501 COr) és més fácil que
no pas els petits heroismes del treball
l'abstinència diàries. Aquests dos tipos.
Marie Dressier i Wallace Beery els han
fet i els han fet vegades: pena els fan
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tan lié que no cansen mai i, en aqueas
film ens els donen en primera plana i
amb un dialeg constant i tampoc no
cansen, ans al contrari, admiren.
L'arcument está. dividit en una serie
d'aventures de la propietaria d'un remolcador, que el norta personalment, i el
seu marit, embriac impenitent que no
és més que una nosa. El niatrimoni té
un fin , que arriba a capita de la marina
mercant , carvi era la illusió de la seca
mare. El veritable fill, per& no és el
noi, que és un xicot que s'ha sabut obrir
cami, sind el seu rare , el dèbil, al qual
cal vigilar constantment i renyar continnament, rerd al mateix temps defensa:- davant l'opinió dels altres. Aquest
tener maternal envers un borne fet, Marie Dressler el dóna d'una manera meravellosa i no cal dir la forza q ue dóna
al de l'home derrotat , lamentable, erag ic enmig del ricFctil, Wallace Beery.
Al costat d'aquests dos grans actors.
fiats els altres nn 56n més que ambient
Aixi Rohert Yntine. el fill i especialment Maureen O'Sullivan, la seva promesa. hi donen et contrast de la jovente
Mers-yn La- Roy, no obstant i l'abundor de primers platas, crea, anal) una
fnrca extraordinaria, una atmosfera de
port acreconat, amia els setes sornlle.

seva vida calmosa i els seus incidents
insi g nificants convertits en esdever i mente sensacionals en p oned l rece, de
ende/. :fa hem d ; n que lii ha sena ni gintitat extraordinaria de dialer; peró amh
tot i alad. hi ha latent una quantitat
extraordinaria d'acció, 1 ai g ò . afe g it a
la presén ria dele dos grane odres. fa
nite sin fi'm nue en altres mans — d'artistes i cte dirertor — banda resultat
resat. s inj lsn bn n i un bel l film, pie
d'interés i de vida.
A. FERRAN

LES ESTRENES
DE DILLUNS
"SOY UN VAGABUNDO"
Una producció de Joseph af.
Schenck, distribuida per United Artists, dirigida per Lewis Milestone,
el conegut director rus, autor de "Res
de nou a l'Oest" 1 de "El gran reportatge", ens garanteix la realitza cid del film. Han collaborat en la
part técnica: Richard Day, en la direceló escénica. i Luden Andriot, de
fotògraf. Les cançons i dialens
sicals són de Richard Rodges i Lorenz Hart, L'adaptació cinematogräfica da de S. Ni. Behrrnman, segons
l'obra de Ben Hecht,
Al Jonson ¡ Mande Evans encapcalen el repartiment, en el qual trobern Harry Lagndon, Edgard Conno. i Dorothea Wolbert.
Aquest film s'estrena denla al Kursaal.
"EL HIJO IMPROVISADO"
Un film còmic que s'estrena demä
al Coliseurn, interpretat per Ferrand
Gravey, del qual recordem "Anda, que
te ondulen'', i darrerament betas vist
en un paper secundan en "Yo y la
emperatriz", ¡ Forelle, actriu que
hem vist en diversos vodevils francesos, ¡ que sobresurt principalment en
"L'Opera de quat' Sous", de G. W.
Pabst, i -La dame de che. Aaxim's",
d'Alexander Korda.
Junt amb aquest rum s'estrella "Sobrenatural'', interpretat per Carole
Lo in ba rd.

fOl
kiNATURAL
imoznvorin

CINEMA AMATEUR

Inquietant narració
sobre els misteris
del més enllà

TERCERA SESSIO DEL CONCURS DE LA SECCIÓ DE CINE/AA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
List dol extraordinäriament haver
d'esser crus en les nostres ressenyes
d'aquestes sessions amateurs; hi anern
animats de la més bona voluntat, i ens
plauria en cada iilm poder-ni trobar
mono per fer-ne elogis; no és atad, i
ens en ten carrec. Lompondre un tilm
mitjanarnent passable no és cosa fatal,
perO atnb tot, els nostres productors
amateurs han de tenir l'obligado de saber apreciar alio que és presentable a
un concurs i un ple coneixement del
terreny guanyat pele que tisis ara han
cornear l'arnateurisme cinernatográfic i
abstenir-se quan la sena aportació no
pugui oferir una comparado adient; el
que also no succeeixi parta a perdre
temps a tuthum,
Eis aquesta tercera sessió del Colicúes del Centre Excursionista podem
dir que en general plana aquest detecte.
Lata deis iiims presentats no reuneix les
condicions d'ésser esmentat com una
nova aportada al nostre amateurisme;
la coincidencia del mateix tema en tres
filme fin encara mes densa la tonalitat
grisa del programa.
Un viatge a Italia que ocupa ches
bobines que porten per lema "Canigit"
iniciA la projecciO; en aquest film són
emprades amb excés les panoramiques,
en general les preste de vistes pateixen de vulgaritat. Les seves diniensions
extraordináries perinetrien, no ohstant,
de fer-ne una reducció passable.
"Humos de volcán" es un film, sortosament curt, d'unes vistes del Vesubi
sense cap interés, i rnancat de tota técnica, pertany a aquelles obres que hem
alinda que no sabem per què concorren
a un concurs.
"L'illa de la calma vista per un abjectitt que té pressa" estä imegrat per
una primera part foro notable; algunes
preses de vistes del vaixell i de l'ajena
són tetes amb força traça, i obtinguts

1:tu 111:40
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FERSAIAWGRAVEY
Y'FLO ReLLE ' de diverperipècies
SON DOS FILMS
PARAMOUNT

Un devessall
tides

Avui, darrer dia de
,.
-'
i
.1

CHARLES LAUGHTON
TALLULAH !ANIMAD
• • GARY COOPER
•
,

ENTRE 1A ESPADA ' '
Y LA PARED

"Un film que conquista el
Iloc d'honor per al cinema
francés."
1"5.0 vang uardia'', t 4-4-1534.1
AUKIM/

RAI IN U PIARIEGICXY

CARIONACI
OIRIJIAA
••n

MERE CO(0,11319

tfon`kLIERES,
RJCIEN BAROJK

El millor elog¡ el fa la
critica
M'Uf AL

METROPOL

Preus dies feiners, 2'75
Sessió numerada festins,
4'40 Mes,
bons resultats, Es un film de bon
"Records de viatge", un altre viatge
a Italia fet amb el niateix itinerari que
el primer, perb amb més encert cinematogràfic, amb tot i que pateix d'una gran desigualtat, d'entre els films
passats en aquesta sessió, en aquest tema de viatge, fou, sens dubte, el millor.
Vingué després un altre film, també
de turisme. titulat "Vacances d'estiu",
compost d'una serie de retalls inaproUtables. No es pot arribar a comprendre la gosadia del sen autor en enviar
aquesta obra al concurs.
Totes les teulades d'Alcalà d'Henares, les torres d'esglésies i "colegialas",
claustres i lapides agafats ansb vaivens
de cineista neäiit, illustrat tot amb retols enciclopedics, formen aquest film
pendant d'aquell "Zamora" projectat a
la primera sessió, pena en un grau in-

Per tant, d'aquest tema queden deserts els premis Guillem Puig, César
Vicente, Delfos i Odeon, i sola es
concedeix el premi "La Voz de su
Amo".
Vista l'admirable actuació dele dos
protagonistes del film "El vi", el inrat acordä concedir una medalla a
, da un d'ells, aixf com una altra al
film "Rosselló", ,ier la rernarcable
puntuació obtinguda; aquest film es
de la Cinemateca del "Fornent de lee
Arts Decoratives" i realitzat per Joan

1 Tívoli 1 LA MUSIC
Orquestra Pau Casals

oult
etkwi

Roig.
Hart format part del Jurat d'aquest
primers concurs de l'Associació de
Cinema Amateur els següents se-

AUN BARCENA

Primer concert de primavera
F

Amb actuacions personals

nyors: Maria de la Llum Morales,
J. Cortés i Vidal, Angel Ferran.
J. '51 Perra-. Sebastià Gasch, Cades
Gallard, Xavier Güell, Enric Lluelles,
Jaume Marco, Jaurne Mercader, Manuel Moragues i Josep Sala. Ha actuat de secretad Joan Serra.
L'Associació de Cinema Amateur
fa púhlic el seu agraiment al jurat
per la seva tasca, felicita els amanyadors i anneix a tris eis participante
la seva collaboració
Aviat enmençaran les sessions públiques d'aquest concurs.

de

CATALNA BARCENA
en les sessions de

3'30 1 6 tarda 1 10 fit
NOTA: Aquesta pel.lícula
no es projectara a cap trnes
local de Barcelona fins la
temporada vinent.
pellicola degudament seleccionats i
presentats amb el titol de "Aviona-

das".
Aquest film es projecta en el programa d'estrena del Capitol.

COMPLEMENTS
DE PROGRAMA

Donaid Francis Tovey, compositor
i pianista
L'Orquestra Pau Casals ha començat
la seva serie de concerts, que cada any
per aquest temps (lana la nota mes brillant de la nostra vida musical.
En la primera sessió, cl programa de
la grial era ben atraient, collaborà amb
la nostra orquestra un notable artista
que el palie barceloní havia ja tingut
ocasió d'aplaudir ja alguns anys: el compositor i pianista anglès Donald Fraude Tovey, que arnb la seva primera actuació, també amb l' Orque s t ra P au Ca sale, ens baria deixat les millors impressions. Aquesta regada el mestre
Casals inclogué en el programa una de
les més importants obres de l'esmentat
compositor: el seu "Concerto" en la
majar, per a piano j orquestra, la part
de solista del qual fon executada gel
pretil autor.
Donald Francis Tovey és un músic
eminent, al qual potser hom no ha fet
encara justicia. Mai com ara els artistes no havien tingut tanta necessitat de
compartir les loores de treball a la seva
cambra, les hores de creació, amb lee
que cal dedicar a fer el propi reciam,
a IlUitar per fer-se conèixer i fine a
intrigar sense escrúpols per tal d'ascendir a lince visibles ¡ importante. Tovey
no és dels que slagin rendir a aquesta
necessitat. Massa pur i massa digne per
consentir a "treballar-se" la notorietat
a cercar-la per altres camins que no
fossin els que els méries de les prUpies
obres li obrissin. ha trehallat quietament,
ha produit obres i mis obres apartat
dels cenacles i dels medis on es Iluita
feroçznent per la fama, ha realitzat amb
rondó exemplar la seva tasca de pedagog a la Universitat d'Edimburg, i
ha esperat sense inquietar-se, amb una
ilema olímpica de bon anglès, que un
dia o un altre hom mires amb atenció
les seves obres.
El mestre Casals haurà estat dele primers a adonar-se dele tnereixements
d'aquest artista. El mestre Casals sabia
que quan Tovey tenia només divuit
anys el gran Joachim havia dit, parlant
d'ell: "cm fa por discutir sobre música
amb aquest minyó", i amh el nobilissim
desig de contribuir a situar-lo en el lloc
que Ii pertany cha imposat la tasca dc
ier coneixer les seres obres, tasca que
podrá tenir ara una base excepcional.
puix que Tovey ha dedicat al nostre
gran artista un "Concerto" per a viobuce.
El "Concerto" per a piano i orquestra que ara hem pague escoltar és una

"JUGANDO CON EL FUEGO"
Un film dirigit per Der
Sord, pertanyent a la producció
d'Hal Roach, que podent considerar
especialitzada en films cómics de curt
Per al dimecres vinent, en el marnetratge.
nid de Madrid que arriba al haixador
Una parella de cómics, que recor- del Passeig de Gracia a les o'20, s'aden Stan Laurel i Oliver Hartly, es nuncia l'arribada ele Catalina Barcedediquen a fer disbarats i a malme- na, figura cinematográfica, acompanyatre coses tal com acostuma a suc- da del seu director, senyor Gregorio
ccir en aquests filens , Un taxi és Martínez Sierra.
completament destrocat, trets, caiguLa seva arribada a Barcelona, que
des. etc... Einalment. els interprets no coincideix ami, la celebració de les festenen altra solució que llançar-se des tes de primavera barcelcnines, té per
ferinr.
d'un deis últims pisos d'un gratacels ohjecte assistir a l'estrena de la seca
El sedan aniversari d'una nena e sca- al marren; d'altra manera, trabar laca. darrera pegicula, "La ciudad de carpada de la prnpaganda d'algun producte bament d'aouesta pellicula no hauria tón", la qual, com és sabut, s'estrenaper a infants és el motiu del film an- estar cosa fácil,
ca el dit dia al Tivoli. Ens trobern dapies "Her second birthday", un famivant la primera pegicula d'aquesta anliar ple de l'encis que lí comunica la pe"AVIONADAS"
triu que no seta basada en una obra
tita actriu agafada amh tota la pacienLlegim el norn de Jack Cummings teatral. "La ciudad de cartón" ha estat
cia mir el cas requereix. En aquesta
cona a director d'aquest film, la majos escrita especialment per al cinema pel
cinta hi ha un intent de film de ni- part
del qual eón números coreogra- senvor Gregorio Martínez Sierra. DeIris aniones realitzat arnb les joguines que föra d'un lamina valor si l'au- fies de revista. Precisarnent, i això mes, contribueixen a l'esplendor de l'esens permetem d'assegurar-ho, són els deveniment les actuacions personale de
t or hagués fingen cura de fer-lo
moure amb motees mis imatges; ara mateixos que raen velare en Volan- Catalina Barcena que han estat anundo voy" , una rellícula de la temporano passa d'ésser un intent.
da paseada, ami', Jimmy Durante i ciarles per a després de les projeccions
Finalment es projectà "Noves opera- Pat O'Brien; els veiem en aquests de "La ciudad de cartón".
clans". Es tracta d'una pellícula dope racions quirúrgiques feta , ten is natural, amb el propósia dr fer una anonadó en el terreny de la ciencia médica,
no pas en el camp cinematografié.
Aquests films, estant bé de fotografia,
condició mínima dc tota obra cinematográfica, ja ha tenen tot: per tant no
veiem el tele significat dins un concurs.
n1111011111•11111•3111
luan CO hi ha un tema exclusm per a
ells, en el (mal s'hauria de tenir preDEMA,
DILLUNS,
presentació del famós estel
eent per un jaral competent el seu valor científic. Dintre aquestes norme.
d'interès particular, "Naves operacions"
creiem que ha désser un boa film; ciLICEU
nernato g,raficament no entenem el Per
qué alguns trastos siguin tirats a 'mil
imatge' havent-hi 11 .1m suficient.
Sembla que la próxima sessió ofereix
Festival Basco-Català
més varietat de programa. Tant de bo
mes
que la nostra tasca pugui esser
Abir a la tarda se celebra al Liceo,
agradable que en aquestes dues darreamb gran brillantor, Vanunciat fesres.
tival de gennanor basco-catalä, en el
qual prengueren part la Banda Municipal de Barcelona, VOrieó Catalä
i l'Orfeó Euzko Abesbatza. de DoCopa Associació de Cinema Amateur al millar iilm del Concurs. Guanästia. La sala. animadissima, °feria
nvador: "Laie Barcino", d'Eusebi
un bell aspeete, i en totes les caces
Ferrer 1 Borrell.
espurnejava l'entusiasme. La Banda
luss. toas
El Jurat declar â deserts els eeMunicipal. dirigida pel mestre Lamoglients premis: Copa de la Secció de
te de Grignon, obtingué un gran mit
Es el pobre escriptor mi l'altiu aristócrata? Ni les dones
Cinema del Centre Excursionista de
interpretant la pantomina de "Las
que l'estimen poden respondre nquesta pregunta.
Go londrina s" (Usandiraga.), "La
Catalunya al millar film de muntatge
i ritme, per considerar que cap no
Un film intrigan' i emotiu eta el qual RONALD COLMAN
Verge catalana'', sardana de J. M.
n'és mereixedor.
Rueca, que fou ovacionada llargaefectua una doble caracterització
ment; "Preludis bascos", del P. DoCopa LA PUBLICITAT al millar
ProduceM
Samuel
Goldwyn
dels Artistas Associats
n'Ostia. i "Ramuntcho", obertura sofilm que glossi "El l no i el dolent de
Barcelona" , degut al fet de no barerbre temes bascas, de riente'. A conse presentat cap film en aquest terna,
tinuad& tonen executats Phinine de la
que tantes possibilitats olerla als
República. "Els Senadors"
a m al crics.
base, que el plíblic escolta a peu dret
i aplaudi calorosament. Foren tamhe
Igualment la Copa Sabat al millar
ovacionats en aquest moment l'Honofilm curt ha estat declarada deserta,
rable President senyor Companys, els
perque cap deis films presentats no
consellers senyors Ventura Gassol i
en treu el rendiment possible.
DEMA,
DILLUNS:
Reaparició
de
Marti Esteve i de BarceEI Jttrat ha considerat que no ha
lona, senyor Pi i Sunyer, que assisestat interpretat pels concursants l'estien al concert.
perit de la convocatòria del concurs
La segona part del programa l'omen el grup de "Films curts, ¡Ilustrapli Catalá, dirigir pel mestre
ció cinematogràfica d'un disc de foMillet, que interpretà "El cact de la
nògraf", Ele concursants d'aquest
senyera"; una selecció de cançons
tema, en Ilur majoria, han cercat una
populars catalanes: "La Mare de
música adaptable a unes imatges ja
.EN
Den". de Niceilau: "Process ä a munfetes, i no han anat a cercar la instanya". de Vives; la sardana " Empirad(' d'una música determinada.
ponla i Rosselló", de Morera, i "Ele
Segadors"; totes aquestes composiio1111111111111111111111111119111111111119101111111111111111111111ho,
don. meravellosament executades per
l'Orfeó, fiaren rehudes amb grans
ovacions, que esclataren particularment abrandades després del nostre

D'UN FILM A L'ALTRE
4.

Catalunya

LA MASCARA
D IE L OTRO

e

Kursaal

important composició, de concepció az.
biciosa i realitzada amb una gran sz,
blesa. Si les altres obres que eacan
no coneixem d'aquest músic no fan zu
tiiicar la nostra impressió. el situare
entre els postromintics. En el ariete
tengas les idees prenen gran volada ¡
desenrotllades amb amplitud i amb
traça de músic que coneix a fans
els recursos de la técnica. El seg
ternps és un poètic iäleg entre el piar
i l'orquestra, pie dencis i que suggerea
el mis dote ensomni amb les sonorihti
dolces i delicadissimes que hi domin
El temps final, que pren la forma
"Rondó", es caracteritza pels seus
mes vigorosos i és construit amb be
fantasia dins la norma formal imposa
Tant l'orquestra com el piano són
viament tractats, i tot en aquesta
dóna fe de la salida preparació, culr
i qualitats eminents del seo autor.
palie l'acolli amb entusiasme i
nä l'autor amb la mis gran simpatia.
En el mateix programa figuraven it
Vuitena Simfonia de Beethoven, de S
qual el mestre Casals en oferi una is•
terpretació plena de vida i meravellosb
ment expressiva; la magnifica "Past)
ral" de Carreta, que es fa escoltar sen.
pre a:1lb goig renovat, i el Ve Comer
brandenburgm 5, de J. S. Bach, per
clavicèmbal, flauta, violí i orquestra
corda. D. F. Tovey (piano), E. Gis.
tacas (flauta) i E. Toldri (violi)
carregaren de les parts concertants
ens feren admirar una interpretació jet.
tissima de carácter i d'expressió, i t
conjunt, sota la batuta del mestre
Sals, foll una vertió d'alta qualitat,
expressió de noble i serena bellesa, gr.
portä al punt mes alt l'entusiasme
l'auditori. Abans de començar la terne
part d'aquest donnert, fou anuncian
públic que la Comissió de govern
l'Ajuntarnent de Barcelona havia
els acords d'oferir al mestre Pau
la Medalla de la Ciutat, de nometr.L.,
fill adoptiu de Barcelona i de dona el
sen nom a un dels carrers de la nata
clutat La nova provoca una Orada de
lirant que tots els assistents reteren
peu dret al mestre Casals, expressr;
així la mis fervorosa adhesió i la sztisfacció mis viva per aquest homega..
ge, que hom considera oportuníssint
del tot just. Així la primera seso
d'aquesta primavera ens ha deixat
pressions que haurem de recordar J..
vint antb íntima complaença.
a. S.

es mostrà ben sensible a les bellesu
d'aquesta música, al fons de la quó
cont en •-• música popular nostra
la de tots els pobles consciente
T'anima pròpia, bateguen un esperd
una idealitat i unes asniradons
hom no pot percebre cense ernocti
L • Orfea Euzko Abeshatza acaba e
seu concert amh l'Himne Naciera!
Base (Euzko abeudaren erezerkipe
que fin desbordar l'entusiasme de
Una festa , en resum. magnifits
d'alta qualitat artistica i plena de
fervor que deia eloqüentment els ser
timents fraternals del públic hato
lani envers aquest exemplar i
P ,h 1C bas e, nue amb passa ferina
amb indomable voluntat avanga e
neronat per un ideal que fatalree
ha d'acnmplir-se. Afegim. dcmcs. e
altre ben cordial "Gota Enzkadi":1
rimas que ressonaren ahir al Ver,

NOTICIARI

.ASSOCIACIO OBRERA DE CON'
CERTS. ATENEU POLYTECI-Ptit
CUM. — Ha quedat ultimat el prder,t
ma general de les aclicions MUSiCal5
tindran lloc a l'estatce d'a q uestes dad
entitats. Alt de Sant Pene, 27, pral., e
la direcció del Mestre Enric Reig
amh la coliaboració de notables antut
Es el següent:
t.—Música xinesa. india i re,4
Cants liebraics i cants gresrdans . Ce
v,r1 g de trobadors.
2.—Cancone amateiries i de eorttel
dels seeles XIV i XV. Madrigals
segle XVI.
.1—Sonates i concerts de Corelli.
vai i J. S. Bach. Pece, per a ciaren
de Luilv. Couperin, Scarlatti, Rama)
4.—Quartets de corda. de Mozart
(11,is tren a ta;ano, de afees
L'Orfeó Enzko Abestatza de DoReethnven. Chonin . tieder. de Schuber
nöstia, dirigit pet mestre Gabriel
e•-hunrinn. Brahme, Wolf.
Olaizola, comengiu el seu cancere amb
5.—Ohres ile Debuesy, Cvril Sentt. D
"El Cata de la senyera". de Millet,
arnh FA adge Evans, Frank facrgan i Hang Lagton
Sitie. Milband. Mnrnpo- u. Pnidenr -ret.
delicada finesa que el públic agrai
Per a l'as s istencia a aqueste s a
Urt filio en el qua! Al Jolson, que iiiletruel,, Al primer
ainb calorosissims aplaudiments, i a done, que seran
donades cala
"talkie", presenta im not mire tal: el "diàleg ritmat''
continuació ens feu escoltar un matales den del veto-e, carente la nrimeut
niiic programa de música basca. Hi nue 110 sera el climeeree. dia iS. cd
Producció UNITED ARTISTS
figuraren c n neposicions de Josep
inscrincift a la Secretaria d'e;
1 el film pa dial en espanyol
Olaizola, J. M. l i garte, Jesús Guridi, orivia
(finen
'le lee diles entitats , tate el,
J. Iruretagoyena i P. Sorozabal, te- de 7 a e del vespre. Teléfon dies
25o5n.
tes rnolt interessants i plenes de sabor. L'Orfló base lo admirablement
disciplina% ben equilibrat i tormat
per J. Illartinez Casado i Amparo Arozamena
note
conscieneinsament Les vell5 n'ei es- No podem publicar les
Una ernocionanl produerió de Industrial ClnematografIca
nleturdes i hin timbrarles i la sano- p regades que no vinguin ('
Dis t ribuida pele Artistes Azsociats
r . tat to t h o r, excellent i
bella entes
i amb
T-ies les interiiretac , ons !aP4 644+644 644414+6444+11+64.6 444444+6444 34111.44144444444 ren admirables d'expressió, i el públic timbre o signatura conegui
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LA PUIRLICITAT

"Ditiminge, .15 ifhbril de

GR ANO
Fisica, Geogralia i Mistória, Gramática catalana i Dibuix.
Tercer cursi Algebra. Mecanografia, Quimica, Drets i Lleis socials
Dibuix.
Per a la Secció de contramestres
es disposa d'utillatge complet, propietat del Municipi. Així com també
de totes les altres assignatures que
es ClIrSell en l'esmentat centre d'ensenyarnent.
Habilitació d'estatge adequat per a
l'Escola Municipal de Música i aug-

Dotació de material pedagógic per
diferents graus d'ensenyament.
I finaltnent, s'esta treballant en
l'actualitat en la transformació del
que fins aval fon presó preventiva en
Museu de Granollers i del Valles
Oriental.
ASSISTENCIA SOCIAL

SASTRERIA

•

SIT JES

Plaça de la República, 27 -- Telèfon 92
GRANOLLERS

Empedrar del carrer de Pi i Margall. Ferm especial del carrer de
Maspons. Empedrat del carrer del
Portalet. Empedrar del carrer d'En
Sastre. Reparació amh Torera empedrada del carrer de Minetes i coastrucei6 de passos empedrats en la
inmensa majoria de cruilles.

ment de la plantilla del professorat
d'aquesta escola.
Creació d'un parrulari a l'edifici
anex a la Biblioteca pública de la
Getteraiitat de Catalunya.
Augment d'una secció a la Graduada de noies.

1

GRANOLLERS

bulars que permetin les consignacic
del pressupost vigent.
Les obres que slan vingut
tuant. i les projectade s , estan dorar
i acabaran de donar, tal vegada
rnateix aspecte que de ciutat itnx
tant ja te ara, però aquestes
que, adhuc profunditzant les nett
sitats de la vida colectiva d'una e
tat com aquesta, trobin tot
elles compreses.

ENERGIA ELECTRICA
DE CATALUNYA
-a cs.: ' 5í:4

#34'

Joc mirador
acabat or vell

TELEFONS: Fabrica, 204 R . - Particular, 204 X.

DE, LA CASA

FILLS DE TOMAS PUYOL
Colliters, Fabricants
i Exportadors d'Olis d'Oliva
Ramaders

Avinguda 14 d'Abril, 2 i 4
Telefon 223

GRANOLLERS

CASA BARNET
FABRICA D'ANISATS
I LICORS

Panys fins de llautó
polit i niquelat

e. a

tra,£neD,

o-un••
•

•

;

•
Ir.,

,

tal

IS o u enHu.

.61-- ,in)

ei

un .guenlneuermuJvc.
.uu•uu qu'u J effeloefbenceí gol

s'ab

• .I.,d..to••cc, ,ta ee.Kte .
44pertanelt, •
05" ..1 ,1enees.e
'
‘.eit...i.les

€44+44444444+.44.44.444+44.. FABRICA DE
ALBERT PUYOL REBE

ARTESA DE LLEIDA
Urgell ( Espanya)

FABRICA D'ANISATS I LICORS
Especialitat: ANIS PICAROL
Placa de Maluquer i Salvador, 25 - Telefon 75
GRANOLLERS

GRANOLLERS

ADQUISICIO, CONSTRUCCIO I PERMUTA DE BENS
d'aquesta ciutat, per a la construcció IMMOBLES
—avui acabant-se—d'un pavelló d'infecciosos en terrenys pertanyents a
Adquisició de l'edifici i l'aigua proaquella institució.
pietat d'aquest anex a l'Escorxador
municipal i caserna de bombers.
POLICIA URBANA
Construcció d'un edifici de tres planI DE SEGURETAT
Installació de faroles d'enllumenat tes a continuació del casal de l'Ajuntainent, per ésser utilitzat per a dependencies municipals. Permuta de
terrenys propietat del Municipi amb
altres propietat de la Companyia de
Ferrocarrils M. S. A.
Tallers
Les minores a realitzar són /imites
Electro-Mecimics
encara, i per cert de forca envergadura. Entre les que figuren per reaCasa fundada on 1003

SILVERI
B O TEY

Francesc Ventura

Despatx: Prim, 99

litzar en el curs de l'actual exercici
lti ha: la construcció d'un grup escolar de ruit graus; altres dos de parvularis; la pavimentació de la plaça
del Mercal, jora de la porxada: la de
la calcada d'aquesta mateixa placa, 1
de la de les 011es: la construcció
102 metres de collectora general a
continuació de la ja construida, i altres clavegueres subcollectores i tu-

Tros de collectora general de clave gueres en construcció avui ja acabada

GRANOLLERS

Fàbrica: Corre., 98

Pavelló d'infecciosos a punt dése er at.abar. Al fons, l'Hospita.-Asil

PAVIMENTACIO DE
CARRERS

Francesc Balet

Delfí Sirvent

públic a la plaga de Verdaguer i continuació del carrer d'En Prim, fins
a la casa denominada Can Santpere,
de l'Avinguda del 14 d'Abril. Installació també de focus elèctrics al bell
tnig de l'Avinguda de Francesc Macla.
Dotació al Cos de hombers del material necessari per a extinció
cendis i cstris de salvament.

Construcció i reconstrucció de voravies als carrers de Barcelona, Portalet, Princep, Minetes, Vinyantata
1 4 d'Abril i tants d'altres que faria
Ilarga la Ilista.
Urbanitzaciet de la plaça de Mossin Jacint Verdaguer. Enderrocament de dues cases per cornil/nació
de) carrer de Minetes. Enderrocament d'altres cases al passeig de la
Muntanya. Dotació de passos d'enllac amb la carretera de Barcelona a
Ribes i els carrers d'Enric Granados
i Pau Claris.

FABRICA DE TEIXITS
Especialitat en Camiseria

FABRICA DE LLEIXIUS

E

Propulsió eficaç, d'acord a:1lb la
Junta del Patronat tIc l'Hospital-Asil URBANITZACIO

ron grup escolar en projecte, que acta 111p.,r¡at al carrer del Doctor
Torres i Bages
La vida administrativa daquesta CULTURA
ciutat ha estat portada des de l'advenir/lene de la República sense "trucs
Transformació de l'Escola Municide galeria", perei amb constancia i pal de segona ensenyança en Institut
continuitat s'han portat a cap un se- Elemental de segona ensenyança, ofiguit d'obres d'embellirnent millora cial.
de serveis dignes del major elogi. VeCreació de l'Escola Municipal de
gin-se si no d'una manera lleugera 13 Comerç, en la qual es donen, ultra
Ilista d'aquestes:
Ira ensenyances de comerç pràctic o lliure, com loficial, els ensenyaSANITAT
ments de grau preparatori. Havent-se
donat gran impuls a l'Escola MuniConstrucció de clavegueres al car- cipal del Treball, mantinguda per
rer de Minetes. Corre, Barcelona, l'Ajnntament de Granollers i subvenS. Rossinvol, Màrtirs de Jaca. conti- cionada per la Generalitat de Catalunuació de la de Tarafa j Collectora nya, en la qual es donen les següents
general.
classes:
Dotació de desguassos daigfies pluSecció pre-aprenentatge.
vials al carrer de Pi l Margall.
Estudis hasics. — Primer curs: NoDotació d'aparells moderns per a cions de Gramática, de Ciències, de
l'anàlisi de carns destinades a con- Gramática catalana i de Dibuix.
sum.
Segon curs: Aritmética, Geografia,

toll
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TEIXITS NOVETAT

Barda, Mart! i Mercd 2
Societat Limitada
Carrer del Bruc,

Telèfon 12525

BARCELON

FABRICA DE TEIXITS NOVETAT

Martinez- GU
S. en C.
Méndez Núñez, 12 -- Telèfon 17295

BARCELON

PASCUAL MORENO

(Patént 11G352)

Ezr

Successor d'Andreu Cros
VINS I XAMPANYS
DE TOTES FAENES

Oaratge Baulenas

FebrIca: Carrer de Sana, 5 I 7

Despatx: Maluguer 1 Salvador, 17

AUTOMOBILS 1 CARROSSERIES

Jocs Mirador com-

Prim, 174 -- GRANOLLERS Telèfon 86

plets per a portes

GRANOLLERS

Coolileria 1

831) "La

Palma

LLUÍS TIRVIÖ
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LES COMARQUES CATALANES
LLEIDA
Les festes de l'aniversari de la República :: Conferència :: Visites
Concurs hipic
Lleida, 14. — Amb molt esplendor
ha estat celebrat l'aniversari de la
h.epública. Al migdia hi ha hagut un
oncert a la placa de la Paiieria, traove; valencianes I parada lailitar
Rambla d'Aragó, la qual, per cert,
ha estat presenciada per molt de P ti
-blicpersauto.Dn
desfilada han evolucionat dues avionetes civils.
A la tarda, al camp d'esports, s'ha
celebrat una bailada de sardanes. Després abs efectuat un repartiment de
berenars als nens asilats i als alurnnes de les escoles.
Els edificis oficials, els de les entitats i molts de particulars estan guarnits amb banderes, domassos i illuminats esplèndidament.
—Aquesta nit donara una conferencia a la Joventut Republicana el con¡tener de Treball de la Generalitat, se-

n; or Martí Barrera.
—Tal con' Tarem anunciar, aquest
niigdia han arribat uns elements de la
Secció Arqueològica del Centre Excursionista de Catalunya. Acompanyats dels socis de les entitats excursionistes dad, han visitat la Seit Nora
i el Mnseu diocesi. Demà visitaran
la Seu Vella acompanyats del senyor
Martínez Vallespir, gran coneixedor
del meravellOs monument.
—Denla, al canip escolar se celebrara un concurs hipic. — C.

TARRAGONA
Les festes per l'aniversari de la proclamació de la República :: Míting
Arribada de Marcell Domingo i de
Claudi Ametlla
Varia
Tarragona, 14. — Amb motiu de l'aniversari de la proclantació de la República s'han celebrat les testes que
estaven anunciades amb molt d'esplendor. S'ha efectuat una parada militar a l'Avinguda del 14 d'abril. Les
tropes han desfilar en columna ello-

nor davant de les a Marital s , les quals
ocuparen unes tribunes que han estat
aixecades davant dc l'edifici de la Comissaria d'Ordre Públk. Mi ha assistit una gran gentada.
Als soldats els ha estat scrvit uit
àpat extraordinari.
—A les onze del matí s'lla celebrar
l'acre d'afirmació catalanista repúblicana, al qual ha assistit també molt de
públic.
—A l'Institut s'ha celebrat una setliada, en la qual han pres part els escolars, i el catedratic senyor Verges
ha dissertat sobre el tema "L'obra de
la República . . El director de
senyor Feliu, la dissertat igualment sobre el tema segitent: "Que
es la Repählii a i el Govern republica".
—A les cinc de la tarda han sortit
els gegants i nans i els xiquets de
Tarragona. A les vuit alta engegat
una traca a la placa de la República.
—Amb moral de celebrar-se la lira
notat una grossa afluencia de forasters i de turistes. La majoria deis
hotels són plens.
—Al vespre ha arribar l'ex-minrs-

Irr d'Agricultura senyor Marcelli Do ,
mingo, el qual ha de prendre part en
un acte politic a Riudecarn es.
—Ha estat tanda,: a Tarragona, per
tal de prendre part cn un miting, lesgovernador de Girona i de Barcelona
senyor Claudi Atoe Ila.
—Aquesta tarda sla celebra t un
partit de futbol. Ha jugat el Júpiter
contra el Gininästic. ha resultat vencedor el darrer per cinc gols a zero.
—Dentä, per tal de prendre part en
lec curses a peu que se celebraran a
Barcelona, sortiran cap a la capital
els corredors Salt, Soler i Ferrer, els
quals porten la representació dei Club
trannastic.
—A conseqüència d'un fals viratge
ha topat contra un arbre cl camió número 54713, de la matricula :le Barcelona. El sen set: conductor, Enid,
l'aliregat, ha resultat ferit al braç es.
querre.
—lia ingressat a l'Hospital Jannie
Rerie, el qual Ita estat atropella( per
un cotxe de la matrícula de Barcelona núm. 48479.
—Per tal d'assistir a l'obertura de

l'exposició de turisme que s'inaugura- i les handeres de Catalunya i de la
ra denlä al soterrara de la placa de República.
Catalunya, ha sortit lalcalde laques Diverses cohles de sardanes hast
la ciutat, senyor Pere Lioret. —'C.
donat aquest mati i aques.a tarda selectes audicions.
GIRONA
El comissari d'ordre rúblic, sera or
Pruners, s'ha trastladat aquest migdia
Les festes per l'aniversari de la Re- st Eigneres per tal d'assistir al banquet
pública :: Un individu s'emporta unes qae celebraren les antoritats en aquenoies
Vària
lla població.
Girona, la. — Aviii, anth inotin de
El comen; Ita tancat les seres porla comniemoraciú del tercer aniversari de la República catalana. ha onejat tes a minera hora de la tarda, puix
que
a pesar dc la iestivitat del rEa
la batidera barrada al baleó del l'os'ha celebrar, com de costum, el merment Catalanista Republicà.
cas setmanal.
—Slan celebrat diverso, actes. en—1, tia Tema d'Essa (Franca) ha
tre el: n tuals destaca la parada mili- deminciat a la guardia civil de la frontar que ha estat molt brillant. Ha tut. tera que en ocasió de trobar-se la sera
gut lloc al passeig de la Heve,,a,
ölt., Erancesca Stutycr,
setze anys,
a›sistencia de totes les autoritats ci- passant unes dies a casa de
d'una germa_
vils, militars i eclesiàstiques.
na de la denunciara, juntament amb
Una vegada resiLitades les tropes des noies mes, amigues de Fruncesles autoritats slan traslladat al
ca, es presenta a la casa un jove trande l'A i nntament , des d'on han presences anomenat l'ere Savols. de vint-icial la t'estilad.
un anvs, vei de Moreilles (Eral/cal,
Durant la revista sita guarda t
juntament ami, dos arnics seus, i amb
minut de silenci per als morts en cani. el pretext d'acompanyar les noies
palta.
Banyoles se les endugué, sense que,
Per primera regada ha onejat a ta- a pesar d'haver transcorregut dotze
les les casernes de la guardia civil dies. hagin sabut res de les dites noies.
la bandrii., 1.a • innal al costat de 13
La guàrdia civil contenga les seves
de la República.
recerques, les quals donaren per reA tots els edificis públics i a alguns sultar trobar el parador del ¡ove Pede particulars s'han posat dontassos re Sayols, que harta estar detingut

mentrestant per forres de carr.i.
al quilimietre 75o de la catre:: .
Madrid a França, a les quai,
arribar també la denúncia.
El detingut confessà que,
lent arnb dos amics, ano:nena:, 2
toni Eleisen i Enric Shauffe
endut les dites noies, ami, el prete
d'acompanyar-les a Banyoles,
Barcelona, on passaren la nit en
hotel de la ciutat, i al dia següent
trasladaren a Mataró, on les de yi
•

-renacsd'uptn.
Iles.
disív
El tletingut ha estar posar a
sició del jutjat de la Junquera.
La noia Francesca i les seres an;,
cues no haa tornat encara als se'
dcanicilis.
—Aquesta tarda el noi d'un any
rnig Fra y/ceo: Torrent, ' •
va al pati de casa seva, del barst
Pont Major. m'un. 37, ha cattent al 55
i ha rnort ofegat.
—Aquesta tarda s'ha celebrar l'a.
nunciat partir de futbol entre el
rana E. C. i el
i I a guar19.`
el primer, per dos gol: a zero.
Ire, senyor Mallorqui, ha arbitrar
- artit and, uaa
¡a parcia:ad
a favor del nostre equip.
—Denla jagara l'eTtip local corte
cl Casal d'Esports de Sant FC32
Guixols. — C.
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Anglaterra i la S. de N.

Jueus erranis
A u st e n Chamber- i professionals
lain creu que el
de l'exili

El tercer aniversa- Els paisos neutrals han seu país no ha
Es tenen noticies que les forces ri de la República elaborat el memoràndum d'acceptar l'isolament
colombianes han envait pan del a l'Estranger
sobre el desarmament
Baldwin espera arribar
a una convenció
territori d'Equaclor
Sud-Amèrica

en armes

Colinnhia anuncia que no accepta una
priwcoea en el mandat de Leticia
a.na. 14. - Nottaes de l'Alt Pus.u-ayo dines que les torees colombianes
envait pan del territcri de rEquaaes tropes equatariaties del cantó
-aafierte han estat enviades anta
i:-reacia per recuperar la dita poColitimbia no accapta una
prórroga rl mandat da
Leticia
Ginebra. /4. - E:s delega:s de Coi,:,rribia. senyors Santos i Nieto Caba_ han dirigit al secretara general Je
. de N. una comunicarle} aiirmant
a el Gavera del seu país no Pot a eMandat
aiptar cap prórroga del
aitiiat per la S. de N. a una Coros er mantenir en nom del Govera
C ,•. :ämbia radministració del territoti
,a . :ambiä. de Leticia.
El Govern de Bogotä &sitia que el
Comitè consultiu informi la Comissió
que està carnpletament cracord en qui
aquesta litera al terme del alanclat, el
ierritort que administra a les forres colambianes, la qual cosa representa la
elena sobirania de Colombia sobre cl
territori.
Aquest Goteen desitja també que la
cessió de Poders s'efectui per miaja
d'una acta redactada solemnement i que
es donin instruccions a la Comissió percae solliciti del Govern de Colòmbia
reates que hauran de garantir l'ordre
leg al després de la sortida de la Cornissió.
La nota acaba insistint en qui el Gavera colombià de Leticia ha de tenir
ceca imaortäncia. tense que aixa signifiqui amenaça per als paisos velos.
La posició deis EE. UU.
Washington. 14. - El Govern de
:a Casa Blanca ha enviatinstruccions
a:s seas representants diplomàtics a
Bogotä, Lima i Rio perquè el tinguin
al corrent del desenrotnament dels esdeveniments de Leticia.
Aquestes instruccions oheeixen al
aer que el Govern colombiä ha con--i-tat 24 aviador americans corn a
aiietors per a :a seva escola d'aviac i ••
Fa • aa de les sospites que poguesd'una possible intermedia, Estats Units en la qüestió
7 ---calombiana. el Govern de
Washington comunica oficialment que

desaprova qualsevulla ternptativa feta
per ciatadatis nord-antericans per unirse a lores actuales d'un país estranger.
El Perú declina les conseqüències
Lima, t4. Els representants diplomätics al Perú de l'Argentina, taraguai, Xile i Brasil han rebut la notificació del ministre d'Afers Estrangers yergue adverteixin nurs governs
que en el cas que Colóinbia recuperi
la ciutat de Leticia en expirar el mandat de la S. de N. en aquell territori,
el Gavera del Perú declina les conseqüe.ncies i la responsabilitat del que
pugui oceirrer per lacte d'aquel!.
L'Uruguai mobilitza
Rio lane:rci. ny. - Xaticies rehadcs
de Por-to Alegre diuen que les autos

rirats de l'Uruguai han convertit Artigas en una rentable fortalesa militar, que es troba g uard ada Per 600
soldats i 150 policies, i disposen, de
mas a més. de tres aeroplans.
Entre eis detinguts figura el ric
estancar brasiler Manuel Martinez
Pacheco.

La qüestió del Chaco ::
La Paz. 14.- Pel ministeri de R.2lacions Extcriors Ita e:tat tramas als
representants dip lomàtics de Bolivia
a l'estranger un cablegrama en el
qual es desment d'uns manera cateaórica que a conseqüencia de la insubordinarte, dels cadets hi hagi hacut nombroses victimes.
S'afegeix en el dit cablegrama que
tan sois s'han de lamentar alguns ierits i que. conträriament a les noticies que s'han fet circular. els succestos no van adquirir en esa moment
les proporcions d'un combat.
El cernandament superior de l'Exercit informa que les tropes paraeruaies han estat desfetes en el sector
de Pilcomayo. on aha lliurat un gran
combat amb éxit notable per als boliviana
Asunción, 14.- Oficialment s'anime:a que les trapes paraquataties han
ocupat el forti holiviä "Las Conchas"
amb la qual cosa les seres forces
es frohen tan sols a una distancia de
25 quilarnetres del fort Ballivian.

El govern feixisDeclaracions d'un ta ¡tan fa
La Comissió Stavisky

amic de Prilloe

economies

Paris, 14. - Ama) mona del tercer
aniversari de la prorlainació de la República ha nimia lloc aquesta tarda a
l'Ambaixada Espanyola una recepció, a
la qual han assistit tota la Colania espanyola. representants de les Societats
espanyoles de la regid parisenca i
estudiants de Medicina de la Facultat
de Saragessa, que acompanyats pel professor senyor Flores realitzen un viatge
per França i Alemanya i es troben accidentalment a París.
El ministre conseller i encarregat
Negocis. senyor Águinaga, ha rumianciat una allocució que ha estat 'roa
aplaudida. en la qual ha subratllat la
significacia de rece nue se celebrara.
S'ha referit a les activitats desplegades clurant rana transcorreaut aels representants d'Espanya. tant diplomàtics
com consular,. i ha enurnerat els diversos assumptes en qué han intervingut.
Després ha dedicat una afectu0Sa saHacia al qtui va és s er "illustre amhaixadar crEspanva a París, senynr aladariaga. el mtal tan oresent es troaa en la
mernaria de tnts nnsaltres. i al cual desit g em els /11 • 5 erais enrerts en la sena
ta se -% ute gevernant.
Segur estic - ha continuar dient me per a nrosseauir la sera tasca fou
aesi g nat ael Govern com a ambaixador
aersana tants merrixerrents com el
Sr Dian Caeclenas
F s tir segur, ui-ei n'atrae - ha acabat
dient - cae tots tus adheriu ferventment a aentasiasme anos p ué len Esnarnia
ha vist realitzar-se el fet t ranscendental de l'ocupada d'un tros africä de roespanvola. memorable esdeveiiiment ala a term e aräcies a la pradencia
1 sabidaria de l'illu s tre cap del Gotera
esrs,nve.l.

L'hora fardana a qua arriba cl test i precises d'execueie) del Condel memorandum trames pel drup de veni.
rassos ne garais- als quals ?ha adheD011arla la gravelat de la sirit Espanya - i Hender:os, 110111a per- tuarle) aetual, anda l'objecte d'obbreu
comenlari,
nwt
lenir un veritable desarrnanient,
El !acatara:Id:un té el mérit de fer
s'imposa el deure de ',remire sesortir de la Mareta olguises 'raciono que
inatrria de desarmamrst !el" inte- riosament en consideracier qual_
ressos no inferiors als d'alises paises, i sevel proposició raonable que
ata Manan estat tingudes atariades de tendeixi a auginentar les diles
les da r reres siegoeiacions, costra la ee- garanties al lililí' de les obligaberiat del Quai d'Orsay, que s'hagué de eions reconegudes pel Pacte, lesrtnirtre per neressisas al tnetorle On1I- nint en compre la situarle) espedcmocratie i antisorietari (de la de les cial que pot oeupar un Estat al
imeions) dels tractes bilaferals.
si de la Societat de Naciuns. A
La (farrera sota francesa al ['oread& aquest respecte la tornada d'AOff ice den haría' in fltrit sobre la ini- no/lar/ya a la Societal de Nacions
ciatii a de Sue.aa a la qual s'iza adj.-clt
epresen la ria sens doble una
Espanya.
Pi-1 que fa al f o ns del projecte pre- import a/11 contribuciei a la soMire, t'a/ ifir que esta inSpiroe en la lució del greu problema de la
;atoraría' exacta de lo situaci,1 es-otrii. seguretat.
Per fa ghesli,1 dc l'aviació militar, el
La Hala, 14. - El Govern
incmori)nduni propasa d'arribar a 1111 Lindes ha electa r sir adherir-se al
bombardeig
rti. sed sobre Vaboliciti dcl
lo de la deetaraeii5 stierst relativa
s1
al desarmainent, per ni afegint
tn:: rmals,qt:
.at qp
nrli
mb rese , ves evidentu. pari- que no seguira la dila declarack
e
i nefnt
amb
tof deis drrts, no li tassa per alt la im- al yeti de la lletra.
Les delegacions danesa. noruega,
portancia de la g ran ifiiessia de la secites- espanyola, sueca i suissa san partidaLosares.
precisaríes
del primer tenue de l'alternativa.
discorde,'
Patas
i
ea
Si es deiaa escapar l'ocasió de prenwad ter la qiieser iis n'e les sancions, que
dre seritaales mesures de desarmasiín amistades ca el menioranduirs.
N,. es tes defrar d'acollir amb vire //len/. .:existeix la seguretat que un
conveni basar en el "statu quo" seria
simPatia la iniciativa de les tICICiOnS
trals. les quals poden procedir astb ma- practicament realitzable?
ja
tits
presos,
Molts opinen que com que és tina
jo' J'ermita,' i 3,a :se par
que un (+aticen direzia1,1ellt la atte7c/. hei de minima resistimcia, els esae;Qtatia sera la sor( d'apesta inicieti. veniments evolucionaran cap al "stare? No es paf di r. terqua les derisions tu quo"; pera en aquest "statu quo"
definitives drenen del fef que s'arribi o aquesta qaestia es plantejaria pràcticament un dia en tota la seva cont1,f; a una enteso entre leS prons sarions,
plexitat. i chan es tracti de limitar els
esprrialm e ns París i Londres.

Fina/ment t,a forniulat vets per la

a rosneritat d'Espanya , la plana de la

Re p ública i la salut del Cap de l'Estat.
A Londres ::

Londres, 14. - .anih mona del tercer aniversari de la proclarnacia de la
República l'ambaixador d'Espanya presidirä aquesta tarda una reeepcia, que
se celebrara a! Palau de l'Ambaixada.
Entre els invitats figuren unes 25 0 ó
ano persones de la c ol ó nia etPatlVala
nombrosos diplomatics dels paisos sudamericans.
A Berlin ::

Berlín, t4. - Amb motiu de raniversari de la proclamació de la República
rambaixador d'Espanya i la sera esposa
han donat a l'Arnbaixada una recepcia,
andi assistencia de la robinia espanyola i
i diverses personalitats.
L'ambaixador ha pronunciat una altoruno durant la qual ha recordat l'entusiasme amb que els membres de la
robinia havien acollit l'adveniment de la
República, i ba dit pie la presencia de
tan nombrosa colònia era una prova rll'afecte de tots els espanyols que res:detxen a restranger a llar país natah
laambaixador ha felicitat els seas conapatriotes per llurs sentinents i el zel
que despleguen a restranger per posar
hen alt el pavelló de la República espanyola.

Renoult i Hesse demanen
ésser interrogats

El govern feixista, pies dies n'estrés A Ginebra ::
de les eletrions geno-ato, ha misil dr
Ginebra, 14. - Arnb mona del terParia, 1 -1. - La Carni s sia par- ros, els estirendis deis funcionaris dr cer aniversari de la proclamació
l'Estat,olentiant-ho (mili una rebanes drin la República, el ministre diEspanya.
e nreda d'enquesta en rafer
mancrrs no is senyor López Olivän, ha donat una
.,:ky ha escoltat la declara- 11natiers, que de totes
pratorcionada asid, la de les raques.
brillant recepció als salons de la Ledel senyor Galle. perit del
La disminució dels preso deis que- garia.
cirial del Sena j amic intim riures ds reSerTeela a les cnoterataors
ldentic arte alta realitzat al Conmagistral mort senyor Prince. estatals. i sin pas fans els furtrirmaris
solat General de Ginebra, on el candeelarid que aquest li ha- tut Podran fruir.
so] ha rebut la colónia espanyola i els
Pera els funcionaris hauran de rallar funcionaris espanvrils afectes a la
e-mfiat diverses se g arles el
desacord a niki M. Pressard. si rolen conservar la rollocnciii.
Societat de Nacions.
.:, del Tribunal del Sena, en
Roma. ti. - Fit el Censen de mi:naneigs de Stavisky. Des- ni s tre s celehrat amte s t mata s'lla aanp- La Lliga dele drets de
susha
la
Cornissiö
- d'això.
tat un acmd. en virtut del qua l s'es- l'borne

- la seva tralitaaia fins al diarts vinena
lienoult i Hesse demanen
esser Interrogats
Par is. 1 - La sengles caries
rke han 1t • anies al president de
Cornissió d'enquesta que en'u els afers Stavisky, els ex-tres senvors llene Itennu I I
lr Hesse, que alije foren
en evidencia davant l'esCrimisaiö, demanen
•--ta éster interrocals per tal
Hit/Mar-se deaudianesid.
La carta de Dallmler
París. 1 ì. - La Oornissió que
o hl çn e l) I at :JIU) que fa refrrhi,. ia a la fer Slavisky ha interreel senyor Pleno Alype, ex-.rel (ira bittet da; seny o r Data-

Ha negat rolUndament aaser
raillor de la celda telefónica
.:,seqüencia de la qual
ala d e l senyor Dalimier a Driearry, relacionada arnb els bolis
Crèdit Municipal de Baiona,
' . modificada en un sentit que
:s de recomanació dels esl t bans.
Lautepela de David
Paris. Ii. - Segons el certifica l dele; melges legisles que
han efeetuat l'aulópsia al senyor
Marius David, ex-cap del gabibel Roussel, director d'Assegulances Socials del ministeri rk
T reball, la Mort del qual ha
coincidit amb haver-se barrejat
el seu nom arnb l'escàndol Stav isky, diu que en l'autòpsia s'Ira
P a W I e crin provar l'existencia ir'
l esione al roe i ate ronyons. cosa
que explicarla tina mort natural
de M. David. No Mistara, s'Ira
d isposal que les visceres siguin
tr ameses al Laboralnri de Toxicología per al sen examen.

rableixen les segiients disminarions en
rl s snus aels funcianaris ute l'Estat:
De enn a tono lires, una disudnuciA
del 6 per Me,.
De unen a Lean Tire s , la reanima
eia sera del 8 per una.
De asno a antes, el in per tno.
Seas stioeriors a 2.000 tires, tina clisminació del 12 per ton.
Els «las inferirtr, a Snct lires ¡ les
iabilacinne rivils i militars, nn snir1,20 cap teba;Ka.
7n viruta d'un altre decret. s'estahleix
nna ellsminue l A del T.1 per mo en el preu
d e S ed , el ‹ Ilrgtter s . auch excermih drls
/mal, de s tinats o maratzeme, els manis
dels quals es rehaixaran en un rae per

Pari s , t4 - la secció espanyola
de la laica d e ls Drets (le l'Home ha
commeinorat apresta nit la proclamaeie de la República Espanyola anal)
tun hanquet, e! qual ha tingut !loe als
local, de la Société des Savants.
Alguns oradors han pronunciat disrursos, en els quals han posat de re In n la significació de racte.
A Perpinyä

Perpinyi, 14. - La Colania espanyola d'aquesta ciuta t s'ha reunit al Cansalar, per tal de celebrar el tercer aniversan de la proclamació de la Repablica Espanyola.
III han a s sistit mimbrosos enembres
de la Colònia i diverses perannalitats
In"
franceses.
Alla st e, rehaixes eamenearan a regir
Despres s'ha celehrat una representaa a artir del din t6 del crireent.
El, pecas dels géhere, alime ntnsta, es eia teatral.
disminuiran en un lo per ere, en les A Bolivia
coa aerarives indemmlents de arstat.
La Paz, /4. - Tots els diaris dediTamhe sala arordat aumentar l'iraaost ile solteria. a partir de l m es dc !una quen gran espai a cammemnrar ranivers a-i de la prnclatnació de la República
memela
Aquest imnnst va prasfuir l'anv 0)33 espanyola.
La calónia del dit país ha organitzat
tu) milinns de Tiret. i ara. amb la rnoaifiracia intrralniaa. s'espera oile en pr o un almenara arte públic. q ue e, realit
a ant del monament a Colom. -zarád
-duirà16e.

Establiments de Barcelona, entre Colmados,

1450

Botellei i es, Bars, Hotels i Restaurants,
expenen actualment els

tan acreditats

Vins Macià Odena
Caves I Collera a Odena, HISENDES MAGIA. Magatzems
Despnlx a Barcelona: Padilla, 60 I 62. Telèfon 62947.

"Les deleeacion< dane,a, easanyaia, armaments a restat anua:. ;quants
noruega, sueca i suissa han cregut del Governs estaran dispo s ats a comprosea deure presentar les secuents ob- metre's sense formular reserves de
-servacians sobre l'estar actual dels ot e a mena?
Els drets ¡ ohligacion i el peral.
treliall e de la Conferencia del Desarcom que en principi san iguals per a
mament.
Aquestes delegaci o ns opinen que tots, les delegacions danesa cspanyca
seas la Cornis sia general pot prendre la. noruega sueca i snissa han carsiderat coto un deure dirieir una cirMa
Ins decisions de principi que s'iraa tots el: Cosieras percute intentin un
posen.
Seribla. en efeete, evident que no darrers esforç arnh rabjecre (l'arribar
possible arribar a un acord gene- a en primer canveni de desarma/nena
ral si es cnnsena el projecte britanic
del din 16 de marc de inaa CO:TI a
única base del finar conveni.
Si es vnl arri b ar a un re s ulta t positia cal modifirar en al g uns extrems
important s les liniee del dit proirrte

cal d i s s imular que la Conferencia es traba actualment en la necessitat trainetar convenientm ent la
situada derivada d'un rearmament de
fea
En el ea: que la Conferen c ia fracas s is CO aquesta rnme s a, el men
trnhara expo s at al predi imminent
d'un rearmament global capac de
provricar una cursa general d'arma-

Feia 25 anys que tenia
comptes pendents amb

justicia francesa

Ne 1ii ha clubte que les cnnverses
ment'.

directes entre certes pmenrice realitaarles duralit aquests últims meros
han contribuir a aclarir la situad":
,era encara no trobat la base
de l'acera.
E linemorandula anal Ñs gener
de 1934 representa sobre aquest asverte un esiore apreciable de ronca
hacia. pera tal mal es presenta actualment ne hastaria a resoldre totes
les dificulta It.
Na obstant cal recnneixer que si es
modifiques cabina que reforce s alguns punts. Seria prissible de deduirne les hines principals d'un acnrii millor adaptat a la situacia actual.
La Comissió general és la que ha
de deliberar sobre proposicions concretes; pera les delegacions danesa,
espanyola, noruega, sueca i suissa han
cregut convenient cridar des d'ara l'a/enrió de la Conferincia sahre els
elements essencials d solucia que consideren realitzable.
.Aquests elements poden éster en
pritiripi els seerients:
Primer. - Convindrä acantentar-se
amb un conveni limitat a creta mena
d'annaments. E deixaria per a més
endarant al solució del conjunt.
El problema deis anual/lelos navals
es drixaria per al 1935.
S'ajornaria talaba qualsevol densa%
sobre el manteniment o la supressió
de l'avia- s i.; militar: no obstant hanhan de prendre's cenes mesures per
a prevenir l'agreujament de la situadu'sqtte existeix i reforçar la proposidia anglesa initjaneant la prohibirte)
sen se reserves del bornbardejament
aeri.
Segon. - En un n'ara lintitat d'agarata forma seria essencial aprovar
altnenys alquiles mesures substancial;
de desarmament.
Les delegacions esmentades opinen
que no bastaria altat admetre la lima
dels annaments navals al "stata quo" actual.
Tercer. - El convela implicaria en
una mesura moderada una rednecié,
restringida perit real dels armaments
parallela a un rearman:tau moderat
Conveni suposaria d'armesla manera el principi per al desenrotIlionent de les conseqüenl'IPS que s'imposen.
Q11111'1. - Un Conveni d'irgues l
abast resdringit, co mes preven,
no senibla possible si titi es re!Oreja a la seguretat, :Mala alit8
milla del inernorandurn ringles,
especialineut ea el que es retercia a les garairlies concretes

el

nostre teatre

‘ilitilnisirtiele, Urgen m l'o a, segun, ßegunr.
B.111e/e1.(0:.5
1. 11 el son (ludri minina publica robra n
ten, aeloß du1 presagie s Illerm J Nai.irro
I COSIebella

SAMUEL
la quita asea el

primer promi

: 7,44

financer
Roehet s'ha
suicidat
El

rn

el

n neure de l'Alenen brunlell
cornprau-lel
Noma. val 78 eäntlen.1

¡'ario, 1 1 - El financer se-

nyor alodial ha ¡Mental suicidarse aquesta tarda al Palau da
Justicia tallant-se el coll amb
una nirvttna.

litt eslat assislit imniedia I ameta per diversos Ille • ge ,.. j Ira..
Iladat a l'Hospital, on ha mort
cap de poca estotra d'haver-in

(Ve de la primera pagina)

N'h¡ ha un altre -de molt be. que és
deis que han fet mes sort presentant -se
com a exiliat politic.
Aquest no vil/ al barri anomenat xines, pera una tara moral el porta a
passar força estones entre aquells certs
subjectes que hi han arrelat tant que
gairebé no es pat parlar d'aquest barri
tense haver-los d'anomenar. Com que
sap parlar i presentar-se, ha entabanat
1.a manifsfació que ha fingid lloc a molla gent, fins i tot dintre la GeneraLondres a favor de la Societas de les litat de Catalunya! Cap document dels
Ya,-ions ha fingid. rerlameni, una im- Otte exhibeix, qt:e san poca no prova
portancia remarcable que ha empinadas d'una manera seriasa que sigui refugiat
del discurs tronunsiat per Austin Charn- polític. Be és aeritat que ha estat arlicrlairi, que una versada mis ha donas restat dues negarles a Alemanya, pera
M'Ora Ita saantelli de la sena (len:dita i pedem assegurar que la policia
rohecisiicia.
té res a veure amb el, arrestos
.111sfis Chamberlairi ha demostrat cla d'aeuest senyor. Una cosa és la políramos, ere, la prfitiert fa no tica i l'altea Partirle /75 del Codi Peli es tossible a Analaterra, que no Vd, cal Alemany. Herbert Müller - aquest
.sense teriudiear els propia inleressno. es seto non, - din isser periodista,
clesenterldres de les coses del s'antiguad.
Ilavors annmena diaris cnm els alChambrrlaiii tu oblida que si el govern tres anamenen atables ¡ camitas.
onabis hagnés pres aquella actitud reParla de la seca gran amistat
solfa que, tars rr arase hover-n'Iti ter a arnh Georg Bernhard t . el conegut publifan,, trenas.; ateas alta if.dgadir, la r istfl. redactor en cap, as-ni. del Pariser
puerro ,fel ra i4 uto luntriq rsclatat, i tela Ta gehlast, encara suc no el coneix. Ni
qm. es Mella repetir :in fei anulen en
l'ha vist mai. Tarnhé parla de la seva
esdr-versidor mes a inenys Iluso& i sap an ne i xenea i de les seres converses amb
que solamens una aisrutacisí de forres. Caillaux. el politic.
i no de febleses roen la que ara trisEn pla de confidencia. alga li
irle. PM impedir que un salís prenqui sentit dir que mantenia correspondencia
pn.ricié d'agressor.
ama Röhm, el cap de les milicies hitEn el pode de la S. de les i pre- lerianes.
risament en Eartiele 16 - esta tenis, Un dels seas eo mpatriotes, el senyor
el ras d'agressió d'una nad1. pera es- Marti Baeleke, el qual resideix a Bartobleir q ue teles les onces nacions s in- celona i és germà de l'as de l'aviada
nonts del Parte han de 'venir en Out alemanya del mateix nora també caigué
de lo víctima.
en la ratonera de les .g alindaines d'aPenada la ,eittlaritl d'EUM(Ita, ¿e! parle quest pintoresc "refugiar.
ele la S. de les !s1. basta per a impedir
Presenta unes suposades ordres de
tat a ca ressió! Sincerament, no: i en- pagament del Rotary Club de
Mariera ra menys ¡co narions siananto farien
la, i aleshores passa la safata... .A
eoti les militar a favor del Mis aaeerlit• membre del Rotary Club de París
o
nrié fer en aquest ras! Chasiberlair Benin, segons diu ell, o del Peo
Club;
indica la solucia consistent en una mis hom no pasara pas donar-li cinc pesseeslrela i més lleial collaberaciii europra. tes! I g eneralment fa bona saca De la'
am i, una directa i ferina tarticipocié Generantat, sernbla que en sorti amb
uns
erre
quants centenars de pees. Un conegut esds. na dissimula Cl perill d'u- criptor, president del "Peo Club" de
na ellemanya rearmada i s'a dona de les Barcelona , l'ajudà amplament
des del
preocuParions de Escirro, la qual na par
punt de vista econamic i amb recamaraconsentir cap lintitatia d'armaments si cipos. L'Associació
de Periodistes
a ivris na resol el problema de les ga- el també el socorre gué al punt
de pa.
rantirs de segunda.
g ar-li un viatge a Madrid. Un copa Ma, en
s u'gis- drid,
Balifivs
i. que es al govern
amb
les
recamanacions
dams
i alcurs pronuncie a Worcester, tat demostres i en la sera qualitat de "Pan Eafraut-se de la usafri.ra °tinta de Chamremen", seas va anar a trobar eis seberlais (pies( a la traurctat ha estat fin
nvors Orteea i Gasset i Recasens
mit tessimista sobre la possibilitat d'arSiches...
avis, pera, havia arribat
ribar a lía acord, donades les achicas abans queUn
ell. Velen dir que ha trobá la
candicions d'Europa. Perú Baldwin no
terra
erma.
ha reharcat que acinesia situaría deriva
N'hi ha un que es presenta a una cede la irresolurié del gavera: anglas, irta gent com a refuziat antifeixista alereSollieid que foii fatal l'any una i que
rnanv
i a d'altres cm a refugiat nazi
paf tenle enriseqiiénries (Trillases per a
austriac. Abasta, dones, els dos händola
resderenidnr encepen.
Londres, 14. - En ocasió d'una Cal primerament per a aquesta feina esconferencia nacional organitzada per tar ben assabentat de les idees dels qui
discutir els mitjans de defensar la hom va a veure. Un altre, un juera lamS. de N, contra els eras detractors. be fa ele refurziat i porta tres ara-, de
sir Attsten Charnberlain ha pres la residencia a Barcelona! Aquest es guaparaula. Ha propoeat a rassemblea ma tan fte la vida que ha pcgut musitar
una resolucia especifican t que per tal un negoci important de cria de gallines
de salvaguardar la pau i la seguretat a llena amb els darrers avencos cienles nacions que formen pan de la nitras de l'Avicultura.
I així successivament. El fitxer es ex.
Sorietat de les Nacions han d'estar
disposades a cooperar per assegurar tea s i variar.
Cal
netejar aquest men. Dinamita!la defensa d'un meruhre que Ita estat
injustarnent atacat. La tesi desenvo- res. eistelers, atracaders. varabunds 1
lupada per l'ex-secretari d'Estat ala r,tafadors en funcions d'espies. No ens
afers estraneers és que Gran Bretanya ialtaven mis ame aquests darrers per
no pot irritar la sera prapia segu- completar la rolleccia. ¿Quina modalitat
de la xarma ens mama tastar encara?
retat en risolament.
J. E. BARTRINA
-Horn ens dernana de girar Vesquena a Europa. Anca és fer rom
l'a ; tEnalçs . podem permetre de restar al

tnarge has que la tempesta hagi esclatat No servirests millor la caus u .

Darrera hora

de la pau i els interessos hritänics DE BARCELONA
precisant la nostra posició a la besEL BALL PER L'ELECCIO
treta, contribuint aixi a prevenir la
ingressat.
- DE LA l)es de feia 25 anys que tenia guerra? Es impossible que t estera ras"PUBILLA DELS MERCATS'
diierents als temors i als perdis dels
eorntes amb la Justicia.
Pillan
de Belles Avis tingut
Al
En 1908 fou detingut per es - !lustres venas, perqua els nostres proIlire el ball que slavia organitr afeites que representaven prop pis interessos es conforten anth els
zat per elegir la Publilla .dels
il a 200 initio/1s de fr- • - • .'s. En 1910 seus
z aont
podriem insistir prop de les Mereals. No cal elle que es velé
'
fou condermiat a tres anys
nacions nirs immediatantent exposa- eirneorregudissim i que el Jurat
presto, però grades a influencies des als perills que nosaltres mateixos passà veritables angúnies per a.
mes o tneitys t'edifiques, formula perque renuncim a una part Jets eselegir entre tantes belleses la
remira per obtrnir l'ajornanienl. foreos que porten a cap per garanPubilla. Finalment queda elegiCondennial 1 lita Innint a dos tir la seguretat a menys que nosal- da la. Pubilla del Mercat
de la,
a nys de presó, reeorregué en tres estiguessint disposats a coope- Concepei0.
rar per assegurar llur seguretat i la
l ' assari/S , i raSSUMpte fou exa- l'ostra?
ininat per l'Audieneirt de Rtttueli,
Considero que la riostra seguretat LES FESTES DE L'ANIVERSARI
erró coro que l'inIcressal Misia
és e,, Eisolantent, ;inri en la reir°.
DE LA REPUBLICA
desaparegnI, fou condetimat
stesaença del Set que ragressor es
Ahir a la nit tingueren lloc al
tres anys de presó per contri- l'anemia coma de la lumia:Wat i luan reclute de l'Exposierii diversos
deslablir clarament 1 ii!s ulls de tots ,tctes organitzats arub motu/ de
Torne a França en 1917, des- que ragressor trabará mobilitzats en l'aniversarj de la República.
pees d'haver estat als Estats contra :411 la airea irresisttble 1 que
En diversos lloes, especialserá irustrat en els avantatges que
l'slcxic, Gracia ¡ .1ustrni.
mera al Poble Espanyol, hi baria,
Acusat de Bo y es estafades, esperi trobar en ragressia. Es en la una veritable gernació que len
responsabilitat conectiva del nain
fear condemnat Pll 1919 a dita vilitzat per la preservació de la pau, malerialutent nnpossible donar,
anys de presó ¡ 3.000 frailes do tal vota el denneix el pacte de la ao- ru un pas.
eietat de Nacions, ‘IUC e, troba la
Al Pala y. Nacional hi bagu é tul
Eri 1922 el seu advm.at
nostra ;mica esperança de seguretat coneert a carece. de la Banda
gua el sohresetment de la causa per »osaltres mateixos i els nostres Municipal j La tiermanor d'Orida. Espero el d ial, tan llunyà cola
en vivita d'una ainnistia.
feons, que eonstilui un èxit re,
En 1927 feo delingut andi al- tamal essen, en qué aquesta doctrina tilanCable. Mes de dues mil per.
guns re'implices per un afee Pli sera la de totes les nacions del man so p es es veieren impossibilita.
que In conformaran Ilurs actea Daca
el qual es ventilaven milions a Ilavors
nosaltres helar d'anar avant des d'entrar. En entrar el pre.
de frailes.
ami, molta prudencia ¡ potser als ulls sident de la Generalitat fou ob,
Fou posat en Iliberlat sota iralguns de nosaltres amb una len- jer t 15 d'una os- atina.
titud exasperan/.
fia neta
Baritel hinia figurat com a Baldwin creu arribar a
MOR VICTIMA D'UN ATA()
alguns
eschnuna
convenclO
conseller kenie en
CARDIAO
dols finaneers netuals.
binares, 14. - En un discurs que ha
Allir al vespre va morir a cof
l.
pronunciar a Worcester el semar Bald- secuencia d'un atrio cardíac Joart
55 in referint-se a la questia del desata
ITALIA DESMENT QUE
dit que les perspectives son hurgados, de Si) anys, que vivia
al earrer de Sant Erasme, nü.
,oninsos i
VULGUI FER EMPRESTITS La questia de mantenir un acord per mero 8, quart, primera. Li sobre.
la limitada de les haces sense acabar o /11g116 l'atae al rnig del earreZ
llttiji I-1. - El (aovara ha
dosment lt entegaricament que un altre acord sobre les mesures a 1 Ion eanduit per una viananla
adoptar si un palS qualsevol ¡alces a la
lina farinäria de la Ronda da
tingui inteneid de l'alelar
sera paraula en la adra deis annaments,
seguir emprestits a l'estranger, es assumpte extraordinariament dificil. Sant Pau. El farmacentic, ert
adonar-seli de l'estat greu
i ha afeen. que Itelia té suficient
Personalment - ha dit - no he
capitailat per a plantar cara a ahandonat l'esperant;a que s'arrihi a l'aceidentat, digué que el portes.
qualsevol eventualitat que es tuim acerd, perd he d'advertir que en sin al Dispensari del correr deZ
restat actual d'Europa les dificultats Roser, on, en arribar-hi, va mor
preseriti.
rir.
ro
1, tucament us puc delimitar que tinCAIGUDA
auca paciencia, 1 que cregueu que el
Maria Sana i Altarriba, de 17
latir.0
1, vern ia tot el possible perque s'ar- .in) .s, eatural d'Ullderona, IX
.¡erileiRi
rihi a un acord.
O net e s trobav a fl la Comissaria
Respecte a les praximes eleccions ge- te Polieia, va sofrir una eaiguaerals legislatives, el senyor Baldwin
ha expressat la creença que seran cri- da. A conseqüencia del cop que
tique; a menys que d'aquí a Ilavors es va rebro se li produl una artrihit
RQIda le IJ linee s rat, 22 produeixi algun Set que modifiqui com- al genoll dret. Fou trasItadadal
laal
pletament la política del Partir Socia- a l'Hospital Chille en un tulle
lista.
particular.
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials

L'activitat política

decret de 1.1 de febre e de 1931.
Departament d'Economia i
Agricultura. — Serveis d'Indústria de Girona: Circular.
Inspecció de Primer Ensenyament de Tarragona. — Circular.
Districte Miner de Barcelona. — Anunci.
Districte Forestal de Lleida.—
Anunct.
Direcció d'Obres Públiques de
Tarragona.—Electricitat: Anuncis.

Roció Catalana Republicana

GENERALITAT
Ooneellerie de GovernacI6. —

Abir al migdia, en rebre els periodistes, el senyor Selves els
manifesta que Facord del Coneil el dia abans es referia a
l'Ordre Públic, el qual passarä
a sser de la incumbencia exclusiva de la Conselleria de Covernació. Digue que segurament
serien suprimas els deleg,ita
d'Ordre Públic, essent nomenats,
en canvi, una tècnics, els qu,ils

seran considerats coas a capa de

les forces. Això farà que desapareguj l'autonomia que fins
ara hav,ien fruit els deleaate regionals d'Ordre Públic.
Contingente. — Pel Departament d'Economia Agricultura
ha estat distribuit a les eecciuns
Agronómiques de Catalunya el
cupus de certificacions filosanitarjes d'origen, a lliurar per
aquestes les expedicions de fruites 1 verdures sotmeses a contingents, que surtin de Catalunya durant la segona desena
d'abril, de la següent forma:
Secció Agronómica de Barcelona: 750.000 quilos de verdures
30.000 quilos de fruites.
Secció Agronómica de GirOna:
13.000 quilos de verdures.
Secció Agronómica de Lleida:
37.000 quilos de verdures.
Secci0 Agronómica de Tarrazona: 50.000 quilos de verdures.
El Departarnent d'Econotnia i
Agricultura recomana una vegada mes als exportadors que
presentin les seves peticions a
les Secciona Agronómiques de
Catalunya durant els tres primers dies de cada desena, passats els quals no els seran admeses les demandes de certifjeació pels Centres esmentats.
Els permisos atorgats per a
exportar durant la segona decena d'abril podran sser retirats
de les Seccions Agronämiques
pels Setas interessats, a partir
del dia 19 del mes en cure, a les
botes de costum.
El conde! de "Germanor" de
Santiago de )(He. — Domènec
Latorre, delegat de la revista
-"Germanor", de Santiago de Xile ,
ha fet ofrena al president d'un
luxós exemplar de l'esmentada
revista dedicada al malaguanyat
president Maci lii ha fet constar, a mes, el sentit condol per
la perdua del seu gema.
També ha pregat, en nom de
la repetida revista, que fes constar l'acibesió a tots els actas que
aquests dies se celebren a honor
de Francesc alada.
Teatro Català Novetata.—Lluis
Maman, president del Casal Nacionalista Republicä d'Esquerra
del carrer Nou, junt amb una
Comissió, estigué ahir al mati
a invitar el president a la fundó
catalana que se celebrara avui
a la nit al Tetare Novetats.
El Butileti Oficial de la Generalitat. — En el seu número
,d'ahir publica el següent
mari:

Presidencia. — Llej de Sindicats Agricoles.
Decret donant publicitat als
del Govern de la República que
fan referencia a la valoració del
cost dels serveis d'administrad()
cobrament de la contribució
territorial, del coet deis serveis
traspassats de la Guardia Civil
i deis de Vigilancia i Seguretat,
¡ determinacid provisional de la
quantia de la contribució territorial que ha d'esser cedida a la
Generalitat.
Justicia i Dret. — Decret dietant normes, amb carácter provisional, per a la realització de
concursos i nomenaments de
jutges i magistrats amb jurisdiccid a Catalunya.
Decret disposant que l'Aesemblea convocada per al dia 20 del
mes que som per a Felecció
les persones que podran ésser
designades pel COnsell executiu
de la tieneralitat per als carnes
de president i de magistrats del
Tribunal de Cassació de Catalunya sigui celebrada al saló de
sessions del Palau del Parlament, a les setze hores.
Ordre convocant els concur-

L'HOMENATG A MACIA
Per tal d'assistir corporativament
avui, diurnenge, a la tornba del que
Lau el primer President de la Generalitat, el Consell Executiu d'A. C.
R. prega a totes les entitats i Deleg acions adherides que l'acompanyin
amb la seva corresponent bandera en
acuesta visita. Aixi mateix fa extensin aquest prec a tots els afiliats i
simpatitzants.
El lloc de reunió sera, a les nou en
Administrad() Municipal. — punt del mati, a l'estatge central
Edietea, subhaeles I concursos d'Acció Catalana Republicana, Corts
d'Ajuntaments le Catalunya.
Catalanes, 5 89, Pral.
Administració de Justicia. —
ACCIÓ CATALANA DE SANT
Sentencies i edictes.
ANDREU
Anex Unir. — Dispasicions del
M m l. al mati, l'entitat d'Acció Canovern de la República.
talana de Sant Andreu. va conmemorar la data de la proclamació de la
República, amb una conferencia del
COMISSARIA GENERAL
ciutada conseller Odó Hurtado, preD'ORDRE PUBLIC
sident de l'entitat, que descabdellà
brillantment el tensa de " t d'abril—
Han estat recollits per la po- República Catalana— Estatut".
licia 1.000 exemplars del diari
La seva dissertació, clara i orien"Luz, de Madrid, el qual ha es- tadora, fou realment una exposició
ben definida de la missió a acornplir
tal denunciat.
pels catalans, que va merèixer ra* En l'exprés de Madrid;ad,- provació unánime i entusiasta
de:a
baren ahir a Barcelona els Miel- concurrents.
tats a Corts senyora Rahola, GaL'orador fou mcdt felicitat i l'acte
llard, Massó, Riera i Magra- constitui una iniciacid de les tasques
que amb tanta decisió es proposa
llt r.
* La matinada pa s sa s'en- descabdellar la nova entitat a Sant
tanta un lirottag al polvos. dat Andreu.
Castell de Montjuic entre els senEl carrer de Sabin d'Arana
tinelles i uns desealieguis. Es
practica un reconeixement pels
La Unió Catalanista ens dernana la
inserta:, de la següent nota: "Visitat
voltants, cense resultat.
l'alcalde per una representacid de les
entitats nacionailstes i de l'Euzkadi
Batzokia, Osa convingut que lacte
DELEGACIO ESPECIAL DEL oficial
de retajar el correr de Sabin
GOVERN DE LA REPUBLICA d'Arana s'efectuará el proper dia 17.
si els bascas visitants són encara a
A CATALUNYA
Barcelona, i si ja han pres comiat es
¡izaría una data posterior a la inPer aquesta Delegada) han es- dicada.
iat. expulsats per indesil¡ables
Resten, així, resolts els inconvitele estrajagers següente: Andre nients que altres dates proposades
Louis Botrilart. Albert Henry Sa- ()ferien, per la qual cosa es prega a
lamandra Charles Maisy, Albina totes les entitats interessades qni.
Fabrani, Carl Kelsel i Nicola cohesionadament concorrin al dit acta, pel qual Catalunya retrà perduraNavakoavil
ble homenatge a l'apóstol del nac:o* I han estat detinguts per nalsme basc en la seca forma inteindesitjable el súbita alemany gral i irreductible."
Armand M'atinan i el bnlivia
Els galleta • Maciä
Mauriri Rosselven.
La ComissiO gestora a Barcelona
que ostenta aci la representació dels
cors galleas "Toxos e Frohes",
adherit a nomenatge que la Generalitat de Catalunya ret denla a la
memOria del seu primer President.
* Per ésser considerat dia festiu,
L'alludida agrupacid coral té anunabur no se celebraren visites a les dicen- ciada la seva visita a la nostra ciutat
seo sales de l'Audiencia. Com Sigui que
el dilluns vinent també ho ha estat,
.
votes anunciarle,

Tribunals i Jutjats

SITUAD.° CIENERAL AT180111,12111CA
D'II...OPA 4 LIS 7 MORES OIL DIA
14 D'ABRIL De 1914
Lee balase premiens estas asul altuadet • l'AtIOntle, a Pes° d'Irlanda,
I determinen una Importar t Mil de
mar temps que s'estän des da lee
Mores fine • Portugel, • Oretany•
I a les Illet BrItinlquee, amb Gel
esbert I Molde, rente del sud I mar
grosso.
Das da le regló dele Alpe fIns a
les costee de Tunle ee reepetren
des d'alguna Impoetanola deput • un
mínimum baromètric &Wat a TM-

poll.

A aspan.. .II ternos en elonJunt ha
MIllorat 1 domine Mil lacé el veasant
ss,.dm
I I nusoltle • Castella I •
le Ca
lea.
UTAT DEL TIRIFS
LIS VUIT
Al Remedie I al Ple d• Maese domina cal bOlr6i; en nanvl, a la Poeta de Catan/ny" el 'el este serit o
Ileugerament nurel6s.
En lee d
24 hora. es registraren pluges a les oestes de heveril 1 ala Plrensua. A l'interior del
pite no ploguti o les precIpltaolons
Verso de poo• IMpOrtlnela.
Temperatura mlnlma d'HUI,
graua sota :ere • Neta, on hl ha
un gruta de MILI de 80 s'intime°.
CATALUNYA. A

(Los observacione del temo" a
SareelOna, a leß ßet, van a la eap.
caliza

Si la p rimera Palma.>

per al dia la de maig propvinent
un dels primera actes que realitzara
a la seca arribada será la de portar
a la tomba de Francesc Macla una
magnífica corona fosa expressarnent
pels obrera de la "Constructora Naval".
del Ferrol. Seran, tarnbe, portadors
d'una cordial i afectuosa salutacio
(lela Ajuntaments i Diputacions de
Galicia per als de Catalunya.
Els aragonesistes
"Estat Aragonés'', entitat camposta per bornes liberals d'Aragó, identificats en absolut en idees i procediments emprats per Esquerra Republicana de Catalunya i els seus coajigats, s'adhere:x d • una manera oficial, amb el cor i la gesta, al grandios hontenatge que Catalunya ha de
retre avui a Francesc Macla.
= o Ila desvedlat veritable interés entre els aragoneses republican;
l'acte d'inauguració d'"Estat Aragc•
ves". mtuun. estructurat d'una riera positió ideológica, basada en el recencixement de la personalitat d'Aragó
dintre la República espanyola, es llanca a la Iluita, no uni, sind alla dalt,
ient-se seu l'apostolat de Joaquirn
Costa p erque rAra git lord a ésser
el que fou. L'acte tindri lloc el vinent dissahte, dia 21, a les deu de la
nit. Han promès Ilur assistència a
harte, per ara, l'ex-diputas a les Corta
Consttuents. Antoni Gua llar. i el gestor de Saragossa. Casimir Sarria.

Butlleti Peclaüòeic

VARIA
Ahir al mati loa posat a la clisposició
del Jutjat de guardia, acusat de resistencia i desobediencia, Joan Fortuna
Arias. Aquest subjecte no es volgue
descobrir quan jOrieó Donostiarra entona "Els segadora" a la placa de la
República. El detingut ya arribar molt
macat al Jutjat a conseqüencia de la
pallissa que li va pegar el públic.
* A cornetes bares d'ahir a la
tarda passä al Jutjat de guardia l'atestat
que s'ha ter arnb motiu de les detencions efectuades en la reunió clandestina del ram de l'aigua que fou sorpresa al careen del Municipi, del Poble
Non. Els individus que han estar posats
a la disposició del Jutjat, i que es troben ara detinguts a la Presa, són aya
Les (les dones que lambe ho foren han
estat posades en Ilibertat. El Jutjat
procedirà a prendre'ls declaració a tots,
i després determinará el que calgui fer
amb els detineuts.
Maria Izquierdo, prnpietaria d'una casa de dispeses de l'Avinguda de
Francesc Lastet, va denunciar, aliir, un
haste seu, el qual se n'allá, de la casa
emportant-se'n totes les robes de la
mestressa, dels altres hostes i els diners
que tenia, deixant-la, per tant, sense
res.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS
Associació de Treballadors de
llanca 1 Bona de Barcelona. —
En l'assemblea que litigue lloc
al local de l'Iris Park queda elegida la següenls Junta direc-

tiva:

President, Joan Baum n Castro;
vice-president, Joacp Soler j Berra: secreta ri general, Salvador
Bertran i Casanoves; secretad
adjunt, Benigna Soto Garralda;
coinptador general, Antoni López
tanta que s'earrienten per tal de Raimundo; comptador adjunt,
realitzar els exercjeis eliminato- Antoni Gironella i Flibregues;

ria del concurs per a la provisió tresorer general, Josep Muni i
de les vacants de notari existente Sala; tresorer adjunt, Andreu
a diferente poblacions de Cata- Bandres i Aseó:
vocals: August
lunya.
06HIPZ Berdejo, Antoni Canes i
Governació. — Decret nome- Montserrat, Vicenç Alfonso i Nonant 54 guärdies del Cos de Se- vella, Francesc Daroca Alzina
guretat de Catalunya.
¡ Josep Borras i Riera.
nnances. — Decret ampliant
an 3.750.000 pessetes
)i'Obligacions de Tresoreria de la
Generalitat, d'acord amb l'artiele tercer de la Llei de 24 de
mere de 1934.
Economia ¡ Agricultura.—Orare resolent que la ponenela
d'estructuració dels Serveia d'indúsitria, creada per ordre del 18
de gener de 1934, constitueixi el
elbunal que ha de decidir el
benenra de mèrits convocet Pet

Servei Meteorològic
de Catalunya

UNIVERSITAT AUTONOMA
Ahir torna el rector.— En l'exprés
d'aquest ittarí ha tornat de Madrid Cl
rector de la Universitat, doctor Bosch
i Gimpera. SIsa fet carrec del rectorat i ha cessat en el seu exercici
el degä de la Facultat de Dret, doctor Boix, que l'exercia accidentalment.

El doctor Bosch i Gimpera ha tornar molt satisfet de les favorables
gestiona que ha realitzat en eis assin-notes universitaris que l'han portat a la capital de la República.

FACULTAT DE MEDICINA
El curset de l'Institut de Fisiologis. —Derna, a les dotze de) mati,
la sala de conferencies de la Facul
de Medicina, tindri lloc la se'-ta
man de les Incoas del curs sobre
"Bioquímica de la contracció tnuscu.
lar i la fermentació alcohólica'', organitzat per l'Institut cte Fisiologia.
Aquesta segona Ilicó la donarä el
professor Otto Meyertioi, Premi Nobel de Medicina, cap de la secci6
Biológica del "Kaiser .Meyerhol, InsMute'', de Heidelberg. El terna de la
lliçó será: "Els productes intermediaris de la descomposició enzima,tira dels hidrats de carbon en els
músculs i en el llevat".

ENSENYAMENT SECUNDAR!
La matrícula 'hure a l'Institut de
Terrassa. — D'acord amb les disposicions vigents, durant els dies compresos de l'Ir al ao d'aquest me s , i
hores d'onze a una del mati, s'admetran a la secretaria d'aquest instituts
les instancie, d'aquells alunines que
vulguin tIonar validesa académica als
estudis lela privadarnent de batxillerat. Els drets de matricula i altres requisits a complimentar s6n els assenyalats en el tauler d'anuncis d'aquest
centre.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Excursió dele alumnes de l'Institut
de Terrena. — El proppassat
lis alumnes je l'Institut de Terrassa,
dirigits per Hui-, professors, visitaren
la ciutat de Tarragona.
Els excursionistes, en nombre de

11. 5, en tre: autocars emprengueren
el viatge, acompanyats del director
senyor Santotni i dels professors senyors Abellan, .Aguilar, Armiño, CinPlanella, Sobreques i Ventosa
Pina.
A la pedrera romana del "Nledol"
cli esperaven el senyor Fontbona, en
representacid de l'Ajuntament de
Tarragona; el senyor Moles, secretari de l'Institut, i els senyors Punyet
¡ Seguí, del Sindicar d'Iniciativa.
A Ilur arribada a Tarragona es dirigiren a l'Institut Marti Ardenya, on
els bu donada la benvinguda, al saló
d'actea, per un escolar, primer, i pel
senyor Feliu, director, després, a qui
acompanvava el Claustre.
Visitaren després la Catedral i el
Museu diocesi, on sentiren les explicacions del canonge doctor Boada: el
Pa s seig Arqueológic i el famiis baleó
de la Mediterrinia.
II st ej dinar foren els seus hostes
el regidor senyor Montagut, en representaciú de l'alcalde, senyor Lloret; el catedrätic senyor Sas, per
l 'Institut, i els senyors Moles, Punyet, Seguí i Fontbana.
Després de dinar anaren a veure
el "Pont del Diable", la necrópolis
romana que s'esti excavant al jardí
de la Fabrica de Tabacs, i el port, on
visitareis 1 . " Americo Vespuccio", fragata de guerra italiana.
Finalment tornaren a l'Institut, on
forera obsequiats amb pastes i havans, i emprengueren la tornada cap a
Terrassa prop de les set del vespre,
contents de l'excursió, encisats de les
belleses de Tarragona i de les amahilitats de qué tothom els fea ohjecte.

Reingrés de mestrea al Magisteri.
Per la Direccia General han estat
aprovats els expedients de rejuntes
al Magisteri nacional, incoats pels
mestres que se citen, pertanyents a
aquest districte universitari:
Senyora Dolors Organista i Belda,
de Barcelona.
Senyora Carme Bernaus ¡ Sició, de
Girona.
Senyora Pilar Pujol i Oliver, de
Tarragona.
I seuyores Adelaida Sales i Pujol,
Alicia Sáenz de Buruaga, Caricia Abadia López, Purificació Sales Clsandt'l,
Roser Forran de la Cruz, Arteria
Martínez Surroca, Antónia Roman
Ruiz de Castro, Maria Surinyach
Sunyer i Miqueta Montserrat Berenguer, de Lleida.

LLOREN1

RAMBLA biliS FLORS -30

Acorde del Consell de Barcelona. —
Pe! Conga provincial d'Ensenyança
de Barcelona, entre altres, es van
prendre els següents acords:
Publicar una circular recordant els
preceptes legal' que condicionen la
proposta de nous vocals per a la constitució dels Consells locals de Primera Ensenyança.
S'acorda un vot de grades a l'Ajuntament de Mollet i Associació de Pares de Familia de la dita noblaciO
per la seva decidida protecció a l'ensenyanca pritnäria nacional de la localitat.
De conformitat arnb els informes
nrevis dels respectius inspectora s'anroven els pressupoatos escotara de
l'any que sorn.
Que una petició d'una associació
de Pares de Familia de Sabadell, pass t
a informe de l'inspector de la zona
senyor Soler.
Que de conformitat amb el dictamen de l'inspector del districte primer de la capital s'elevi a la superieritat la proposta del director de
l'Escota graduada sie nens. número 2
a tenor del que disposa l'article
del decret de primer de juliol de 19.32
apartat secan le l'ordre de 23 de
novernbre del mateix any.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
--

La matricula !Hure a l'Escota In.
dustrial de Terrassa. — D'acord amb
:es disposicions vigents, durant la se•
gona quinzena d'aquest mes i horas
de nou a dotze del mati, s'admetran
a la secretaria diquesta escala les
instäncies d'aquells alumnes que volgaita donar validesa académica als estudia que tinguin jets privadament
d'Oficial obrer, Mestre obren. Auxiliar industrial. Tecnic industrial en
les especialitats de mecanic. electricista, químic i textil, ¡ dels d•Enginyer
d'indústries textils.
Fas drets de matricula i altres requisits a complimentar són els que
queden assenyalats al tatuar d'anunrus de l'Escola.
Professors confirmats en Ilurs cárrecs.— A proposta del Patronat de
Formacié, professional de Lleida, han
estat confirrnats en els seus arrees
per altres crie anys, mes el 20 per
cent d'augment en els Seo/ havers
els següents professors de l'Escota
de Trehall de la dita capital: senyors
Mguel Serra i Balaguer, Josep Ilernandez i Gras, Manuel Portugués i
Hernando. Josep Florenca i 011er,
Josep Geli i Forest, Benedicto Aznar
i Cardil, Josep Jimeno i Egea i EranC esr A rgilers i Rilet.
Nomenament. — En virtut de conces de trasIlat i trust a resolució de
rexperlient incoat al clic electa, ha
estat nomenat professor del segun
sumo (ampliació de Matematiques) de
l'Escota Superior del Treball de Terras g a, el senyor Uds G. Castelló i
Liaveres.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA

Noticies Soltes
La Societat d'Atracció de Fo- rica. Per altra banda, en diverrasters, amb motiu d'haver ce- sos dels itineraria turistics que
ara es confeccionen per a l'any
vinent les Companyies italianes
posen el port de Barcelona.
En el que fa referencia a la
substitució del port de Barcelona
pel de Tarragona, que ve reatafan la Companyia francesa
"Chareeurs Reunis", de Marsella, es cosa que serb arranjada
eta programes de la temporada, fent escala a totes tinas ciutats,
-aula itmtll alguris ports d'Espanya
bé establint un servei rapid
per tal de coruplaure la citan- d'autocars entre elles.
tela, havent, perä, inclós la visita le Barcelona en el creuer
garata
"Gerusalemrne", que Abrics i vestits
queden
nous - :- LA REFORMADORA
vindrä el mes d'agost.
Trafalgar, 9, t er - Tel. 16809
BEVEU AIGUA IMPERIAL

tat suprima enguany el port do
Barcelona en l'itinerari dala vaixells italians que fan reuers de
tu r i s me Per la Meditetrania.
acudi a la representad() en
aquesta ciutat de les Companyi›,
que p is .rgumcuutzeiu ha qual nia•
nifestà que la supressió no COCÍ
a altre motiu que al de renovar

L'admini$trader de l'Hospital

Aquesta alteració co els iti-

neraria, que produi de montera

n ‘erta alarma. no fletan inaervit
el corrent turislic directa entre
Italia i eh nostre país, tota vegoda TIA é S Baraél ia lta escala

obligada dala vaixells transat-

länties que fan les linie;

Cursos i Conferencies
ATENEU ENCICLOPÈDIC
POPULAR
Polirniques iconOerències
Proesttguint les seves tasques edu-

catires, l'Ateneu Enciclopèdic Popular ha organitzat una serie de polemigues i conferencies públiques com
a continuació es descriu:
Sota el Mol "Concepte fisico-quimic de Materia i Energia“, el doctor
Antoni Oriol i Anguera dissertari
els dies 16, 18 i 2n del corrent (diIluns, dirnecres i divendres, respectivament), de les vuit a les nou del
VeSpee.

El d i marts dia 17, a les deu de la
nit, hi batirá sessió de cinema s o vié"Els soviets esportitts" i "Turquestan i Siberia' són els titols del
prorrarna.
Dimecres, a les rleu de la nit,
Nfr Atme Mareuié realitzarà un esstill musical sobre "La DIO/ira j la
Revoluci6 francesa".
"Con/ s'estructurará le ronnmia
obr a ra després del triomf de la Revertucisi" será ei terna ohiecte de polémica. nue anirà a càrrec dr Jaume
Miravitlles el propvinetnt dijous, a
les delr de la nit.
Aquesta serie d'artes restan tancada divendres, a les dett de la nit.
ami" una c o nferencia amh projeccions
a cartee del, socis de l'Ate :fl an senyors F. nejo i 1. Reinei s. El tema
desenrotnar serä: "Asrensió a l'Alt
Pallars ¡ serres de Montarlo".

CATALANA
Acords del Consell direetiu. — A
proposta de la Conti5sti ticnica de
la Protectora, el Comen directiu
cureat al President de la Generalitat,
al Pret•ident del Patronat Escolar i
al President del Consell Regional de
Printer Ensenyament diferents proP osicion s presentades en el darrer
Consell general de socis, referents a
l'ingres ah magisteri oficial, a la provisió de les places vacants a Catalunva, a ringres a les Escales d'Assaii, a l'ensenyament de les mataries
relacionades més de prop amb la personalitat de la nostra terra, a la creació d'un Seminari de Filologia i a
ramPlia ció de les Biblioteques Populars de Lleida ¡ Tortosa.
Vista la sollicitud presentada per
rAjuntainent de Sant Just Desvern.
el Consell directiu acordi augmentar
la subvenciO que se Ii concedia per
a les seves Escobes municipals.
El Consell acorda ratificar també
la subvenciú que concedia a l'Escala
catalana de noies "Santa F.dalia", de
Barcelona.
El Consell directiu, tenint en compte les sollicituds presentades, va acordar concedir un lot de llibres a l'Escola del Tribunal Tutelar de Menors
de Palau-solità, Escoba Nacional de
Vilallonga, Escota Nacional de noies
de Vilanova i Geltrú i a l'Institut de
sepan Ensenyament de La Seu d'UN
gell, per a llurs biblioteques.
Els cursos de catalä. — Queden encara algunes matricules disponibles
per al Cure d'Ortografia Catalana
que ha començat al local de l'Associació Protectora du l'Ensenyanea
Catalana. Constara d'unes 3 0 lkons
durant Its quals seran explicadas
també mielan ', de Fonética. Prosódia
i Dialectologia catalanes. A final de
curs es taran exercicis de conjunt
referents a les faltes mes importants
que poden observar-se en el catala
parlat i escrit d'avui.
Les Illcons seran donades els diIluns, dimecres i divendres. en das
grups d'alumnes. de set a vuit i
vuit a nou del vespre.
Per a Ares detalla i inscripcions
cal adreçar-se a l'Associació Protectora de l'Ensenyanca Catalana, g arrar dels Ares, número t, principal
telèfon 18862.

ELS MESTRES
Amorteció del Magisteri Particular
de Catalunya I Baleara — Es fa ¡vinent als associats que alta organitzat una excursió a Tortosa en tren
per als dies 21, 21 i 23 del mes que
som. La sortida sera anda el tren exprés de les tres de la tarda del dissabte. dia 2:. i la tornada el dilluns
Li ja 2 3. a les vuit del vespre. Entre
ältres llocs hi ha el propósit de visi•
lar l'Observatori de l'Ebre i la desembocadura del riu Ebre La inscripcid quedara tancada el día ata

PER A

DEMA

Academia de. Jurisprudencia i Legislació de Catalunya. — A les 19,
a la sala d'actes del Collegi de Notaris de Catalunya (Notarial, 41.
vecat-notari senyor Josep Maria
Porcioles i Colomer donará una conferencia solare el tema: "Riaim ecoreuniro-farniliar al Baix Urge!! i
Segriä".
Institut Francia. — A les lo,
M. Caro! Berard parlará de "Grandes
figures du mouvement contemporain": Gabriel Faure, Paul Dukas,
Maurire Ravel, .Albert Roussel, Florent Schrnitt i alguns altres.

VIDA CORPORATIVA
Els vaquers de Barcelona, la
Unió de Vaquera Rurals, el tiremi de Transports de Llet i
tarjó Rebedora d'aquest adiete
fan pública la seca satisfacció
per haver-se assabentat que el
conseller delegat de Sanan t.
doctor Cortes, dona ordres imntediates per a intensificar el
servei de persecució dala ;mili_
I endors, a ixi com lambe per
:t acabar amb la venda de Ilel
ett estaldtments antireglamenlaris.

LES SARDANES
,Avui, a dos quarts de sis da
In larda I indià Hm .

a l'estatge
del Foment de la Sardana ite
HarCelünil, Pi, 11. una ballada
de sardanas a base d'obres premutiles ell eta t • olu t ursos mUS1cals "Preinis Sant Jordi".

le Sant Pau dones compte al
jutge de guàrdia de la mort en
aquell benefic establiment de
Ramon Pellisiser ¡ Josep Verd, a
conseqüencia de les lesions sofertes ja fa uns quants diem.
Tots dos cadàvers t'oren traslladats al Dipòsit judicial.

FETS DIVERSOS
A la placa dEspanya uns desconeguts estafaren cinc-centes pessetes a Francesc 1: ornes. Aquest individu arta al barrí peines i va veure-hi
un estranger, anomenat Karl Fong,
al qual acusa d'esser l'autor de resta jada. Karl Forg fou detingut i irsgressi als calabossos del Jutjat.
— Quan la policía intentava detenir al carrer de Mata vuit individua
coneguts corn a professionals de delictes contra la propietat, aquella emprengueren la fugida. La persecució
fou accidentada, i els agents es veieren obligats a engegar diversos treta
enlaire. que causaren la consegtient
alarma entre el veinat. Ela malfactors
foren detinguts.
— La nena de catorze dies Rosa
Ortiz, que dormia d mateix Ilit que
cha seus pares, altir al metí va apariixer morta per asfixia. Se suposa que
ineonscientment els seus pares la hi
van causar. El Jutjat es presenta al
narren de Salva.. número 3, botiga,
domicili de la infortunada criatura,
i practicó les oportunes diligincies.
— Al Dispensad del Poble Nou
fon auxiliat el nen Andreu Cuseinera
Blanco, de deu meses, de cremades
greus al ros, que sofrf al seu
en caure-li al damunt un n paella amb
oli hullent.
— Al Dispensad de la Unirersitat
fou auxiliat el sacerdot Enric Malt-,'
Malvy, de quaranta-nou anys. de ferides contusas al cap i commoció
cerebral, que sofri en caure-li al damunt un maó d'una casa en ConStrucció al carrer de Sepúlveda.
— Al carrer de Borrell un auto
atrnpellä .Antoni Canals i Molins, de
trenta anys, policia urhá. Li cautà
lerides contuses a la cara, arre, fractura dels ossos del nas.
— ¡bis Blanch i Campo. de vint
anys, abur al matí caique d'una camione t a. Es causa diverses erosions a ha
canta esquerra. Fou auxiliat a la Casa
de Socors de la Ronda de Sant Pere.
— En un magatzem del carrer
de la Mutualitat propietat de la Sorietat Producte, Pelikan es comete un
rohatori consistent en gineres per valor d'unes sis mil cinc-cantes pessetes.

EXPOSICIONS

D'A RT

GALERIES LAIETANES
VILA CINC&
Pint555,
ELVIRA 550555
RICARD FERRER I TURULL
D. SANTSALVADOR
DIbuisos
Fina al 28 del corrent

LA PINACOTECA
PASSEIC DE GRACIA. 34
EXPOSICIO J. PoRcAR
Fine al 20 del ecierent

SALA BUSQUETS
PAS8EIG OE GRACIA, 98
Nobles 5 obleetes trart
Pintura
JAUME MERCADER
Fin. el 27

Pneu TRALLERO

SYRA

DIPUTACIO. 282
Telefon 18713
ART I ORNAIRENTACIO
JOSEP AMAT
Distnao.
PRIM
Pintura
JOSEP O. JANBANA
Fino el 27. Le Inauguració be el dieeesbee,
• les 12 del migila

SALA PARES
PETRITXOL, 13

AVFLI PALA

Pintura

VILA PUIG

Programa
"Dolç esplai"*, Planes.
"Ella i jo", Blaneh.

SALA GASPAR

'Glossa del ea» de Gilantx del
Penetleb"* Serra.

E‘ro=1 ,• 15 Ii painiu le

.
rs
Ildirell• 5 Motiluene

25,70:, 214
Mee .

Oonoert

e"

DA29, MINGML.

MEIFREN, MUNTANER, GALCFRER 1 aura.

Jordi"*

'L'encis de Sant Sebastiä de GALERIES VALENCIANO
PLAOA MACIA 10
Mont major”*, Cabane.
EXPOSICi0 LASARTA
Pintura
Garrete.
* Obres premiades.
RENART
Cobla Bareelona Albert Martí.
Diputaele, 271 - Telefon 182 57
L'entrada sera gratuita per a A partir del die /II eere, exposat a la
mielas Sala Reme un mleota reoull di
ol hcm.
dlbubloe d'artletes catalana del alee XI*.

LA SARDANA
Avui, diumenge. da 17. a da, quarts
de sir de la tarda, el Foment de la
Sardana de Barcelona celebrara, al
seta estatne , carrer del Pi, ti, integit io
rarn. ,annea scaoui,iliitcid
perde asa r da
En
aquesta audició
ha estat a base de composicions premiades en els concursos musicals
'Premia Sant Jordi".

elle figuran en diserte,

cotleselont

particular.

LLIBRES I1
I

Autógrafo, dinteles, 'quitrines
5 el mas impolumt as seetimeia Se
granate de liareelond
EsposiciO 1 venli a mama ItiverseM/
11:ants it5

METROPOLITANA
I NOVA
balee, de la Sala Mezan

LLIORIERIA
, Ci /11104. 31.

Diumenge. 15

d'abril "de

LA

1934

PUSLIOITAT.

ESP OR T S

EL

FUTBOL

RUGBY

CICLISME

Alvarez vencedor de la prova En la seva primera sortida internacional,
l'equip representatiu de Catalunya va empa- La importació de jugadors i el
Jaca-Barcelona
la desorganització encara persisteix...

tar a cinc punts amb l'equip

Canyardo es elassifica segon
es disputa la cursa Jaca-Bar- Copa del President de la República
per a equipa de clubs
:a. que amb tant d'encert orga1. l.. Esportiva de Sans: Des"El Diluvio'', la qual. en con:. ha resultar molt dura per a la trieux. Bachero, Paiä, en 40 h. 56 no.
majoria dels nostres corredor:, i 32 s.
2. A. C. Montjuic: Ferrando, Mardo demostra el fet de retirar-se
einen. Izquierdo, en 42 h. 5o ne.
de la meitat dels participants
Copa
President de la Generalitat
de
prendre
la
sortida
deu
dels
'.ar
E. Alvarez.
Primes
les 2 . 40 de la marinada es donà
r. artida als 34 corredors, els quals,
Binefar, Escuriet.
guiats pes fanals de:5 autotres'ils.
Igualada, Alvarez.
•
•
iniciaren la cursa. plena de dificultato.
En el pas a nivel! de Sant Feliu de
En eis primen: moments la marxa Llobregat. en el moment que anava
no fou mole forra. la qual cosa facili- a passar Cafeardo, el guardavies havia
ta que es formessin dos grupo.
posat la tanca. en intentar el ciclisEn el primer. campos; per quinze ta saltae-la, fou agredit per l'esmencorredors, figuraren Prior, Alvarez, tat guardavies. L'incident no tingue
Cahardo, Destrieux, Casamada i Pa- altres conseqüències que fe:- perdre
nes. entre altres. i el segon Finte- uns quants minuts al campa
graven Cebrià. Tudela, Blanco, Cardona, etc.,: seguien. més entera. AVUI AL PARC DE MONTJUÏC
Figueres i Bachero.
A Osca. Escuriet portara 1 minut gg INSCRITS PERA DISPUTAR42 segons d'avantatge: per aquest SE EL TROFEU MASFERRER
RÉCORD D'INSCRIPCIO
-t'u s'adjudica el premi de loo pesI D'ESPECTACIO
ofert per l'Ajuntament d'aque,
poblaciii.
Encara han arribat nou inscripcions
A Barbastre les posicions eren les mes per a la cursa d'avui, diumenge,
següents: Escuriet. Alvarez i Des- Trofeu Masferrer. a disputar sobre
trieux a 3 minuto i 15 segons.
setze roltes al reclute de Montjuic.
escamot amb Cafrardo. Cardona i alGou, de 3arcelona; Torner, Viatres, a 7 minuto.
der, Varderi, Bellmäs, de Girona
Entre Binéfar i Lleida. Cahardo (Grup Excursionista i Esportiu Gif' , .-tnä un gran esforç, amb el qual
Codina. de Lleida: i Lluma,
,egui aproximar-se a Bachern
Meses i Garcia, de Manresa P. C.
immediats seguidors d'Es- Manresanal. Un lot d'inscripcié que
curlet.
per :a quantitat i la qualitat no s'havia
A Tärrega. en els fugitius passaven arrenglerat mai al Parc de Montjuic.
a les 12'3. s'anuncia l'abandonament
• ••
de Sancho. C. Ferrer, Blanco. Murall
A les nou començarà la gran jori Campoi.
CaLardo aconsegueix Destrieux. i nada ciclista amb el campionat infanarnhdés es llamen a la persecució til de l'A. C. Montjuic. A los quarts
d'Alvarez t Escuriet. que continnen de dotze es donará la sortida per a la
a primera posicié. No obstant. a Es- cursa Troica Masferrer.
• • •
parreraera Alrar^z portara 9 minuto
Actuará de jutge arbitre el cone:'..a . .-antatge a Careardo.
77tre Martorell ; Sant Andreu de gut i prestigiós periodista especialit, Barca. Escuriet defalleix. i Ca- zat en ciclisme F. d'A. Canto Arroyo.
• • •
ardo aconsegueix passar-lo, i sense
alteració en les posicions, Alvarez,
• L'expectació és veritablement gran.
netament destacat, s'adjudica el titol D'una part el sector d'aficionats que
de vencedor.
no concedeixen probabintats de briS'establi la següent
llar als corredors que disputen avui
1. Alvarez, F. C. Barcelona, en la cursa Jaca-Barcelona. referencia
13 hores, 9 minuto. Promedi, que indueix a suposar una facil vic27908 quilòmetres per hora. tòria dels pistareis Joan Plans. Josep
2. M. Cafrardo, 13 h. 16 en. 25 s. Cebrià Ferrer. Nicolau (de Mallorca),
13 h. 16 ni. 27 S.
Escuriet,
Valent. Benages, etc., que no han
3.
Destrieux, 13 h. 27 m. 32 s.
pres part en la cursa de Jaca. D'altra
part eis que creuen —i no sön poco—
5. Prior, 13 h. 44 m. 30 s.
6. Bachero, en el mateix temps. que el guanyador del Troica serà
7. Paiä. en el mateix temps.
un dels classificats en l'esmentada
8. Tudela, 13 h. 45 m.
JacaBarcelona, o sigui un Cal-rudo,
9 Ferrando, 14 h. 6 m.
Ffgueres, Cardona, Alvarez, Escuriet,
ro. Casarnarla, en el mateix temps. achero, Ferrando. Destrieux, Prior,
Ir. DomMgo. 14 h. 22 m.
etcétera. La discussió sobre aquest
12. :Martínez. en el mateix temps. tema s'ha estés i accentuat de mane13. Pares, en el mateix temps.
ra sorprenent, i s'ha format entorn de
14. Izquierdo, en el mateix temps. :a curen Trofeu Masferrer un ambient
Martin, en el mreiv. temps.
i una expectació veritablement inr‘,Fi-meres. 14 h. 44 in.
igualats.
2

,:eres.

representatiu d'Itàlia
L'encontre, encara que mogut, no ha correspost a la categoria de l'esdeveniment. -- La quantitat de públic assistent al partit ha estat veritablement excepcional, tractant-se de rugby. Hi han assistit també l'alcalde
senyor Pi i Sunyer i el cònsol d'Itidia
Per fi, el fet s'ha consurnat. Ha
costat molt d'arribar-hi, molts estorcos han calgut perque aquesta máxima aspiració dels ruggers catalans
fos acomplida. Aquesta tarda, però.
rencontre disputar pels equips representatius i de Catalunya ha
segellat d'una faisó espléndida tota
l'enorme tasca portada a cap pels dirigents del rugby català per tal d'assalir el fi desitjat.
Per primera regada en la història
de Import catalä, la nostra terra
vist representada, ella exclusivament,
per un grapat d'hornes que en el
terreny de joc defensarien els seus
propis colors davant dels representanto d'una altra nació. La soletnnitat
del moment era evident, i cal dir que
ha estar ben compresa. Els esportius
catalans, responent a la crida feta.
han acudir aquesta tarda al camp de
Les Corto. Quants eren? ¿Quants milers han anat a retre l'homenatge merescut als que han fet possible la gloriosa jornada? No volem pas saber-ho.
No ens interessa en aquest moment.
Però sí hem de confessar que
els que estern acostumats a veure els
principals codee eniments del nostre
rugby envoltats de la màxima indiferencia ens heut sentit emocionats.
aquesta tarda, en veure l'espaiós camp
de Les Corts eminarcat d'un públic
entusiasta vingut expressament per
ap,audir els nostres representants.
Perque entusiasta era, i be que he
ha demostrar, el públic d'aquest partir. Poc coneixedor, encara, de les
regles del rugby, ha apreciar, peré.
magnificament, les seres belleses,

quan aquestes s'han posar de manifest en alguna bona jugada. En aquest
sentir, potser nomes cal lamentar que
aquests bons monteras han estat escassos en l'encontre davui. Això, pere), és natural Si en un simple mata
d'exhibició hom no pot dominar moltes regades el nerviosisrne, ¿corn aconseguir-ho avui, en un encontre de 13
transcendencia del que s'estava disputant?
Era rafany d'assolir la victòria ço
que malmetia les millors jugades, era
robsessió de la nearca imminent el
que privara de veure el company millor situat, la jugada precisa a fer.
L'encontre ha finit amb un cremar
a cinc punts. Ha estat just el resultar?
Potser hom crema que cc, que vaig
a dir está influit pe: meu forçat partidisme cont a catalä, perú he de confessar que jo cree que no. El resultar no ha estar just. Crec sincerament que el nostre equip mereixia la
vieren-la.
PerO per si el niel; criteri fos insuiicient en aquesta ocasió, aci tenim les declaracions de a rbitre de
rencontre, M. Mailhaud, de la Federació Francesa, que vénen a confi rmar el que jo dic.
No és pas que al. Mailhaud hagi
dit que Invierto de guanyar, pece, ha
dit que. sobretot en els darrers momente, podien guanyar.
—Estava convençut—ha dit—que a
la segona part de l'encontre els catalan; s'esfondrarien, vençuts el, seus
nervio per la massa imponent dels jugadors italiano. Pech amb veritable

sorpresa he vist com els catalans se
superaren a cada moment, augmentant la sera empenta a cada minut
que passava, fins a acabar fent-se els
amos absoluts del terreny. Amb
menys nerviosisme—ha dit—estic convençut que la victòria era sera.
Anib menys nerviosisme, ha clit el
senyor alailhaud. Nosaltres estem segurs que ha estat l'excés d'entusiasme el que ha privar d'una justa vietéria el nostre e q ui p . Ja ho hem dit
abano.
El trofeu, perú. que tan gentilment
cedí el setmanari "La Rambla", no
s'ha pas perdut encara.
A Itälia s'ha ele jugar un segon encontre. Ja veurem aleshores qui vencera.
Hom diu que l'equip italià ha jugat
avui rnillor que mai.
Els nostres, els mateixos italians
ho confessen, han constituir una sorpresa per a tothom. ¿Que mira sie
repetir la gesta una segona regada?
En un lloc d'honor cal posar els
norns deis que han defensat Catalum'a en aquest encontre excepcional.
Són aquests. Tinguern-los presento:
Defensa: Vilaespasa. Tres quarts:
Bisbal II, Velar, Balcells i Joancs.
Mitjos: Elies Davanters: Puederall, Garrigosa, Aguilar, Miret,
Nuvials, Ruiz, Gual, i a la segona
part, per haver-se lesionas Joanes,
Bisbal 1.
1 per acabar, felicitem-los anal-, un
;Visca el primer equip representatiu
de Catalunya!
M. I. S.

AVIA CIO
Josep Maria Carreres amb avió
"avra avion" i Oscar Stahel

f. C. Barcelona
RETROSPECTIU

Es innegable que el F. C. Barcelona.
l'entitat cabdal de l'esport a Catalunya,
travessa d'un quant temps enea un deis
periodes més dificels d'ene à de la sera
existencia. No tenim el propósit de fer
una exposicin detallada d'assumptes que
afectin la vida interna del Club, els
quals, ara per ara. volem ignorar. Per
altra banda aquesta tasca tampoc no ens
hauria de satisfer, puix que de bell antuvi sabem que fatalment hauriem de
caure en el parany d'haver d'ésser tuhato que fern tasca derrotista. No es
pas aquest el nostre propòsit, sinó tot
el contrari. No tes apartarem, com herr;
dit, del titol que inicia aquest treball
per tant, solament comentarem la impartació que es prepara per a renovar
el quadre de jugadors del club siega
del futbol català.
EL PROFESSIONALISME
Aquest mot ha esdevingut l'obsessió
de tot esportiu que evoluciona en sentir ascendent. En aquests darrers anys
l'esport que anteriorment solament es
concretara a enfurtir i educar el ces,
s'ha convertir en una proiessió, i, per
tant, aquesta superació que fisicament
l'individu ha de donar de si, és evident
que perjudica directament aquella branca de l'esport a la qual afecti, 1, naturalment, aquesta se'n ressent en proporcions ben crescudes, àdhuc amb la
possibilitat de fer desaparéixer ressincia d'aquest. El futbol, que per sort o
dissort avui dia és l'esport de les multituds, és el que es troba més afectat
per aquesta malura, tant per la causa
esmentada com per hatee conreat el
tipus del "jugador individual", o slgui

aquell que en un moment donat de la
sera carrera es creu que el Club al
qual pertany el forma únicament i exclusivament la sera persona. El públic
antic que assisteix ara a les Iluites esportives, davant d'aquestes característiques tan perjudicials, és evident que per
la migrada classe de joc que hom
ofereix es troba completament desplacat, perquè ultra no veure un jugador
de classe excepcional que sobresurti,
lampee en l'aspecte del -conjunt" no
a cap millora notable, sinó a la inve res.
Es un fet inequivoc que el Barcelona
actual es troba mancar de conjunt.
quip de qué disposa és un conjunt desarticulat que per més que hom s'hi entesti no es podrà mai aconseguir fer-lo
hcmcgeni i, menys encara, que pugui
dona, uns resultats positius. Tot aquell
que tan solament hagi presenciat darrerament tres actuacions seguides del
Barcelona s'haurà pogut adonar que
d'una actuació a l'altra han coincidir
algun crin fets diversos, perä que no
obstant tots han servir per a revelar-nos
aquestes falles, principalment en el dia
dcl partit amb el Constancia. Davant un
equip descobesionm tècnicament, en el
qual no hi hagi cap altra saludó per
a eixir endavant que fer els canvis
inversemblants que hc,m pugui imaginar,
és indubtable que el problema que presenta la renovació de l'equip esdevingui
tan complex i difícil que s'hagi de recórrer a aplicar la dita de "a grans
mals. grans remeis". Aquests remeis que
ara es volen tornar a aplicar no ens
seas pas desconeguts. D'un quant temps
enea se n'ha fet ja lis en diverses ocasions. Els resultats, globalment, Ilevat
d'algunes intermitincies, han resultar negatius, com totes les coses que no han
yogur dosen preparades amb rantelaci6
deguda, mitjançant un pla dosificar i
amb mires a la finalitat a 1 aquai s'havia de destinar.

Ricard, Delegació de l'Aero Club de
Catalunya.
Dominech, Delegació Aeronáutica Civil de la Generalitat.
alarguez, de la Federació Aeronáutica
Catalana.
Pérez Pardo, de la Federació Aeronáutica Castellana.
Canudes, de la Direcció General d'Aeronáutica Civil.
Comité' Esportiu responsable : Joan
Balcells.
Adjunto: Antoni Bassä, Francesc Cabrer i Oscar Stahel.
Els preves fixats per a les entrades sún
verament populars donat el carácter internacional de la festa, i són els seAquest mati se celebrarei a l'Hipòdrom de Can Tunis güents: entrada general, 3 nessetes: preferencia. 5 pres.: tribunes, 8 ptes., i Ilotel magne festival d'aviació amb la cooperació dels asos ges amb 5 entrades, 5o pessetes. Teto
aquests preus. arnb impostos inclusos.
francesos Doret, Malinvaud i Rouland i els paracaigu- L'entrada de cotxes será de 3 ptes.
Per a traslladar-se a l'Hipbdrom hi
distes Mlle. Germaine Laudic i el campió Pérez Mur Hura un servei especial d'autobusos
des de la plaça de Catalunya, al costat
Ahir, a la tarda, cap allà a les quatre, tida, en la qual sofriran rude contrast de can Vicenç Ferrer.
arribaren a rhipädrom de rAero Club darrera una supremacia els grans asos
de Catalunya, al Prat de Llobregat, els francesos i els espanyols.
participants al "rally" de velocitat que
L'esquadreta d'Aviació Militar de Barba organitzat el elit club, com a pri- celona realitzarà també rolo acrobático
mera feota d'Aviació, commemorativa
en formació, aixi com demostracions II GRAN PREMI INTERNACIOl'aniversari de la República.
d'alta escala i exercicis de conjunt.
NAL DE BARCELONA
La justesa amb qui s'establiren els
El Concurs Internacional de paraxu—
handicap va fer que quasi coincidissin tistes presentará el Campió d'Espanya,
a l'arribada els cinc avions inscrits.
F. Pérez i Mur. acarat a la gentil LES DARRERES INSCRIPCIONS
A les 3'45 arriba l'avió que pilotara paraantista francesa Mlle. Germaine
Ha quedar tancada la inscripció per
Carreres, i quinze minuto més tard ho Laudic, la qual sera la primera dona
féu Carvallo, el darrer dels cinc par- que s'haurä llançat en paracaigudes, a a aquesta cursa, que el Moto Club de
Catalunya organitza per al dia 22
ticipants.
Espanya.
d'abril.
L'ordre d'arribada fou aixl:
L'ordre de proveo en aquesta gran jorAbates del tancament de la inscrip"Avro". Avian motor Cir- nada ha estar organitzat en principi
ció el Moto Club baria rebut un altre
rus, 5 HP. de l'Esgola d'Aviació Bar- arel:
formidable
reforç entre els particia
Carreres.
Duia
com
celona. pilotat per
Vols de demostració pelo pilots catapassatger Stahel. Sortí de Castelló i va lans senyors Xuclâ, arreres i Cama- pants en aquesta cursa.
Els
nous
inscrits
són:
aterrar al Prat, a leo 3'45.
rassa.
Categoria 250 c. C.:
2.—Avioneta "l'Ande", motor Cipos.
Vol
en
fan-nació
per
la
tercera
esquaMario Colornbo, Afina*.
85 HP. avió del Sr. Cera, que portava dreta militar.
X. X., Terror,
de passatger el Sr. Arqués. Sorti
Acrobàcies en conjunt i individuals
Categoria 500 c. c.:
LieMa i arriba al Prat a les 3'49
per tres pilote militars.
Karl Engelhard, Norton.
3.—Avinneta "Avro Cirus". 85 HP.,
Exhibicions de paracaigudes de maCora, Sarolea.
de l'Escota d'Aviacié Barcelona. pilo- demoiselle Germaine Laudic.
Mario Colombo, Aquila.
tada ver Camarassa i passatger CareaExercicis acrobitics i de vistositat,
Javier Ortueta, Norton.
ga. Sorti de Figueres i arriba al Prat nels pilots Ferran Malinvaud
i Mantel
de
lea confecciona a les 4.
R. O. N., Norton.
Dores.
4 —Avi oneta ".Moth". motor Cirrus,
A destacar la importancia d'aquesPérez Mur en la seva emocionant tes darreres inscripcions, que compde temporada
75 HP. avié propi del Sr. Sobirana. que
portara com a passatger el pilot Bal- doble caiguda.
ten
entre elles la gran figura del corCom a fi de fe s ta. Ferran Malinvaud
cells. Sorti de Figueres 1 aterra al Prat
redor italiä Mario Colornho, campió
i Marcel Doret s'exhihiran en vnls d'alta d'It à lia durant tres anys seguits i
a les nuatre 1 un minut.
5.—Aparell avioneta "Pothes", motor escota.
El Jurar que &delira ele fallo en les guanyador absolut en curses tan irisde la mateixa marca de ton HP. pilotat
portants cono la Tarea Florio motopel oeu propietari senvor Carballo. acom- preves, ha estat constitult ami:
ciclista, Circuir Reggio Emilia, Gran
panyat de la sera senyora. Sorti
Premi Reale di Roma, Circuir de
4141141
posta i aterra al Prat. a les 402.
Tod, Circuir de Cornate, Circuit de
Mancaren encara ser arribar dues arioMil?,, Circuit de Nipols i una serie
netes Klenn. de 20 i 40 HP., que han Front6 Principal Palace important de curses que l'acrediten
sortit de València.
a
el
cont
a una máxima figura en el moptes.
i
Aviii , diummege, tarda. a los 415
A les 4'1E2 es dilmixa a l'horitró l'avió
tociclisme italià.
ASTIOARRA0A-OELAYA
del
campió
d'acrobacia
Marre)
Dototes les mides, ret, el qual arriba de Carcassona amb
DE
El corredor alemany Karl Engel~tes
hard és un especialista de la Norton,
ei seu magnífic apare!! Dewoitine HisLARRUSKAIII-UOARTECHEA
formant part de Fequip oficial de la
pano 550 HP. Abans d'aterrar, Dores va
Nil. u les 1015:
dita marca a Alemanya, on bu un
fer ima bella exhibició de la sera gran
BATES DE
nous modela
dels contrincants mes perillosos en
OLAZABAL-OUILLEIRMO
rla s se efectuant uno qtiants exercicis
la categoria de 5oo c. c.
contra
acrobático.
a
i
El pseudònim de Cora amaga un
Aquest mati se celebrara a l'Ilipédrom
ITUARTE-MARCELINO
corredor francés de brillant historial
de Can Tunis el magne festival d'ariaQUIMONOS
esportiu,
que compta en el seu palcid.
114441444444.4144+04444.64444e
mares amb un crescon nombre de
a
La participació del% grano aso% 1/11,7primers llocs en les curses de la nanationale Marcel Doret. Fernand Malinyema.
vaud. Roulant. Gilbert Dennis i
SEDES LLISES 1 ESTAMPADES
PRONTO NOVETATS cióFinalment,
Ifenry sie Perignon afma un caracter
els corredors madrilenys
vl, OWNIENGE:
a
4'90
el- mere
manifestacit5 formidable al programa
Javier Ortueta i R. O. N., prenent
Tarda, a lea I:
AM "meeting" que ha orgänitzat Aero
en consideració que en aquesta com80L0 AAAAA - PERCA
rtuh de Catalunya, acate motín de lea
petició internacional entra en Iluita
LLANER1A, FANTASIES, PANYERIA
salsera
ZARRA GA REANUDE.)
Pestes de Primavera, en el III Aniverel Campionat d'Espanya, ¡ aquests tiNit, a a. 10.18t
la República.
1 ELS MODELS MES RECENTS DE CALÇAT sari depart
tula sdn en tosa els esports i a tots
ADORMITA II - CNIOUITO
de la conaboració del Co<
els paisos el criteri mis ettimat, mis
GALLARTA
4'Aviari4 Militar que nrendrä P a rt en
disputat -i al qual tots els corredors
apure
la feos realitrant 'in Concite« reservo
IZAGUIRRE - UREA!
semblen estar més atents a la sera
e-s necialmert u niInt< .r,,, jfarg, en el
D'Huna, larda: Zireatle Abaeolo GenatorgaciO, s'apresten a donar en
tra Quintana IV - Pero.; MI; Gellaranal ,rtinri rt Can/ pié d'Estonva
aquesta jornada el inäxim interès per_
ta
Pasey esotra Azurmendl les F e• ranaiz disnntant ima magnrci,
Jeuregul. Detalla per cartelle
que la Duda entre els nacionals pugui
coca donada .ser n.Ainntament de Bar. Dietalle per eartelle
considerar-se per ella sola cona un
celona. d6na !loe a una emoci enant par
ar retinta especial d'aquesta cursa.

de passatger guanyà el "rally"
de velocitat

i.

Ylotorisme

ofereix els gèneres
novetat,
més recents i els calcats

preus molt excepcionals
NOITIÖS per poes dies

ESTAMPATS SUPERIORS
metre
0'85, 0'95, 1'10, 1'35 1'50
VESTITS
SENYORA,
a 3'50, 3'90, 9'90 i 10'75 ptes.
SENYORA,
3'75, 5'25, 7'25 9'75 ptes.
MODERNISSIMS
5'95, 9'75, 10'75 i 13'50 pessetes
2'25, 2'50, 2'40 i

pessetes

preus molt rebaixats
Vegeu els aparadors

el nom de qui ha de reemplaçar els serveis de Mr. Domby. ¿De quina manera
es portaren a cap els serveis de l'entrenadar barcelonista? Si ens hem d'atenir a una nota facilitada pel mateix Barcelona, en la qual puntualitzava les causes de racomiadamenr, troharem, en sintesi, que es deia que Domby era un entrenador perfecte de la forrnació física dels jugadors, perb que,
en canvi, no baria arribat a reeixir en
l'aspecte tecnic. Ara nosaltres voldríem
preguntar si l'aspecte tècnic pesava nnicarnent sobre l'entrenador, o lié la Comissió Esportiva lambe tenia atribuions per a la formació de l'equip. Perme no és la primera regada que s'havia vist en les gasetilles que la designació dg l'equip seria feta sobre el terrenv d'acord l'entrenador i la Comissió Esportiva. I, naturalment, aquesta
minva de facultats de l'entrenador creiem que resultava perjudicial per al
rendiment practic de requip. Des del
moment que un Consell Directiu contracta un senyor tenme tin gU i cura de
l'equip, és evident que reuneix unes
condicions minimes per a reeixir en la
sera cotnesa. Doncs, bé: també és natural que la responsabilitat pesi totalment sobre seu i que enserias tingui Seispiles facultats per a designar Iliurement
els jugadors que al seu parer resultin
mis factibles d'acoblar. Res indo. Ja velen si podria ésser fácil la solera. Que
no satisfä la tasca d'un curador. dones
ja se sap el que ha de fer-se. Perque
ara es presencien uns partos que són
vot ceuna imitaci6 dels que havfern
r
iebrar al mateix camp de Les Corto.
anys;
tots
end'això, no fa pas guineo
en
recordem!
cara ens
Josep ONCINS

El Campionat d'Espanya
En la jornada d'avui han de deci.
dir-se els clubs que hauran de continuar el torneig en les semitinals.
Poques esperances existeixen per
part dels nostres equips, puix que la
derrota que l'E spany ol s'endugué
d'Oviedo, per una diferincia de tres
Solo. es un xic dificil de superar-la,
i únicament es podria dur a cap en
una d'aquelles inspirades tardes arnb,
que de tant en tant ens obsequia
l'equip de la carretera de Sarrià.
Es ciar que els ánimo en els jugadoro existeixen, i per altra banda.
l'estimul als jugadors per part del
club sla presentat en forma d'una
retribució superior en cas de guanyar,
i és per aquestes causes que no solem bandejar del tot Fesperanca de
reune l'Espanyol continuar el torneig.
El Barcelona, en canvi, ho té bon
xic mes apurat, puist que ha de jugar
el seu partit en camp contrari i aun;
un resultat desfavorable en el primer
partit. la qual cosa vol dir que la
seva eliminació gairebé és segura.
En el torneig amateur i en els partits que es juguen avui. els quals
representen de quart de final, amb el
ben entès que els vencedors passen
ja a la semifinal, veiem l'entrada del
nostre club Europa, el qual haurà
Iluitar contra l'Olimpic de Nativa. Li
desitgem Ute seguit d'encerts per tal
que ens proporcioni el goig de reune
novament el nom de l'Europa en els
primers rengles del nostre futbol. encara que en aquest cas sigui dintre el
futbol dels aiicionats.

Campionat Copa Espanya
Parties de tornada guares de final:
A Barcelona: E spanyol - Oviedo
(dos a cinc). Eszartin.
A Sevilla: Betis-Barcelona (dos a
Canga d'Argitelles.
A València: Val'encia-Hercu l as (un
a dost. Castarlenas.
A Bilbao: Atlètic -Madrid (un
un). Vilalta.

ON ES QUE MANCA AQUESTA
PREPARACIO?
Ser;.11atnent, dintre el matriz Barcelona. Fins fa poc sablem, o almenys
ens ho pensävem, que en el cercle blaugrana existien un estol d:equips, la finalitat dels quals era de servir de base
Campionat d'Espany a
per a la renovació successiva de requip.
.Ara, des de fa un quant temps, aquests
Amateur
equips ha quedar demostrat que sOn un
Eliminatòries
quarts de final:
inservible.
Tant
es
airti,
que
instrument
Europa -Xàtiva. Rivera.
(pian s'lla de concorrer a suplir algun
partit se celebrará al canto de
lloc en el primer equip, la mirada del
dirigent barcelonista, no sabern per qui- l'Espanyol abans del partit Espanyol.
nes causes, o be pel dar de la televisió, Oviedo.
inevitablernent va a raure tan Iluny com
Torneig de Promovió
por per a fixar-se en alguna
celebritat considerada al seu país d'oricerasta.
Sans-T
gen. Quan el nou vingut és a la tiesura
Martinenc-Badalona.
aires no li proven, i, naturalment, la sePalairugell-Granollers.
va presentad o. oficial, el [imanta per
cent de les vegades re...mpanyada del
Torneig Català
desencis. I mentradant, aquest estol de
jugadors catalans que s'aixopluguen en
Sane Cugat-Granollers.
els mateixos rengles del Barcelona, i
Ripollet-Mollet.
tots aquella altres que conreuen el futbol a les terres catalanes es veteen posEl Campionat del Món
tergats, per a poder fi g ura r en el Pri
perquè ningú no ha-merclatà,
PARTITS ELIMINATORIS
tingut a be de fixar-se en les seres conPER A AVUI
dicions. I avui és un jugador, demä un
IX grup
altre de més destacat, els que ens diuen
adeu-siau perque van a defensar altres
Praga: Txecoslovaquia-Polbnia.
color, de regions germanes. En el BarX grup
celona, mentre tot aixé succeeix, passen
Bucarest: Romania-Iugoslavia.
jugadors de diverses nacionalitats: braXII grup
silers, hongaresos, portorriquenys, etcéLuxemburg: Luxemburg-França.
tera, i ara es volia, però no han satis.
Sans-Llevant, de Valencia. — Per
Jet. adjuntar ,en aquesta nieta un argenti i ato suis yergue d'aquesta manera a denla, dilluns, s'anuncia un partir
l'equip Migues mis renom internacional. dentrenanlent al camp del carrer de
Gahleu entre el Sans 1 el Llevant, de
S'IMPOSA UNA DIRECCIO UNICA Valencia. Els socio del clubs de pris pagaran
No cregui ara el lector que volem mera categoria i promocié
apartar-nos del titol que hern donat a nomes rnitja entrada.
aquest article, i que aneen a iniciar' un
v01111
nou tema sobre assumptes que afecten
la circulació urbana. No. Aquesta di- A LLORET DE MAR
recele, única que esmentem fa referencia
(GIRONA'
únicament a les atribucions que lea de
tenir la persona encarregada de la for- CLINICA MENTAL "TORRE CARIPDERA.
mació fisica i técnica del conjunt bar- per a maians nerviosos, mental, t toarcelonista. Actualment el Barcelona ja rbinans. Telefon 10 Beige dIrector . reslés saben que es troba accidentalment dent, DOCTOR N. MUY I CARREREL
tense entrenador oficial, i es, per tant. Per a Informes, adrecen . vos a la maletas
ele dIvendrell.
de suposar que, al mes trigar, en tot ClInIca o a BARCELONA,
a set de la tarda, a la plaga
el que va de temporada, es farä públic de quatre
de Letsmemn, oilm. 5. ter.

r11.M,77..

LA

ELS ESPORTS
MEMM11111111!

ATLETISME

Pere Odena, vencedor en el
segon Trofeu Rossend Calvet
Un record peninsular batut : Avui es correrà, d'Esplugues al Parc, la XV Jean Bouin (Campionat
de Catalunya de fons)
Ressend Calvet, bon company i ex- Salt d'ole-aria
ceRent periodista, pot estar satisiet de la
1. Antoni Canyades, t'ea m.
segona edició del Trofeu per ell cedit.
2. Joaquim Ruiz, 5'56.
Acció Atletica, la incansable agrupació
3. Llorene Joanola. t•56.
de devots a ratletisine pur, s'ha apun4. Pere Odena, 1 ' 5 4.
tat en l'organització d'aquel l oncurs
5. Josep Banús, 1•52.
un èxit mis dels continuats que ha vinLluis Gausachs, t'3r.
gin aconseguint des de la seva forma- 7. Miguel
Carretero,
d&
8.
Max Staat, 148.
Dels 150 inserits, participaren ro3
9. Joan Ballesta, 1.46.
atletes, dels quals se :l'han dassiffcat
to. Marta Castelli, 1'46.
cent.
11" Titan Gornis, 145.
El vencedor Pere Olena ha demos12. Octavi Esteve, 5745.
trat te.ir condicions sobreres per a
13. Rafel Martiner frs.
triomfar si persisteix en elcami ern
14. Josep M. Caucam. s'43.
pret.
15. Norbert Alaberd, 142.
L'equip del F. C. Barcelona, corn- 300 meres !lisos
post per Vives, Roca, Arad! i Piferrer.
r. Joan Gomis, 38 s. 4-1 0 .
va millorar el record, deixant la nova
1. Pere Oclena, 39 i. dio.
marca de tres minuts i 46 segions.
3. Josep Banús, 39 t. 8 -10.
4. josep Pujol, 39 s. 0-10.
RESULTATS
5. Pernil Hausmann, 40 s. 4-to.
80 menea Ilisos
6. Joan Erra, 41 5, 4-1 0.
7. Unís Cases, 41 s. 4-1 0 .
a. Adolf Miralles. 9 s. 6-to.
8. Max Staat, 41 s. 5-1 0.
2. Joan Gomis, g s. 7-lo.
g.
Joan Ballesta, 41 s. 5-10.
3. Pere Odena, g a. 8- 10 .
ro. Caries Ayllen, ar a. 3.10.
4. Josep Bardas, 90. 9-10.
PasQUal Pérez, 41 S. 5-10.
s. Ferran Hausmann, so s.
12. Francesc Pinyol, 41 s. 7-1o.
• Joaquim Ruiz, to s. 1-1 0.
13.
Josep Campmany. al s. 7-10.
7. Tornits Guardia, ro s. 1- 10.
14. Joaquim Ruiz, 41 s. 8-ro.
& Joan Erra, ro s. s-xia.
15. Tomäs Guàrdia, 41 s. 9-10.
9. Jeep Fox, ro s. r-ro.
ro Joan Ballesca, so s. 2-10.
CLASSIFICACIO C;FNERAL
Norbert Alabard, lo s. 2-1o.
s. Pece Odena, 3.44080 mints,
Josep Pujol, 10 s. 3-10.
2. Josep BaBnús, 3309.
13. Max Staat, /0 S. 3-10.
3. Joaqurn Ruiz, 3.20340.
14. &malea. Salves, ro s. 3-10.
4.
Joan Gomis,
15. Slvestre Siscard, lo s. 3-16
5. Adolf Miralles, 3.11020.
16. Josep Vila, ro S. 3-10.
6. Josep Pujol, 2.925.80.
Vanecosserst del pes
7. Max Staat, 2.00780.
1. Pere Odena, 9 sn. 72.
8. Llorenç Joanola, 2.88£6o.
2. Salvador Aranda, 9'46.
9. Ferran Hausmann, 2.836.
3. Adolf Miralles, 9'44
lo. Tomas Guardia, 2.8 02.40.
4. Pau Gibert, 9.37.
INTENT
ALS RECORDS CATALA
Josep Banús, 931.
I ESPANYOL 1.600, RELLEVA6. Josep Blanc,
MENTS
OLIMPICS
UNIVERSITA.
7. Antoni Espard, g'o2.
RIS (460, 200. 300, 800
8. Ramon Santesteban, 8.68.
L'equip del F. C. Barcelona, compost
• Llorenç Jeanota, 864.
per Vives. Roca, Arad i Piferrer, ha
ro. Joan Bella, 8'44
minoras el récord. deixant la co ya maras. T
Baró, 838.
ca de 3 minuts 46 segons.
12. Jaume Bertran, 8'27.
a ss
13. Josep Pujol, 826.
D'esplugues al Parc, es corren avui
14. Max Staat, 8's6.
15. Angel Santesteban, 8'o7.
al metí la XV Jean Bouin, que porta
16, Tomàs Guardia, 8'os.
aparellat el Campionat de Catalunya de
•Sti

AM>
fons, organitzat pel diari "L'Opinió" i
el C. E. Aire Lliure.
La uarticipació dels dos equips bastos i valenciants, ultra els nostres campiens, fa preveure que aquesta tradicional cuna asseliri' reait que ja Ii és
aparellat.

Base- büll
CAMPIONAT DE CATALUNYA

DE LLIGA OFICIAL
Partits per a avui, darrera jornada

In+

RECORDS BATUTS. - Durant
unir reunió atI4dica loe ha tingut Iloe •
Normal (Estat d'Oklahoma), l'estudiant
Glenn Cunnigham, de la Universitat de
Kansas, ha obtingut el récord mundial
de les 5. 550 yaries, cobrint la distäncia
de 2 m. 11 s. i una desena.
El riynrd anterior el posseia ringles
Ellis, amb 2 In. 11 s , i dues detestes.
- Diuen de Califòrnia que 1Valter
Marty hä batut el récord mundial del
salt d'alearia amh la marea de 207 !sien-es.

V

e

1

a

LA REGATA DE MOTOTIPS
DEL CLUB MARITIM
Ahir al mati celebra el Club Maritbn l'anunciada oro y a en un tra.
jecte de quatre mides en quaire
tea a un triangle davant del Club i
amb vent regular de migjorn.
Havent se inscrits dotze patrons,
es feren dues preves de sis yachts
cada una. En la primera aviat se separaren els yachts pel mateix ordre
d'arribada, i sense variacions arribaren com segueix:
1.-"Ala", amb F. Escales, en
41 In. 32 8.
- " Petit", amb R. Escales, en
42 ni. 43 s.
3.- "Granota", amb U. Wolter, en
43 Ttl•
4.-"Rap", amb J. B. Simon, en
44 re. 26 s.
"Roger", arnh E. Mere, en
46 ni. 59 s.
El "Sirius" es retira.
En la segona prora sorti darant el
"Petit", seguit de r" Ala" i el "Roser » fins a la tercera volta, en la qual
aquest darrer agafa el tap, i portà la
regata fins al final.
•
El resultat fou:
1.-"Roger". d'A. Fatj6. en 44 m.
i 20 segcns.
2. -"Petit", de F. Virgili. en 44
minuts i 45 segons.
"Sfrius", de S. Amas, CO 45
rninuts i 28 segons.
4-- "Ala", da P. P., en 45 m. sz a.
5.-"Granota", de J. Monjo, en
4 m. 19 s.
6. "Rap", de "M. Joanola, en 47 m.
i 19 s.
La classificació general és la segiient:
"Ala", "Roger", "Petit", "Granota", "Sírius" i "Rap".

.

.

6

Pustmordrr

de la primera volta:
F. C. Barcelona-Mèxic B. B. C.,
tamo de l'ex-POlo (Carretera de Sarria), a les deu del metí. Umpire, senyer Ponce de León.
Catalkinia B. B, C,Almeadarts B.
B. C., camp de l'ex-Polo (Carretera
de Sarria), a les deu del mati. Umpire, semyor Bache.
F. A. E. E, T. -U. E, de Sants,
camp de la Granja (Carrer d'UrgelliInd etria), a les onze del mati.
senyor Corbella.
Canadenca B. B. C. - Casal Barcelonista, camp de l'ex-Polo (Carretera
de Sarriä), a les den del metí. Umpire, senyOr Iglesies.
• • •
En aquesta darrera jornada de la
primera volta sobresurt en primer
lernte el Barcelona-Méxic, sense desmereixer en qualitat el CatalOnia-Almendares i el Sants-F. A. E. E. T.

g

.

En el partit Bareelon M8xic, el que

es collocan líder i en immi11Grables condicions per a poder acon.
seguir el títol d Campió de Catabsnya. S s'hagués celebras aquest parta. fa dos diumenges, no hauriem dubtat a vaticinar el triomf dels actual.4
campions, perii ara, després del trionti
del diumenge passat i de labre anterior ¡ davant l'extellent actuació de
tots ela jugadora del Misic, especialment del tachen senyor Lache, no seria cap sorpresa que guanyessin el
Barcelona.
El matx entre el Catalhnia i VAImendares prornet ésser ben interessant, puix que l'Almendares té un
bon equip per a enfrontar-se amb el
Catalónia, que si no guanya aquest
darrer, ja pot desenganyar-se de tornar a tenir el tftol de sots-campió, que
va aconseguir la temporada passada.
Un altre matx bastant anivellat ser8 el Sants-F. A. E. E. T., empatats
com estan a dos punts, intentaran
allunyar-se quelcom més de la cua
per tal de poder aspirar a una bona
classificaci6..
Per últim, en el partit CanadencCasal Barcelonista. creiem que els del
Canadenc, sense amosnar-s'hi gaire ,
poden guanyar a bastament.
Com es formaran les novenes:
F. C. Barcelona: Arcos, Gracia 1,
Jordi, Llovio, Pérez, Detrell, Rius,
Ramos i Gracia II: suplents, Ventura. Carlos i Ramírez.
Mexic B. B. C.: Lavie, Ribalta,
Bru, Taixé, Gimeno, Yarza II, Rosselló, Mas I ¡ Vilar; suplents. Badrena, Muñoz, Vela I, 'arca I i Vela II.
Catalimia B. B. C.: Encuentra, Pablo, Antonio, Llopis, Alvarez, Andreu, Gener, Santasusana i Bullich I:
suplents, Guàrdia, Ram, i Bulloch II.
guanyi

cada dijous
MIRADOR

Llegiu

Diumenge, 15 d'abril de tett
Almendarel B. B. Abizanda 1,
Dagues,

Ronberto..Larroe, Miranda,

Sanchis, Got, Sintbez i Hernandez;
suplents, COmelltt Abizanda II, i
Martí.
U. E,. de Santa: &mina. Vallé'.
Cortés, 7.abilegui, Trefilan, Fernändez, Claramunt I, Calleja i Clararinnt II; suplents, Surera, Cases
Leopoldo,
Canadenc B. B. C.: Soler, Portolés, Cardó, Panero, Roura, Llopard,
Ventura. Meto i Seebod; suplanta,
Manzanares i Brull.
Casal Barcelonista: Santo, Dagues,

Mudoz, Campillo, Olivella, kakis 1,
Guinard, Sales i Räfols II; Suplents,
Sanprieto, Mayans ¡ Setiem.
A.

HERNANDEZ

Anuncis oficials
COMPANYIA HISPANO AMERICANA D'ELACTRICITAT. S. A.

SOCIETAT TRAMVIA Dl BAR.
CELADA, EIXAMPLA 1

El día 27 del corrent, a les deu
del mati, al local sooial de la

COIll sigui que el die 1 de maig

Companyia, Avenida Conde PPfialver, 8 i 10; es prucedirä

-

~ala
n

vinent sine; el cupó número
de les Obligacions al 4 per 194
d'aquesta Societat , Ilurs senyora
tenidrirs Sin informata que el
pila/anea de l'expressat ()upó
quedara obert düs del dit dia a
rad 6. dad pessetes per cupó,
t'atún(' 1'70 pessetes pels impostos legals, a les segiients

davnlit el nota/1 Don Ditnes ArVifez 1 Harcrijuelo al Sorteig
íes 2.185 Obligacions 8 per 100
de la CoMpanyia, que, d'acord
amb les condicions l'eßeriptura de creaciA, han d'amoditzar-se en el oorren1 any 1934, casen de Banca: S. A. ArMusGarf, Banca Anula, S. A., i Cré;o que es fa ptiblic per Cl

dele senyors Pulidora d'Obliga- dit Lyonnais.
13arcelone, 13 d'abril de 1
cions desitgen assimtir SI referí!
La Junta Direotisa
sorteig.
Madrid, 13 d'abril de 195.1.TRAMVIES DE BARCELONA,
Conferencia. - La Seeci6 d'Exeur- EI secretari del Conseil d'Adral---------- S. A. ----sionisme de l'Ateneu Enciclop¡dic nistració, fAiguel Vidal I Guar-

Excursionismo

"Sempre Avant" organitza per al di- diola.
marts vinent, a les deu de la vetlla,
una conferencia ami projeccions, a
cartee del conegut excursionista Mas. COMPANYIA HISPANO AMERIponsi Ansiasen. ¡Pie dissertarä sobre
CANA D'ELECTRICITAT, S. A.
el tema -El carril excursionista dc
Barcelona a l'ilafrinca del Penedis",

En OS del drPt que l'escriptura
de creacici dele BOns de Renda
ö per 100 conceden a aquesta
Companylii, l'aincrlitzaeid dels
7.811 Boris de Renda que Lit
d'efectuar-se en el corma any
1934, s'ha realitzat mitjançant
l'adquisicid deis Mole correspotiente els Marcate.
Madrid, 13 d'abril de 1934.El secretari del Consell crAdmlnistracid, Miguel Vidal Guar-

diola,

-

sigui que el dia 1 de MAIg
vinent veneno els cupons número 34, ernissib 1925,1 número iß,
emissió 1930, de les Obligacions
al 6 per 100 d'aquesta Societat,
Ilurs senyors tenidors 'sön infor.
mate que el pagament dels expressats cupons quedare obert
des del dit die , a red de 750 pessetes per cupd, deduint pessetes 115 pels impOstOs legals, a
les segiients cases de 13anea:
A Barcelona: S. A. Arnús- Gatt
j Banca Mariani, S. A.
A Madrid: Banc Internacional
d'Indústria i Comerç 1 Banc
Biscaia.
A Bilbao. Banc de Biscaia.
A València, Bario de Biscitial
Barcelona, 13 d'abril de 1934.
COM

SOMBRERERIA ARNAU, 13. A.
Fiseller, 22 (Forran)

Convoca ele senyors accionisJunta general Ordinaria
per al dia 18 de factual, al local
tea a la

El director gerent, Remen
Arnau I Roca.
curat

st

pum eatdmata

n

I dubtablernene ka el trac .
tarnent mis eficaç per e lee
malalties de l'eatómac i intestina,'
Aisi ho declaren milions
mihons de malalts que, can.
sats deis sofr ments i priva.
Cions a qué es veien sotme.
sos, han recobrar la salid

amb uniese l'ames medica.
ment, únic per als cialalts de

estómac
IntostIns

COMPANYIA GENERAL
DE TRAMVIES

Com sigui que el dia 1 de maig
vinent venii el cupe) nínu. 56 de
les Obligacions al ú 1/2 per 100
d'aquesta C.onipanyia, Ilurs senyors tenidors són inforinals que
el pagament de l'expressat cupó
quedara obret des del dit dia a raó
de den pessetes per cupci, deduint
170 pies. pels impostos legals, a
les següents cases de Banca:
S. A. Arnús Gari, Banca Armis, S. A. i Crédit Lyonnais.
Barcelona, 13 d'abril de 1934.
La Direooló.

La Direccid.

La T. S. F.
Programes europeus
selectes
DIUMENGE, 15
1740. - Breslau, 316 metres,

L'opereta de Strauss "Sang vienesa".
18'30.-Langenberg, 456
tres. Conceit

Mol superodes
en duració, to
resisténcio a
les' voriociona
de voltatje.

Les cantases válvulas avs$
p ara

RADIO

AUTO LLECTRICITAT, 5. a.
Diputad& 234, Barcelona
Madrid - Valincla - La Corud• - Palma
de Mallorca

I+611.1114.11444444.114444.44.111444444444444+6.66.444444,4

«tal MOMME~MMIMIIIMMISMOMAM

/....Trobant despoblais els cels
el bon Diu féu eli estela

2.-1 cense que tingués.son
l'endemà va lar el inun

1
3.- Després de molt rumiar

es ca acure • descansar.

1

Lee decidi • (er la mar

per a poder-hi navegar.

11O

PEUETE:

EN PREMIS

5.-Aal, non mica de fang

va ter l'heme en un inctant.

6,- I pene rls heme, (Quin forte
va crear els raen$ ilaWital2
g•

Dernaneu bases a la casa convocara, a
"PUBLI •CLUB" (Rambla Bstudis, 12, Barce.
lona) o en qualsevulga erditat as/Mastica de
Sota lispanya.

-
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LA PUBLICITAT.

ESPECTACLES
Teatres

Gran g ompangia Lleica
nirecciat P. SEGURA
renullirri Ii Tarda, a'30
;VAYA HAZAÑA!

a dos

20011201,/11 a lar-

lanera iepresentatiö de l'Opera Vase, - en loes artes. del tneslre
goa, pels notables arlistes Enbaltesco.
Oialiola. orleO Euzleó .Abeabatza.
:rsladant aris . Isistularte. 2bn execulants.
iesire 'arreciar. 1,mo/e de iimgnon. Dis•
iflne. dla Pl. primer fattlrel per II cemases ...Oral de Romania Cantares
eontplädoria
noria'. Es despaina

rEATR E ROMEA
Talaron 18091
k l e s 0'40. REINAR DESPUES DE 1110ererlito ce Ricardo Coleo. A
IR,
167 representacid de EL DIVINO
•
%PACIENTE, de Jota M. Pernio, pm
ele i..41vo. Alr011SO Monos. itoSarlto leie•
eseenogrutia de Bormann, ia butaca
a, a O pres. A tes 10'15: REINAR
5ISPUES DE MORIR. liem5. a les 3'30'
ii DWINO iMPACIENTE. a les 6, NEI5518 CESPUES DE MORIR, a lea 10'15:
u DIVINO IMPACIENTE.

TEATRE NOVETATS
LUISA FERNANDA
Gubert. Vda. M i ras. Izquierdo.
Palacios. Rulo Paris.

Caitta MAgIca

COMIC

oivtirtts

d2C/VonIti tt i le i" efi
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LAS PEPONAS
Nit. a lee 1015:

espinen!. la mes gran miele SI Cela
lIllo Barcina. mita Alonso 1 Mamut hm,
Pra g a. - Tarda: ulula tinlea numerada.
r espeelal, ORO, I M' e re 9 ' , asaetee:

Cinemes

i CANCO D'AMOR I DE GUERRA

rit111110P

NIPOLIT LAZARO
1 MALTIDE VAZQUEZ

EL SALO DE HUIDA
Of 7 a fl, aperlilf, 1 di 1 3 1 dri

linada. gran rabaret a la pista

CINAES

TIVOLI

'Astil, d'Urna/loe; ate:1111.r,

DORA FRANCISQUITA

Despaia a cuniptadorla

Venus Sport Palace Ball
Sana Antonl, 82 1 84 - Tigre, 27
Avite. Mutnenge, ball de soCielat. larda

Rdo.

I oil.
ESTRENES

rel fa 4121411116 Mete Schotisch
El Maje
Portean

El

11 110"

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

•ATNE •ALACK

AVul, larda, de 5 e Os

II matl I continua 030 tardas "El chica
de la parroquia" -El hombre Invisible",
en esPanyol.
-Amor. honor y ea-

Te danaant familiar
e_n
qual 11 formidable R11840114 ORONISTRA 1 ELE IN81111 11 01, 11 es cutara
All e301111 repartan 01 ballablte
e

mändulas"
"51 doMa el, atol"

EXCELS1011

11'1 5 man 10: 5111011 320 lardar "51I1
0.1s, o s por naa ^ddi).•" " 1 :1 lumbre
visada", en espanyol. N115 "Anny cliO•
fer" I Cómica. Dama: "Melodía CO azul"

PALAU NACIONAL

Continua 330 larda: "El rey de la pista".
- catalina de Rusia". "Douglas Falrbanks.
Junlur. Nit: "El caballero" I Delitos
'' , 111.1111m1 pelea"

TEATRE BARCELONA

Companyia de Comedia
Heno Lepe: Heredia
Al UI. dlumen g e. !arda. a Un (1/rail

COLNIEUIM

011 5 creivent de la camelia

luda. ta.ws $211114118. a i ea

VIDAS CRUZADAS
N .'

1 a les 605. N!!,

3'20

a les 10, rlarrmea
p rOJ e relOnS (Vaques/ prORTRMA:
ALGUNAS BELLEZAS DE FRANCIA
larntttontil ,
11111 IS1'A PARAMOUNT, DIBUIXOS. PARAMOUNT
twrliFICO I ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED, per t narices Laughton. T11-

a un (luan d'ollZ e : e/ me s oran
de Fi llust re Iacint Bet -1, ente

El pan comido
en la mano

a dillur s , lardä EL PAN COMIDO EN LA MANO n11. VIDAS
CRUZADAS

;

lulah Ranl:eact i Gary Ceoper. Peni
(11111/11S. tarda. Anea Pealaba. A 1,›
3'2u 1 a lea C. especial. Esmirna ernu
doble programa. 801IRENATURA
per g lande Lorabard. I EL Nado IM-

LA GLORIOSA
L'éott dela baila
n;l: LA GLORIOSA

rada

PUBLI CINEMA
Matinal. a 12{ II, 1 pta. Terna. 33 O I 11.
numerada 0`90 amb Impost. cuino».

l'Ata MUNDIALS, imaressanla reportat•
res rol 51ovletono. NOTICIARIS 110X SO.
NORA, no/fries d'Unan:va 1 Inlarnnel0"
nula. PRAKATOA, la !aislarla d'un volea
qua tan u s a en _un die una 1114 de 5 ntl.
11411. NUMANITAT. 101, ile g. so a 1 Molnada,

sessió rontlnila, 1 pta. Demft, t11•
holarl d.Is ellea frsuluti i LUCES
DEL 111010010

TEATRE STUDIUM
Ittrt7,-,-. 1:3 5' 1 las-la-

d'A/fans Ronce

Se tia Mido

SALO COMTAL
"Melinita en azul -

1111 preso

(Alfons Retire 1 Miielca del mestre Sunyer
1:0 v estlts nous de la risa Caro! and
Ratile.
tira, 11 decoratiOns noves
1.341s 1 Huye. Ballables de Roberto. birlo,

Asid I «OIL matinal. a les 11, al Pr e o
InIc de 2 ples.; tarda, pedrera gagaló. a lea 3'30: a les Ni, especial nu•
merada uli. ear e :.,eral e 1 dn i la ore. gran

I

:

a Re gi rustei

DE SIECI

allJA Jr.411: I-i:lbe ll 1 I ende Pidne
Produce(/' Alldro e ionlvis - ti Mayer
I
, ES des p atlen 10 , 111113 amb tres ale•
Id'anticipaba
.
Natal Aues
pta pencar% no el pataleetaro a cap mes eall ele Barcelona
duranl la mesen/ temporada

Talaron 34540

e

ZENGAKOS
MORENOF

Doña 1 rancisquita

ver'frinosa marina

5 CHRISTIANS

CORSECIA. entre Mantener I ANbele
LOS VALLES DEL TIROL (T'algas).
LAS [POCAS DEL BAILE, ruriosltal4 LA ORAN DUQUESA ALEJANDRA, p e r Mana Jerllza. opereta

SPLENDID CINEMA
• Tel. 19.352
PailtMe do OPIela.
I
A5111. a l e e 11, se ss in Mallhal. a vous
populars, a AS .1 . 31l. apy,,I,
a les 5, seseld Fernine, 1 no. a lea
l'axil do U tan/parada

airn g äStica

Int e rp r etarla prr Miguel Rodrigo, 51,
tilde Väzquez. l'erran COMee, .0111onl
Palacids I Vello de Pomas

decena setruna $le projeceid

e vrt c olossals ea!talors

Cansen do Cant. 817 - Talaron 801118
Aval, tarda, se s siA cOnllnivi, de 830 a 5:
Parre('

dla Mis grano Calla

YO, TU

Y ELLA

per Catalina Barcena. Luis Mona°, Malta
Abarate) 1 ?lama Maria

DIBUIXOS 1 REVISTA SONORA

TORERO -A LA FUERZA
per bidle Cantor
7.11, a m04:

SU MAJESTAD EL AMOR
per

con ›,IRY

D111110S, estrene de la sope( produeelei
ONDAS MUSICALES
per

Bilig Crostiv

SISTERS DORVILS
ni'Çavel inse

CIrIO tterobailques i

saladIsslms clowns

Concerts

Germans Diaz
so vetats que fan
tres hora.
divertidas a la
PISTA DEL CIRC OLYMPIA
1
;erior
de Piala PI Barreno. Augustos
fr1,,,p
lr eoa le Olympia amer;elo al puqu e a pesar de l'Anorme pre n lannsl
re5es1 aup ereepers•acle intorluktenal,
Ii, ell nüpularlsslins prelts de 8 Pul e -,.usar
1 1 pta. l'entrada general. Co
11 '1% a
e dr
. 111 :115 decompladoria i als mare
la PIAVI do Cal:IR:Me 1 del

12.4:

12.2,

la

la el

Noin,

lO

matoo, leal; lardtt, t. • seselö. de 9 e
545: tolunerads, a les A: Mi, 045: Irretnialbrenient dan eres mojen:lona de

HOY O NUNCA

Orquestra Pau Casals
PALAU MUESCA CATALANA

Segon conceri. 111- 111, diumen g e. a 2 7 1
de sis de ta 14 111 a. Pre301112e10 a Barre'
f onn Ilel calafate cebnposltor I direclor
aualriae

ERIK W. KORNGOLD
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12.25
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0.11
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5 10 1

10 mano..

'

LISO saria
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120 1/:
125 ti,
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500' ron/

MERCAT DE LLOTJA Dia 13 d'abril de 1934
LLEGUMS, FARRATGES I ALTRES
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Catalunya. - -1Mor de estudiante" I "E1
.1,10 de Burnian''.
Capitel, - -Ana la del remolcador",

Corntal. - Una mentora en Tünez". "E l
rey de la pista" 1 "Calalina, de Rusla".

iAT CPIC 162

I FITXES-FITXERS9

Evita i cura

APOPLEXIA

II

(Peridur e )

cenquista de papa" I "American blurr

Entone. -

ter, In meento".

-Topare"

I

LES

Propagueu-la!

railetterts -Pa 051letell.T.NN.31137

"El sol-

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

novela de una noche" 1
Esplai. "11501015 proMbida".
Excelslor. - - Ann y chofer" (golcament

"Ntii marros por una noche"
-El hombre Invisible".

=Y. Y.CE

Llegiu LA PUBLICITAT

Delicias. - Revista I DihnIxos. "E" can.

lar de los cantare:" 1 "BarrIO 101511 0".
Diana. - e ltonny". -La hija del dragón".
"E: Inerld0 de nd novia", en espanyol, I
-Ladrón de amor".
1:110.111/1. - Tarda: d >usan' 'lene un se.
acrr ee:0;0..1 "El manceba de adlca"; 1151:
" Aguilrts rivales" I "Sus ma ti ene u n

AGUSTI BO

ers C111,555.3. S95

1 PAIIIALIS/
1021141.1110111.21.

Comedia. - "El Picha justiciera", "La

I

aofrIr Inovirment d'aqueatee
116. deseobriment d•la
Cae, gracias al

Proa

FaMt11310. - Se ha fugado un preso".

Fernina. -

-Dona Franelsquila".
Fraga. - -La vida privada de Enrique 0 I 1 1" I "Adiós a las armar, en
espanyol.
Goya. - "La mascara de Fu 51ancbd"
-l'ocian mis canciones".
Ideal. - "110 entrado un (Ológrafo" I

Ildw e li

Kuraeai. - "La vida emplaza" falnlet•
niedt tarda). "Una vida" I "Hacia las

4255111s, Mata'', gota
etc., de l'holle.
I 'mitrara, vaginitis, matritie, uretritis, Hallaba, aporitia, flulacs, etc., de la dons, per
onniquaa 1 mulo Goa alelan, II mermen avlat 1 radtcalinent arnia els Cauta del Untar Narra. Eta Malalls el guarelsen per ells sois. sanee Iniecclons
al remata, al aplidareldne de sondes 1 5144113, etc., tan peralds sernpre I Que
atea:mea la presencia del 115t59 I olna g no s'assaltenta de :a vostra maralna
Voldas 01.00 1108101 84 aulaW arloals), Husmee, herpes, Ulcere* varola sang 84"
agu de les calles). g rupcione gua p eo40MIS( lles
lose% eritema., wat, liMMNI14, 31e., maialtles que Anea per eausa humers,
victs o Infeccuoll cle la amar, par crdroques 1 rebela Que sI g oln. es Euareigen
Wat anda les Pindolee 45551 lose cl ei Dr. Setvré, ose sön la Medleacid derenoven, 506plirativa. Ideal 1 partem. pamba actuen regenerant la
menten toles les energles de Vor g anisme I fomenten la salut, resalen! en

alturas".

L'imana. - "Piernas de perfil", "LI
muerte negra", "Lobos y pastores"
" Nochebuena".

1

bülei" 1 "La casa es seria".

Mundial. - -Catalina de Misia", - NOCI101
(41 venta" I "Norneboona".
El Paro d'Almacenen. mi* Importan' •
Marina. - -Santa". "Carrera triunfal"
d'Ilurepe
"Las dos huertanila s ". en espanyol.
diumehre, Urde, a dos murta de Metropol. - "Carlen)agno".
medre, sepan dla d'Inaugurada de la Monumental. - -A torla hélice" I "La
temporada. Funetnnican lotes les iurac•
propia culfea'.
c lon. I d'ami:Imita Mitatriclea 1 les lee- Mirla. rabanero" (UnIcamerd tar•
'
Aval, a dos (marta de sil, enieta•
1111. "El rey de la pista" 1 -Catalina
da d'una MadnIlloa trattl Plena 4• »Vd*
de Rusia".
cm Dama, dIlluna, funcionaran lotee lee
" Pan ) a" 1 " La can.
al
de ar,dor.
alraccloni des de ¡loa ftuarts de nuera Neu..-Ti
de la larda. Entrada al Mi, elnduanti
°entinta. EurneUlar 1 entrada, una astuta
- t‘5151a", en espanyol, 1 "El rey
de la 'verle".
Paria. - 1100 o nunca" 1 "Vuelan filll

mento del doctor Mabuse".

TECNIC MECANIC

Recreo. - - Con Tarzan me basm". "El

änlb 1001 de perlt mccanle etectriesia,
experii • ncia instaIincifitiS alta I Calva tenso') mofar, PiretrIrs, molors Diesel. ronstroreia, ellbolo 1 caleullernic. oferta estig ia a mil, red, rap1E5 Orrllllrals, preten s iona, al nom. 351 0,. "Pubueltas. S. 6..".

Select Cinema. - "Ilonnv" Dlnicarnent
larda). "Corsario" 1 "La feria de le

o". ellinersiepranilnyO nl. ,
_

propia culpa"

I

"El

" ,14eibinrIc,1". .,
I v,1-

dlluvlo".

•

Sal. Violarla. - "La MiGer pintada" I
10 1 ella".
Sonar! Cinema. - ' Catalina de muda",
i i ivorhee en venta" 1 "5iiihrhuena".
Splendid C11.211111. - "Yo, tu y ella'.
TIvell. - "La Mudad de carnän".
Girar l'ealliS O brirs, paasar-los de grano Talla. -2' yo querla ser mIltnnarlo", "1, 5
a ponle, de 11 5 Iß putalea, Es tan ea'
s'Irrita ntlebralltada" 1 "AdIns a las ne'
111r0115. limar Sant Antena), 61. Interior
(locant a la plega de la Unietrallat)
T anon - "La vida privada de Enrl.
que VIII" I "AdIÖS a las armas", en
reTploy
Triomf. - -Sarda". -Carrera triunfal" I

l

llr. [11111if

Vies urinàries

co/N'%

lleves manifestaclons) uret.11.1•, prostittitte,

Impureses

por trums 101811 les úlceras, llagues, graos, forünculs, supurada de tes
morases, oliglIda del caben, inflamaclons ea general. ele., quedan( /a pell
neta I regenerad:, el rabel) PrI l lant I enes, 1 no fletas en COIV A 0 10Mil lenyalf del prom. Venda: 5 '00 paute. Iluso.

Debilitat

rv osa

n.e i
Petts7.
debilltat
~tad, v
para de MIIM611111, daertigenn,
nt
Cansame
trastorne nervio/4os de la dona
la?, falle
5 totes lea maolfaltaelons de la Neursatania o esgotainent nervIds, per ereels Papaalca 1 rebote Gua mimo, ea guartixtb 1,151 I radtraiment amb
benita petener ale dar Dr. Ultra, !des Cine Un meillearnect sei, un allnlent
MeLIC111 S r ' corv en, Medulla 1 tal el ¡mema nerviOs, tudIcats espectslment
ale esto ata de la jcventut per Iota mena d'excessos (vells sople anyal
per recuparar alter:rug en% toles lea fancions I conservtr (Ins a l'extrema
valles, sanee eloleular l'or g anisme, el vi gor sexual pro p l de Pedal. Venda:
STO peesetes
VENDA A Liza PRINCIPALS ..... CIE8 D'ESPANYA. PORTUGAL

AMENICE

Tole ala pamela de les Vtas orina/des o debIlllat nerelosa, adra1141.1 . 118 I trametent 0'50 pesseles en segells per al franquelg, a
leimos Laaoraterl Allamara. carro, Ter, le, tetaren 50751, rebran
ralla km !libre explleallu sobre l'origen, desenrotilament, traaaM41111 I 5Urtr1411101 d'adlmalat zoaianles,

apuna 128, Valanela

SASTRE

Programes d'avui
TEATRES

Valls fOreats".
Cura Elarodonae. - Una d'Oeosta 1 abres

de B. Carcassona

Valga. - "La til1a del regimiento" 1
"Vuelan mis canelones".
Ella. - "nran ama alloke y ". "El fantasma" 1 -una mujer como ninguna".

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 Telèfon 10916

- Las dos hlierranllaß".

eta".

inaugurac10 de ta temporada
prinlavera. Oran' atreerlona
Nena. - fardar "La rasa del entran" I [din Cosan. - Vatletat I Pilar Aleayde
"El (Helador"; 1111 5 - 310111l o s (le 'denla" Idetriln Welttga. - 60 artistas. 50 , flonde•
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TEATRE NOU SALÓ VICTORIA

GRAN TEATRE DEL LICEU
ia de propicia!
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Faixes de totes manes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQU ES
per a guarir o cmrregir les desyivions
de l'esquena
Més de50anys de priietica rubia malor garantia
Casa fundada tia non

ARISTANY
PIANOS

ha traslladat eis Beca magatzems de venda i lloguer de pianos a

LLUR1A, 8
(tocant plaga d'Urquinaona)
Pianos i autopianos, al comptat i a terminis. Lloguer, Ràdio,
Telefon 03063
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Aquesta s l'organització
(Sucursal Barcelona)
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PHILIPS
TEMPORADA

N

1934

436

"Receptor Philips pava todas lae longitudes
de onda comprendidas entre 1.5 y' 3.000 metros (ondas eztracortaa, cortas y largas).
Sensibilidad ., *t'actividad exteaordina.
das Eliminador incorporado. Altavoz
electrodinimito de imin pum•nent e.
Transformador ual
1. Mueble de lujo
en arbolito Conexione, para pick-up y:
altavoz implementado.
Modelo A. pan corriente alterna.
Modelo C. para corriente continua.

SU B.
Receptor Philipe para histerias, de cinc*
resales, con altavoz Ierrodiairaico. conexiones para p ick-up y altavoz suplementario, en lujosa cala da resonancia de te,
nao maderas.
Un magnifico aparato para localidad.. ese
donde no haya corriente por el die, o done.
de falte totalmente.

834

Precise 495 pesetas

Preelos 595 pesetas

Rei gnitor Philips de dos circuitos • eSuperindactanciaa para longitudes
de onda de 200 • 1.000 m. (ondas corta. y largas). Incomparable sensibill.
dad; selectividad mizima. Sintonizaci6n con un dolo mando. Altavoz electrodialsmico de imán permanente. Transformador universal. Conexione,
para pick-up y altavoz suplementario. Artistico mueble.
Modelo A. para corriente alterna.
Modelo C. pare corriente continua.

Premie: 895-pesetas

634
Receptor Philipe a cuatro circuitos a .Sn.
perinductancias sintonizados. Pera 10141'
todas de onda de 200 • 2.000 m. (ondas
cortas y largas). Midas sensibilidad. S..
(actividad extraordinaria. Escala microcajtrice única. de absoluta preciei6a.
Conmutador «Selector» de estacione».
Compensación automática .del efading..
Sintonizaeión con un solo mando. Alta.
•os electrodinámico, perfeccionado, di
sean potencia. Mueble acústico de Icen
ledo. Transformador uni
1. Conexione, lar ri pick - up y altavoz auplementarfo.

636
este receptor Philips para corriente a>
terna, es la OBRA MAESTRA en epa.
ratos de radio. Construido con cuatro
circuitos sintonizados a eSuperinductan•
cia. y para longitudes de onda de 200 •
2.000 m. (ondas cortas y largas): rectas
todos loe perfeccionamiento s y ventaja*
peculiares del tipo 634 A... aumentado,

874

Modelo A. para corriente alteras.
Modelo C. para corriente continua.

Iladiofc.n6graf o Philipe de hijo, de *obremos., para cornente alterna, construido en finas maderas, que armoniza con cualquier estilo. Lleva el receptor tipo 834 A. con una moderna 1natalaci6n fonogrifica perfeccionada que
permita la reproducción de disco* ron abdohtta fidelidad.

Prestes 895 peseta*

~efe. 1.100 pesetas

Representants oficials Philips
C.", S. L.. .
▪ Salmerón, 114
RADIO SELECTE
Passeig de Gràcia, 6
BOLET I C.", S. L. . . , • • . Corta Catalanes, 630
LUCARDA I C.", S L
Corta Catalanes, 598
JOSEP PAYAROL
Sant Andreu, 108
RICARD RIBAS
. . Rambla de Catalunya, 5
'AYO RADIO
• . Pelayo, 9
FIDEL GUAL
Sana, 21
RADIO BEST . .
5 1 •
Aribau, 61
GRILLE I

MarZI
RADIO

INDO,

con dispositivos upecialee que han /levado
• en grado mis elevado la sensibilidad, se.
'actividad, pureza de reproducción con leb
máxima potencia, control automático de
volumen, etc.

Precios 1.180 Pesetas

Me.
RADIO

‘009

o
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