»y

Dimarts, 17 d'abril de 1934

56.—Núm. 18.623.—Preu: 15 cèntims
ABONAMENTS

Cataiunsa territoria de la neptiiiiigi;
América llana' 5 POttUffIll, tr/Meetre...
Falsos

eonveld postal, Id

PUBLICITA

stY•Ift . —

1W— •
II0'— •

(MARI D'AVISOS I NOTICIE'

BARCELONA

ANUNCIS I RECLAMS SEGoNS TATUE%

atur Trotzky vivia

Uncid de

la penda contra

I ADKINIETRACIOt CORTE CATALANES, SRL lee — TELEFON 11430
TALL13118 D'IMPRE M TA' CAMUS DE BARBARA, 51 1 13. — TELEFON 19603

MAMO

La memòria de Madi

els gangsters

EL TEhi ps

Presald al nivel l de la mar: 701
mliertelrei. 'Temperatura actual: 13'1
grata HtimItat relativa: 81 per cent. velocItat
Vent: ser° qulleenetres per boro, de Tdest. VtalbtlItet
borlIsontel, en ',romea,: O quimmetres. Wat del
cel: 2/10 de Prot. En les darreres 24 torea: Tempera luna m'afma: 10'6 "ten!. Temperatura mIntrne: 11.11
gratis. Recorregut del vent: 280 gullOmelres. PrecIpl.
facie, nults. insolarld en el die d'attlr: 11 boces 30 mlnuts.

LA CRISI PARCIAL

ea el mirad prop de París Bruno Alpini 66 El gran homenatge
de diumenge
des del mes mort en un tiroteig
Dos rama (le la timba del President foren
dagost
i sembla que també portado, en avió, per un Conseller de la u n a combinació d e
.:a un j et de la nostra o ida culto- gairebé d'abast relitic — que no
.sver escapat a la perspicacia dels
lectors: ens referim a la collacada dia mes freqüent, di escrip. rotulan, a la premsa castellana de
El fenernen te iorça interès
cercar-ne les causes. Indob-iicat, no deuen ésser distants de les
• In prodult la decadencia del teaotalä i de l'edició de llibres esoro catalana, que observen;
de la proclamació de la Repú-

-'em que. de cos i volea, el nostre
que durant la dictadura es mos.cidit protector de la cultura cata"er raons més politiqueo que no
un afany d'assimilació. s'ha sen- -carregat cFaquesta oblizacib. Di- Ai:115 si no adtretéssim també. len- que les nostres publicacions i la
producció cultural en aquella
notser riziats per la facilitat
Indiment. admeteren massa sovint
-rna de cosa d'estar per casa. L'arn-- convidara a no mirar prim.
diem brutahnent per acabar arab
--alentés. Com que a la nostra
ha bona voluntat i patriotisme,
segurs que la frannuesa pot ésser
able. Cal ene el públic i els que
ien din, el nien de les lletres sa-o seriosament a la tasca. Els uns
7-Mant-se a pretegir caritativament
- *.eratura i trna prensa que ello són
-- i mer, de no Urgir. Els altres. aras-- - --- se a posar els cinc sentits en
Del que ara passa, la culpa cor^ ä tots plegats.
obstant, l'adob no sea. fäcil. Tant
ecci n5 ove escriu com la que Ile-epresenten toro tant per cent mi,: de la poblacié catalana_ Adhur
-,,ques de gran expandiment. el
re de lectors a Catalunya era molt
Lectors en t ot, els idiomes.
Parcelona, i fixant-nos solament en
ernbem CT,5-es que fan rodar
L'isolarnent mental dels nostres
ans és sirnolernent formidable.
no surt de la sera migradissima
, individual, per un corrent. Dar- -ent aquest senil-analfabetisme ha
; una confirmado', ennica. Estudiant
mnosici6 de les escombraries ner
itaments industrials, hom ha trobat
contenien gairebé gens de paper.
':f) q ue els diaris de Barcelona sén
volum fins i tot excessiu.
Zork, posem per cas, el mateix
dóra quaranta vegades mes de

París, 16. — Lied Trotzky, un dia
mes influent de Rússia i avui
un exiliat més, baria estat autoritzat
pel Govern francés per rime a Csinrsega Perú dissabte fou descobert en una
villa del romàntic poblet de Barbizon,
a conseqüència de circumstàncies for_
tulles que tenen totes les caracteristiques d'una noveHa policiaca.
La villa "Ker Moriique - , situada al
correr de Bornage, al costat del bosc
de Fontainebleau, liarla vist, l'estiu
darrer. arribar nous llogaters. Sis o
set persones, la discreció de les quals
no va deixar d'intrigar la població,
.-oniposta en gran part per artistes.
Mai bolo no vele junts els habitants
de la villa "Ker .Monique". Tot el
més dos joves s'encarregaven de fer
les compres indispensables. Gimes
mai el correa no tragué d'enviar cap
carta ni cap plec. Els habitants, però,
vicien aparentment amb =Ira comoditat, car freqüentment canviaven bitllets de mil francs. Cada tarda un
motociclista arribara a la villa, portador del correa diari.

Trotzlry

Una circumstància banal hacia de
permetre d'aclarir la situació. Dijous
un gendarme trobà una - motocicleta
enllumenada.
'a que, a rnoments. àdhuc dios que no estava
—Es vostra aquesta- motocicleta?—
dels que tenirn l'obligació d'estar
el gendarme a Fineonegut.
- e desvetllats, arriba a condormir va ¿emanar
— No--va respondre.
'es noténcies. Perú rto hi fa res;
El gendarme va traslladar la moto
en-ara: val més que si gui ami corn
Culturalment, som una letra ver- a la prefectura, on revisaren el cotxe
trabaren
el correu. Llavors s'avisa
•
•, ',noca llengna catalana, nue ha
el jutjat de Man i la Seguretat Gene• curvar la batalla interior, de ral,
i des de divendres els gendarmes
iee purificar-se. ara ral
•
a les multiends inconeTudes van vigilar la casa misteriosa.
• ••
's la tertúlia d'amics i d'entioEls magistrats es presentaren a la
tenacitat Per;-, villa "Ker Monique - . Els calgue par• ', mil treball
oue el% nrimers n'e hi fe- lamentar Ilargament abano no els dei• s(11.1 el, ene liesr-inen
xaren entrar. Els magistrats, acommis imneri del de”- panyats d'iM‘pectors de la Seguretat,
durant lo rnarxa penetraren a la villa. on [robaren el
- - dennit ;” coro rae- a re- propietati al seu despatx amb un re' Mis d'ale Cal que tare vólver a cada costat de la seca taula.
- la -14% . % tse-min p-esest
—Venir—li digné el procurador'-^ts i le, ambirions
a interrogar - ros sobre el robatori d'u' •• 1 O 1 % 5^". % 5i les sabem na moto. Doneu-nos els vostre nom.
c^t. tres r4ri5s
—Em dic Sodrov.
—Pere— digué Cerede, procurador
de la República— res sou Trotzky!
—I be: si, sec jo. Que voleo?
"Frotzkv presenta llavors un pasDesprés de "Els gangssaport perfectament en regla lliurat al
ministeri de l'Interior en el mes de
ters de Barcelona"...
desembre de ion autoritzant-lo a
viure a Seine-et-Marne.
! Apesta setmana
—He vingut aci—digué Trotzkyper despistar els russos blanes, que
comencarem a pusegurarnent no mancarien.
! Mi n ar el gran reporSeguidament Trotzky indica:
I
tatge de
—Sóc un vell conspirador. Preparo
a IV Internacional.
Josep Maria Planes
• ••
París, 16. — Per les autoritats s'ha
I L'or g anització
ordenat que es procedeixi a efectuar
I una enquesta sobre les activitats pontii l'anarouisme
fiques del senyor Trotzky, que eslava
i lunya
l autoritzat per residir prop de Fontainebleau.
d'anuesta mena demostren la di-

promoure moviments esoiria la costra terra Hi ha una llei

del
a Cata-

a Espanya

"AL nous la liberte"

ha estat mort
el "Cèntim"

de Jaca

detingut el "Xato de Sants"

Poc després del tiroteig de la nit
de dissabte a l'Avinguda de Francesc
Lairet entre la policia i un grup de
pistolers, del qual diurnenge publicarem una extensa informació, n'hi hagué un altre al carrer de la Creu de
Molers, cap a la banda de la muntanya de Montjuic.
El comissari general d'ordre públic
va ordenar, aixi que tingué noticies
del primer tiroteig, que els agents de
policia, distribuir_ en diversos grups,
efectuessin batudes per aquells llocs
a l'objecte de detenir els pistolers que
havien pogut escapar-se.
Un daquests grups, formats per
tres agents, va veure a la banda de
dalt del carrer de la Creu de Molen un grup que li inspira sospites
al precis moment que els que el formaren es dispooaven a saltar ura Sanca per tal de fer-se fonedissos. Els
donaren l'alto, i dels cinc que formaven el grup, guatee fugiren, però el
darrer va disparar contra els agente.
Aquests contestaren ràpidament a Fagressió i aconseguiren tocar-lo tan be
que va resultar mort. deis agents
va resultar amb el vestit foradat a
conseqiiència deis trets. No resultà
ferit per miracle. Fou avisat el jutjat
de guardia, el qual acudí al lloc indicat i procedí a escorcollar les robes
del mort. Li foren trobades trenta
peesetes, en monedes de cinc, embolicades amb paper fi, i separadarnent;
una pistola amb guatee cartutxos disparats, i un altre carregador ple. No
Ii fou trobat cap document. Representava, l'home /non, tenir uno trefilacinc anys. Calcara sabates i duia vetit de color marró. Per ordre del jutge fou traslladat aldipbsit judicial,
rir les marques
co procediren a obtei
dactilars.
LES MARQUES DACTILARS
DE BRUNO ALPIN!
Una regada obtingudes les dites
marques el mort pogué ésser identificar. I va resultar que es tractava del
tainös atracador Bruno Alpini, el qual
havia estat detingut dijous de la setmana passada i que fugi divendres al
vespre de les mans de la roliria, tot i
que anava emmanillat. Per tal d'assegurar-se de la personalitat del mart.
alguns agents dr la brigada social que
el coneixien acudiren al dipòsit jo licial i comprovaren que, en efecte.
Findividu mort per la 'noticia ea el
famrs atracador Bruno Alpino.
L'AUTOPSIA
DEL FAMOS PISTOLER
A la tarda s'efectua al Dipbsit
ratitóP sia del cadáver de Bruno
Alpini. Presentava unes dotze ferides;
totes elles fetes a distancia. De ferides en té tres al cap, amb oriiici
d'entrada pel front i de sortida per la
part del darrera; dues al tórax; una
al nivell paraestenal esquerre; una altra a la ma dreta; una altra al braç
dret, amb fractura de Ilipocondri; una
altea a l'axillar anterior, al nivell de
la vuitena costella; una altea al manillar dret, amb orifici de vertida pel
parietal esquerra; una altra a la
nora esquerra orbitäria, amb orine(
de sortida pel parietal dret; una altra
al peu dret. Al radio-er Ii fou extret
una bala de l'homñplat. Estava, com
es veo, materialment cosit de bales. Segons digueren els metges, la
mort del pistoler fou instantània,
EL XATO DE SANTS,
DETINGUT
Ahir fou detingut al Vendrell (Tarragona) un individu conegut amb
sobrenom de "Nato de Sants". Se
scspita que va prendre part en l'agresió contra la policia, ocorreguda
al Parallel la marinada de dissabte.
Junt amb el "Nato" fou detingut un
abre individu, del qual tambe se sospita que hi prengué part. Tots dos
detinguts han estat traslladats a Bar(Continuo al fea de la Página 4)

L'oeupaeió d'Ifni
¿HAN MORT CINC EXPEDICIONARIS?
Madrid, 16. — Al migdia ha circular
el rumor que hacia bolcat una de les
barcasses i que havien mort alguns
indigenes deis qui anaren a bord del
'España 5". EI rumor no ha pogut Esser comprovat als centres oficials.
(Vegi's tarticle de la página 3)
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maul

Generalitat, a les tomes dele miartirs

Al Vendrell ha estat

celona.

SA NJURJO. — Si aizb no Ea la Primavera republicana, ni

Sembla que la dimissió del senyor Alvarez
Valdés donara lloc

L'excés d'original d'imperiosa actualitat ello obliga
a ajornar per a demà la
publicació del darrer article
del reportatge de J. E. Bartrina
•

El President de la Generalitat davant /a tomba de Macià
Diumenge al mati se celebra l'homenatge a Francesc Maciä. Hi acudi
una gentada enorme. A primeres hores del mati ja es feia molt difícil de
poder trasIlmiar-se al cementiri Nou.
Durant tot el dia succei el mateix.
La desfilada de la gent portant
corones i rarns de flors, i la de les
coniissions d'entitats culturals, socials i politiques s'iniciS a les ;mis co,
pum del mati i continua durant tot el
dia. Una de les ofrenes mes destacades ion un magnífic ram ole ferro
forjar, obra de 2)Itifraz Morar?, consistent en una Imanta de roure i
llorcr amb la inscripció: "Catalunya
al seu cabdill Francesc
A mesura que aliaren acudint les
entitats ami) les seres banderes i handerins, els portadors d'aquestes enteoyes foren situats enquadrant la placa ole la Fe. S'arribaren a formar prop
de dues-centes banderes.
Des de primera hora formaren a la
plaça de la Fe. retent g uardia d'honor a les despulles de Fegregi catalä.
una secciii de mossos d'esquarlra i
una ultra cte guárdies de Seguretat

l'escola d'aviació i de l'Aerbdrom Canudes evolucionaren per damunt el
lloc de lacte i deixaren canee ramells
de flors naturals ano!, llaçades catalanes, Un d'aquests ramells era de
l'Ama Club de Catalunya, i un alee
de l'Escota d'Aviaciú de- Barcelona.
A dos quarts d'onze sortiren de la
placa de la Reptiblica, en direc'ció al
cementiri Neo, les autoritats catalanes.
La comitiva ofii • ial de l'Ajuntament. que eslava formarla de la manera següent: Bated o rs a cavall, de
gran gala; un lancbri anoto agutzils
un altre anoto macees, tambe de gran
cala: a continuaciO seguien. en un
aitre landA, l'alcalde de la ciutat. senyor Carles Pi i Stinyer, i el president de l'Assemblea, senyor Escofet,
i seguidament tot, els consellers municipals afiliats als partits d'Esquerra. i el senyor Frioo/a, del partit
radical. Pocs minuts després sortí
la plaça de la Reptiblica la comitiva
oficia; del Govern de la Generalitat
Ohria la mamut sin landO amb un
piquet de /nacer; de gran gala; un

carteros

Madrid, lb.— En cigilies ja de la
sessió de Corts ha comencat a parlar-se novament sobre el moment
politic. Tots els indicis semblen indicar que la crisi s'iniciarà amb la substitució del senyor Alvarez Valdés. El
president del Consell, fent ús de les
seves facultats constitucionals, portará
al cap de l'Estat els corresponents
decrets, i denla, en reprendre's les
tasques de les Corts, les persones.
que prenguin seient al banc blau no
seran en la seca totalitat les mateixes
que ho van fer fins el dicendres passat. Es diu que el senyor Del Rio
actual ministre d'Agricultura, pomars a la cartera de Justicia, i que el
substitut del senyor Alvarez Valdás
en la representació del seu partit
Govern, ocupan ä la d'Agricultura.
Quant al debat, no tindrá malta
extensió. El senyor Lerroux explicari a la Cambra els motius que l'han
obligat a realitzar la petita combinació ministerial. Si despres d'aquest
debat es produís una votació, les dretes donarien els seus vots al Govera.
per considerar que en aquests moments no hi ha altra solució eficac
que la de continuació del senyor
Lerroux a la Presidencia del Conseil
El més probable és que les dretes na
intervinguin en el debat i es limitin
a votar. Substanciar el debat politic
la Cambra prosseguirá les seves tasques amb l'anmistia i tarifes ferroviaries. Sense cap dubte, aquests projectes quedaran aprovats aquesta setmana.
Les dretes tenen ja quasi perfilada
la proposició relativa a la limitació
del dret a cessanties dels ex-ministres. El termini de sis mesos per a
l'obtencie d'aquest dret sernbla que
s'estendrá a deu. Posant en practica
aquesta iniciativa serien vint els exministres de la República que quedarien privats dels seas drets passius
La proposta abastaria també els exministres de la monarquia.
ES SEGUR QUE LA CRISI

SERA PARCIAL
Dentä, terminades les festes de la
República, tornará al primer pla la
qüestk, politica plantejada aquests
dies. I.es persones encarregades de
resoldre la qüestió que queda pendent per la dimissió del senyor Alvarez Valdés s'han preocupar de rassumpte. En el Consell de dernä, que
probahlemen t sera presidit pel senyor Al:ala Zamora, es rohrirà la
vacant. Aquests dies el senyor LerrOUX Ira tingut ocasió crentrevistar-se
diverses vegades amb el president de
Repúblice, en °rack', de leo festes, i
ha exposat els detall; de la situació.
Sembla que es proposaran diverses
combinacions. El que és indubtable
és que la crisi sera parcial, encara que
pot donar lloc a alguna combinaci55
de carteres.
Per a substituir el senyor Alvarez
Valdés han circulat diversos noms;
els més segurs sén els del diputat
melquiadista per Salamanca senyor
Filibert Villalobos i el catedrätic de
la Universitat de • Barcelona senyor
Joaquirn Dualde. També s'afirma que
es troba en situació delicada pels seus
punts de vista. especialment entre els
prohlemes econbmics, el ministre
de Finances, Sr. Marraco. Tumbé es
P arl a de la delicada situacie del ministre de Treball. senyor Estadella,
per la rotunda oposició a tla seva palito-a per part dels patrons. Si be la
La formació de les banderes, dan ant la tomba del primer President
solució de la crisi sembla facil, no
deixa d'existir expectació, i als ceni d'Assalt de la Generalitat. Ultra els altre cotxe amb el cap de Cerimonial tres politics s'espera amb interés el
esmentats elements uniformats for- del Parlament, senyor Dalmau Costa: dia de denla.
maren entorn de la tomba guärdies seguien despees, en altres cotxes, els
urbano, guarda jardins, vigilants del senyors Abreden, Puig Pujades, els
SERA TOTAL LA CRISI?
cementiri, ordenances i P orter o d e la consellers senyors C,ornorera, Desveles,
"Heraldo de Madrid", en parlar del
Generalitat, anutzils municipals, etc. Gassol, Selves, Lluhl Estere, i finalproblema politic, accepta la possihiliTambé fin acte de presencia una !) ent els presidents del Parlament i tat
que demä quedi planteiada la crisi
representació de la Creu Roja. Hi de la Genecalitat de Catalunya. Tanacudiren moltes personalitats, autori- caven la marxa un piquet de cava- total. Denla com a probables ministres
els senyors Villalohos,
tats i diputats del Parlament catali, lleria de la guàrdia urbana, de gran va i
Chapaprieta. Assegura que oranels quals s'esperaren per tal de corn- gala.
El recorregut del trajecte fou fet rinda la seca collaboració el partit
fi/intentar el president de la Generaautonomista valencia.
litat i el Govern en llur visita a la amb molta lentitud, degut a l'enorme quantitat de vehicles que es diritomba.
També hi acudiren representacions gien al Cementiri. En arribar a l'end'entitats de tota mena d'aquí, així trada d'armen s'afegi a la primera cocom comissions d'entitats gallegues mitiva la bandera de la ciutat.
i d'altres paisos ibèrics amb llurs
(Continua a la pagina 3, cal, 1)
banderes, les quals dipositaren rams
de flora en record de Francesc Macià.
Aixi mateix lii acudiren més
dos-cents cinquanta coristes de Claudi Puigvert conquistà
1— Euzko Abeshatza", junt amh una
Campió
important representació del Partit ahir nit
Nacionalista Base i de l'entitat Bar3
celona Euzko Batzokia.
Després de dipositar una magnifica
Davant un nombre d'espectadors
corona damunt la tontba, els cantaires com mai no s'havia vist en cap comde l'Euzko Abesbatza cantaren, en- peticin billaristica de la nostra terca,
mig d'una gran silenci, "Ave Maria", se celebrà ahir a la nit al Billar Club
de Cesar Francio, i el cant tradicional Barcelona el partit final del Campio"Agur Jannak" (Salut, senyors), sota liar del imin de Billar a tres bandes.
la direcció el mestre senyor Gabriel
El catalá Claudi Puigverd va guaOlay zola.
nyar el francés J. Davin per so caEn donar-se per acabat l'acte ofi- ramboles a 25 en tio sacudes.
cial. el mateix cor base, conjuntaAquest resultat indica prou hé el
ment amb l'Orfeó Gracient, inter- descalidellament del partir. Igualats
preta el nostre cant nacional "Els en la primera destila, Puigverd aconSegadors".
seguí arribar a 20 quan Davin nomes
L'Orfeó Gracienc, després de dipo- /l'hacia fet onze. El partit estaca ja
sitar un naturell de flors damunt la resolt, la moral en un i altre jugador
liosa que cohreix les despulles de hacia fet aparició en sentit oposat,
Francesc Macla, interpreti els cants: quan el marcador assenyalava 40 ca"La sardana de la Patria", "Adela rambolee de Puigverd; el de Dacio
marcava només setze.
perrita meu", "L'edite sagrat", "L'eCatalunya comptava ja ami) un nou La senyoreta Cierne Alberti, de Giromigrant“ i, rom heno fet constar, Junt
campió
del món. La nostra enhora- na, gua diumong• fou elegida "Miss
amb el cnr base, "Els Segadora".
Abans d'entrar a la placa de la Fe bona a Puiuverd 1 al Billar Club Bar- Catalunn", lo la fasta ceidu-ado
al Palau Nacional
celona ,
la comitiva oficial, uns anona

"Miss Catalunya"

el tito, de
Mundial de billar a bandos

L'Edem en perfil
Tinc les meves idees — que ara semblarien extemporänies — sobre aquest
fet, encara confús, que és el nacionalisme
base. Confús, el fet; no pas la doctrina,
que es terminant; verb en un moviment
real i poderós (corn es, sens dubte,
dels particularistes de l'altre cap del
Pirenett). la vida convida a la vida, a
afluente inesperats, a enteses sorprenents, al que jo en diria, d't.na cegada,
contacte amb un seguir d'agents corrensudare. Per això res no cm fa p i. eip.6
l'a rti f icial.
L'altre dia no se pas quin dimoni
va temptar d'escometre una ron-er!. sobre el separatisme, amb un cert sol de
tanta o una de les testes mes forres
en el programa, mis exigente aue lean
pugui trobar en el nacionali ,me bve.
—Catalunya — vaig haver . 'i de dir, —
en parlant de separatisme tcnia si més
na, dos avantatges sobre el País Base:
un llenguatge dins les leves boces universal, i el caracter tot emanc ; pable de la
seca ecrinomia. Deixem ara ce banda
la Miestió del Ilenguatger i us ice fesso
q ue veig amb admiració 7teves ,-3 m'ir%
elegants que aprenen el bate, acuestes
proposades traduccions de ,a
guns classics: 1, de vegades em recordo de les dificultats per a la realització
d'Irlanda, d'altres grito Que una gran
passió fa mitades. com s'ho o s:. per
exernple. a Noruega i a Tarima. Per&
trobo que
passant a l'altre aspecte
el base, tan ple de sentit no es
e1
rto tre1
desfarà pas tan Thilment
sor, que no is pas la metallfos'.a. sinó
la colonització económira o (mancera
crEspanya. En la mis rimo:a sila andalusa, si hi ha dos bancs, fint segur que
tots dos sén castres: Mad-id t/s vitalitzat
a fans per vosaltres: la 1111i de les
vostres empreses d'expansió és sorprenent i d'orientació vitalmen: °rosada a
la nostra doctrina afanyosa de fronteres. i, si pogués ésser, d'abismes.
—Aquest que apunteu és un obs.
tade real. Un obstacle per a un cut
temps. Perb l'ideal is mis fort que
tot, i el nostre Es irrenunciable. La
solució estä en una reinversió del capital base.
—¡Voldrieu, dones, industrialitzat
Euscadi?
—Exactament.
—Ja heu pensat bé en tetes lea
conseqüencies d'una semblant mesura? En totes?
Ací el mea interlocutor no se sabé
estar de fer un sospir.
Aquell sospir ha inspirat aquest am.
Sirle, La joventut catalana d'acui en
dia no eg recorda—llevat d'especials
estudiosos— del temps que en "La
Renaizenca" el seu director, Pere Aldavert, geni del casolanisme, sostenia — contra el concepte d'Estat, si
més no potencial, i afany d'un organisme de civilització completa, que
defensava Prat de la Riba —una mena d'Andorranisme heut, amb glorificacié de les virtuts patriarcals, de
les escasses necessitats, d'una sobriotat defensiva: i aixó el menava a
atacar furiosarnent la indústria: /tomes el seu pum de sornegueria (la
seca forma de "humour") ei Iliuri
de filar ell mateix, precursor que
hauria estat d'un Gandhi. Perd el nacionalisme base, avui per avui, es
trola en l'etapa del sentiment paradisiac. Ha estar escrit per bornes
seus que dos matisos de civilització
!latina cerquen de corrompre un poble inefablement primitiu. El "cashero", l'home del mas darnunt d'un turonet, certament admirable, es descrit ceno una mica mes angilic que
no és en realitat. Jo. la veritat, trobo
depriment per a la forra, brava i persistent raça basca que bom la consideri com una cosa infinitament preciosa (i aixb es ben veritat). Per() que
cal preservar. — D'aquesta preservacid no en discureixo pas els mitjans,
algun dels quals, potser, ¡Ora fino
tot contraproduent. cono la proposada
rigor d'Una mena d'endogantia. — El
nacionalisrne fa una rápida neteja,
manarel país base, de carlisme
quisme; perd, com els vello tradicionalistes, te encara la creenea que l'Arcadia era en el passat.
Perd si per a la Ilibertat absoluta,
que hont ¿emana, cal industria!itear
Euscadi — condició, sembla "sine qua
non"—, hom obre la porta a qui sap
les horrors. El preu és, en efecte,
onerosissim. En el molo modern. escurçat, ja tot esdevé proferim; perú en
canvi ami oleína neme protecció possible contra les ratxacles de la gran
Cosmbpoli difusa q ue es la c iv il itza
seas dubte, de-ciómoderna(zl,
ferments vital; i derroto, i per ainú
darrer bescantadissima en la que
hom diria Arca de Noi acabada d'aturar al cim d'un m'u Ararat). E! "caollero" baixarà del traed, i negrejaran
ciutats sota espesses fumeres, que de
nit anublaran rogents. Es difonda
en un país, encara extensament de
petita propietat agricola, el proletariat, sempre, per tendencia natural,
correctivament internacionalista. I la
rala basca, numericament poc copiosa
per a encarregar-se ella sola ¿'aqueo54 intenailicació de vida, per a sobrepoblar el s61, necessitarä, com el pa
que menja, riades d'immigrants, parlant i sentint de maneres desnaturalitzadores.
Cree que jr hauria pogut aconsolar
aquell sospir: la laca basca es proa
formidable per a assimilar i per a
imposar-se; avui i tot hi ha a Euscadi, com a Catalunya, separatistes
que es diuen Garcia i Pérez; i viure
Inés alt i mes poderosament és passar del relativament simple al mis
complex, i colleccionar, cona si diguéssim, problemes. Perú això són
coses que el temps ja tindra cura
d'ensenyar; i no cal pas que jo em
migri, tot i que, amb la meva inquietud de bon catalä, de vegades em
fiqui jo mateix a semblar més bau quiste que no pas un basc.
BILLLAFILA
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legiques del Bosc de Valls i no han
estat capaços de "retire" tot allò que
n'ha copsat el sea eminent intèrpret.
Pese el que a( podens assegurar és
que la persona que a'eacaigui a contemplar aquell tros de naturalesa
tatragonina no podrä girar la vista
a cap d'aquells turons i fondalades
que no vegi reprodult un quadre de
Jume Mercader.
En parlar de Jaume Mercader. la
Pare blIALET
majoria dels crines han fet ressaltar
la condició d'ideal:Ente que hi ha en
els seas paisatges i no han copsat
S' ACOSTA T...4 PIADA
que en les seves teles hi ha un forts
DEL LLIBRE
de realisme autèntic que estableix un
importantissim punt de relació entre
Una
literatura
organitzada
ell i els seus assumptes predilectes.
Mercader es un home reritablement
osas hom compara les manifestaciones
situat devela d'un tros de
natura de condicione especials, de la iderdrics de Catahnlya cinglianfa anys
nnerera
n'ab retoca de plenitud que siqual és capaç d'extraure tota mena
de resultats. Amic dels horitzons, els nieiä ara fa loes den nnyS, reSta jOrPrf
Itera
carel portal a cap per les nosseus assamptes són general:neta tel
mancats d'aquest element. Horne re- tres lletres. De /a osostra isnlada. sesse
fractari a les contemplacions de pai- importancia, fías a les colleccions acsatges, is en el paisatge que traba tuals fer ,ripment plancjades i amb un
motius encisadors de bellesa. I aixis ordre prerstablert, 1 ha, reriament, un
que sembla contrasentit, no és pas imin de diferrscia.
Les frerzptotives pritnurs de continuïun resultas d'una concepció paradolot editorial, cose, per exemple, la ben
xal de l'art i de la naturalesa.
reeixida de la Illustració Catalana, reTaure Mercader es traba entremig
Men a fressar el Lamí vers en, de mica
del Bese de Valls igual que un peix
" da,. zabocaries els aborcaats avena iiigua. El Bose de Valls té una
ture.: de les l'eres catalanes - que no
eerie de caracteristiques tan singu- altra cosa fores aquel!: editor: que, amb
lars, que per a un home que arribi a mis patrio/Suite que possibilitats de
"sentir-lo", com Jaume Mercader, és 0100 10. referes un date d'honor a la nosuna font inestroncable d'assuniptes de

Jaime Mercader,
pintor 'vallen

bellesa artistica.
El Hose de Valls és un conjunt de
turons i fondalades impressionants,
no pus per la magnitud dels abismes.
Es un rec6 trehallat pel pages, per
l'heme d'aquell camp que s'ha sabias
fer senyor de la tersa, en tant que
d'altres &han devingut esclaus. El
Bese de Valle, per tant, no és tal
bosc. Es una magnifica ¡ rica fracció de terra conreada , les tonalitats
de la qual es troben en la mateixa
distribució. a la qual han ceoperat
la naturalesa j els hornee.
La inclinació o el gust de Jaume
Mercader pels tons grisos ha fet que
en aguces lloc incomparable trobes
el filó principal deis seus assumptes.
Es dar que un estudi vass de l'obra
de Jaume Mercader ens el presentaría sota aspectes mole diversos en
els quals ha reeixit sempre amb exit.
El que ene interessa a nosaltres, pecó,
és apuntar aquesta ra6 fonamental
del seu art. Amant dels coseos que
tenen una forma concreta, que no
mar ,iten de cantoras pronunciats i
precisos, el Bosc de Valle Il ha de
proporcionar tosa la materia artística
que necessiti. I ell, que ni deforma
la natura, ni n'esdevé esclau, en sao
aprontar amb evident avantatge tots
els motius que són inexhautshles.
Per aquesta ra6 Jaume Mercader
se'ns presenta com un dels artistes
més normals del nostre rrión de les
arts. En les seres teles no h¡ veureu
mai estridencies de color, ni de dibuix, ni de materia prima, si val
. aquesta qualifícació dels seas assumptes. No obstant, la natura en els seta
quadres no desmereix gens en mostrar-se dins un te mar que permet
que el sol resplendeixi seise ferir la
vista, i que ron i el gris i l'ocre i el
marró predominio en les seres teles
rom a elements essencials d'art, sense que caiguin mai en detecte de monotonia. Mercader te una tendencia
evident envere tots aquells elements
que contribueixen a imprimir una
gravetat ben característica a la sera
obra, sense que esdevingui mai severa.
H¡ ha en _Tenme Mercader un eminent ions viene que es troba tant
en la tria acusada dels seus assumptes tom en la selecci6 dels elements
que han de contribuir a la composició
de la sera obra d'art. Entre les tires
de cepa cadaveriCs i els rengles date.
llanera frendosos, el ros enorme d'un
garrotes posa una nota solemne als
¡tus paisatges; i entre sota aquests
elements que de vegades podrien donar un resultas rigid, aquella vermeliar de la tersa grasas i aquella easona que no ha fet cap papeleta, aque.
Ila casona que té dos ulls i una gran
boca, feta amb fang i pedra i emblanquinada pel mateix pages del
camp, us desvetllen art sentirnent d'ingenuitat que no saben si atribuir-lo
a la naturalesa o al riistic camperol
que l'ha torturada.
Jaume Mercader s'ha conquerit un
prestigi ben legitim en el min artístic de Catalunya. Hi ha molta gent
que gaudeix les excellencies

Ira !lengua salvada de la tnort pel tnolinecri sentimental de tot un soblc.
Aixi, al costal de la t'ella 'Ilustrada
Catalana ',operen aParrixer, cadaseuna
amb característiques duo.: altres
biblinteaues que hatien d'exercir tainbJ
uno influencia excepcional entre la rost ro gen, que ¡'hería fet vas seeessitat
del Ileoie es relata: ens refcrim a les
callen-ion: de L'Arene i de Joventut,
bes obertes tntes dues als corrents liternris i artístics eurapeus de coneencamomo de mole.
Més ecu, in. hven una oran impar.
trincia cas l'ordre firamew literari,
J'Editorial Catalana. ande 14 Biblioteca
Catalana i In Biblioteca I.iteräria Les
.eeres edieions d'obres catalanes. al tosto de t'enlutes fraduecietts de medies
obres estranceres, Prrsten assenyalats
se ssecis al lector catalh. EI monde ande
mons diferente prense de eedorar es ,(bor, per contrast, les produccions
n^strcs escriptors.
Uno fila que ea! ast, deirar d'enmontar
ér l'a Pa ririd de La Revista. de Iiiper.Pi,-(4 . ose al stafeix tres que publicarid
Periódica. és un centre editorial os han
aParegut frs seis ardides de les iseen‚etinas en el nostre cosmos /dreno-f.
Més tard aronsepueixen
posar-se nvial, ardidamrst, a primer
'Totales diverse s institutions editaríais.
!Tened drls anys 1022-24 - que Veuen
nparrixer diverses tolleccions de
' ,erial Barcino (Ele Nestres Clässics ¡
Celiecció Popular Barcino) i les prime.
res séries de la Feiredarid eniat
- es pot dir que Catalurtya té fa
literatura oroasitzada cptastent f;er a la
sera di! rufo& Durase els anys .eraiireds
(1 92 5- 28 ) . mot es, comino de publicaciones
es comedida i sl eiramhia amb la errarbid'altres biblintegurs researcables:
Encieleokils Catalunra. d'estudis sobre
el sastre mis:
tot vete errseriPtors
'naden:s.. Diana 1 Catalónia, d'eseribtors
catalans d'ar esi.. Antología, d'eserintors
calafate:. de
Resaixesee eetcht CeiBercid
jerili, de temes religiosos, efe.
Els clissies erres i :de: traslindos shvioneent al rototh f, er la Funda( id Berna! Mete (Editorial Alplo o). una
de live entbrese.e
nueS enVerqadura
creades
Colollore y a ameests e/orrers deernsi.e. El .erer cathlra rone s it, abres
ile Lurreci. Shler u .rieerA. .4 Pufe r. M'el. ese.. emir, rls TThtf,,n ; Plató.
Pintare. Soldarles. Ï.isb,s i nitre S, entre
ele orees.
L'Editorial Barcino publica les emeslades colleccions Els Nostres C1Sssics
(mis endavant repartirla en dues series:
la "Cal-lucid A" i la "Collerrid B",
les quals
starbt obres de Mili, .1f mitotero% liar/oral. Mergo., normal°,
Roio Eixiinettis , etc, i asirme sortint les
de tes els nostres escriPtors chissics).
Antelogia (atol, obres d'E. Vilattora,
MnsPons i Labrds, Guimerà, cte.) i Popular. Post?riorment ha irairiat les Creetematies Barcino (d'iniciada' als estudis
literaris) i una biblioteca d'autor: actual‚
rubricada Nou Esplet. El set‚ casete d'ac.
rió s'estén. donrs, a toles les epogeors
dr la nostra litrrotura. ()lord a l'aportacid estrangera. ha fundar so fa mol(
Els Clássics del Món , que publica. amb
usa Iras magnifirIncia, les Obres Con, -

pie/e: de ShakesPeare, les de Moliere i les
de Mistral.
La Llibreria Cataldnia, també. es ‚riostra ¡mielan!, ande la seva Biblioteca
Catalónia Os sisada, de %Miles moderases, i Biblioteca "tinivers", de producciness importarlos dels segleo XVIII i
XIX. Al costal d'aquestes Orles, la seta
edicia Pom/,lots d'Obres de Verdaguer
i la del Diccionari Fabra sois durs
aportacions a res-pandintent de
la neutra cultura,
•
L'Editorial Proa representa un esforç
nobilissim per a donar al 'log re públic,
emb la Biblioteca "A tot vent", la ',finar rail:crió popular de s o' vales que ?ha
intentar fins azud; les seien leadUCC1.0913
direetes d'obres tusar: representen una
torea termo' de 'tea. M'enes de les prodwerione més interessants dels sastres noVellistes dn'uni figuren dins d'apesta
colleeció.

No is :olmo« a Barcelona, per& qut
t.-siesta activitat en lo Publiracid de Vibres er manifesta: n distints suclis ccsearrals, net la Ilnita ter la cultur, adquireix tal sellen singular. apareixen
rolaba topare rdi geriUls. Bella exemples
els taxi* en La Mirada i la Biblioteca
Sabadellenca de Sabadell, i en la Bibliateca Lleidatana, de Lkida. l no es limita
mpesesto expansió al territori ven
PrineiPat, skil . que a Castelló de la
Plana. amb tu Saleta( Castellonen,n
de Cultura i a Pallada, amb L'F.stel
',im do: infalkables centres de ts toliiicationds a Mallorca, d'altra baecta és
Annt de milir. si 'so ha tul :, la, el
erigen. volum de Le, Mea d'Or,
leccid treseriptors balear,.
La inteornd6 nen ar,tfica. com reino.
f.a im fet. Perd tanibi cal considerar
intearorid de gPneres. Al ~enramen,
de la Renaixemea exista: velamen, en (asola la prodaccI6 !frica. Mis ene) aborde el ealtiu de la prosa. Aran pardal ea ja asen beadueci6 literbris com.
aleta. nes tennb/ ama t'Itera feenfe'rid
cientidirn en talad. Les rrktet
malapfiem exte aordinheininent, e eme.
!remen lentes ¡1 ¡eran: arel e' ',-,
trelleOltdel, f f naMsties, ¡m'aire. errando-s. sorials, mol e:, agríenles. relicine,,s. rte.
!Vales ofroursts ,Sterfez
els retires, en tul nitre ortiele.
Candi BROSS2

NOTICIARI DE LA DIADA
*

Avis als Ilibrefers.-Els

ters interessats a tenis proa nombre
d'exemplars per a satisier les demandes
al merca l del llibre Revolueiot ,aoala'lista, de J. V. Foix i Josep Carbonsll
per a la Diada del Llibre sea anisete
d'adreçar-se com mes acial millor a
l'Editorial Aires (Tuses, 2S. Tel. s 93811.
* "Ritnies 1934.-El darrer 'libre
de versos d'A. Esclasans, magníficament presenta, s'acaba de posar a la
venia. Es una densa manifestació de

vitalitat literaria i un remarcable t ribus del sea autor als esforços actuals
de renovaci ó de la lírica catalana. Ea
ven al preu de 3 pessetes l'exemplar,
será sena dubte molt aollicitat per la
Diada,
*

"El prineipi de Edil, Latont".
Aquesta primera novena d'un jove (5criptor encara inedit obté un éxit de

venda assenyaladissitn. Maurici Serrahima s'In revela un escriptor remarcable. Bon late per a la Diada.
*
Obres di- Mistral (validen II),La coBecció "Els Clàssics del Món"

(Editorial Barcino) ha completas la publicació de les Mernaries i contarelles,
de Mistral, amb la del segon volum
guata magnifica autobiogra fia. Lcs
transcripciona de rondalles provençals
hi alternen amb la narraría de la fOrmació literäria i patriótica del gran
poeta.
•

"Els terobadors" ("Cratomaties

Barcino").-L'estudi dels trobadors serä
extraordinàriament facilitat a casa :lastra amb l'aparic
ió del llibre d'A. Serra
i Baldé El: trabadas, que forma el
volum II de les Cratomaties Barcino.
*

"Renos d'IlisiLria del Llibre".-

La Diada del Llibre fa encara mis d'actualitat el Recaen d'Història del Llibre,
de Pere Bolgues, que figura a la "Collecció Popular Barcino". Es un volurn
d'unes 200 pigines, profusament ¡Ilustrar, on el Ilibre is estudiat detingudament en la seva evolució histórica i en
eras els sena aspectes i detalls.
*

Els volteen: finols dels "Viatges"

d'A l i Bei (Siria i Turquini. - En cls
dos darrers volunis dels seus Vis/ges
("Collecció Popular Barcino", tos i
102 ) All Bei visita Damasc, Alep, Annoquia ; despees, arribas a Constantinuble, descriu minuciosament la gran ciu-

*

Enric Galwey 1 el Dia del Llibre.

-Són nombrases les comandes de lea
llibreries de tot Catalunya per les memäries d'Enric Galwey arnb motiu de
la ‚Meres Disida del Llibre. Aqueas fiebre sera sens dubte un dels que obtindre mes venda d'aquest any.
Dimarts passat es sanca el termi*
ni d'admissió d'articles per al Concurs
sise cada any convoca la Cambra Oficial del Llibre arnb matiz de la Diada
del Llibre. Són en gran nombre eis
treballs apareguts a la prernsa peninsular tractant del Ilibre i de la sera fun
cultural que optes al premi °test-dó
de mil pessetes. Abans del dia 23 d'abril , que és la data de celebració del
Dia del Llibre, es publicará. el tal!
emes pel Jurat, compase de representaras de lea principals entitats periodissigues i culturals de Barcelona.
* Cada dio augmenta la Hi g a de norelate literäries i científiques els editors de les quals pensen llagar a la
renda la Diada del Llibre. Particularment el nombre de 'librea catalana que
apareixeran al mercas armen dia comerla a isser coruiderable i permet augurar
un dia brillant per al progrés de la nostra cultura.
* Són molar els que aprofitaran
vinenteza del descom pte extraordinari i
excepcional obert pels llibreters en la
Diada del Llibre i adquiriran obres de
preu que altrament batirles de pagar
molt mis caces. o se subscriuran a 'enes i colindante de llibres catalans, que
poden obtenir aquel( dia en condicions
extremadament avantatjoses.
• Constituirà, aixl mateix, un altre
a tr actiu Per ale compradora de Ilibres
catalana l'opuscle La vida del ¡libre, que
regalaran els Ilibreters, degut al publicista J. M. Mustieles í iHustrat pel dibuixant J. Vila d'Ivori. Aquesta publieació forma part d'una sine d'obreto
de divulgada versant sobre aspectes diversos relationats amb el llibre, la seva
histeria, la seva técnica, etc., que Jomenca a Esser apreciada pela bibliófil4.
Els llibreters es disparen a posar
*
en joc tota mena de recursos amb el
propasit d'atraure els compradors.
dinerses els establiments que slan inscris al concurs d'aparadors i llocs (le
venda que, patrocinas per l'Ajuntament.
convoca cada any la Cambra Oficial del
Llibre. Sembla, a més, que en la propera p iada s'haurà extirpas d'una manera definitiva l'intrusisme, eliminant
dels carrers i places mes centrics de la
cimat tots aquells individus que acuse
pertànyer al gremi de llibreters venicn
abres anys tota mena d'obres obscenes
o de saldo i desnaturalitzaven aixi el
sentit cultural i autenticament ciutada
que ha tingut sempre la Diada del Llibrs Cauta.
* “ Cafflinu S a i l'Europa futuro" Heus ad un !libre que interessare
catalmistes àvids de fixar una política nacienal i europea per a Catalunya.
El precedeix un pròleg mestrirel
Revira ¡ Virgili. Temblé és un Ilibre a
retenir per la Diada del Llibre.
* "Revisto de Cl atalunyo”.-E1 nombre extraordinari de comandes rebudes
a l'administració d'aquesta revista tan
esperada obliga a recordar als Ilibreteca
i lectors que els cal aianyar-se a estendre llurs demandes i llurs subscripción , si no velen fer o ter fer curt. Cal
per exigencies del tiratge que tothom
s'afanyi. No ir gaire (acil la realització
d'un segon tiratge del primer número.
qui voldrä tenis una collecció incompleta? Adreceu-vos avui mateix a
Tapineria, lo (ilibreria).
Ventura Gassol, parta.-Es diu si
*
una de les sorpreses mes agradables de
la Diada del Llibre-Diada del Llibre
Cuila per antonomasia-serie l'apande
d'un Ilibre antològic que recollirà els
mis bells versos de Ventura Gassol, poeta i patriota.

Partits valenciano
EL CAN!, de Valencia, es Pragaften
si el partir autonomista arriba o la ;majestad. aeParoció del nucli radical Je»
quina si/unció quedarht I amb perf cris
consciencia de leo doctrines ¡ táctica du.
totinneista, fa observar que és ates/revea
que el Partit esdevindria outonomists de
nasal i de fer:

"Confessem que aquesta perspectiva ens sembla un guany positiu,
enorme, per a la causa valenciana.
Sempre ens hem decantas per la coastitució de partas valenciana, aliaserata de "jefatures" forasteres 1 sense
ultra disciplina que la própia. Aquesta
partits nue no volguérern retire redutta
a l'artificiosa demarcada provincial,
eón els que poden sentir en tot
mens les conveniències de la nostra
espiritualitat i de la vida económica
del Palo Valencia. En perrita d'aquesta mena no es donara el contra-

sentit de que uns diputats valencians,
per compromisos de l'organització general a que pertanyen, tinguin que
oposar-se a injieres que afecten a un
tres del nostre territori, com passà
en el fas de la carretera de Sant Joan
a Alacant. I aquests partits són els
que poden fer possible el nostre Estatut, si els seus dirigents, deslliurats
de les tuteles politiques, volen també
posar fi a la tutela de l'Estat, per la
dignitat de la nostra ánima.
Si el partit d'Unió Republicana esdevé rearnens autónom, els valencianistes haurem de felicitar-nos. Per
als que tenen un pensament provincia i creuen que els partas locals no
poden tenis una vida floreixent si no
s'eullacen amb un altre d'espansol,
aquesta ruptura pot ésser una catástrofe. Pesó el seu cenen sera tes un
altre si esguarden la realitat politice
de Catalunya i el pes que les seves
organitzacions fan sobre la política
general espanyola. En aquesta sepasació els autonornistes guanyein molt
mes del 'Inc cerclen:, i guanyarem mes
encara des del punt de vista del servei a la nostra terna i a la sena
Instas.
Quan les brees d'esquerra de la
Valencia estricta mostraren la seca
indecisie, abans de constituir-se el soy
partit Izquierda Republicana, I s exemple de les organitzacions sitnilars de
Castelló, constituint l'Esquerra Republicana del País Valencia, era per a
nosaltres una prora inequívoca del
que calia fer. No s'ha pagos o no
s'ha volgut arcibar a això, malgrat
els suggerirnents directes dels seus
amics de Castelló. Les esquerres va(encanes tornen a viure enrolades en
organitzacions generals i, per tant, a
córrer la sera sort.
La Unió Republicana es troba ara
en la mateixa conjuntura, ¡La ¡abra
aprontar?"

EL CORREU D'AVUI
Cid!. - Dissabte s'inaugurarà a
*
can Parle l'exposició de Lluís M. Güell.
el conjunt d'obres del qual produiri innegable remeció a Barcelona. Lisie M.'
Güe11, que is dels ¡oyes vetees de la
pintora catalana. quedará situar, amb
aquesta exposició, en un lloc preeminent
del nostre art.
Pujol. - També a can Paris, i el
*
mateix dissabte, se celebrara la inauguració de l'exposició de l'artista d'Olot
Josep Pujol, el qual presentarà paisatges
de diserscs comarques de Catalunya.

LAXEN BUSTO 1`,Rizers
ELS ESCACS
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TORNEIG DE MESTRES DE
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1 z/2 " " 3
L'ESCACS COMTAL CLUB
VILARDEBO 1 RIBERA EMPA- TORNEIG INTERNACIONAL DE
MESTRES A SITGES
TATS AL CAP DE LA CLASSIFICACIO
Aquista important manifeitati6 esLa puntuada (leeré% de la ronda ter- caquista és ja un fet del qual ja poden
arengar genes dedeo,
cera és tOm segueix:
ja es poden anar alegrar* els
1 / a puntt de 1 partides
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Besucaría
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: Va
gui un fet la uva cooptaci6.
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Tainbi ene aventurem a dir que es
començarà per allä el 18 a 19 del proper mes de maig.
Com poden veure els nostres amables lectora, estem a punt de gaudir
del mixim eadeveniment escaquista
que mai s'hagi celebras a Eapanya.
MATX ALEK.HINB OGO LJ L7GOW
Deixem per a un altre dia la informació corresponent al Campionat
bl u ndia I.
PARTIDA JUGADA EN EL
TORNEIG DE BADKISSINGOE 1928
Blanquee: Yates.
Negree; Bogoljugevc.
PARTIDA ESPANYOLA
- P4I2 - P4R; 2. - C3AR CAR: 3. - A5C - P3TD (aquest
plantejament de la partida Es molt
ireqüent en els :lustres Yates, BOgoljugom, Alekhin, Lasker, etc.. la

qual cosa demostra que le d'una sor
lidesa extrema i Es considerada com
la millor obertura del PR):
4. - A4T - C3A; 3. - DsR .4212!, 6, - 0-0 (si 6. - AXC PCXA: 7. - cxP - DsD; 8. C3AR - DXPR amb avantatge del
negre) - P3D (si 0-0? el blanc
contestarla umb 7. - A X C -PCXA;
R. - CXP - D5 0; 9. - C3A DXPR; te. - DXD! - CX D;
lt. - TIR amb una peça de guate);
7. - P3A -0-0: S. - PO) - A2D;
9. -,- A3C - A5C; 10. - T1D C2D; it. - P3TR - A4T; 12. P4CR - A3C; 13. - CD2D -PXP;
14. - CXP!- A4C! (evita l'amenace PaAR - 3.5, etc ); 13. - CIAAXA; 16. - TDXA - TrR; 17. C3C-C4A; 18. - A5D -CaRi;
19. - A3C C3A (més forta sembla
t8....-P4D1); :o. - P3A?-CXC;
2t. TXC-C3R. - 22. AXC, PX'A I.
73P5R (gairebé es pot dir que le
secos% que queda), PA. - 3e.
D3R-P4AD!. - 23. TA-DAT!. 26. P3T-T2lk: - 27. PaTR-TIAR.
- 25. TiAIAR-AIR. - 79. PsAR--A4C. - 3e. T3A-A3A. - 3f. T32ATtAIR. - 32. P5T-TA. - 33.
P6 1'-P5DII (Totea les subtils rnanio-

ei/in tan imposible de aplicar cama

la que, en vano, se ha tratado de hacer vestir a España: el Parlamento,
omnipotente y a la vez invalido; el
Ejecutivo, débil; falta el asesoramiento de la segunda Cámara, que
trata inútilmente de buscarse en otro;
órganos de harto atrevida novedad; la
vida .provincial y la municipal, en En ,
agarrotadas : las corporaciones del trabajo y de la producción sin articulación ni jerarquía... A todo ello test!
menester poner mano sin grandes, dilaciones."
Tot el bu que s'ha jet es ninen
ríanle-ve a dir-in dogas a lee (orce:
que acabdilla Gil Rabies, al qua), ami;
el segiiest mirara( que no fa sind ate/mentar l'Kiotivoc ea, qui Ama (Maca!,
aronsella de sequir endavarat:

''En este orden de cosas, s¡ algo
tenemos que decir a los grupos políticos de derecha, en especial a las
fuerzas que acaudilla el señor Gil Robles, es que prosigan por la senda
emprendida; que. acatado sin reservas el Poder constituido, y moviéndose siempre en el terreno de la legalidad, perseveren en su marcha ascendente hacia la gobernación del
país, ya que éste, de 'nodo claro, les
otorgó su confianza, pidiéndoles no
otra cosa sino que se dispusieran a
bien regirle."
LA VOZ
hin efunentaei Dio‚ que la Ref,,ddica h porernaa per hn,111"S CqUilUICS
re no han acabar de de/leite-se:

instinto vita l del P ueblo Ponemos
nuestra esperanza de republicanos
de españoles. Y creernos firmemente
que el régimen y la nación saldria
de La prueba que sufren fortalecidos,
engrandecidos y templados para nuevos y más fructuosos combates. y
creemos también que los vacilantes
bien intencionados - Y los hay sin
duda- comprenderán que es no sólo
bueno y limpio, sino hábil, adaptar
una actitud honradamente clara. Por.
que no puede dudarlo nadie: o la Re.
pública nacional, de todos y para todos, pero gobernada por republicanos
seguros y auténticos, c. lo desconocido, es decir, el salto en las tinia
blas, la anarquia, la guerra civil y
social. No hay opción. Y esta grande
y severa verdad debe penetrar en to.
dos los cerebros. Que el dia de hoy
sea de meditación patriótica es lo que
deseamos de todo corazón."

Els "s epa ratistes"
i Galan i Garcia Hernändez
A psopäsit de la proposició preseetu
da al Casares pels diPutats d'EslInerte
din plebemaent isdignada LA NACION:
"Y hay, por último, una cosa mis
indignante que ninguna, y es la an
titud de los separatistas catalanes al
pedir que se cubran con crespones
negros las lápidas de Galán y García
Hernández. A los separatistas catalenes no se les podia ocurrir nada más
que una cosa del más burdo y gra
seseo corte pueblerino; pero irrita en
demasía que los que vienen a Madrid
a llevarse las carteras hagan pinitos
de puritanismo izquierdista patrocinando tan -magnificas" ideas. Los
separatistas catalanes no tien aquí na.
da que hacer ni nada que pedir. Da.
rente el bienio emprobrecieron, arrui,
naron la Hacienda nacional, y ahora
lo que les curnp:e no es acogerse a
la hidalguía de Nfadrid, sino hacer
frente a la reacción del honrado pue.
blo catalán, (lee un buen dia los echa.
rá del Poder, que detentan, a pa.
radas."

"Oficialment ocupa el Poder un
partido republicano de programa daro y categórico. Tiene la mayoría en
el Consejo de Ministros, que preside
su jefe. Sin embargo. no queda a estas horas español alguno de loa que
siguen con atención la vida pública
al través de la Prensa que crea en
la efectividad de tal gobernación. Es
un secreto a voces que vive bajo tutela, que un fruncimiento de cejas del
sellos Gil Robles es suficiente para
que los ministros salten del banco
azul . Por esas provincias anda el serio:- Mastines Barrio cantando sus
desdichas a entristecidos auditorios.
Y es lo mis extrafio que tan poco
airosa oituacien parece natural y aun EXPOSICIONS D'ART
halaguefla a muchos diputados radicales. Sólo algunos de éstos reaccio- GALERIES LAIETANES
nan republicanamente cada vez que
VILA CINCA
Pintura
la evidencia lamentable surge de los
ELVIRA MOMO
escahos del Congreso o de las notas
RICARD FERRER I 71.11)1DLL
DIbulices
D. 88888 ALVADOR
oficiosas de los consejos de minisFino al 23 del ceerint
tros. Y es que el viejo radicalismo
quedó sepultado bajo el aluvión de
los nuevos religionarios, catedimenos
que no aportaban al partido, con su
rápida conversión, entusiasmos ideo- LA PINACOTECA
DE DE GRACIA. 34
lógicos, sino frían reservas mentales,
EXPOIIIICIO J. PORCAR
Fine •I 20 del cerrens
disimuladas penosament bajo la disciplina."

En el tercer aniversari de la
República
EL. DEBATE
Escrito interessant editorial on mortro el desplaçam,.at de la Reptiblica inertes la dreta
Alguetes m cp re s fecisfatives - dio han traduit la a la tuaftca uquest "sorida" cami de cases:

"No muchas, pero sí, al menos, las
necesarias para detener en su marcha
ascendente la revolución antiespañola
y reparar la más irritantes entre las
injusticias del nefasto bienio: fracasada la sustitución de la enseñanza
religiosa, no ha seguido adelante la
monstruosa interdicción que se pretendía imponer a las Ordenes; cesa en
estos dias una parte de las incautaciones de fincas y Se devuelven éstas
a sus duehes: :a amnistía abre cárceles y fronteras; son rehabilitados en
MIS cargos los funcionarios inicuamente despojados de ellos... Todavía
en el orden religioso, además de la
consignación parcial de haberes para
el Clero, está- es de creer- en la
mente de los gobernantes entablar
unas negociaciones concordataries."
El que e ncara falta_
"El artículo as de la Constitución

y los concordantes suyos, que conspiran contra la integridad de la Patria; el 26, que ofende a los derechos
de la Iglesia y a la conciencia de los
católicos; el 43, que permite, con el
divorcio, la corrupción de la familia;
el 44, que amaga contra la propiedad
privada y sus derechos; el 48, en fin,
que viola la libertad sagrada de la
ensehanza; todos estos artículos, por
no citar sino los más dahinos, son
aquellos que en tanto no queden revisados. no permitirán que la paz de
Iris espíritus aaiente su señorío en
Espeta."
.4i.rd i It !libertar que frueixdi els sur-

Cree que la avienes expira

Pro-

petos,:

"Refugiadas en las Conetituyentes,
peleando con absurdas obstrucciones
incomprensibles, se abstraían, desdeliaban la calle, que abandonaron al

enemigo; no tuvieron en cuenta la
fuerza formidable del egoísmo herido,
no se defendieron contra la insidia y
la calumnia mortales. Y cuando las
sorprendió-porque fui una- sorpresa para ellas - el decreto de disoluciOn se encontraron no sólo divididas
y gastadas, sino faltas de organización y de ambiente favorable. Lograron, sin embargo, muchos votos. Más
de los que podían y debían esperar.
Más quizá de los que merecían, dado
su ilógico y suicida desdén por la
propaganda y el contacto obligado
con el pueblo. Esos votos, acumulados sobre candidaturas únicas, les ha.
brian asegurado, s¡ no la victoria total, ya imposible, siquiera el medio
de imponer gobiernos republicanos
emancipados de costosos apoyos anfibios. Y la República, pasada la crisis
de crecimiento, ensanchada la base,
habría continuado su camino hacia la
consolidación definitiva. Se las culpaba, entre otros cargos, de haber implantado una politice social demasiado exigente y ruinosa para nuestro
débil capitalismo. En realidad, esa
política fui más estrepitosa que profunda. Amagaba mucho, y no pasaba
de amagar casi siempre; pero sus
amagos intranquilizaban y originaban
perturbaciones estériles. En cambio.
la utopia no era encadenada al suelo.
Se dieolvía entre el papelorio burocrático de la reforma agraria y de los
jurados mixtos."
¡Que resta-pregunta-en S'UN ns
tat el que tose retire fe, e infollar?
-Una Constituciem y un Presidente.
ya que la numa Cámara está condenada, según todos los indicios. a tener

corta vida. Una Constitución que interpretan con escasa fidelidad a la
letra y al espíritu unos malhumorados
di-al: l'Hipases la reforma de l'Estar:
exegetas, de hermenéutica torcida en
"Pero si a todos los países se les demasía. L'n Presidente escrupuloso y
ofrece, a nosotros, agravado; porque reflexivo, que procura mantenerse por
en ninguna parte queda ya Constitu- encima de la lucha. En él y ca el

breo anteriors del negre han retal
per a poder efectuar arnb les mas:mes garanties dexit aquesta jugada
guanyadora). - 34. D3D P3CK. 35. P4A-DID. - 36. TaTR-TaA:Z.
- 37. TD2IR-P4CD! - 38. P3CRXP. - 39. PXP-TRzA.
Dul.)-DzCl (Es magistral la manera
mes elegant i convincent amb qué
negree escoten la defensa del blanc
explotant habilísima els scus punta febles). - 41. CIA-R1T. - 42. T3TD8C. - 43. ROT-D5R. -

T3T3A (Si 44.-C3C1-DX R 5 Rll tfus
P4C. - 4S. C3C-03C• - 46.-nyat)
CsT-AXT. - 47. TXA-PXP. 48. C6A-DXP+!!. - 49. T3T-T XC!. - 3o. TX D-TX
- si.
RIC-T3C. - 52. D3T-P6Al. - 33.
D X PA -T X P -t-• -- 54. RIA-R1C.55. D6A-T3C. - 56. RzA-P6D.
57 . D7D-14 7D!. - 5.11 P5A-TaG+.
- 59. RtA-P7A! - 60. Abandonen
g(ulsotraliirl digne d'una partida tan =Comentario de J. U. Aya*.
PARTIDA JUGADA EN El, TORNEIG DE MESTRES DE L'ESCACS
COMTAL CLUB
Blanques.-Bosacoma,
Negres.-Lorenc (R.).

Obertura Andersen
1.-P3TD - P4D; 2.-P4D - C3AD:
- P3A; 4 . - P 3 R - P4R; 5.PXP - PXP; 6.-A3C - A3R; 7.-A5C
D3A?: 8.-AXC - PXA; e.-DsT+
P3C; In.-DXPR - A2C; it -C3AR D2A: 12.-DX PA - DXD; 73.-AxD
AXPC; 14.-T2T - A3A; t5.-A5R? ANA; 16.-CkA • TIC; 17.-0-O •
C.2R.; - TsC; 19.-P3AD 0-0; 20. -P4TD - A4 A : 7 1 - R 4 TD
-AXC;
22.-TDXA - TRXPA;
TDXT - TXT ; 24.-PXP - CXP;
2.5.-Cxp cx p ;
- CXP
27.-TSR-y- - R2C; 28.-171°.4- - RT;
29.-cxP - c 5 T; 30-T 3 R - T7C+;
31.-RIT - TsT; 32.-P3T - TXP;
33.-C6A - T8T+; 34.-R2T - TsT4-;
33.-RIT - CzA ; 36.-T3 A - ReC
31.-RtC - P4T; 38.-05R - T7R;
39 . - C3D - R 5 T ; 40.-C4A - Tsh.
41.-C2C - C6C; 47.-R2T - T7R;
43.-RIC - TsT; 44.-R2T - TIIT;
45 ,-CxP CM+ 41t .-R2C - RXC;
47i-T 4A+ R4 C ; 48.--Txc - TxT;
49.-RxT R5.4; 3a-R2C. Taules
comó acord,
Problema tbirn.

M. Barulln
"30 Dnej" IV. /ojo

SALA BUSQUETS
IG DE GRACIA, 38
Meelie• e obJaatts d'en
Pintura
TRALLERO
JADIAR MERCADER
le in• •1 27

SYRA

Teléfon 1E110
DIPUTACIO. 283
ART 1 ORNAIDENTAMO
Cubano
»SKI AMAT
Pinitos
Pleite
JOBEP O. J AAAAAA
Alas al 27. la IniugUriel6 48 el demuele
a les 12 del megila

SALA PARES
PETRITICOL,
AVELI PALA
VILA PIJIG

PIntft

SALA GASPAR
CONSELL na CINT. 323 - Tst. 12014
Pintares. »Diles, Marea. Gravite.
•rfills I •etlluem
Esposieili ne piniura rie CARA. MINGRELL
MIMAREN, MUNTANER, GALOARER I seo

GALERIES VALENCIANO
ixposiclr22.A1A91"' 15 PintUra

REN ART
Olceutaele, 271 • 'Telefon 18217
& partir din des 13 sera •speseat a e
matees lisia ~arel un selecto reciti el
dibuleas d'artistas catalana del segle
colleecicn
que figuren ten 01
particulars

LLIBRESII
Autògenes, Atbulteces, 'querelles
I el ines inaport.Lin aiirdi Inflen(
gravite de Barcelona
i.iposiclo 1 senda a preus imersely
DIents

METROPOLITANA

LLIERERIA VELLA I NOVA

caemos. le. Salina 5 p la Sil, Meq,,'

Negres, 12 peces

•
Blanqueé 8 peces
Mat en dues
La salude. el dimarts vinent.
DR. A. VILARNAti
La, correspondéneia per al doctor 3'

Vilarnsu nirigiu-la a Sant Joan de bit
diana (Barcelona).
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El conflicte del "Miss Catalullya" Commemorant la República Notes sobre
L'homenatge L'aetivitat
a la Generalitat
diversos establiments sanitaris
Ifni
davant la tomba La provisió de les ram de Palpa Ka estat elegida la repre- Ahir foren inaugurats
i d'AssIstincia social
sentant de eirona
es pot donar per
de Macià
Comissaries d'Oracabat
dre Públic de lleida
(Ve de ?a primita: pagina)

L'HOMENATGE DEL GOVERN
DE CATALUNYA
Les fasces de Ma:sos d'Esquadra,
de segurctat i dassalt que tormanen
a la rana de la Fe retaren ele hoenes oficials al President de la Geneta tat 1 G 05'12711. El senyor Compan)'; passà revista a les ¡orces. i
contplimentat, acte seguit, pels caps
of:cials que lescomanclaven. i pels
diputats i altes personalitats que esperaven la sena arribada, i la de !a
comitiva que racompanyava. A l'arribada de les primeres autoritats, la
Banda Municipal interpreta "Eis Segadora'', que foren escoltats per tothorn amb la maxima religiositat.

UNES PARAULES DEL PRESIDEN? SENYOR COMPANYS
Després duns minuts de silenci, en
e: transcurs dels quals el President
ae la Generalaat 1 autoritats restaren
davant la tomba, el senyor Companys
aagué:
"Ciutadans: La demacrada naciona.
lista de Catalunya s'ha congregas avui
al voltant de la tornlea de Erancesr
Mecía, per retre homenatge a la seva
merneiria i renovar-li la seguretat de
seguir vetllant per les llibertats de
la terra.
Aquest arte no és una solemnitat
funeraria, sind un clan! doptimisme
1 denergia. El record del cabdill gula
els castres pasaos. Les nostres han¿eres ean l'expressid dels ideals d'una
rata que, segura d'ella mateixa, es
redreça, es disciplina i va endavant
sempre, cap a aoves jornades de glòría i de victòria.
Poble de Catalunyal Jo recullo dos
ramo de flors, que per hacer estat Sobre la tomba de l'Avi han esdevingut
sagrades.
(El senyor Companys escolleix dos
grans rams de flors, i aixecà eis bragas ensenyant-los a la multitud. El
momeas és emocionant. El senyor
Companys continuä:)
D'aque5tee flors, en (aré lliurament
a un company conseller del Govern
de Catalunya perque ara mereja, en
una avioneta, les porti a Osca i les
dipositi sobre la tumba de Galán i
Garcia Hernändez.
Secan un testimoni d'amor i un mis_
ratee de simbòlica eloqüència: alada,
a Galan i a Garcia Hernändez. Catalunya, amb República i amb Llibertatd)
Després del parlament el senyor
Companys fou ovacionat amb entusiasme.
Després el President revisa les ban¿eres, les quals, en passar el President, s'anaven inclinant.
Després el seriar Companys abraea el conseller senyor Cornorera i
ara
els dos raras de flors, anda tinli j
tes amb la bandera catalana, per tal
que dones cornpl:ment a l'honrat encarrec.
LA DESFILADA
Presidida pel President de la Generalitat, la comitiva oficial passi per
davant del gran cercle que formaven
les banderes i banderins allá reunits,
els quals s'abaixaren en passar les
primeres autoritats catalanes.
En retirar-se el President senyor
Companys, el Govern i altres autoritats, la Banda Municipal tornó a
tocar el nostre himne nacional.
Després desfilaren tots els portadors de banderes i altres ensenyes
per davant la tomba, i a continuació
la interminable torna de ciutadans
que durant tot el dia s'havien agrupat a l'enrola) de :a tomba de alada.

i Tarragona
Da:menee el seeyer taempanya des_
pres d'assistir a l'acte celebras ciaran!
lis tomha de Francesc Maciä 1 al festival
cFaviacia que va cenit lloc a I'lliradraor
va trasIladar-se a un restaurant de la
plaça de Cataltinya, on va dinar juntament ana) els senyars Gassol, Deneas
Aiguader.
A a:luest dinar se li hacia cancedit
una significació politica que ahir al astadia el secretari del President parlant
ami" els periodistes va negar, manifestant que, ultra les. persones que brin
esmentat, van ass:stir-hi samba el proa:
semar .Alavedea i el valencianista
Juli Just.
Amb tot. chut/tenga a la nit els senyors Cempanys, Aiguader. Just i
vedra van tornar a reunir-se a l'esmeetat restaurant a l'Ora del sopar.
Com dèiem en començar, els comentaristes han relacionat les alludides converses amb les preteses modificacions
que, Felilt1S es diu, ha d'experimentar
en breu termini la composiciä de l'actual
Goteen de la Generalitat.
També es parlava per la Generalitat
cent res rolincs de l'a fer deis nome
-nametsdcoir'OaeTlb
als territoris compresos per les ex-pravíncies de Tarragona i
Sembla que amb referencia a aquesta
qüestió, de la qual es va ocupar el Consell de la Generalitat en les dues darreres reunions celebrades. no acaba de
tobar-se la solucka
Pel que fa a Lleida, el Govern iF possible que tingui en cartera els nona dels
senyors Martí Cabot i Domènec Ramon.
El primer sembla que, si be compra
amb algun ajut en el si del Gorern, fou
en cansa rebutjat en una reunió celebrada fa uns guatas dies a Lleida, en la
qual Hin va indicar el narri del seneor
Domènec Ramon, actual secretari del
conseiler de Treballa
Pel que respecta a Tarragona. e! candidat que, seecns sembla, segueix mantenint-se per a la cornissaria d'Orare
públic és el periodista senyor Tubau.
En aquest cas, l'actual cornissari senyer
Pujol Font pastada a ocupar la vacant que deixa et senyor Cavaller.
De moment, degut a les dificultats a
les quals ens herir referir, és possible
que s'hagi pensat en designar pel
caracter tecnic a caps del Cos de Policia o d'Inventigació. A aquest suggerimena que fins als moments actuals
no ha esiat acollit an,b gaire entusiasme, se li han atribuit determinats inconvenients, els quals Ii han restat la visbilitat cele Pagu es telar,

Un intent de "plante"
a la presó

Ahir el conflicte del ram de l'aigua va
quedar gairebé narmalitrat totalment.
Es treballa, sich els equips d'obrers
complets, a cinquanta-dues fabriques. En
cinc mes es treballa essent mantingins
e:s aeorniadaments d'ohrers. Sniament a
sis fabriques es treballa anal manca de
perscnal. rot dir el segtient: Al
ram de ¡'alma trehallen Sato obren, i
abir en tréhallaren 6.2o2. La diferencia es, inicament, sie vuitanta. Tots els
obrera que treballen estan (record anib
ei contracte de trehall que fou signat
a la conselleria de Treball, aixa é5,
test tosas canviant de maquines.
Unicament es produí un incident, per
he que na fea important, a la fábrica
propietat dels senyors Pases i Pagès.
Un del; obrers deis que hi entra de nou
a trehallar fan pres per copia dels propietaris de la fabrica, i creient-ho
emenacaren arias nirb plegarien si aquel'
na era acomiadat. Tet i aixa, fati mantingut l'orare dadmissia. i es reprengué
el

Diumenge a la nit se celebrä
al Palau Nacional de Montjuïc
l'elecció de Miss Catalunya.
La testa consistí en un magilffie ball de gala, el qual va
assolir malt d'èxit. Una enorme
i• oneurrencia va omplir de om
a gom la grandiosa sala del pistan Nacional. Hl assistiren lotes
les "miss" delta districtes barrelonins i les representants do
Barcelona i comarques.
A la platinada es dona compt e
del veredicte del Jurat, el qual va
adjudicar el filial de "Miss Catalunya" a la senyoreta Castrar Almisal, de Girona.
La segnien, en landre de puntuació, la senyoreta Dolors Ferres, "Miss Tarragona". i la senyoreta Ramona Tarnen, "Miss
1.10 ida".
El pedie nenllf la presencia
di lis bilI r S o S catalanes nmb
.arens ovaciona.

trehall amb normalitat.

• ••

El Comisa de Vaga del ram de l'aigua ha fet pública una nota en la qual
es refereix a la greu situacia que ba
creat en el si del ram de l'aigua l'actuació de les autoritats. Explica que ha estar beta una selecció dais les fabriques,
i que, degut a aixä, malts dels obrera
s'han quedat sense mitjans d'existència.
Afeeeix que ha estar realitzada pels
patrons, dacord amb les or dres donaaes
a la Generalitat. I en protesten energicament.

Per

humanitat

Sernpre ens ha semblat cosa !volt impruient i absolutame nt perjudicial raían): mordida de notorietat d'alguns dels
components de la policia d'investigada,
vulgarment coneguda per la secrete.
Aquest perniciós afany té dos incoavenieets. L'un estimular una vanitat que,
a la !larga, despeara malestar entre el
personal; aaltee, de conseqüències molt
més greus i lamentables. ("5 que, en divu l gar note; i retrats deis agents de les
brigades, es fa un gran servei a la gent
de mal rime, interessada con, nalga a
coneixen be els qui, en complirnent ae
l a missió qu e tenen confiada, han de descobrir, con, i quan puguin. les seres malifetes: han de seguir-los les passes sense ésser vistos ni conegute, i procedir
a la sena captura . D'aq uesta manera peden resguardar-se aels agents a tothora.
En els temps presents d'exacerbada,
del PumPS ieriettt e i d'actuada de bandeé
d'atracadors , quan l'homicidi S utilitzat
crun a m. aja rorrent per a la constencid d'exprepiacions d'alguna impartancia,
convé posar remei a aqueas costana De
no fer-ho, es facilita la tasca dels pisoferint-los leen ntercats els qui .
TrIé3 tara n mis aviat. dissortadament,
s auen a ésser les seres rictimes.
Anitestes consideracion. ens les ha suzeerides la nava oue en ésser escnrcollat
el pistalee martalment ferit en el tiroteig
de la nit de dis s alue als carrers de Erancese La -net i Rosal, en el nual va morir un nena i en (veda ferit un altse, li van trehar n la hatean ttesses
de neriädics i thistrats, en els onals
havia retrata d'arents de vieila eria. dels
une mis han actual darrerament en la
araeearló i cantara de crirninals.
FI l'instim d e eemervaela deis interes s ets queda ofeeat ten l'afane de netneietat, convi que lee auteritats exerceixin una peofitosa n'ela i probibeixM
que es dala, as pUblic els noms ara.
artents arnh m oti . t el• la seca acteecia
; nae es neebibeixi rigernsa m ent la nablica e la dei s seue retrats. S'ha de fer.
eer lean/enana

Les belleses catalanes
a Sitges
Ahir s'In celebraren les festes que
canstituien el programa de la "Diodo
de Sitges". nrganitzades per tal de cornrnemnrar el tercer aniversari de l a pro
-clamdeRpúbi.
1-1i assistiren les senyoretes que van
prendre part en el concurs per a elegir
"Miss Catalunya".
Els artes cemenearen amb retard, degut a haver arribat a Sisees les t'elleses cnmarcele despees de l'hora assenyalada.
Davant la piscina de la Platja d'Or
les auteritats sie Sitges els donaren la
henvinguda. Aceren acornpanyades dels
ennsellers-regiaere de Barcelona senyors
Hurtada. Ventas i Escale!. i el cap de
Cerimon i a l de l'Ajuntament, senyor Ribera
L'alcalde de Sitzes fria hracet a "alas
Catalunya", la qual entra a la piscina
en el mement que se celebraven unes
eraves femenines ii catada Despees s'efectua una exhibició dels darrers m'ateas
de ve s til, de bari a rae la cura aaetzeo.
A la piscina "Platja d'nr" i a l'Hotel
Terramar, malt erinrarreguts, .erriyen emnorzars a les belleses catalanes.
i abres elements que han ares part en
eis diversos actes celebrats. A la tarda.
a l'Hotel TerraTRT. ‘e serví 'in te ami,
exhibiria de maniquins rivents. a córner crinmortants cases de miles, i al
nasseig davant l'esmentat hetel re t elena el enncurs d'elerancia d'atimmatals.
el (mal n c, enlaté celearar-se al metí per
manca de tenias.

Dues entusiastes de

la Fui
A la Presa Cellular, dues dones que sortien de veure Ilurs
familiars comencaren a donar
crits de 'IViva la Fall" ¡ ";Viva
el comunismo libertario!". i dirigant-se a uns guàrdies de seguretal que alli prestaven servei
els destrocaren l'uniforme.
Les dues dones floren detingudes i portades a la Comisearia.
El julge de guärilia dictà ante
sie processament contra les (Mes
dones. Les detingurles ¡ processudes es ditien Vicenta Peeinernman Gonzidez — sn esser delinguda donä un altre nom—, i
Francesca Garcia Sanz,

Ahir al migdia foil inaugurada
5 1 Grup Escolar l'ere Vila la
nova Biblioteca del Servel de
Biblioteques Populars de la Generalitat de Catalunya. Aquella
inatiguració, mili les delires
instilucions cultural; i d'assistimcia social, relehrades aquests
(lies, formaven part dels artes de
cominemoració del tercer aniversari de la República.
La Biblioteca Popular de la
Generalitat "Pece Vila". oberta
ahir al pfiblic, és la primera de
les den Biblioteques que la Generalitat instatirara a Darcelc.un. L'Ajuntament cedi el bocal
¡ la Generalitat el mobiliari, la
decoració. Pis llibres, el personal lernic 1 de vigilancia i la
vonservació i l'acreixement de la
novena inslitticiti.
Es installada al magnific pavelld central del Grup Escolar.
ando tina sobrietat que valora
eneara l'arquitectura de la sala
i la fa amable i recollida per al
lector. A les prestatgeries per a
10.000 volurns que monino la sala
de lectura s'hi ha installat una
colleecid de mes de 4.000 volurns,
ordenats per matèries i selearinnats entre les diverses branques
dels roneixements. Conté també
una nodridissima secció infantil. Lleva t d'aquests no figuren a
la biblioteca llibres moderns de
pura imaginaria. Hi ha el projecte de constituir mes endavant
un departament amb novella
moderna, destinat exclusivarnent
al prestec.
Hi ha lloc per a 104 lectors
asseguts. La Biblioteca ser?,
olerla al públic des d'avui, dia
17 d'abril, de dotze a una del
migdia i de cinc a nou del vespre els dies feiners, i d'onze a
una els festius, Ilevat dele dilluns
al mata
• • •
A la plaça del doctor Serrat, a la
barriada del Clon, tingué lloc ahir a la
tarda la inaugurada d'un pavelló construir per als Serveis de Sanitat i Assistencla Social de la Generalitat, per tal
de jer conèixer a les dones catalanes
com s'han de pujar els infants.
Es nada d'un pa yen& en el qual hi
ha nombrosos gravats, demostratiu de
la forma corn salan d'atendre els infants, com salan de vestir, amb models de cases, les mateixes, posades en
una forma o en una altra, sanes i saludables les unes, insanes i propenses a
tata mena de malalties, les altres. Hi
ha models de restas, de bressols, i tot
el que una mare ha de saber quan arribi el momea d'asserme.
A tots els assistents els eren facilitats
uns fascicles, ami) instruccions de gran
utilitat, i la gent de la barriada, interessada per aqueas aspecte de la qiiestaa
s'hi aplega en gran nombre i acolli els
parlaments quo els {oren adreçats amb
aplaudiments entusiastics.
• • •
Des de la plaga del Dr. Serrat, els
consellers de Sanitat i Cultura, senyors
Dencas i Gassol, arnb les personalitats
que els acompanyaren, es traslladaren
a la plaga de les Palmeres, a Sant Andreu, on, mitjançant els cabals recaptats
per l'obra Segell Pro-Infancia, sala
construit — amb la cooperació de l'Ajuntament de Barcelona — una guarderia per a cent iniants, i un jardí, també
dedican als ricas i nenes de la populosa
barriada.
Després de visitar l'edifici les autoritats i el seu seguici passaren a la
plaga de les Palmeres, on ha estat
inaugurada la biblioteca, installada
als jardins que tanibé s'inauguraven.
En aquell marnent arriba l'alcalde, senyor Pi i Sunyer, que fou retan amb

aplaudiments de la gran Rentad a que

emplenava la Plata.
Parla en pritner lloc el conseller de
Sanital, senyor Dencas, que ho fati
en nona del President de la Generalitat, senyor Companys. Parió després
el conseller de Cultura, senyor Gassol,
el qual, amb paraules de gran eloqüenl'elogi de l'abra cultural i Sanitaria que parta a terme el Govern
de la Generalitat.
Parla finalment l'alcalde, senyar Pi
i Sunyer, el qual recollí les manifestacions dels anterior; oradors.
Alian 5 de dome l'arte, el ranseller
de Sanitat, senyor Dencas, lliuini ais
nens Josep Zamora, Jama Mantener
i Joan Puig unes llibrete; de la Cmna d'Estalvis de la Generalitat, sirena
del craseller de Governaria, senyor
Selves, per haver estas aquests nees
els que desrohriren el diphsit d'armes
ile fou troliat die, pa s sats a Sant
Andreu, i en dir-ho a les autoritats
evitaren un altre dia de dol a la nostra chitar.
• . •
Des de Sent Andreu els consellers
de Sanitat i de Cultura, junt ami, el
diputat valencianista senyor Just i
moltes de les personalitats q ue h a cien assistit als abres artes ressenyats,
passaren a Santa Colonia de Orar-tener on havien d'inaugurar-se diverses
obres portades a terme a la Clínica
Mental en els darrers temps.
Des de la portería els senyors Gassol i Deseas inauguraren la insta!.
lacia elèctrica, i tot el recinte de la
clínica queda meravellosament enllumenat. Seguidament les autoritats visitaren un dels dos pavellori% que s'a
nauguraven, i tothom queda admirablement impressionat per les magnifiques construccions i per l'acurada
distribució dels serveis que en la seca
cOnstruCciA ha presida.
El senyor Dencäs i els tacs-tics de la
casa donaren als visitants implica ex.
plizacions i exposaren el que encara
s'ha de portar a serme en aquella institució modelica que honora la Generalitat de Catalunya.

LI

faltaven 25 pessetes..

Un estrany atracador
es presenta en una

fleca de Badalona
Ahir, a un quart de deu del
mati, es presentà un individu
d'uno 18 anys, restit de meranic,
a la fleco de Jaume Serra i Planell, al carrer de Wifred. 383.
El desconegut va demanar al
propietari de la Beca que li Iliures 25 pessetes. assegurant-li
que les necessitava per haver-li
ororegut una desgracia de familia. Va exhibir alguns billlels de
i 25 pessetes i digué que mames ii mancaven els cine duros
que sollicitava. L'industrial es
negii a lliurar-li els diners. j ¡loSons el desconegut es va treure
una arma i apuntant-lo l'obligà
a romandre de cara a la paret.
Aleshores va apoderar-se de 25
pessetes en plata que hi havia
al calaix del taulell i va fugir
ràpidament.
Alguns transeünts que s'ado'taren del (el manifestaren que
en sortir l'atracador se fi ajuntaren dos individus mes. Afegiren que l'atracador tenia una
cientriu a la cara. Forres de la
gnärdia civil i de polieirt donaren
una batuda per aquella voltants,
infructunsament.

Els presos de la galeno tercera de la Presó Cedlular, deliiiguts per delictes socials. intentaren abur promoure una reo-olla,
cornencant per colpejar les portes de les -elles. Requerida la
presencia deis guardies d'assall.
acudiren aquests en una camioneta. a les ordres d'un tinent.
L'HOMENATGE DE CATALU- Amb la sola presencia dels guàrNYA ALS MARTIRS DE LA RE- dies n'hi llagué prou perque els
PUBLICA GALAN I GARCIA presos cessessin en la protesta
HERNANDEZ
Al imigclia, el conseller ci'Ezonomia
i Agricultura, senyor Comorera, que
fou designar pel senyor Conipanys
perquè anés a dipositar rama de flors
damunt les tombes de Fermi Galia i
Garcia Herninetez, en nona de la Generalitat, marxà a Osca en un avió
conduit pel director dels Serveis d'Aatada, senyor Canudes.
Els portadors de l'ofrena de Catalunya als hernia de Jaca, en arribar
a Osca, aterraren, després d'una hora
i mitja de viatge, en un camp proper
a la ciutat aragonesa.
Els 5 enyors Camarera i Canudes,
acompanyats per una representri6 de
l'Ajuntarnent d'Osa i d'altres entitats
1111111111111111111111E11111111111111111111(111111111111111111111111111111111111111111111111113111111111111111111111111111111111111111111151!11111113111111111111111111111111111111111111IMENIZE
politiques de la població, es traslladaren en automäbil al Cementiri on reposen les despulles de Galán i Garcia
Hernändez. Entre ele que els acompanyaven hi baria el capita Valles,
de 'dos malalts guarits amb el SERVETINAL, la qual,
Una nova carta que testimonieja el guariment i
defensir en el consell de guerra de
Galán i el senyor Llorenç Pescas, de
com sempre, tenim a la disposició del públic, per tal de comprovar la seva autenticitat.
l'Aeri Club d'Oca.
El senyor Comorera dipositi els
Ens han tramès la present carta el senyor ANTONIO SANCHEZ RUIZ i la seva esposa senyora CONCEPCION
rama de flore amb les llaçades barrades damunt les tombes, en nom
MARTINEZ MARIN, amb domicili a CARTAGENA, carrer de SANTA FLORENTINA, número 20, primer.
Coceen cataie i de Catalunya republicana tota.
EL TEXT ES COM SEGUEIX:
Acompanyats per les mateixes ca" Cartagena, 8 de enero de 1934.
missions i representacions, els senyors
Sr. D. A. (intimara — Barcelona.
Camarera i Canudes es traslladaren
Muy señor nuestro: Al escribirle la presente lo liaremos con el único fin de notificarle la eficacia de su producto BERVETINAL
a la tiutat d'Osca, no reposaren breus
en nuestra enfermedad.
momento. Foren complimentats per
Mi esposa ha estado enferma del estómago por espacio de NUEVE ASOS, con un principio de ULCERA, segtín opinión facull'alcalde de la població, senyor Sender, ei qual agrai, en nom de la ciutativa. y que le producía un malestar horrible. devolviendo todo cuanto comba y algunas veces con pequeños espinos de sangre.
tat i deis boas republicana, l'ofrena
Desde que empezó a tomar el SERVETINAL I man desaparecido esta malestar y los vómitos, pudiendo eomer actualmente lo
releada de part de la Generalitat de
que mejor le apetece, ya bean grasas, saladü, etc., etc., es decir, que ha quedado curada radicalmente.
Catalunya. palesant-ne el s:gnificat
Yo lambian padecia del estómago desde liarla n'invito y siempre a media striche experimentaba molestias y mi garganta
de confraternitat i alt humanisme que
quedaba completamente seca. Ante esas molestias, in s era indispensable levantarme de In cama para tomar bicarbanato, Guiso
representava.
producto,
remedio que tenia entram p a, basta que entine( su fui me
El representant del Gavera de CaAetualmente, igual que mi esposa, estoy totalmente restablecido.
talunya rebé la visita de diverses coSus atentos y seguros servidores., que le estarán eternamente agradecidos,
missions i personalitats, les quals
(Signal); .aNTÚNI, 5 BANGHEZ
expressaren el seu agraiment per lacte que acabava de portar-se a cap.
P. D. Desde luego tiene mi consentimiento para publicar esta carta."
El senyor Cornorera astral les mos111111.111.11
tres d'estimada i adhes16 als
de !libertas amb que es manifestaren
lo tes les persones que els visitaren.
A un quart de sis de la tarda l'ayia
me
el le g itima
e mprengué la tornada cap a la riostra ciutat. on aterra a dos quarts de
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El senyor Comorera es n'asilada pl
Palay de la Genralitat, on doni cenarte al President. senyor Companys, del
r esultat altament satisfactori del viatge a Osca,
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Anula motiu de l'ocupada diana tot
el que al dit territori es refereix té evident actualitat per a nosaltres. Possiblement en una de les primere, aessions
del Parlament espanyol, si la latent
SI ho permet, es frutara dignen asa-mine des del base blau. Per això
creiem dinteres aportar tots els anteeedents que puguin contribuir a que el
palie pugui formar opinió el mis encertadament possible.
A uns vint quilämetres solament
la posició francesa de Talaint, lloc pertanyent al cercle de Tiznit tterritori
d'Agadir, regid de Marraquech), posi.
dio existent amb malta anterioritat a
l'actual dominació de l'Anti Atlas i de
tota la Mauritania, comença el descabdellament de N.-E. a S.-E., sobre la
costa de l'Atlantic, una parce14 restangulas. d'en; 90 quilametres de costa per
23 quilometres d'ample, titulada Enclave espanyol d'fini.
En 1476 es construí per espanyols, al
comandament d'Herrera , una fortalesa
costera, prop de Sien hai, anomenada
ant.a. Cruz de Mar Pequeata, que serví
de liase a transaccions comercial; i
llaites arras el; indigenes de l'interior.
Al cap de quaranta-vuit saya d'existència : escassa de t'orca i mancada de suf or t pel seu isolament, feas presa i arracada pels cabilenys.
Des de Ilarors, l'enclavament d'Ifni
no ha estas trepitjat per espanyols, llevas d'una missia exploradora de la qual
forma part en r883 el cenznelant Jan¿enes, i altres d'isolades de poca impartäncia.

Espanya ti sobre l'indicat territori
dret de sohirania, derivat del tractat de
pau i amistas, subseatiam a la pirra,
signat a Tetuan el dia aa d'abril de
186e. el qual article visita diu:
"S. af. marroquí s'obliga a concedir
a perpetuitat a S. M. católica, a la costa de l'Oceà, juntament a Santa Cruz
de Mar i'equeaa, el terranri sufieient
per a la formadas d'un establiment de
pesqueria, com el que Espanya id tinqué
antigament."
El conveni que fixa la situada respectiva d'Espanya i França al Marroc,
signas per Garcia Prieto i Geoffray a
Madrid en 27 de novembre de 1312, en
el seu article tercer diu teartualments
"Harent conceda a Espanya el gisvera marroquí, per l'article visité del
tractat de 26 d'abril de 18éo un establiment a Santa Cruz de Mar Pequeña
(líal), queda erais que el territori
quest establiment tindrä els limits següents: al Nord, l'Uad Bu Sedra, des
de la sera desembocadura: al Sud, l'Uad
Nun, des de la sea-a desembocadura: a
l'Esa una linfa que disti vint-i-cinc quilòmetres de la costa."
Sastahleix, densas, que una Comissid
mixta fixara exactament els limita i
que "els treballs de la Comissió abans
previstos no seran obstacle a la presa
de possessió immediata del seu establiment

t •

Els mil cinc-cents quiliametres quadrats compresas al dit territori preienten una morfologia que no arriba al sirias pre-sahariä amb terrenys argilosos
vermellencs, creuats per barranco d'erosia mangada que contribueixen notablement a la sera compartimentació envero
l'Atläntic. On perdura -una vena lasuida — focas d'atracció en aquell país de
grans sequies — sorgeixen hortes anab
noguers, ametllers i figueres de moro,
caneen; de blat. civada i algurt petit
palmeras. ; elments de vida que farmen, de vegades, aglomeracions ríanles
com el fertil gorg de Tagragra, ben
poblada.
Completen la cotapartimentació del
terreny monts que arriben a altaries
de 5 00 1 60 0 metres, de regada abruptes i amb taques de l'arbre africi anomenas argan; la resta san arenal! pedregosos, i el conjunt d'aquesta comarca — gairehE inexplorat científicament — sembla tenir semblante a les
valls del Todra, Ferkla i Dades, del
Marroc francés.
Els vint-i-cine mil habitants del terri tosí d'HM viren en uns real quince
cluars ¿'arquitectura bereber i estan
azranats en quatre abiles que san: Aire
Bu-Peler, Sbuia, Imesti i Ait-el-Joms,
pertanyent; a la confederació dels AitBu-Amaran. Fan les seves transaccions
en els ZOCO,. Arbaa Telata de
Statia, jemis d'Ait-Bu-Be ker i Sid
alohamed Ben i als dits zocos concorren amb 11111's cavalts, bous,
maltons, i ases. Són franeament sedentar is.
Els incligenes difni són de tipus bereber, dolicocefals, i apareixen meselats
ama, el tipus negroide; parlen el xelia
del Sus i vesteixen de blanc, com els
del cana, de la zona de Protectorat espanyol.

Hi ha abundant pesca a la costa. senque hagi estat possihle d'apreciar la
importancia industrial de la pesquera.
A la cabila de Slaula ;'adverte ixen se!wats de jaciments de coure cite sembien ésser abundad'.
les precedent s dades apareixen consienades en netable estudi d'un cap
espanyol d'Estat mejor, el <mal. denles,
afirma que aquel l país posseeix careeteristiques ben distintes del Sahara desertic, en el qual fregaentme nt Je
;tau per error.
desistes al
M1111 .1111,1 d'inferrnacione
pahlic apareixen plazades ¿'errata i
a
formara
un
cock-tail
atod'inexactituct
es:die dificil de desentreltar.
se

LICACIONS REBUDES
"Automó v il Comerció", any XV,
nam. os. Barcelona. mate 5934. —
"Vertical", núm. t, ?,lèxic, marc de
"La Paraula Cristiana'',
any X. nata. 112, Barcelona. abril de
te34. — "Vida Tortosina". any VIII,
nana. 345, Tortasa, 7 abril 1934. —
''Boletin de la Asociaeitan General de
Transportes por Via Férrea", any II,
nUm, 54, Madrid, febrer ube 1934. —
"Butlleti de la Camhra Oficial de la
Propietat Urbana de Barcelona".
anv XIV. núm. 127, Barcelona, març
laa4 — "El Petróleo Rumano". per
tiene Helfant. — "Natació", portachen del C. N. Barcelona, any
XIII, tina. 4, Barcelona. abril 1934.
"Ressorgiment", any XIX, núm. asa.
Buenos Aires, mar; 1934.
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LA MUSICA
Orquestra Pau Casals

KREISLER, PAU CASALS, CORTOT I L'ORQUESTRA SIMFONI-

Segon concert de primavera
Erich Wolfgang Korngold
En el concert del diurnenge passat, segon de la serie que dóna l'Ormuestra Pau Casals, fou presentat, en
ei doble aspecte de compositor
director, un notable nuisie austriar:
Erich Woligang Korngold. Alguna
de les seres obres baria ja figurat
en els nostres programes i en guardàvem agradoses impressions. Ara,
sota la sera direcció, hem pogut escoltar dues importants produccions:
una "Simionia gaia", en "si menor",
i una Suite d'illustracions musicals
a l'obra de Shakespeare "Molt soroll per res".
Korngold és un cas de la més sorprenent precocitat. Horn resta verament admirat en saber que la Simfonia esmentada rescrivi als 14 any s .
i més encara en veure que es tracta
d'una obra de carácter cielic, és a
die, que el mateix lenta principal és
la base deis seus quatre extensos
temps, concepció atrevida que exige:x
un treball de construcció severament minuciós i que sembla que hom
no pot ernprendre sense una gran experienci a i una consciéncia ja ben
madura.
Horn no pot esperar d'un compositor de 14 anys ni una gran originalitat ni que la seva personalitat
s'afirmi ja amb trets segurs. Per aixO
és la cosa mes natural que trobem en
la "Simfonia gaia" de Korngold ressonáncies conegudes i també un cert
desordre, que la manca de contra!
rigorós i d'autocrítica afavoreix. En
J'efervescencia viríssima que caracteritza l'obra, s'hi destrien idees excellents, episodis molt reeixits; pero
també, és clar, hi ha escapades banals, entusiasmes i apassionaments
una mica ingenus, que fan baixar el
to de la composició, per més que.
altrament, els considerem del tot excusables.
Sigui cont sigui, pero, cal convenir
que ja a través d'aquesta composició es pressent un másic d'una itnaginació i una facilitat de creacaí
extraordinàries. Ignorem si després
de deixada l'obra per acabada, en alguna epoca posterior halará estat retocada o refeta la instrumentació; s:
no es així, i a 14 anys Korngold manejara ja l'orquestra com ens mostra
en la "Simfonia gala ", cal admirar

Un vagó, un corredor, un
curt-circuit
No puc dir mis. Vegeu

un dels casos d'intuiciö mis meravellosos i desconcerlants.
La "Suite" destinada a i Ilustrar
l'obra ja esmentada de Shakespeare,
és per a orquestra recluida —al TCYJS
de la Slmionia, que mobilitza una
gran massa d'instruments—i consta
de cinc temps, tots ells d'estructura
molt simple i de carácter lleuger. El
carácter que el compositor ha volgut
donar a aquesta obra és del tot cecina..
subratllat per una vivacitat d'exoressió i una entremaliada mobilitat a:-

tament suggestives. L'orquestra sona
sempre d'una manera exquisida i
matisada amb un gran art. El públic
aplaudí amb especial insistencia ei
número 4, "Intermezzo", una mena
de Nocturn molt expressin, i el darrer, "Mascarada", i ambdós foren
bisats.
La tercera part del programa ens
porta una curiosa novetat —novetaa
volem dir en els concerts de l'Orqueaera Pau Casals—: una sessió
música lleugera, 1/11:13:Ca d'opereta i
valsos vienesos. Es un fet conegut la
recent rehabilitació del vals vienes
i sobretot l'esfore realitzat per tal
d'oposar-lo a: jazz i reconquerir amla
cli els medís ^ue la música negra
ha envait victoriosament. No és aqui
solament que el vals vienés ha entrat a les austeres sales de concerts
i figura en programes de música simfònica. No cal enverar-se massa.
dones , del fet que també l'Orquestra
Pau Casals l'hagi volgut acollir alguna regada. Simple/se/ir, estem "á la
nage". El mestre Korngold ens fea
escoltar l'Obertura de l'opereta "Cagliostro a Viena, de loan Strauss
(fin); la manca. de "Radetzki",
:loan Strauss; el vals "Ma vida é n
l'amor i el plaer". de Josep Strauss.
i el célebre vals "Vora el bell 13:inubi blau", de Joan Strauss (ii11),
cal dir que la interpretació d'aquestes
composicions pel inúsic austriac toa
una perfecta obra d'art. L'orquestra
el secunda amb una meravellosa flexibilitat i, segons ens assegurá després del concert un vienés auténtic,
tant els valsos com la marxa i robertura esmentades, foren matisats
amb el casticisme més pur que hont
pugui trobar al rar mateix de la capital austlía7a. Korngold ens dona
també un tast de la sera habilitat ele
a:anista executant una transcripció
seva dels valsos d'"EI cavaller de la
rosa". de Ricard Strauss.
L'éxit de la 5e531i) fou complet. El
mestre Ertrage Id escolta repetides
ovacions (Inc com p artí ami, els Seas
callaboradors de l'Orquestra.
B. S.

NOTICIARI
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Dijous vinent. Estrena al

FANTASIO

a la sala darles de l'entitat, Passeig de
la República, 113. Es posará en escena
la pup ii.,r cbra de ;osera M. Fo,cle
Torres "La Ventafocs". El paper de la
protagonista será interpretat per la sera creadora, la senvora Josefa Fornes.

FOMENT AUTONOMISTA CATALA. — Un dels artes orpanitzats
per aquesta entitat, amis motiu de celebrar aquest mes el trentenari de la fun,:ació de la seva "Escala Catalana Massin Cinta", serà una retllarla teatral
extraordinaria, especialment dedicada
ab infants, que se celehrarä el proper
'beruhte, dia 21, a len cinc de la tarda,

PUBLICITAT

ACTUALIDADES
UNA HORA DE JOIA

\\e \'()M?A-1E

CA DE MADRID

Els concerts d'acabament de eurs
l'Associaci6 de Música Da Camera" i
"as urlicions Intimes" es mantindran a
. categoria habitual d'aquestes entitats
artístiques.
Ultra els dos concerts de presentacin
a BarceInna violoncellista rus Gregor Piatigorsky (dia 28 al Casal del
Metge; dia 30 al Palma) i de la sessió
de quintets confiada al Quartet lbaric
ami, la cooperacin de l'excellent pianista Isabel Martí-Colin (Casal del Metge, dia 231, tindrem. fins a fi de curs,
el concert Kreisler amb piano i orquestra; dos concerts de la Simfònica de
Madrid, dirigits pel mestre Arb6s, en
un dels quals prendrà part com a concertista de violoncel l'incomparable
/sestee Pan Casals, i els "Tres panorames musicals romantics", concerts
camentaris, per Alfred Cortot (Casal
del Metgel. ESId a punt de cloure's la
inscripció per a aquestes tres sessions.
Detalls complementaris. Via Laietana.
46, cinqué, tercera; teléfon 17798.
AUDICIO DE MUSICA ANTIGA
Denla, ditnecres, a les den de la nit,
e; donara la primera audició musical
de les cinc organitzades per l'Ateneu
Polytechnicum i l'Associació Obrera de
Concerts, sota la direcció del mestre
Enric Roig, i amh el se gfient P rogra
-ma:

Fragments de música xinesa, india,
greca, interpretats per la senyoreta Cecilia Folla pianista.

Cants hebraics i cants gregorians, interpretats pel senyor Gabriel Marte, tenor.

Cançons de trobadors, interpretades
per les senyoretes Coloma Casals i Josefa Oriol, cantatrius.
Per a detalls i inseriprions. Alt
Sant Pere. 27, pral. Telefon 25030.

E

JALA UY
Vuit films de dilmixos en cada
SeSsió:

Quatre SILLY SYSIPHONIES en
colora i una en 'Mane 1 negre,
I tres MICKEY MOUSE
Distribuidoes exelusisa:
Eis Artistas Associats
Avui i cada dia, sessions de
330 larda a 1230 nit.
AQOUESTA NIT, REPRESE N TA
CIO EXTRAORDINARIA DE L'OPERA "AMAIA" AL LICEU
Davant l'exit triomfal assolit per la
inspirada ópera de l'insigne mestre Guridi "Amaia", i a petició de gran nombre de persones que no han pogut assistir a les dues anteriors representaciorts,
s'ita disposat per a aquesta nit una extraordinaria representació de la dita
obra, en fundó d'homenatge a l'erninent
autor.
Ultra la representació de la dita abra.
en rintermedi del arena al tercer acte,
l'orquestra, sota la direcció del sell
pimpi mune interpretara el preludi de
la papular sarsetela "El caserío", i l'eminent tenor Emili Vendrell cantara,
acompanyat de l'orquestra, també sota
la direcció del mestre Gemirle, la célebre ran-anea de la dita sarsitela, en la
qual el farns's tenor asssleix un deis mes
legitims triomfs,
No hi ha dubte que dema el Liceu es
retirà ple d'un públic ansiSs de tributar
a l'insigne autor i a l'Orie6 Base l'homenatre ben merescut.

CINEN

2;
e.5:

Coses vistes i sentides
al cinema
La campanya iniciada per uns
gran, cine6fils contra els dobles i els
"speakers" de les revistes no rhem
d'acabar fins que l'hagini guanyada.
No ens ha de fer por el tornar-nos
pesats; per molt que ens hi tornessera, tnai no ho seriem tant com els
dobles i els "speakers".
ho deu fer que els "speakers" es decideixen només a comentar els noticiaris que no necessiten
cap explicació? zCreieu que h¡ ha cap
paraula que pugui descriure millor
que una imatge cinematográfica els
estralls d'un cicló? Durant tres dies
vaig estar veient dues hores seguides
cada da un seguit de noticiaris;
van sortir aquelles dues dotzenes de
ciclons devastadora, ara a la platja
del Paciiic, ara a ja platja de l'Attantee, ara al Jap6, ara a les Honduras. I hé: ni una sola regada r"speaker" es va &dictar de surtir de trascantó, amb una veu funeraria i grandilorpient, a explicar la inda de les

°nades que tothom veia, restrepit
!a pluja que tothom sentia, el número
rrhabitacions desietes que tothom porfia comptar.
Ara ha sortit un "speaker" que
•
inventat el fos encadenat de la
paraula: ajuma, cont es fa arnb el
fos encadenat fotografie, l'Ultima frase de l'explicació d'una escena amb
la primera frase de l'explicació
l'escena seglient. Aixi, per exemple,
per enllaçar una escena de maniobres de maquillatge ami, una escena
de maniobres al port de Liverpool,
din una rosa tan imbecil com aquesta:
"V las damas adornadas de esta manera están dispuestas para ir a cualquier parte, como, por exemplo, al
puerto de Liverpool". Això és d'un
xaroMsnie i d'una pobresa intellectual exasperants. I l'home ho seguirá
fent, convençut potser que fa una
gran cosa. Li ho advertim per si encara hi és a temps.
El senyor Juan del Lucio — que en
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la qüentid d'ésser inoportú deu ésser
1-speaker" que ha anat mes calla—,
l'altre dia el vareen atrapar ami) la
seva erudiciui, que pronunciava Wagner anda la anglesa, cona si l'autor del "Tristany" ices un quaisevol
productor de fass o blues.
Aquesta cantarella i aquesta eran
dicni dele "speakers", pecó, no és pas
gaire pit;or que la cantarella i Verudicid ‚fels adaptadors de dobles espanyols. Es possible que el doblatge tio
sigui mai una cosa perfecta; és segur que el doblatge en espanyol sempre será un nyap. Ultimament llena
fet una provatura: hem anal a sentir films doblats en un cinema de
barriada i hem pogut constatar que
alló que els públics de barriada rolen
dobles, és un mite indecoräs. Hein
ri e t nt públic que, després d'un fi:en
ami.urica. doblat —que baria provocar
realles per les nicieses del diàleg
s'empassava tot sencer un film alemany d'aquells que no eis entén ningü, sense la menor protesta. Es més:
en el film alernany Iii baria unes escenes cómiques que el públic les entengué perfectament i migué a tot
pulniO; en canvi, en el film americh,
les escenes còmiques provocaren molt
poques rialles del públic—aquell fi lm
nosaltres ja lhaviem vist en anglés —
perque perdien gairebé tota la gracia
I encara més: en aquest film americà,
"Palau flotant", hi ha una escena sentimental que de tan seriosa que vol
ésser resulta medt c6tnica. La regada
que l'hem vist en espanyol, el pUblic
la xitelava de tan imbecil que es tornara.
Si el dialeg d'un film no es excessiu i els titols explicatius hi aún posats arnb la gracia que sap fer-ho, per
exemple, la "Warner Bros", un film
en anglés renten tothorn. Podrem no
entendre l'anglés, peria entenem reopressió de l'actor. En un film doblat
no potent entendre res, perquè el que
parla és un i el que expressa es un
altre, i rangle; i l'espanyol aún ducs
Bengües que mai no es posaran d'acord. D'altra bat:da, el doblatge e xigeix una traducen', literal i les traduccions literals sOn intolerables. Qualsevol cosa que dita en anglès pot fer
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Tothom riu i gaudeix
amb el gran film nacional de Benito Perojo

Ib&

ei00 Uri

La més gran creació de JUAN DE LANDA,
amb Rosita Díaz Jimeno i Ricardo Núñez
Distribució
Super-Film

Producció

Orphea-Film
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Una exposició de decorats
per a pellicules a Munic

El Museu Teatral de un:e acaba
d'organitzar una Exposició de decorats i construccions per a films. D'aquesta manera el gros públic pot jutjar l'esforç i l'evolucid necessària entre el projecte d'un arquitecte o pintor fins als escenaris tan veridics de
les pellicules. Al costat de les maquetes han estat collocades fotografies
de filtres en que han estat emprades.
Hora pot veure en aquesta exposicié tots els diferents escenaris on
es desenrotlla el film "Flüchttinge",
rodar als estudis de Neuhabelsberg,
la maqueta del carrer ceninolt bonic, traduïda literalment pot con/ també "L'home de les seremos
tral del film
esdevenir grotesca. Proveu, sinó,
d'assalt,
Brand".
fe, que ei doble espanyol dobli un
lii ha exposades igualment les ata.
"darling" de l'actor anglés, ¡ ja veoquemes i els figurins que han servil
res el que passa.
per a la realització de "Yo y la emQualsevol persona que no ha tin- peratriz" i•"Guerra de Valses".
gut mai a les mans un métode d'aprendre a parlar rangles, a la segona
cegada d'anar al cinenta sap periecCINEMA NACIONAL
tament qué vol die- "thank you", i ha
troha natural cada regada que sent
un anules que ho din. Peró convertiu
*
S'anuncien a Madrid tres nona
alié en espanyol —en espanyol que estudis cinematneráfics: un a la Glocosta tant que la gent doni les gr a- rieta d'Ambaixadors, destinat al dodes — i veureu quin mal crorella blatge i producció directa de
agaia el pobre borne que es troba cules; un altre al carrer de Diego de
amb uns senyors al davant que estan León, propietat de Madrid Film, amb
toma l'estona deent:
la direcció d'Enric Blanco, i el terHeus aci cine és tot el que cas pot cer, que s'installarä a Claudio Coello.
propietat
de la Societat Hispanodonar el doblatge: una Ilengna estrafeta, mutilada, i uns artistes que fan Italiana.
Standard Film está acabant la
*
aliar la cara per un canté i la paraula seva segona pellicula 6-gallea "Timaper un altre. (Una cosa que potser dores en acción", dirigida per l'alemimé no s'entenia era acceptable i many Max Sembler; en el repartiuna cosa que precisament perque ment hi ha Isabelita Ruiz i Oscar
M artin.
s'entén es torna grotesca.)
Benito Perojo esta acabant la
*
Cal acaba, amb els dobles, no solanora versió de "El negro que tenia
ment a les sales d'estrena, si/16 tam- el alma blanca".
*
Fernando Roldan prepara un
bd als cinemes de barriada. Ni el pn!die els desitja, ni la sera qualitat és film basat en un argument de Francisco Ramos de Castro.
acceptable. Un film doblat hauria
Sita estrenat a Madrid "La
*
désser perseguit per la noticia com vida de Joselito", ruma trae:canten/
un atemptat a l'art cinernatografic i a Talavera.
Aquesta l'elite/11a ha estat editada
ten insult a la gracia d'un idioma.
per Rafael Salvador, que posseeix un
Jat-oni MORAGUES en/111)kt arxM cinematografic en as-

sumptes taurina.
* Es parla d'una proposició de
hei i d'un projecte de hei, i s'assegura que en ambdós es pretén fomentar el cinema nacional, obligant
les empreses exhibidores de peHicules
a projectar els films estrangers doblara en espanyol o en les versions
originals sense titols superposats.
No volem fer-hi comentaris.
NECROLOGIA

Sir Gerald du Maurier
A. Londres acaba de morir l'actor
anglès Sir Gerald du Maurier, popular als escenaris del Regne Unit,
que al cinema afirmara ràpidament
una personalitat tan forta com plena
d'interés. Recordi's la perfecció
que dona vida al llene al personatge,
breo perb difícil, de rajada de cambra francés en "Catalina de Rusia".
La sera darrera interpretació per al
cinema ha estat en la nora produccié anglesa "El judío Suss", en la
qual Conrad Veidt corporitza el paper principal.

El darrer procés
—

Es el que el princep Sixt de Barbó
presentä contra una productora cinematográfica per redici6 d'un documental realitzat per ell al Sahara.
El litigi acaba criasen arranjat.
Unes horca abano de morir el prin-

cep.

Una decisió de la censura
a/emanya
El servei nazi de control cinematográfic ha prohibit un film americi
interpretat per Max Baer, el boxador.
Max Baer és israelita...
El bo és que el film es prohibí
després d'algunes setmanes de projecció anda exit... Evidentment, aboa
no podio durar Inés.
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trada per la regió temporal dreta.
sense sortida, i era mortal de necessitat; una altra, també mortal, amb
entrada per la regió tintltilical i sortecla pel costat dret. També presentara altres ferides a la ala esquerra
i al muscle. Aquestes eren de pronóstic reservat.
(Ve de la primera pitgina)
Al cadáver li va ésser extreta una
LA MORT D'UN PISTOLER
bala la qual sembla que corresponia
En l'edició de diurnenge publica- a la pistola trobada.
vem una extensa informació de la
¡ES TRACTA DEL FAMOS
coHisió que es produi entre la poli"CENTIM"?
cia i uns pistolera a l'Arengada de
Francesc Lairet, a conseqüencia de
Al Jutjat de guardia va essen trala qual resultaren morts un policia i mesa una relació de la policia en la
un vianant; greurnent ferit un deis qual consta que el mort, almenys amb
pistolers i vuit ferits més. El pisto- el non) que va donar, no tenia antaler ferit, que és el que tracta de sui- cedents. Probablement, es tractara
cidar-se disparant-se un tret al cap, d'un nom fals.
va morir a les cinc de la matinada
A mes, va ésser Iliurada al Jutjat
de diumenge, a l'Hospital Clínic.
una pistola trobada al lloc del sucde
jutjat
de
morir,
el
Molt abans
cés i diverses càpsules buides de diguardia estigué a l'Hospital Clínic versos calibres i 25 pessetes en plata
per rebre declaracions al ferit Fran- i 85 céntims en navalla, que Lancea
cesc Garcia i Alburet, el qual es ne- portara a la butxaca.
gà a donar el seu domicili, i només
Es va ordenar a uns agents de po,
s aconsegui que aclarís el seu segon licia que coneexen els atracadors més
cognom i digné que el seu nom era destacats que acudissin al Dipósa
Francesc en lloc de Vicenç, cont ha- Judicial per tal de veure si reconeivia dit al dispensare.
xien el mort. 1, segons rumors, SCIlltotes les preguntes que li eren bla que el tal Garcia ha estat recofetes contestara que desitjava morir negut per un agent de la plantilla
i que no tenia res a afegir.
de Madrid cona el celebre atracador
També estigué el jutjat a la Clínica i cap de colla conegut ara!, el nora
l'Aliança, i rebé declaració a l'agent de "Centim".
Jaume Botey, el qual explicä el que
ocorregué, en la forma coneguda, i L'AUTOPSIA DE L'ALTRE MORT
aiegi que en donar 1 - alto" als sosEs tracta del vianant que va repitosos, aquests feren foc inmediata- sultar mort a conseqüencia del tiroment, parapetats darrera un arbre.
tea; quan passava per aquell lloc.
L'agent ferit veié com Garcia, un S'anomena Pere Moreno. Presentava
cop a terra, segun disparant contra una sola ferida al cap, amb orif:e'
eln transeünts, i no recordà qui eres d'entrada per l'orella esquerra i anub
els que l'acompanyaven.
sortida per la reglé occipital. La mort
Els metges van procedir ahir a li va éster produïda a C0f1SeCILiénCi2
d'una
hemorragia cranial.
practicar l'aut6psia als morts. Segons
Fautemsia, el cadáver del pistoler
La sera dona, que va acudir ahir
Francesc Garcia i Albruet presea- al Jutjat, va explicar la forma corte
Sa y a 'una fe_rida al cap amb orifici den- havien ocorregut els fets. Va dir que

L'acció de la policia
contra els gangsters

i11111 amb el seu rnarit i la sera filia
alearen al teatre i que van sentir petar
els trets al correr de Cano, per on
passaven i que van veure uns individua que corrien i disparaven, i que
un d'aquests projectils va tocar al cap
el seu rnarit i el va matar. Va explicar que el seu marit teaia una parada
d c venda als Encanta.
EL QUE VA DIR L'AGENT DE

POLICIA FERIT SENYOR
BOTEY
11euvos-aci la forma com el d. t
agent va explicar cls fets ocorreguts
el dissabte al vespre al Parallel. Lsi
agent que prestava servei a la Delepació de Policia del Sud, es va adunar de la presencia d'un grup el qual
li va inspirar sospites. Inunediatament
va telefonar donant conipte de la
Presencia del grup el qual maniobrara
d'una manera sospitosa; ii setolava que tren pistolers i lesna
que preparessin un atemptat. Foren
designats, per tal d'anar-hi, l'agent
senyor Jaume Botey i l'aspirant Duran, els quals van anar al llar assenyalat. En arribar-hi, en efecte, es van
adonar del crup, que era nombrós
compost, sembla, d'uns set individus
Van notar que així que els van veure
es van desposar a fugir.
Aleshores els tres agents es van
diriger al lloc on hi havia els individus
i els van donar l'alto. Per tota resposta van rebre una descarrega. Un
dels primera trets va tocar l'aspirant
Duran. Tot i estar mortalment ferit
encara va disparar. A un dels tres
agents se li va encasquetar la pistola
i es va veure obligat a retirar-se de
la Huila. Botey va ésser l'únic que
va plantar cara als pistolers, tot i
que eslava ferit a l'engonal.
Al primer tret as va fer blanc, per6 al
segon a tocar-lo al pit, caient Larda,
el pistoler. de boca terrossa. En veure'l
a terna, dispara mira els pistolers, els
quals l'atacave ade Ilun, especialment

contra el que s'havia amagat darrera
d'un arbre.
Garcia, tot i estar rnortalment fcrit,
aconsegui posar . un altre carregador
pistola, i comença de nou a fer foc contra Botey, ferint-lo d'un tret al gens11.
Aleshores Botcy se li acostà, i Ii dispara dos trets mas. El pistoler, veientse perdut, s'apunta la pistola al pols, i
es dispara un tret.
Norament Batey va ernprendre-se-les
contra el pistoler que estara amagar
darrera de l'arbre. Com sigui que era
neolt fose, no el pogué vence be. 1,i
sembla, pea-fa que lluvia ferit.
Un con hagué cessat el tirotei g, comparegueren dos ruárdies civils. Es trobaten davant d'un quadre compost
deu ferits, entre els quals hi havia
Soler, el (peal s'esfondra, car ja no podia re s istir més. Tot i que era un agent
• policia i que ha diputé als guàrdies,
es velé ohlieat a Ranear la pistola, No
el van conèixer.
Es clar que desnris es pagué dallar
• conèixer i que finalment fou reconeent i conduit al dispensari del carrer
Roser i declares a l'Allano.
Segons el parer de flotes', l'atemptat
anava contra Iladia, el qual va passar
per aquel i lloc deu minuts despres d'haver ocorregut els fets.
El pistoler mart anava molt ben ves:it. Delia sabates de xarol i el cabed!

engornat.
Rote- va disparar més de catorze
trets.
ESCORCOLLS
Durant la matinatla del diumen ge els
agents de policia practicaren diversos
escorcolls als domicilis de diversos individus, del, quals hom suposava que
nodien haver pres part en aquestr fets.
No fmi practicada cap detenció. No In-en trohades armes.
LLIBERTAT DE TRES DETINGUTS AMB MOTIU DELG
SUCCESSOS
Els tres individus que ingressaren

als calabossos de la Cornissaria general fama posats en Ilibertat a e.. matinada per tal com fou demostrat que
no tenien participació en els sucessos.
l'n dels detinguts ho ion per haver_
lo trobat vestit dintre el llit, i sembla
LI eliunienge passat al !metí va
une provà que tenia la muller a punt
celebrar-se el repartiment dels
d'infamar i que per atendre-la mes
als Hoes de venda de
premia
be, co cas que calgués fer-ho, preferí
flors de la Rambla que durant
posar-s c vestit al Hit.
la selanana passada han aparegut
L'ENTERRAMENT DEL POLI- exornats amb bon gust.
CIA MORT EN EL TIROTEIG

Reparinent de prenits Una tómbola bendice

de la Fira de Flors

Avui, a dos quarts de quatre de la
tarda. s'efectuar à renterrament de lagent Jaume Duran, rnort en el tirotcig
del pasat dissabte al Parallel.
UN ALTRE TIROTEIG
La n'atinada de diumenge al delinees
es produí un altre tiroteig elegid a
que la policia s'adona de dos individus que els in s piraren sospites.
En donar-los l'alto es negaren a
detenir-se. Amb aquest nimia hi

uns dispars enlaire, primerament,
després d'un auto particular pintat
de color fose, que passä per aquel i
flor, tanate es feren dos dispara Resultaren dos ferits, anomenats Dolors Parceló i Bru i Miguel Prima i
Serra, ambdós veins de ittataró, i les
lesiona són llena. Eou detingut un
del, fugitius, que resulta ésser Ernest
Sanahttja i Fontanals, de vint anys,
natural d'un poble de prop de Tarragona.
Arriba d'Alemanya el 30 de setembre de 1933, on, segons declara, era
cambrer. Li ion ocupada una insignia
ama> la creu gammada i un cinta amb
els colora de ia bandera monárquica.
A mes, portara unes fotografies i uns
escrits en alemany, en els quals lei ha
;deanes paraules escrites en clau, aixi
cuas també xifres de dies de mesos en
Mane i nitres coses que es veurá de
desxifrar.
El detingut. en la sera declaració,
incorregué en alganes contraccions i
queda detinged a di s posiciú ulel colitissari general d'ortlre públic.

El Jurat atorga els premis per
aqttest ordre: Per concepto de la
Fira, dos primers premis, O y e es
eoneediren a les Eid retties número 11, de la senyora Piletr fit ti
i 1111111011) 24, del senyor J. Bartran. Segons premis, u les parades números 31 i 26. Tereers
premis, als números 19, 2P, 9
i 29. Quarts premis, als in:lineros 21, 23, 20 i 2. Cinqta. s premis, als números 5, 13, 11, 22
i 27.
En concepte de la presentado
el din 14, fou concedit ei primer
preim al senyor Joamiim BarreId, per la sera parada núm. 30.
pel flan gnst que baria estat
i • xornada. El segon a la
parada número 17. Tercers premis, et les taaratles números 7,
15 i 16. Quart remite a la parada
número 3. A mes , cl Jurat acor(la distingir ainh un premi especial una magnífica aire f ora
reta de flora que presentaren les
'floristas de la parada número '7.
de les gartnanes Puigdonn‘nech.
Una de les floristas Ine, s . anligues. de In Rambla, la senyora
Magdalena Halada , en nom i reprasentadó de toles las FPVCA
enmpanyes. ofrenu't a la Comissió
una artística corona parqué los
dipositada a la bomba del president Francesc Macià,

At Casal crEsquerra Republicana del Districte- primer tingue
lloc el dissabte passat la inaugurad() de la Tómbola Benefica
organitzada per la Secció Feznenina ele la dita entitat a profit
dels pobres.
El local es velé ple de visitants desitjosos de prever si la
sort els afavoria amb algun dels
innornbrables objectes donats,
algurs de veritable valor, i enIre els gneis es destacaren els
pel president de la Generalitat. senyor Lluis Companys;
eonseller de Sanitat, senyor pencas; conseller de Cultura, senyor
Gassol; conseller de Finances.
senyor Martí Estere, i ex-alcalde
senyor Aiguader.
L'acte bou presidit pel senyor
Dencas, acompanyat del conseller
delegat senyor Hilari Salvador,
pei president del Casal, senyor
Daniel Bosch i del senyor Aiguader.
Després de bretts paraules d 'n
presentad() del president del Casal, pronunciaren puntúes d'enaltiment per l'obra portada a
cap els senyors Aiguader i
Acto seguit les autoritats passaren al saló on es troba installada la Tómbola, seguides del
nombrós públic.
Componen la Tómbola 15.000
lots, dels quals una bona part
ultrapassen el preu de la papereta.
Durant la Mirada de la Tómbola se celebraran diversos actes de divulgació social i esbarjo,

El

dissabte vinent, Batel
unirá a Varsirvita

üluurehIll Alemanya contesta la
intencions La protesta dels El tercer anlyersari vetlla
pels
petició (Inglesa sobre
funcionaris
franprivIlegls
de la República Parlamentdel augments
hitleriones als
pressupos-

L'estada de Tituieseu a París

Les

pulsos bales

Paris. 16. - "Le Temps" estudia avui en el seu editorial les
intencions dels nacional-socialistes als paises baltics, i diu
que cal preguntar si el "nazisiiie " no prepara un Memel, centre aban ti Administració
muna en el quadre de l'Estat
'tina, la inatelva operad() que
len a Danzie quan aconsegui posar tots els Poders de la ciutat
lliure en mans dels "nazis" de
la dita eiutal unit al partit hit-

leriä alemany.
Pregunta uesprés si r hillerisme no eructa d'obleuir en els
paises bàltics la revenja del
iracas de la seva ofensiva contra
Austria, diu que en l'informe
del cap nacional-socialista de
Neme' enviat
directors del

als

nacional-socialisme ii Alemanya
de data 17 d'agost de 1933, es
liegeix:
"Considere-ni el lernten i de
Me-niel cutu una part integrara
del Reich i ens esforcem avui
rom ahir d'imprimir al Ilustre
moviment un l'Unte tan gran cola
el del moviment alemany.
Estudiant el moviment 1 organització militaritzada de les
seccions "nazistes" de Mente',
els 'siembres de les quals prestan jurament al canceller
cl "Temps" recorda que guau el
Gen em
lituà va creme necessari
intervenir. es descobri un armament relativament importan!,
que n'hi havia prou per a afavoinitjançant disturbis locals,
la incursió dels "nazis".
Assimilant aquest moviment
la maniobra que ha fracassat a
Austria, l'esnientat periòdic acaba dient que la independencia
dels països bàltics es tan necessaria per al inanteniment de la
pau .corn la d'Austria, i que no
pot deixar . indiferents les nacions directament interessades
en el manteniment de l'"statu
quo" de la regid/

bàltica.

Roosevelt voldria
alomar les sessions
del Parlament
Washington, 16. - Horn creu
que el senyor Roosevelt ha de_
manat als caps deinörrates que

s'apressin a enllestir els assumptes pendents per tal d'aconseguir l'ajornament de les sessions
del Congrés com inés aviat miner.
Roosevelt estaria àdhuc disposat a sacrificar algunes mesures
le g islatives importants per tal
de poder aconseguir l'ajornament de les sessions a mitjan
rnaig o un xic mes tard. Es diu
que te la intenció de sotmetre
immediatament un projecte
llei de socorsos federals per al
qual es preveu una despesa de
1.500 milions de (tótem
Als cercles polities s'assegura
que el President senyor Roosevelt considera de molla importancia que el Congrés adopti
abans de l'ajornament dels seus
Ireballs, diverses mesures retarionades amb el problema de les
tarifes ferroviàries, sial com
d'altres relacionades antb la situacid econimaica d'alguns Municipis i la qüestió deis dipòsits
ale Banca.
Tumbé es din que es oposat
al projecte de hei relatiu a la
setraana obligatòria de 36 hores ,
soli a la proposició en que be
licita que el Govern federal re-

ernbossi els dipósits d'aquells
llanes que liagneren de llamar
llurs portes durant la erisi fiLancera.

Quant a la legislació sobre el
cenen aeri es m'el/ que el senyor
Roosevelt no insistira que sigui
adoptada.

cesos contra la
reducció deis
sous

Washington, 16. - Amb motiu
le l'aniversari de la República
Paris, 16. - Les manifestacions or- espanvola el ministre d'Espanya
ganazades pel Comité de la Conferen- senyo r' COrdenas donä una recep
cia del Treball per tal de protestar ció a la qual assistí el senyor
contra els projectes de Ilei que ten- Hull, secretari d'Estat, el qual

deixen a recluir els sous deis iuncionaris, han estas realitzades especialindas pels funcionarle de Comunicadone, de les ma.nufactures de tabacs
i de les companyies d'aignes.
La manifestadó que va revestir mis
importancia fou la que realitzaren els
iuncionaris de la central de telégrafo
del carrer de Grenelle, on el treball
ton parallitzat mes d'una hora. El renco del personal es feu sense meidents. El ministre de Comunicacions
ha pres les sanciono que hacia anuncias contra els agitadors de les manitestacions que es van produir aquests
darrers dies. Un inspector i dos inspectore adjunte i vine agente han estas suspesos; dinou funcionaris han
estar traslladats: dues funcionarles
han estas declarades en situacid de
disponibles, i abres dos funcionarle
compareineran devane d'un consell de
disciplina.
En els serveis de registres aeris s'es
iectuare n vuit detencions, i els detinguts fosen traslladats a la contusacia.
La sortida del personal del Minis ten de Finances s'efectua amb la major
A radministració de Correos les
transinissions urgente s'efectuaren gaisebe normalment, i es notà noinés un
peste retard en els serveis secundarle.
De totes malteses, el ministre té la
intenció d'imposar nones sancione als
responsables de les interrupcions despres d'un estudi detingut dels respecnus "dossiers" per tal d'evitar delinitinament que es renovin aquests fets.
Nombrosos ntestres que Imanten decidit protestar aquesta tarda a la placa de l'Ajuntament contra ele decreteIlei, elan reunit a les cinc al lloc indicar, on les autoritats badea adoptas
precaucions.
Els manifestants han donas crits
subversius, i la noticia sima vist obligada a intervenir. A dos guares de
sis una delegació ha estas al despeen
del prefecte del Sena per tal de !horas-ti algunes conclusions, les quals
el prefecte jiu negat a rebre. Cal
dir que els funcionarle de l'Ensena-anca han acate a classe malgrat
les decisions del Cártel, i en sortír
hin firmat les conclusión; de protesta orara els esmentats decrete.
En les manifestacions organitzades
en un e-mail nombre de ciutats de
França foren votades unes ordres del
dia per les quals els interessats expressen la seva protesta i es comprometen a aplicar les ordres qu e rebin
de les seves Federacions. Els preiectes, seguint instruccions rebudes del
Ministeri de l'Interior, es negaren a
rebre les delegacions ni acceptar les
conclusions redactades pele sindicase.
Per a avui s'anuncien nous actes
de protesta dels funcionaris, encara
que és creença que es limitaran a parar el treball per alguns minuts.
La paralitzacló no fou
total ::

París, 16. - A conseqüència de les
manifestacions registrades en alguns
serveis de Comunicacions, s'indica al
Ministeri que la paralització no ha
estat total en cap momnet.
S'afegeix que el .Ministre donará a
coneixer en data propera les sancione
que adopti.
Onze detencions
París. 16, - Els obrers de la Casa
de la Moneda han realitzat una maniiestaci6 al pati principal de l'edifici
entre les dure i les quatre de la tarda.
La pulido ha intervingut i ha practicas onze detencions.
Un diputat detingut

París. 16. - Comuniquen de Verviere que la policía ha detingut aquest
talan el diputas comunista Sr. Lahaut,
que provocava desordres a la dita localitat.
París, 16. - El sencor Doumergue
ha rebut una delegació de la Federació Nacional d'Inválids de Franca,
als guate ha exposat la condecid que
cont a resultat del pla pressupostari
del Govern, será possible aviat anular
el descompte del tres per cent que
els concerneix.

La qüestió de l'argent
Washington. 16. - El senyor
Ftainey, speaker de la CaMbra de
Itepresentants, ha declarat que
la legislació sobre el metan argent no figura en el programa
governamental per a la 5essi6
actual del Congres.
El senyor Roosevelt - afegí -

és tan partidari del metall argent
can ,jo. perd dubta que sigui
'parid plantejar ara la qüestió
i prefereix atenir-se als poders
de compra confials per l'acord
de Londres.

VINT -I-CNC MIL CAMPE-

ROLS EXPRESSEN LA SEVA
FIDELITAT A DOLLFUSS
Viena, t6.- En el cure d'una ma-

n ifestació de carnperols celebrada a

Estiria i a la qual hsn acudit uns
25000 afiliats per a expressar la seva
fi delitat a Dollfuss, han tingut lloc
greus incidente a Graz, on han estas
l i a ncades bombee. A conseqüencia del
succeit han estat detinguts diverso!
h itlerians i diversos socialistes.

espanyola a
l'estranger

Consell de ministres

adreeä cordials paraules d'afecte
per a Espanya al senyor Ctirde-

nas.
Atenes. 16. - Als Salons de la
Lliga Hispano- He-tlenica, entre
una concurrencia selecttssima.
;la celebrat un arte amb motiu
de la festa nacional espanyola.
que ha resultat brillantíssim.
El senyor Costis Pelanas deMamá uns inspirats versos dedicats a Espanya.
A continuació el senyor Aquiles Kiron, autor d'una obra
magna sobre el Greco, ha exaltat en parägrafs de gran eloqüència l'Espanya gloriosa i
imperible, i ha subratllat les
afinitats u compenetració que
existeixen entre ambdues reces
kistieiques i civilitzadores.
Budapest, 16.-La colònia espanyola residen, en aquesta ciutat u l'associaciö "Amics d'Espanya" han celebrat una festa a
la Legació d'Espanya. on han
estat rebuts pol ministre comte
Argoz de la Cuadra. Ha esta(
ofert un te a honor del mestre
Arbds, que es troba a Budapest
per tal de dirigir un concert de
música espanyola.
Borde-us, 16. - L'Aliança Democràtica Franco-Espanyola ha
celebrat amb un gran banquet
l'aniversari de la República espanyola. Al final s'han pronunciat entusiàstics brindis per la
consolidació del regim.
II

1

L'ex-revolucionari comandant Franco voldria comprar mil
avions
Nona York, 16. - El "New York Times" diu que el comandant Franco, actualment als Estats Units, serà nomenat agregas d'Aeronàutica a l'Ambaixada
espanyola a Washington. El comandant
Franco ha manifestat que es proposa
tornar a Espanya pel maig, per tornar
ale Estats Units el proper estiu. Ha alegit que Espanya comprará mole aviat
100 6 200 aeroplans nordamericans
bombardeig. i que existeix la intenció
d'adquirir mil avions en un termini de
cinc anys.

Londres, 16. - En la sessió celebra.
da aquesta tarda a la Cambra dels Comuns sItz prorluit cesta sorpresa pel
fet que el senyor Churchill baal formulas certes manifestacions sobre el que ha
qualificat d'infracció dels privilegie del
Parlament atribuida a cesta procediments de la Comissió especial mixta que
estudia la reforma constitucional de imdia.
Per be que reconeixent que no caleteix malicia ni corrupció, el senyor
Churchill ha insistit en qué s'han comes irregularitats que constitueixen una
infracció flagrant dels esmentats privilegis.
Després d'una breu intervenció del
senvor Atlee, en nom de l'oposició la.
bor.ista, i del senyor MacDonald. en
nom del Gnvern, la moció del senyor
Churchill. recolzada pel senyor Herbert Samuel, ha estas adoptada per la
Cambra.
La Comissió de privilegie, presidida
pel senyor lafacDonald. está composta
especialment pels senyors Atine-. Baldwie, Misten Chamberlain, Lansbury i
Herbert Samuel.

«Journal des Débate» no trolla bé el
El

inernorändum dels
Paisoti neutra l
París. 16. - Parlant del memorandu mque ha estat clirigit per les potencies neutrals al Parlament de la Conferencia del Desarmament, erraos Henderson, el Journal des Debate declae
ma que no pot donar la seva aprovació
a aquest gest.
Afe e-eia: que el sistema proposat és el
pitjor de tot e , pesque combina el reasmament ami, una nona debilitació envers Franca, i aquesta debilitarle, seria
molt perillosa.

ROEHM, PARLANT EN
CASTELLA, DIU QUE L'AMISTAT D'ALEMANYA 1
SUD-AMERICA ES ETERNA
Remi re . 16. - Parlant en llengua espanyola en la setStó celebrada per l'Institut hispano-americà, el ministre del
Reich Sr. Roehm. cao de l'Estat Majos
dels Destacaments d'assalt nacional-socialistes. ha recordat que hada après a
coneixem lbero-America per la sena,permanencia en ella durant dos anys.
Ha afegit que la princinal impressió
que va tenir de la mentalitat d'aquells
naisos fou Ilur gran amor a la Pátria,
impressid que no l'abandonà mal. i quan
torna a Alemanya ho va fer amh la ferma naltintat de tornar al seu país l'honor
Ilihertat.
i
Na aferit que e s tá persuadit que la
gran amistat que enviar Alemansa amb
els paisos ibero-americans, no é s de cap
m an e ra passatgera, sind que será eterna.

ELS CONSERVADORS SUISEL BANQUET ANUAL DE
SOS NO VOLEN RECONEILA UNIÓ FRUITERA
XER LA U. R. S. S.
ESPANYOLA
Ginebra, 16.- Un comunicat de la
París, a,5.-Aquesta nit s'ha celebras a l'Hotel d'Orsay el banquet
anual de la Unió fruitera espanyola
a Franca.
Ha presidit l'acte l'encarregat de
Negocie senyor Aguinaga, i han assistit, entre ateces, el cònsol general
d'Espanya, senyor Prieto del Rio , el
p resident de la Camina de Comiere
senyor Arbona, els siembres de l'Oficina comercial espanyola, el president del Sindicat de Comissionistes i
importadors de fruites i representants
de la premsa espanyola.
A l'hora dele brindis han fet
de la paraula el senyor Aguinaga,
president de la Unió fruitera i el president del Siradicat de Comissionistes
Tots ells han fet vote en pro de
les relacione franco-espanyoles i pesque es redueixin els obstacles que encara dificulten alguns aspectes de l'intercalad comercial entre els dos paisos.
la festa ha resultat animadissima
i ha estas seguida d'un ball, que s'ha
prolongas iras a altes hores de la matinada.
lb

•

LA CAUSA DEL DESCARRILAMENT DE L'EXPRES
VIENA -PARIS

prenisa helvética continua fent carnpanya costra un eventual reconeixement dels Soviets pel Govern federal
El representara de l'Agència Hayas a Ginebra tren saber que el Gocero helvètic no creo que hi hagi cap
vincle entre el reconeixernent deis
Soviets per una potencia i la seca
entrada a la Societat de Nacions.

UNA PLACA A HONOR
D'UNS ESPANYOLS
Budapest, 16. - L'encarregat
de Negocis d'Espanya, ex-comte
de Argos, inaugurarà denns una
placa destinada a perpetuar la
inembria de 300 espanyols que
rally 1686 van morir durant una
batalla Ilittrada per tal d'apoderar-se de la cinta'. de Buda.
La dita placa serä lliurada SOl p innement a l'Ajuntament

angments dels pressupostos militars.
Les causes justificatives d'aquests augmeras són puerils i mancades de base
legal. El trocha de Versalles 110 permet
que el Reírle tingui un exercit en breu
termini. Air à bastaría per a trovar la
riniació del t ractor. S'afirma que tenfui -Se en curs fines IlegOCiOCi011,5 p.,
al drsarmament, el geiern clemany ha

c regut poder-se Sentir ter anforitrat a
oren, augments. Pera les negociacions
encara 'san Iluny df arribar a uno constai precisan:en' la qüestió del reo,inoment alemany les fa laborioses i difícils. ¿Corle pot, dones, el govern aleCITIIIC-leS COIICIIISCS al seu eran-

targel
Apesta qiiestid dl rearman:era no
esta pas molla amb la nota Vertida als
Comints, i el govern anglas no N'erra
pos rmisidrrar-se satisfet per la restosla rebuda.
Londres, 16. -La nota alemanya que

contesta la petició d'informes feta per
l'ambaixador d'Anglaterra a Berlin, sobre els d'edite militars del Reich, jusMica l'augment deis credits destinats a
l'exércit, per la necessitat de transformar la Reichswehr en exercit d'exercici
a curt termini.
Declara que la inscripció de les dites
sumes en el pressupost de 1934-35 procedeix le restat de les negociacions actuals sobre el desarmament, i a contintiacid explica la nota que les despeses navals corresponent al rejoveniment
de les unitats de la finta aletnanya.
Després afirma, en el que es refereix
a les despeses aisles, que no es erecta
d'un pressupost d'armament. sind d'un
pressupost de transporte aerts per una
part. i de protecció per una altra.
L'augment es deu principalment a la
substitució dels vells aparells de les Hines de transports que reben subvenció
del Govern, per altres aparells de dos
i tres motors.
Londres, 16. - Com a contestació a
la pregunta formulada sobre l'augment
del, crèdits militare navals i aeris a
Aelmanya, s'ha donat compte a la
Cambra dele Comuns d'una part del text
de la resposta del Reich a la refirió
d'informe que hacia estat formulada
pel govern británic.

LA BALANÇA COMERCIAL
ANGLESA
Londres. 16. - El valor de les
importacions efectuades durant
el mes de mere darrer ha estat
de 6(.969.627 !nitres es-II-chiles.
ito que representa un augment
de 5.618.015 Mitres en relució
ami) el mateix mes de l'any anterior.
Les exportacions ascendiren a
la suma de 33.068.530 Hiures eslerlines, o sigui un augment

17.8 O 9.
Les reexportacions han pujat
a un total de 5.631.427 Iliures
esterlines, amb un augment
1.648.407.

HAYASAKI RETIRA LA
SEVA DIMISSIÓ
Toquio, t6. - El ministre de la
Guerra, senyor liayasaki, ha retirat la
seva dimissió, arnb la qual cosa ha
quedas descartat el perill d'una crisi
ministerial que es considerava imminent.
A conseqüència del naufragi del Sorpediner "Tomozuru", el ministre de
Marina ha decida que quedin en situacid de reserva 21 torpediners de la mateína serie.

.

París, 16. - El ministre d'Afers estrangers, senyor Barthou, sortirá daquesta capital el dia 21, a les to en
direcció a Varsòvia, on arribará diumenge, a les 17.50.
Durant aquest viatge es detindrà a
Berli n des de les 6 255 a les 9'14, és a dir,
el temps estrictament normal.
Després d'haver paseas el dilluns a
Varsóvia, el senyor Barthou surtirá el
dia 24, a les 17, cap a Cracòvia, on
arribará a les 23'so, i al dia següent
sortirà a les 21 Cap a Praga, on arribará el 26, a les 64.
El ministre trances d'Afers estrangens romandrä tot el dia 27 a Praga,
i el dia següent, a les 11'47, sortir i caP
a Paris, efectuant el ciatge per Numenberg i Estrasburg.
L'arribada del senyor Barthou a París está finada per al dia del corrent
a les 12'45.
Berlín, 16. - "La Correspondencia
Política i Diplomática" dedica al proper viatge del senyor Barthou a Polóuta un comentari en el qual declara e a
-pecialmntquAryiabes
paises han de considerar a priori amb
desconfiança la missió del ministre francés.
Pel contrari, el dit viatge pot isser
consideras cona a malt útil per a levo'
lucid de la política general, ja que el
senyor Barthou saldrà ocasió a Varsntia d'informar-se d'una manera seriosa
sobre l'abast de l'acord germano-polo:tes
i sobre els veritables motius i fins de
la política alernanya a l'est d'Europa.
Les exigències de França en el domini
de la seguretat arribaran a ésser tant mis
P ractiques i moderades, com el Sr. Bar-

thou reconegui que els -drang emú osten" no existeixen mis que est la litenatura francesa de propaganda i que cap
país de l'est d'Europa, edhue Rússie,
no esta amenaces per Alemanya.
L'estada de Titulosou a
Parle
París, 16. - El programa establert
per a l'estada oficial en aquesta capital del Sr. Titulescu, és el segiient:
Denla se celebrará un esmorzar a l'Ei després el Sr. Titulescu celebrará
i ma conferencia arnb el senyor Barthou.
A la nit, el Sr. Cessiano, ministre de
Romania. celebrara una conferencia amb
els Srs. Ossuski i Spataikovitx, ministres de Txecoslovàquia i Namibia.
Passat le-mi el Sr. %rabea oferira:
al Qual d'Orsay un esmorzar a honor
del Sr. Titulescu, i a la nit tindri
un dinar de gala a la Legació de Romafia, al qual seran innitats els membres del Govern i abres eminente personalitats franceses.
El día t q se celebtará un te a la Legarló
Romania, amb motiu del vialfit
Sr.ittilescu.
ce e! aa
qual abandonaráa.

MUTXANOV VISITARA
DIVERSES CAPITALS
Londres, 16. - El president del
Consell M'algar, senyor Mutxanoc,
que es troba en aquesta capital, s'entrevistara amb els senyors MacDonald
i John Simon aquest mati. A la tarda iniciará les seves converses amb els
portadors británics de bons bfflgars.
El primer ministre búl gar senyor
Mutnanon, sortirá demá cap a Ben.
lin a l'objecte de discutir diverses
qüestions econòmiques i politiquee
amis el Govern alemany.
Els senyors Stephanovv i Stoaranov
romandran a Londres per tal de continuar les negociacions amb els posseidors de bons.
Després d'una curta estada a Ben.
lin el senyor Mutxanov visitará Roma i Budapest, i tornará després a
Sofia.

JEVTITX CAP A ANCARA
Sofia, 16. - El ministre d'Aiers estrangers de Iugoslàvia, que es dirigeix a
ha manifestat qse -indra a Sofía amb
ta capital, on detinguts brees instante.
Interrogat sobre el Pacte bale:ante
s'ha abstingut de contestar. Unicament
ha maniíestat que vindri a sofia amb
uns funcionaris del ministeri «Mera
estrangers, a principie de maig, per vi.
sitar el cap del Genero. i aleshosey par..
tarà sobre aquest assumpte.
Respecte al restabliment de les reíadons diplomátiques entre la Petisa En.
tesa i els Soviets, el ministre ha <tecla.
rat que no s 'ha adoptas cap decisió yeti..
nitiva sobre aquest particular.

UN NOU PARTIT SOCIA
LISTA SUEC
Estocolm, 16. - D'ara endavant
haurá a Suecia tres peralte obrers: ultra
els partits social-demócrata i comunista,
hi bausa un tercer partit abres, que
es constituí ahir, sota el nora de Par.
hit Socialista.
Estará representat al Parlament per
un sellador i vuit diputats.
El non partit reclama la jornada de
treball de set heres, un sistema d'assegurances socials mes vast l una taxa
mes gran sobre les fortunes i les resides.
Aquest partit denuncia tota coRabo.
sació entre ele social-demòcrates t els
partas burgesos.

HITLER TORNA A BERLIN
Berlin. 16. - El cancener, senyor Hitler, ha donat per aeabat
el seu creuer a bord del vaixell
de guerra “Deutschland", j ha.
lernst a Berlín.
ELS OANIPION8 PREFERILIXEM
•ILLARS SOLER

ommEmomionnummummounimmoonnumunommoingigadiniummrs
Caixa d'Estalvi de la
Generalitat de Catalunya

Budapest.
Acabada aquesta cerimenlia se
celebrara un comed de música
espanyola, que tindrà Hoe a l'Academia de Música.

Viena, ¡d.-La Direcció general CONCEPC16 SUPERVIA NO
deis F. C. federals austríacs, declara
en un comunicas que ha estat facili- CANTARA A LONDRES LA
tas a la premsa que d'acord amb
l'informe dels perits sobre les causes
TEMPORADA D'OPERA
París, 16. - Els ;mimbres del Go- del descarrilament de l'exprés Vienavern es reuniran denla. a dos quarts París. s'ha comprovat que el dit des- nes divergències amb el director del
de deu al palau de l'Elisi, sota la pre- carrilament ha estat provocat per un Covent (larden, la cantatriu espanyola
atente-tal.
sidencia del senyor Lebrun.
Concepció Supervia no participará en
El senyor Barthou, abans de marla temporada dime-era del teatre londiear cap a Polonia i a Txecoslovaquia,
nene. Ha declaras la senyora Supervia
paseará revista a les qüestions exteque
no acceptava representar alternatiEL SUICIDI DEL FINANCER
riors i indicará especialment l'estat
vament les obres "Generandola" i "Carde les negociacions sobre el desarmen", sinó que en la seca opinió noROCHETTE
mament.
mes s'bavia de representar aquesta darEl Consell procediri a un examen
París, t6. - Ele diaria consagren de- sera quan "Generandola" bague.; desde la nota per la qual el Govern fren- talle al trátale suicidi del financer Ro- ser retirada del cartell.
tes ha d'indicar al Gabinet britänic chette, el qual es tallä el col en la
la seva concepció de les garanties mateixa tala de l'audiència on hacia
d'execució de l'eventual Convertí de estat condertmat a tres anys dc ¡tres&
a preeencia dels magistrats j adcocats
Desarrnament.
L'HORA D'ESTIU
El sentar Sarraut informará proba- que entenien en aquel moment en la
blement el Consell sobre la situació vi e ta d'una causa.
A ANGLATERRA
legal del senyor Trotsky i després els
Es fa observar que unes hores aliene
ministres de Finances, Interior i
tambs, s'havia suícidat el seta germà
Londres, 16. - L'anomenada
municacions donaran compte dels in- Gaston ‚per /menta que es desconeixen, hura d'esliu entrara en vigor a
carate que s'han produit a Ilurs De- si be es creu que relacionats per la pe- Anglaterra el diumenge vinent,
partame nt s respectius, a conseqüèn- nosa situació en qui ei trobava el fi- die 22.
cia de la publicació dels Decrets-llei. flamee.

francès

tenis de guerra
El goverti britdnie ha dona lectura, a
la Cambra dels Cornees, d'una sola
Part - i no es compren apesta mutilució - de la nota atemanya sobre els

El rili111.1tre d'Afers estrangers de
Prono. Barthou, ha inicial un periodo
de notable activitat Per tal d'arlarie la
:inducid euroPea, bastan' confusa. Come nta per conferenciar amb Titulescu,
que ha arriba' a Paris amb algurds dies
de retard, després d'haver Parlat a Ginebra, llargament atta, Benes.
Titulescu i Barthold han de tractor de
qüestions referents a l'Europa central,
especialment ¡'el que fa al "stand pa'.
territorial.
Mussolini, no COMiC111 de la ferie-si
impressió causada Pel :es disertes del 18
de atare, ¡la reitorat en alarmes *cta.
racions recents la Seas política revisionista, que ell crea que es pot realitzar
pacifican:era amb una simple an/le- rió
del tracia! de Versalles. Po/ser és Per
airé que en el Pla italia Preseilial a la
Conferhcia del esarmament es concede':
una importancia molt relativa a fa Seorelat de les frorderes. Es voldria arribar a una limitad() dels mitjans de
defensa de paisos amenacals per un postibie rerisionisnte i peder atri impysdr
la voluntat de les grana nacions.
Per a Tindescu j Benes, que avui representen no sols la Petita Entesa, sitió
firmaras del pacte balcanic, revlsid
vol dir guerra. A París pensen el mateir, i per airé s'insisteix en el punt de
les garanties de segare/al no circumscrites a les ¡rose-eres renaces. sind esteses a tot EuroPa. Seria Pueril de creme'.
Ose una guerra que adates a Europa
Centra poguir deirar Mcliferents les altres nacions.
Bartholt s'adona d'això, i tambe se
n'adarga, fins a un cert Pura, John Sima,' ;
pera sembla que se n'adorti Italia,
que no té cap interCr directe C4 la retitia, de la qual 'indria alguna cosa a
temer,
Barthou j Titulescu no mancaran d'examinar els mitjans lat'S adequats per
tal de conjurar cl perill revisionis ta, conciliara aquesls mitjans ainb el desarma, , :era que ara es disenteix a Ginebra.
Quant a la qiiestid danubiana, el ministre romanès ex-Posara a París el punt de
vista de la Petita Entera, favorable a
una collaboració de toles les nacions yuc
tinguin interessos en la zona danubiana,
pera contrari a llego:tonta de qualsevol d'elles.
Després d'apestes converses, Barthou
arriba a Varsòvia, sense deturar-se a
Berlín. Aquest viatge indica que les
relacions franco-poloneses san les motelres del Passat. No causa massa sorpresa el cornentari benerol que l'òrgan oficias de la Wilhelmstrasse dedica a
agliest viatge, pergua el Reir'. usa una
doble politica, pacifista o bellicosa, segans les circumstancies, i les actuals
aconsellen la pacifista.

OPERACIONS QUE REALITZA:

1

ESTALVI A LA VISTA. --- Llibretes al 3 per 100 anual, individuals,
conjuntes i escolars
ESTALVI A TERMINI. -- Llibretes al 3 1 2 per 100 i al 4 per 100 anual
COMPTES D'ESTALVI. -- A nom de persones socials
COMPTES DE CONTRIBUENT. -- Per al pagament de tributs a l'Estat

Oficines centrals; BARCELONA

'1f,›

Palau de la Generalitat de Catalunya • Carrer del Bisbe
Sucursals:
LLEIDA
TARRAGONA
GIRONA
Plaga de 1011, 1

Apodad, 3

BADALONA

IGUALADA

P. Layr•t, 140

jk EL MASNOU
Prat de la RIba (Rasa do
la Vila)

:UVI»

Darme, 28

PALAFRUGELL
Santiago Rossinyol,

loen, núm.

Sant Feliu de Guixols

SOLSON.4

Rambla Antoni Vidal, 81

Plaça do Sant .)an, T

Vilanova i La Geltrú
Rambla Franoeso
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Varta entre torres Es defensada per
barbacana, i conduela al vestibul, que
Es la capella. En el ces quadrat al
costas d'una torre de la porta hi ha
sala, ial fons, una torre mejor.
i rodones, pati central, gran escala, laEl
conferencinat descrivi els dileespaioses sales i belles finestres genirents
elenecnts; Fati i Pätics,
ques. El de Vilassar de Dalt fou galeries,
sala, les superiora i les intransformat en els segles XIV-XV, feriors. Portee,
tinestres, xemeneia.
i es valuós per la seva galería ex- Enrajolat, habitació senyorivola, caterior.
bany, cuina. Parc dels castells.
Els de tipus irregular, els mes pella,
L'art gòtic floreixent fou expandit
nombrosos perquè eón generalment pele catalans des del segle XIV a
en regions de ruuntanya, tenen per Sicilia i Sardenya. Horn deu recorcaracterística un cert desordre en la dar a Palerm el palau arquebisbal i el
disposició de les peces. El de Mar- Ciaramonta: el Duorno de Messina;
mellä compren una construcció des- el paleo Bellomo a Siracusa;
el de
tinada a vida civil i una altra comCorvaia a Taormine: el Duomo i l'esposta per la torre quadrada i l'esglé- glisia
de Sant DornAnec a Cagliari;
sia. En el de Llordä, damunt un pie, les catedrals de Cristano i d'Eglestas
l'etiglisia és a baix i defensada; mes
Alfons V, esdevingut senyor de
amunt, la porta, torre i guardes; al Sicilia, s'es'abli a Xpols, i féu refons, la casa senyorivola. El de Pala- construir el
castell d'Anjou, com
folls pertanyé a la familia de Ca- s'ha referit vell
per l'arquitecte Sagrera.
brera i despees a la de Medinaceli; Alguna artistes
italians hi treballaren
existeixen elements dels segles XII tambe, i és d'observar que seguiren
al XVI. Les muralles irregulars re- en grane obre, ele modelo anterioruneixen els diversos elements eecarn- ment construits a Barcelona i a
pats: habitació, torres, capella. etc. Palma.
En altree irregulars, els diferents
L'erudit crític catalanófil feu a
elements; per tant, es troben agfo- continuació una descripció comparatnerats com en la gran part dels tiva de les obres d'Alfons Y. lee quals
irancesos. El castell de la Vall de filie a models catalans anterior i conCanea entre Palafolls i Barcelona, la temporanis.

ratges i de la unificació de preus de

Cursos i Conferéneies
CONFERENCIES A LA

FUNDACIÓ CAMBÓ DE
LA SORBONA

—

"L'habitació senyorivola catalana",

poi cocote Filanguieri di Candela

Gonzaga

Per tal de marear l'evolució de
l'habitado seneorivola a Catalunya,
el conferenciant cercà eh precedeuts
immediats. Alai el docte proiessor de
la Universitat de Nigola i director
dels Arxius d'Estas de la mateixa
ciutat, posa de relleu els dos elements
esseacials components del castell ¿utic; cl aucha central amb rhabitacie
i la cintura murallada a l'entona La
cintura de muralles serveix per a primera defensa, i el nucli central per a
l'extrema. Des dele tompa mis vells
s'obtiggue aixi una fuete, d'elemente
arquitectònics militare amb clemente
civils.

El castell en les regions de muntanya esteva penjat en els pies rocosos, i l'acces era dificil i la poaici6
assegurada. Però el caldea de la plana era molt mis obert a l'assalt per
la disposició natural. i hom bague
de voltar-lo d'un "vallum".

La torre era formada per dos o

Centres oficials

pla, i cada sostre era d'una sola pesa. A cada peça
corresponia llar ofici: dipesit, habttacho, defensa i guarnició. El coronament era destinat a tota vioilincia
GENERALITAT
i a obres d'atac i defensa. Entre la
torre i el cèrcol murallat existia el
Conselleria de Governaol&
que a Espanya fou dit "albacar". Ahir el senyor Selves visitä l'aEren els llore dels soldats i les qua- gent de Vigilancia de la
aieneradres i la capella.
El segle XIII marea una gran litat senyor Boley , p l qual va
imponencia per a la conetruccié dele resultar ferit a conseqüència tird
eastella Dlferents motius militare, liroleig del diasable passat
socials i civils Ist influiren. Les an- l'Avingudit de Francesc Lairel.
tigues caixes en fusta per a avanceL'estat del senyor Botey es
ment t'oren eubstituidee, i els toasats salisfacluri, lleven t desaparegul
marcaren una nova defensa. Molts la gravelat.
elemento tècnics vingueren d'Orient.
Amb aquest motín digud el
Poc mis tard les graos monarquies
en formació feren transformar rápi- senyor Selves que havia de fer
dament aquella entice modele. El Re- constar que ha pogut constatar
naixement amb la seva ileustració, la ;imb molla satisfaccid l'enlairat
cavalleria, el nou estat social mis esperit que anima els agenls
desplegat, demanaren i feren estudiar la Generalitat. i el sentit patriòla construcció d'un nou castell, però tic de Eactuacid de la policia, la
anda els elements d'arquitectura civil qual fa tots els possibles per
i destinat mes al luxe. L'habitació acabar radicalment amb la eisenyorívola esdevé cada moment mes p ació que leavessem actualestesa 1 rica en dependencies. La tor- (ment.
re esdevingué el palau del scnyor.
Et senyor Selves acaba diera'
La plaça d'armes a l'esplanada. davant la porta de la torre, és el centre ve eslava convençut que amb
d'activitat de tots els serveis. Aquest voluntat i energia acabarla
nueli esdevindrä aviat el lloc de ma- tat actual de coses.
nifestaci6 arquitectbnica. An i es des* El comissari general d*Orplegaran totes les construccions acdre Ptiblic, en nona del conseller
ceseitries.
Aquest primer tipus de castell-pa- de Governació, fdu Iliurantent
lau apareja al començament del ee- ahir a la tarda de tres Ilibretes
gle XIII, f segueix gairehé inalterat de la Calza d'Estalvis, de 25 pesfins a la fi del XIV. Llavors !a intro- setes cada una, als tres nois que
ducció de la pólvora en les armes fa descobriren uns dipbsils d'arc anviar-ho tot. El cos central ha d'enmes prop del Circo) Tradicionagrandir-se. i hom incorpora la torre.
El palau al centre aubstitueix Pan- lista, a Sant Andreu.
tiga cort.
Un nou element important fin inCOMISSARIA GENERAL
trodult en la reconstrucció del castell
Nou de Nàpols, encomanat per AlO'ORORE PUBLIC
fons V d'Aragó a l'arquitecte Sagrera, de Mallorca. Eis terrats exteriors
Han
Mal de t in g uts Cec il i Ro
conetitueixen (ami de ronda dotats
Manzano i Juliä Barto--dríguez
de crestea i damunt aquests camine
trobaren emplaçament les peces d'ar- lome Santos. Són dos carteristes
tilleria. Les torres conservaren Ilur molt ermegule. El primer Ita soalçaria, pecó eren muntades damunt fert mes de 25 arreslainents
vernatin g . Ele fou oeupat el ''Xiun P e destal de rampa en terraple.
tres sastres, ultra el

Les modificacions encomanades per
Alfons V conservaren i aumentaren,
per Wat, el to henyorivol de la rica

magnificencia.
A la darreria del segle XV s'imun Palau Per al
sen yor i unes fortaleses per als sol-

posa la divisió: fer

daba
La separació de l'arquitectura militar de la tiVij pot dir-se acometida
en 148o a Montefeltro. A França. per

Sant, el castell tingué vida mis !larga: els eastell del XVI conserven clemente militare. I en els segles sue.
ceseius, sobretot en el XVIII, ele
ileeryeleS enstenien la tradiciie fent que
cada gran

propietat antiga eumptuosa

eervis les forme, tredieionale del castell-palau medieval amb lee seves torres encrestades.
Els tipus histórica del eastell catalä
mereixen gran ronsideració. A Espanya finiren per mort violenta: els
Reis Catälics cridaren gelosament els
senyers cap a la Cort i teten destruir molts castells; altres foren absn•

donats.
A Catalunya, al costee dels principis militars, l'arquitectura civil deis
castells prenia formes ben difcrents,
El castell de Palafolls és caracteristic. Els elements principais es troten
separats els uns deis altres. Un altre
ben exemple es el de Bellver, en
triangle equilateral.
ts la terra on el régim feudal es
desple g a mes, i per aixe a Catalunya
els ca s tells foren tan nombrosos. El
de Solivella, prop de Tarragona, reconstruit en el segle XV, és regular,
en pla rectangular j torres quadrades

Gran Casa -Fàbrica
per Hogar
al carrer de la Sagrera,
número 2, tocant la Gran
Estació de Càrrega
Descàrrega de M. S. A.
173.000 palma do superficie
Local. propio per a qualeevol

Indústria. Mapatiematgea
litagniflo pis per a habitaol6
I &tres dopendinohnt pe r e
•ncarregat., oto.; &gua previa, ~atore

Es Rogarla per fraceions
Informaran: • ru c , 114, primer, 'opone; de 3 a 4.
Tetaron 7443$

,1›.1

dent: ef. Riera contra J. Guarch.—
Divorci: Neus Goiii i Marte contra
Tomás Cabos i Colomer i ministeri
fiscal.
Sala Segona.— Pobreta: Joan Vilar i Clavel' contra Josep Plana i
Riu.— Menos quantia: Bonaventura
Duart contra Feliz Clara i Captetany.—Pobresa: Trinitat Clota i Guri
contra Jaume Andreu i Serra i advo-

cat de l'Estat

AUDIENCIA PROVINCIAL

per
furo expendició de moneda falsa, estafa i robatori contra Lucilo Santos.
Maria Aberte, Manuel Bedenes i Pere Saus, respectivament.— Un divorci: C. Manyanet contra J. Pérez.
Secei6 Segona.— Dos orate per
furt i imprudencia contra Josep Gil
Secció Primera.— Quatre orals

i Pere Huegert.

Secció Tercera.— Tres orals per
alçament de hen o, injúries i tinença
d'armes contra Josefa Fontdevila, Antoni Serrau i Daniel Diez, respectiva/nene —Un divorci: Luis Xegre
contra Mercó Mirabet i fiscal.
Secció Quarta.— Dos orate per imprudencia i estafa contra Aliene
Aquilera i Lluis Baró.— Dos orals
per urgencia contra Llorenç Lecha
per tinença d'explosius, i contra Pere
Lourdee i altres per robatori i sinenea d'armes.
anialelr

4•11~Malla

Butlletí Pedagògic
UN1VERSITAT AUTONOMA
El Rector parla del seu viatge a
Madrid. — En retire idee el rector de
L'iriversitat els periedistes els manifeste, referent al seu recent viatge
a Madrid, que després de celebrada la

reunió del Patronat a la capital de
la República. visitaren el ministre
d'Instrucció Pública i el sots-secretare i els donaren compte de la marxe

dels assumptes universitaris.
Despees el doctor Bosch i Cimpera
i el vice-president del Consell regio'
ial de Segon Ensenyarnent, doctor
Xirau oloaquinit, visitaren novament
ministre i el sots-secretari, i traeno", que As l'estilet que salen el
taren extensament de l'organització
ofilitzar per al rabalari de rar- dels Consells regionals de orimera i
eres, el qual duien amaga( a In segona ensenyança.
cinta del harret. La eletencid
Per últim, el doctor I3osch i Genpracticada a la Plaça d'Espanya. pera ens manifeste que l'havia visitat
:a
nova Junta de Govern de la Fe* Avtli, a les tres de la tarda
Nacional d'Estudiant s de Ca, • efectuara l'enterrament de l'a- deracó
talunya, a l'objecte de complimentargent senyar Jaume Duran. mort 10 i fer-li lliurament d'un exemplar
a conseqüència del tiroteig del dels nous estatuts de Pentitat.
dissable passat al Parallel.
Inauguració del servei de bar-res* Ahir al matf 18 paletes taurant a la Universitat. — Ahir a la
tarda
se celebre a la Universitat la
atur
fand e is que es traben en
Os es presentaren en una abra inauguració del servei de bar-restauen construcció situada torrero rant, installat amb luxe i sobrietat ale
baixos del nostre primer centre dode l'Hospital de Sant Pau, i, con- cent. en un local que
fins fa poc era
tra la voluntat del propietari, es per complet inhabitable.
posaren a treballar. Fou avisada
El bar es troba installat al pausala policia, que hi acudf, 1 ele va dis que condueix al pati de la Fafrs' in statt r.
cultas de Dret, als soterranis, on es
balsa per una escala de pedra, als
costats de la qual elan collocat plantes en tota la seva extensió.
Aquest servei de bar-restaurant té
per objecte apartar ele estudiants de
tot el que sigui alie a la Universitat,
Per ésser dia inhäbil nr hi va haver
en ell trobaran tot el que pugui
essenvalaments a les sales de l'Au- idesitjar
el paladar més exigent,
diAncía.
seno: de restaurant, i tot afee a preus
més baixos que els que regeixen als
establiments anàlegs.
VARIR
Assistiren a l'acte el Rector de la
El Jutjat número vint. es va tras- Universitat, doctor Bosch i Gimpera;
els
membres del Patronat Universiamb
l'objecie
liudar ahir a la mese)
de comene a r a rebre declaraeió ais tare doctoro Balcells, Trias (Antoai)
(jarcia 13anUs j cl catedràtic Angel
278 individus que van esser detinguts
al carrer del Muni ci pi, del Clot de Apraiz. També hi . asaiatiren diveramb motiu d'una reunió clan- sos professors i elimines univereitaris
destina del rato de Paigua. Tots ele els representants de la premsa, tots
que han declarat fins ara hisn repe- cls quals ¡oren obsequiats amb un
tit les manifestacions tetes a la poli- lunch.
cía. Després d'haver declaras tots 273,
Conferincia sobre prehistòria, —
el jutge prendra el determini perti- Dernä, a les sis de la tarda, a l'aula
nent.
de Quirnita general de la Universitat,
* Diversos velas de la barriada el professor Raymond Lautier, dita.
de Can Tunis van denunciar Just Es- tor del Museu Saint Germain i profestelrich i Figueres, perque es feia sor de l'Escola del Louvre, de Paria,
passar per policía i tenia estemordit donara una conferencia en frances, sotot aquel! veinat. A ennseafiencia de bre el tema "Les últimes pägines pre.
la dita denúncia va e4Ser detingut.
històriques de Freno".
Carme Barrachina, que viu al
"L'art medieval Alemanya". — Al
carrer de la Palla, va denunciar ahir Seminari d'Art deala Pacultat de Fique havia Wat víctima d'un robatori

Tribunals i Jutjats

de generes per valer d'unes tres mil
pessetes i mil en metillic.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORI 1.1,
Sala Primera.— Menor quantia:
3. Obra costra E. Masones.— lid-

ANALISIS
MEDICA/1E11n PURS
FARMACIA VDA DE

6INOVi

*=,5

Servei Meteorològic
de Catalunya
a .14 as
8711144:10 «ROOM AT11108714711CA
1PEUROPA A LES 7 NORES MIL 0111
14 D'ABRIL DE asee
A aseepald d'Iliteaela 1 Irlanda, en
deetinen llS batees preeelene, amb
venta forte de ponles 1 algunos phi.
yes, a teta le meta del eentInent
tenme le Co deput • trebar-in sota
la influencia del rellm antleoldnio.
I ola voilla atlin Mune I tu teme.-

cotxes en custòdia a quA es refereix
dictamen que ele ha estat tratnis jumawat stob la convocatòria. La dita Assemblea se celebrara dijous. a les tres
en punt de la tarda. al Circol de l'Esmierra de l'Eixampla.

L'Activitat Politica
Acció Catalana Republicana
L'ASSEMBLEA GENERAL
D'ACCIO CATALANA •

S'ha cursat el següent telegrama:
"Excm. Sr. President del Consell de

Ministres. - Madrid. — El Cercle
tramarins, Queviures i Similars, coneixedor de l'interés del Govern de la
República de la seva digna Presidencia,

Aquesta reunió general ordinaria

Partit d'Ama') Catalana Republicana, que hacia estat convocada per
als darrers dirs dcl mes de mate
que fou suspesa a causa de resut
d'alarma se celebrará definitivament
durant els dies 5 i 6 de maja vinent
L'Assemblea comeneará el diese!).
te, dia 5 de mala. a les guatee de la
tarda, i les seves deliberacians continuaran renderna, diumenge, al metí
Per tal que els afiliats i organitzacions d'Acció Catalana tinguin [ u .
neixement exacte de les normes per
les quals es regiri l'Assemblea convocada, donem a continuació un extracte deis anides de l'Estatut que
del

per tal d'impedir la competencia iHieite
en qualsevol de les seves forme s, re
agraire
ntse accedí aquell la publicact6
4444ant mediten...4rd d'Espanya
al nerd d'Afine& te registren boira a
inmediata 'd'un decret que pe,bilioxi
matl nata.
oimete ntrient les vendes amb arasen,.
: ros ( • intent les que s'efe- e ee ••• n
janeant el lliurament de cupons-prima,
ser a canviar-los amb objectes, metätUTA? DIK. 74111Pla
lic o irnposicione d'estalvi. ja que això
A CATALUNYA. A LES VUIT
representa no sols aquella claese de competincia, eins; (OH'. en realitat. is un
Al cante de Tarragona, al entre Inengany per al peblic consumidor. els interim de abre, • Illrona I al Vateressos efet miel el Costeen ti
lle1 oriental l'observen bel'« mació de defens;r. re saluda, el Presi- s'hi refereixen:
tinal, 1 el ternes 64 bo • tot Cataloare.
dent, fuiste Riada."
Art. 13. L'Assemblea general tinLee tem nnnnn urea han experlmenclra la representació total del Partit.
Fl Cnneell !Ofrecer de la Ca sa del
tat un Ileupr auement, 1 la enirrIM4
Es reunirä, almenys, un cop cada
Val les s'Ira dirieit a l'.41ealde de ralee. any, de convocatória ordinäria, per
d'ahir 44 di 25 graos • Teomp 5 a
le
g
an•
i
slad
tfentbui
i
Strbt, I la minino' a
de
ale cestero del Comite tal de donar-li cumple de l'actuació
pinto he eatat do 1 arene.
me-ferrocarril, i s'han solidaritzat amb del Consell Executiu i discutir les
els interessies d'armel la centrada. afee- proposicions que es presentin.
lles oblervacions del %milpa a
tats rer I n deee ne r ieie del trans eort per
Amb caràcter extraordinari, es reaearceiona. a les set, van a la capvia ferreda oferi ns cl seu coreen per
sempre que ho acordin el Consell
galera de 15 primera faena)
o a e evorie les i eieletives encarrilades a tara
general o ei Consell Executiu, o 110
sollicitin una tercera part de les Delegacions Comarcals.
Art. 16. Podran participar en les
loeotia ¡ Lletres de la Universitat
deliberacions de l'Assemblea els dedonarä dues conferencies el dimecres
EU
legats de les entitats adherides al
i divendres d'aquesta setmana, a les
Partir i els afiliats que integrin els
sis de la tarda, la doctora Gertrudia
Ahir, a les onze del metí, en Consell general, Consell Executiu.
Richart, sobre el tema "L'ara medieval
Secretariat,
Comité Consultiu i Coa Alemanya", alustrades amb projec- n'alejar la pistola de la seca
d'Organització i Propagando
cions.
propietat ei guardia de Segun:- missió
Així mateix, es afiliats que ostentfn
tat Josep Lleva Capell. al sets càrrecs de representació popular. A
domicili del carrer de Blai, 54, les votacions, pecó, només podran
FACULTAT DE MEDICINA
quart, primera, acuse adanar-se prendre-bi pan els delegats de les
que l'arma tenia una bala a la entitats i Delegacions degudament
La tercera lliçó. — A,-ui, dimarts, recambra, va
lenir la dissorl autoritzats. Cada delegas tintín tants
a les set de la tarda, tindrà lloc a la TIC
se 1 engegues i el lesiones vote com ailliats en possessió del
sala de conferencies de la Facultat de
Carnet del Partit tingui l'entitat que
Medicina la tercera Hice, del curset en el dit index de la inä dreta. representi.
sobre e Bioquirnica de la contraeció El guärdia ton auxiliat al Dis17. Tot afilias podrá presenmuscular i de la fernientaciú alcohò- pcnsari del catires . de Rosal, on tarArt.
per escrit proposicions a l'Assemlica', organitzat per l'Institut de Fi- qualificaren el sen estat de pro- blea general. En un i altre cas, les
siologia. Aquesta Iliee ha estat enco- maatie reaera a t.
proposicions seran Ilegides a Pismanada al professor Archibald Vi— Ahir al metí, en una fa- semblea i rumies seran presea en coavian Hill, prenü Nobel de Medicina, brica de portamonedes situada sideració i es discantan en el cas que
e fellow" de la "Royal Society" de
el Consell Executiu o un dels afiliats
Londres i proiessor de la "University al correr de Miguel Angel, 68, amb
dret a participar a les deliberaCollege" de la dita ciutat. El terna de sostingueren uno baralla per cions se les faci seves.
la conferencia sen: "Progressos re- qUestions del els empleato
En aquest cas, l'Assemblea. a proEelip Martínez l Littest Martínez. posta dc la Mesa.
ceats de la fisiologia muscular".
podrä autoritzar
El orinier rebulla anda d¡verses l'autor de la proposició
perque la de.
lestons.
iensi ell nutria.
ENSENYAMENT PRIMAR!
— Diumenge a la tarda es
Art. 18. Les Assemblees genera:e
va desprendeos un trus de pedra es convocaran amb no menys de deu
El Consell de Barcelona. Els cus'i la convocatòria
seta locals. — El Consell Prnvincial artificial de la Nona de la casa dies d'anticipazió,
es P ublic ar& també, en un o mes
de Primera Ensenyança de Barcelona número 15 del correr de l'anta- (Me
Bella, i va tocar la nont Coneep- diaris catalans de la clutat de Barha pres el següent acord:
he le rzula ernioniez, de 17 any s. celona i d'altres indrets de Catalunya
Que la regla cinquena de l'ordre
zi de mare darrer sigui interpretada Resulta amb una ferida contusa
per a la seca aplicació en el sentit que al cap.
les escoles que produeixin vacante al
— .A. la "Rambla dels Estudis,
final del curset local es reservaran
per a ésser anunciades i proveides en davant el Teatre Pulioratna, el
trainvia
número 82, de la Jiel concurs general de trasllat mes proSEMAFOR DE MONTJUIC
bia 30, topa amb l'autombbil
per que se celebri.
Aquesta mesura es pren perque no 13 - 54744, que guiava el seu
Observaolona
meteorolbglquesi
hi hagi lloc a "encadenament" de cur- propietari Salvador Eriza alarifn.
set per a la previsió de resultes en la A conseqüencia de Eareident A sei jacal vent a l'O. fresc, cel
amb cirros i horitzons clara; al
seca tramitació i en la seva sustental'auto S ofri sebosos desperfec- migdia S. 5. O. fresquet, cel amb
de.
tes.
Que les vacants de 'resultes" del
stralus i horitzons boirosos, i a
— Diumenge al vespre, a
curses local les ocupin eIs actua's
ponent S. 0. fresc, rimes' mainestres interins de les es , des que l'estació del Metro del carrer rejaileta del S. O. i el cercle ques'haguessin proveit per resmentat mit_ d'Ergell es van truncar eta vi- da amb eclatges.
ja i automaticament pel mateix ordre dres d'una porta d'un culata del
Barametre, 160. — Termäniede euceessiee o sigui, que el rnestre Metro Transversal, i resultaren
15.
¡mere l'eseola del qual ha estat objecte de proviele en propietat. passi a Antoni Valet j . Esquerra, de 37
Moviment de vahee% a posta
ocupar la vacant que dejad el mestre anvs, amb una ferida a l'ante- de sol. — Deonoren a l'E. una
dret, i Jaume Borras i Coca,
propietari que el succeeix en el seu
goleta i im berganti goleta que
anterior de5ti, sense solució de con- de 40, amb erosions a la cara.
van en popa, i un pailebot a mutinustat ni expedició de nou titol ad— Ahir al mati, mentre tre- tar de tres pals que passa a l'O.
ministratiu.
N'hi haurä prou amb una senzilla ballava en un taller d'ebenisteria Pel S. una balandra que va cap
diligencia en el dit tftol acreditativa situat al carrer de Franeesc LAi- a la mateixa direcció, i un paidel trasllat i consignació del número ret. 198, es lesionä Salvador lebot que pasea a llevant, i al
de Pescola a qué queda novarnent ads- Gasten() 1 Aguilar, de 15 anys, S. 0. dos bergantins goleta que
crit.
que resultà arnb una ferida con- van de bolina, un pailebot que ve
Que en el successiu la convocatbria tusa als Ilavis.
en popa i un pailebnt a motor
i recepció coneegiient d'instàncies per
— En baixar en marica d'un
a les vacante de la capital es portin autobús de la Iinia 13, a la Ram- que va cap a la mateixa direceió;
de vela !latina tres faltitxos cap
a terme pel Consell Provincial, te- bla del Triomf,
tocard al carrer a diverses direccions 1 dos cap a
nint en cornpte la carencia d'efectivitat del que sobre consells locals de de Pere IV, va catire Jaume Iba- aquest port.
Madrid i Barcelona fou disposat en hez i Carbó, de 36 anys, el qual
l'article 22 del decret de 9 de juny resultä ainb una ferida contusa
de 1931.
MOVIMENT D'AVIONS
a la regló parietal esquerra.
Que els que tinguessin soHicitada
— L'automòbil 13 - 52187,
vacant dentad a una provincia que
AMIR
no sigui la de Barcelona, no podran que es fett escàpol, atropella,
Aeròdrom de l'Alr France.
tenir opció a cap altre nomenament davant el nürnero 102 del carrer Prnceden( de l''l'i,
a les 623
que el primer que els hagués corres- del Clot, Amadeu Chequerique, de
post, qualeevulla que sigui la provin- 49 anys, el qual resnitä amb arriba recia amb corren, mercacia de que es tracti, per la qual cosa contusions a diferents parls del deries i sense passatgers.
Procedent de Marsella, a lea
els interessats esteran ohligats a co- Cas.
municar al Consell Provincial la data
637 amiga l'avió amb correu.
Una dona va pegar un con
del seu primer nornenament si llaguesmercaderies i 3 passatgers.
sin tingut pendent la petició de destí. al cap a Caterina Sana, de 50
Procerlent de Casablanca, a les
L'incompliment d'aquest precepte anys, i Ii produf una contusió. 1328 arriba l'avió amb corren,
sen ä objecte: primer, d'anullació de te- de la qual fón curada a la Casa
mercaderies
i 5 passatgers.
gen nomenament, tan aviat com es de Socors del carrer de BarA les 1338 sorti l'avió cap a
tin gui coneixement del bel: segon, d'in- bera.
Toloea amb corren, mercaderies
babilitació per al successiu de servir
passidgers.
interinament escotes en la provincia.
1
A lea 1333 sorif l'avió cap a
Marsella amb corren, mercaderies i I passatger.
retuve. guaye.

FETS

VEUS

aseenyalare concretament Pordre del
dia.
Art. to. Un cop convocada l'As."
semblea. les entitats i Delegacions es
reuniran er. Junta general, a l'objeete
de nomenar els respectius delegats i
prendre els acords que es consideren
convenients en relació a Pordre de:
dia assenyalat.
e••
Totes les entitats i Delegacions rebran l'oportuna convocan:iría, amb

indicació de rordre del d;a, per tal
que puguin donar compliment al que
preceptua l'article 18 de l'Estatur.
L'Asse qnblea tindra lloc a la Sala
d'Actes del Fornent Autonomista
Catale, Saló García Hernändez, 113
CICLE D'ESTUDIS DE DIVIJI,
GACIÓ DE LA JOVENTUT
D'ACCIÓ CATALANA
Dijous, dia 19, se celebrara la
novena sessió que aniri a carrec de
Jaurne López, el qual dissertarà sobre el tensa: -Catalunya i la cultura
física". Lacte, que será, públic, tindrà
lloc al local social, Corts Catalanes
589, pral., i comencan puntualment
a les vuit del vespre.

Pro-monument a Moragues
Ha queda: oberta al Poble Note la
Hiela per als donatius pro-monument
a el oragues, a la delegació de Nosaltres Sols, del Poble Nou, carrer
Independencia, 86, bar. Tots aquells
patriotes que vulguin ajudar a aquesta obra. poden passar qualsevol dia
feiner, de set a deu del vespre.
Míting nacionalista
Avui, dimano, a dos quarts de dem
de la nit, tindre iloc a l'estatge d'Estat Catalä de Sant Andreu tearrer de
Sant Andreu, 178, plimer), un miting
d'afirmaciii nacionalista en el qual
parlarais els següents oradors: Daniel
López, Joaquim Juanola, Daniel Cardona,

Joan

Unió Democràtica de Catalunya
El diumenge vinent sen ä inaugurada la de:egació d'Unió Democrática
de Catalunya a la barriada barcelonina de Sant Gervasi, installada al
carrer de Septimonia, núm. 66, ecantonada al correr de Saragosa.
L'acte començarà a dos quarts de
dotze del mati i consisten en una conferencia que donan el seu president
sobre el tema: "Seny, caracter i Ilibertat de Catalunya'.
= o Per al diumenge vinent, a
dos quarts de quatre de la tarda, ha
estat convocat el Consell nacional
d'Unió Democrática de Catalunya per
a tramar demportants assurnptes referents a la marea del Partit.

La Mar

VIDA CORPORATIVA

Francesc Gastaitaga i

efuntades.

1

l'

Aire

A les 641 sorti l'avió cap a
Casablanca amb corren, mercaderies i 2 passatgers.
Procedent d'America del Sud
arriba el dia 14, a les 2013,
l'avió aeropostal, j cap a aquella
procedencia sortí el dia 15, a les
7'55. amb correu i mercaderies.
Aeròdrom de l'AeronbutIca Naval. Procedent d'Ettutgard,
amb escales a Ginebra i Marse-

lla.

a les

17.

arribi

l'avió

'ROHRBACH 11-1727". amb corren, mereaderies 1 5 passatgers.
Procedent de Madrid , a les
1220 arribà l'avió -FOKKER f

EC-PPA" amb corren, mercaderies i 8 passatgers.
A les 8 '10 sor( f l'avió "ROHRBACH D-1297" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra, amb cnrren, mercaderies
t passat per.
Base Aeronaval. — Procedent
de Rema, Ganeva i Marsella. i
les 1717 arrihä l'hidroaviö
- I - RUDO" arnis corren, mercaderies 1 7 passalgers.

L'ACTUACIO SON!!

NOTICIES SOLTES
El dia 23 del nies que snm
lincha Iloc al Teatre Barcelona
111/8 (unció a benefici
l'Empar

Maternal. La c e mpanyia López
BEVEU AIGUA IMPERIAL
Heredia posarla en escena la ea-

mbdia te Benavente "El nido
i tut seguit es representara el quadre artislic Pll un acle
-Evocacsdn histórica 1810". (ex t
de la senyora Gebarens do Mora-

ban, representat

per

dislingides

senyuretes i notables artistes.

ELS OBRERS

El Centre Gg oner de Barcelona ha
Eta alambrare. — L'Aliança.
rebut del ministre de Finances el següent 51 1 S. de Cambrers de Barcetelegrama: "Contesto el vostre telefonema del sis manifestant-vos que disposi- lona. convoca Hurs associats a
rions tendeixen a millorar en general la reunid general ordinària que
la situació importadors, ja que avan- tinclrä lloc densa, dimeeres, a dos
çats notablement endarreriments dintre quarts de guatee de primera conpoce dies poded emir
, el Centre divises vocatòria, i a lee guatee de seen brea termini. Podeu retirar mercade- gene, al carrer de Fiveller, núries mitjançant pagament en pessetes, mero 30, principal (Unió Grea Can d i

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dele Estudis, 11

i

13, i Bonsuce6s, 1 i

3

prudencial aproximo tedo ve
JEGOCIEM ELS CUPONS DEL DEUTE
fent tota la banca, Cridit bancs reo po- mial).
Ele depondonts de le fusta. —
sofrir trasbals, car Centre Moneda
AMORTITZABLE 5 per 100, VENCIserveix divises per a les obertures en- La Mútua d'Empleats en el ComertI de Fustes de Barcelona i la
dit autoritzades anterioritat."
MENT 15 DE MAIG VINENT
Unió General de Mossos de MaLa Junta Directiva de la Secció
gatzems de Fusta (enfitats
CAMINA
OUIRASEADA
CAIXES DE LLOGUER
Prinfietaris 4, Garatges de la Cambra fusionades) celebraran junta geper a guardar valora. dozumenta, J o ies 1 nitres objecten
l'Automóhil
Catalunya lis ro n \ n- n e ral ordinäria el dineehl e s t,-at a 1,113 den'. Aseemillea extraordinerie nena din 21, a lea qualre de tu
de valor
tote ele p'vspietuni dc g e rarges de la
Compartimento des da 22 pessetes
ciutet de Barcelona, siguin ei no gneis larda, al local del Foment lisEa pot visitar Iota ele dies teiners, de 9 a 1 i de 330 a 8
de Feretitat amb el fi de tractar de publiea Autonomista (Ronda de
la regularitaaci6 de la indústria de ga- San', Pan, 77).
•4411414•4444444444444444•04444~44441
den

ELS
Diumenge a l'Hipinlrom de Can Tunis

LA PUietiGli'ÄT

ES

EI festival Internacional d'aviació Diumenge foren eliminats tres equips catalans:
organitzat per l'Aero Club de Barcelona i Espanyol, professionals,
i Europa, amateur
Catalunya assolí un gran èxit
ala

en tots conceptes

El desempat Madrid-Athletie de Bilbao es jugará. denla

camp de l'Espanyol

v

ATLETISME

Els Campionats d'Eapanya de futhol

Jeroni han, de l'Aire Lauro, gran
encedor del XV "Jean Bühl", 1 Josep
Tortosa primer de nedits 1 debutants

y

La U. A. Nurmi vencedora en les
dama proveo

Els companys del diari 'L'Opinió, Nurnii; lo, Marcelli Caste116, ídem,
amb la collaboració del Centre d'Es- U. A. Nurmi; te, Cipriä Cilleruelo,
porta Aire Lliure, van oirenar a l'es- idem, Federació Guipuscoana; 12, Jo.portivitat barcelonina l'organezació aep Fenollar, junior, Gimnästic de
de la tradicional cursa "Jean Bouin", Tarragona; 13. Joan Ballesteros. sees classifica
DE FINAL
QUARTS
nior, F. C. Barcelona; re, Andreu
fa
"Ioopings",
pera
en la seca quinzena represa.
VEAS LMIPÓDROM DE CAN : :aparell; també
L'Espato-el ha estat elimine. Airé ja
Poden estar, els nostrea amics, mes Cavaller, ídem, U. A. Nurmi; 13, Marinvertits. i caigudes verticals; ens deiPartits de tornada
TUNIS
cial Meretmonde, ídem, R. A. C. Ei-.
xa meravellats. Al vespre ens assa- ho haviem previst per endavant, puix
L'Europa batut per l'Olím- que satisfets de Venit especia i
Athletic de Bilbao, 5 - Madrid, a.
Diumenge al mati. Els camins que bentem que li han done el primer que la diferencia de quatre gola que
pectacular de la prova. La campanya portiti: z6, Mendizibal Bototz, fdem,
Oviedo,
3.
5
Espanyol,
;molen a la barriada de Can Turna premi, la qual cosa trobem molt havia d'existir a favor de l'Espanyol en
pic de Xàtiva per cinc gols silenciosa d'un parell de Periódica no La Mola: 17, Josep Arrufat, ídem,
Betis. - Barcelona, 2.
estan atapetts d'una :inmensa ge,-el resulte de dinmenge, per be que no
va aconseguir desmerèixer ni la vältia U. A. Nurmi; 18, Emili Ferrer, ídem,
justa.
Valencia, 3- Hèrcules, O.
a dos
nanó que a peu o damunt de toia
ni el nombre de participants, ni va U. A. Nurmi: ro, Vicenç Folch, ídem,
Després liont sent que l'aviador impossible, era dificil que es produjo
Queden classificats: Oviedo, Betis
mena de vehicles va avançant amb francés De Perignant u, a Mi- una
Arnb tot, com pot veure's, els bons i Valencia.
perjudicar l'enorme afluencia despee- F. C. Barcelona; so, Josep Andreu,
que
l'Europa
Hom estava convençut
tan
de
presa
com
les
corrua pacient
Emili Esdemostració de la facilitat e o m desigs dels jugadors i tanibe els del
Madrid i Athlètic hauran de desem- en aquest partit hauria aconseguit un tadors que a tot el Ilarg del recorre- idem, Sarriä Esportiu; 21, 22, Micireunistancies permeten. Mati de sol. condueix el seu aparell: pujara en Club han quedas esfurnats i no per
resultas mes favorable, pele, no tau aixi. gu t aplatuEren fervorosament el pas teve. ídem G. E. i E. Gironit
de feeta i de sentiment patriòtic. Es- vestit corrent de carrer i baixarà ainb manca d'entusiasme per ¡san dels uns i patar dimecres a Barcelona.
quel
Escolies.
ídem,
F.
C.
Barcelona;
Semifinals per al diumenge vinent Potser la manca d'habitud a jugar par- deis atletes. una claquelles organitza- 23 Antoni idem, U. A. Nurtera al pie de la eelebració de les
tits de la categoria del que ens rcierim
\ • a ésser
un altre: es a e.ir, se'l canviarà en d'estimad per part dels altres.
València-Oviedo.
festes de Primavera i del 111 aniver- pie vol. Aleshores veiem un senycr
Però es ‚inc senipre en una actitud
influi en el reeultat. però amb tot i dona que , ultra honorar la capaci- rn:: 24, Bartomeu Nfontalban, ídem,
sari de republicana. En els ulls de que amh un vestit fesc i una gran semblant ha de comptar-se amb el ‚inc
Betis-vencedor Ath. de Madrid.
airó, calia esperar mis d'un equip que, Ist dels dirigents, honora Yatletisme F. C. Barcelona; 35, Francesc Clecada rimada guspireja l'alegria d'u- maleta puja a la cabina, s'enlaira i en la majoria de vegades no es compta. o
per be que jove, ens havia donat resul- i lesport en general de casa riostra. mente, ídem, C. E. Aire Lliure; 26,
ea vida satisieta. En arribar davant tocar novanient a terra cf veiem hai- sigui amb la resistència que pot oposar
Campionat d'Espanya
L'acurada organització en tots els Joaquirn Payret. ídem, F. C. Barcetats esplindids en el campionat catala
Cementiri, d'aquella rivada de
Els equipe arrenglerats foren:
aspectes de la cursa, 1 especialment lona: 27, Celestí Baró, ídem, F. C.
xat amb un vestit clar. Aplaudim el el contrincant, la qual en aquests caAmateur
gc:- en neix una branca que se'n va domini de comandament que aixä
sos eu el que puntita, puix que por
°limpie de Nativa : Vives, Eduardo, en el clos de les arribades i la ea- Barcelona; 28, Ce:les Ferrer, junior.
e-. :acan tros enllà. La majur part. posa. L'avió que ronca ara é3 el pot K er l'entusiasme d'uns jugadors, si
Pedrien, Calatayud, Luz 1, Luz II, Va- pida i total distribució dels premie a Ginini s tic Tarragona; 21, Joaquint
RESULTATS DELS QUARTS
fa via vers la plaça de la Fe "Gourdon Leseurre- Hispano", de la resistencia de l'adversari és iguallero, Cuenca, Benet, Albert i Richard. les ais hores d'acabades lea curses, Lnpe Pantoja, senior, C. E. Aire LliuDE FINAL
llosa i una bandera estrellada Ferrand NIalinvaud, un altre dels ment entusiästica.
C. E. Europa: Llavorer, Llenas, Do- sen la millor resposta als botiflers del re; 30, Pere Coleta, ídem, Agrupaeió
7 a les sagrades despulles
Es clar que, en el cas que ens ocu- A Irun
menech. Depriva. Xiíri. Alminyana, nostre modest esport. que no voten Atletica Valenciana; 31, Marii Hort!més grans acròbates de Franea. Fa
Frei d • Irtin-Bascemia, 6-0.
.• -es,: Maciä. El deure de peno- una bella exhibició de vol invertit, pa. l'actitud d'uns i altres va afavorir
Coromines, Carca. Canyades, Fresquet reconèixer Ilur tracas i la tasca ad- agut, ídem, Sarria Esportiu: 32. Vieres priva de seguir com fóra seguida d'una serie de "loopings" i innegablement els espectadors. i sola- A Madrid
mirable que porten enguany els ele - cenç Fuentes. ídem, Agrupaciés Ati Juärez.
e: nastre gust , aquella allau rublerta
als
ment
per
aquest
motiu
es
put
agrair
de
terra
Els tres primers gola van marcar- menta federatius i ele de bona part lètica Valenciana; 33, Vicenç Torça!,
Ferroviària-Onuba, 5-2,
de fervor patrietie. el ¿cure ens me- dues davallades fine arran
dos contendents l'abnegació que posaren
bienes
per
l'ordre
segnent:
Alde les ensilara adherides a la Pede- Junior, C. E. Júpiter; 34, Robert Torque
fan
eortir
esponranis
aplaudilos
els
na cap a un altre lloc. No obstant /tenis dels espectadora. Despres d'un a la Iluita pub: que liom pagué admi- A Sama
bert, N'aleen i Cuenca, re›pectivarnent. rano Catalana d'Atletisme.
mo, ídem, F. C. Barcelona; 35. Ale.
Bacing de Santa-Erifia, 1-0.
rrlrern de lluny aquella plaça i aquella "looping" invertit el veiem agafar
rar un joc esplendid i de gran visualiDesprés Cuenca encara va inarcar el
Fati un encert, un encert Inés, el xandre Torres ídem. U. A. Nurmit
bandera i en e: nostre pensament
A
Barcelona
36, Angel Angles,
senior. Sarrit Es'
quart.
Ahans
d'acabar-se
el
primer
de
raerbdrorn
del
Prat
senconvidar
el;
corredora
bascos
i
valendirecció
N.2 per una mol/lenta la figura da- se que ainä consti en el programa;
La primera part, per exemple, per la
ternos Juarez. de l'Europa, va marcar cians.
portiu; 37, Ramon Soler, junior, GirnNativa-Europa, 4 - 2.
quell vell venerable que amb el sea ene estranya, ocre no diem res; al gran pressió dels nostres jugadors arnb
era
esperanästica Tarragona; 38, Vicenç Queel que treta el mal efeete eraquell cero
L'actuació dels nórdics
ideal i a seca voluntat porta la joia vespre ens din que ha passat un dels un seguit de jugades admirablement
nue tela estona eslava apiintat en el du amb lincees, recordant, primer, la ralt. senior. Ardits.
Torneig
de
Promoció
de viure a tots els catalana.
Atletes inscrits: 77. Atietes sormarcador del nahet de Can IZahia.
victória catalana en el Cross peninmoments mis difícils de la seva vida executades, arriba a entusiasmar els esSeguim, dones, el camí vera l'hi- de pilot; una "panne" a l'ala dreta pectadors, i el segon temps mantingué el
A la segara part van marcar un gol sttlar de Donnstia, amb el correaPc, tits 52.
RESULTATS DE DIUMENGE
pádrom de Can Tunis. un dels molts obliga a dirigir-se corn pegué al nivell vistositat el fet odre l'Oviedo
per banda. Primer el deis nostres per nent desinflament base, despees la
Classiiicarió per Clubs!
llors on Barcelona celebra actes es- Prat i aterra ami) una gran sort sense reacciones i esdevingués la partida mis
maja. de Canyades. in:e en bona situa- vict,',ria basca i la pobra classificació
Sants. 2- Terras,a, t.
e. U. A. Nurmit 2+34-6+744
porzlus cornmemorativa del Ill ano' cap contratemps, però anda l'avió fet anivellada.
Granollers, t.
Palafrugell,
‘,10, després d'una jugada desgraciada. catalana en la curca Arenes-Bilbao, = 27.
En conjunt, doncs, fou un hon partit
veraari de la República. L'Aero Club nialbé. Ene alegrem que hagi sortit
Martinenc, o- Badalona, t.
va anar-li la pilota al cap i va mar- organitzada per "Excelsior". A la
2. F. C. Barcelona: 1+4+5+8+10
de Catalunya hi ha organitzat
car. Despees l'exterior exceltentissim baixada . de Pedralbes, els baacos per- =28.
Finalment en , presenten el plat e; que es jugà diumenge al camp de
magne festival craviacie i els nostres fort del festival. Maree: Paree, el la carretera de Sarriä.
de l'Olimpin Valera va afirmar la seva deren totes les possibilitats de victäNeòfita i debutants
La
puntuació
• • •
esponjas corresponen a resMrç d'a- sots-campió del neón d'acrobäcia, va
victòria amb un nou gol.
ria. Fins i tot Coll, que havia d'abanI, Josep Tortosa, neòfit, 14 01. 33 s.
euest reduit grup d'amants dels peactuacions.
Partem
ara
de
les
Sants
1 n r, 2 I 2 FL PARTIT DE DESEMPAT ATH- donar passat el Passeig de Gracia, 2-5; 2, Otto Flandern; 3, Felip Sanrilla i de les belleaes de l'aire, els a ter una exhibició amb el sea "DeL'Espanyol. en el partit qtie ens ocudez; 4, RaMOrl Puig; 5, Arifós CGT.
1 1 o o 1 O 2 LETIC - MADRID DE DElfA, DI- completament lassat.
amb el seu propi esforç, pre- tvoitinc Hispano" 550 HP. cornple- pa, foil. innegablement, el millor con- Badalona
vera; 6, Estere Godäs; 7, Lluis Miró;
Palairugell
e•
tolo I
,:men una testa amb teta la impor- tament metällic. En aixecar-se hom junt del terreny. Tingué una primera
MECRES, AL CAMP DEL
r 0 t 0 r 1
, _f ose n Mir: 9, Josep Eetallés; ro.
tancia i tota la grandiositat de lee ja observa quelcom de nou, sigui pel pan bona en tots sentits, quant a entu- Cinnollers
Des de fa alguna ato.. s complementa 8Josep
C. E. ESPANYOL.
Colomar; It, Pere Gómez; 13,
Terrassa
1 0 a 1 1 a o
pilot o bé per l'avió: una admirable
a.ie organitza qualsevol altea nadó.
encertadament la "Jean Bouin” una
sobretot,
amb
i.
siasme,
joc,
conjunt
Martinenz
Celesti Moreno; 13, Jaume Sasct; 14,
a no/ ole
A rarribada a rhipódrom e:a nos- justesa ¡ completa perfecció acompa- Vencen en l'execucie de les jugades, que
Denla. dimecres. a les guatee de la cursa de nebiits i debutante.
Anisas
15, Joan Serrar: 16, Joan
nyen
tots
els
seus
exercicis
acroliätres ulls coneempien un gran capeetarda, se celebrara al camp del C. E.
Amb puntualitat. Joaquim Ventalló, Sentis;Vilar;
el feren el total dominador, i obliga.
17, Maria López; 18. Albert
taele. En mg del calma, arrenglerats tics; rellueixen els "loopings"
perb encer- Iriondo a la xarxa. I finalment, ‚van Espanyol el parta de desernpat del Canas director del periòdic organitzador. va llenes; z9. Josep Comabella; 20, Jo-'
per
tant.
a
una
desesperada.
ntancaveri cinc minuts per acabar el pri- pionat d'Espanya entre els equips Ath- donar la sortida a 103 atletes, neofit,
en severa linfa, estan tots els aparells dret f en vo; invertit, i hont
tada, defensa del tercet meterte.
sep Martínez; 21 , Manuel Nfartinez;
te prendran part al festival, al vol- deix set voltes de harrina seguides,
La linfa que per dainunt de les altres mer ternp s . l'Oviedo aconsegui el sea letich Club de Bilbao i Madrid F. C. , i debutants, dels 224 inscrits, a la 22, /sidre Rabentás; 23, Jaurne Gar:ant giravolten els seas pilots fent un exereici que els entesos en diuen es destaca per la seva enteresa i no sesea punt per natjä de Lángara.
els quals s'han posat d'acord per a la milla de la carretera de Sarria-Diacia; 24, Manuel Santmiquel: 25, Erane: preparatius que calen i, mes en - la candela i una entrada en barrina defallir un sol moment ion la mitjana,
A la segona pan es marca un gol per designacin de la nostra ciutat per a gonal.
cese Calpe; 26, Pene POeillet; 27, Sea la prudent distancia que creaen molt perillosa d'executar. Aleshores els components de la qual es bastaren banda; els primen a marcar foren ele aquest interessantissim encontre.
Ben aviat es destacaren un parell raíl Mantenga; 28• Josep Martí; 29,
emprenem
per
que
Marcel
Doret
s
enteses,
tota
una
gernacie
espera
e
No cal ponderar la transcendencia de corredorso dos vallesans (un santper a sostenir en tot moment Cl pes fort asturiana, al cap de quatre minuts de
i-nb impaciencia el començament del és el rival de Detroiat per al preuat de la partida quan els avances ovetencs comenzada, i Ion obra d'Iferrerita.
d'aquest mate oiert a l'afició catalana. la cagatenc i un sabadellenc). Tota :a Vicenc Manyä; 30, Jordi Emilia: 31,
Colea de campió mundial de vols començaven a fer-se pee! locos.
qual
ee d'esperar sabrá cerrespondre cursa els dos xicote anaren plegats, Joan Casen: 32, Manuel Barraquer;
Quatre mimas més tard Prat
Ncsaltres voldriern donar ‚co nons- acrobàtics.
La seva bona tasca prosseguí encara nencarregat d'efectuar la millor jugada amb la eeva neutralitat i excellent cota- en un cos a cos formidable, fins al 33, Joan Villalba; 34 , Aguati Pekjero;
anunciar
la
Finalment
hom
5ent
però ens resulta
portament al gest dei s dos contendents carrer de Corts Catalanes, on Josep 35, Jean ia5granges; 36. Jesep Marre
quan a la segnna part el, inims dels de la tarda, que fou coronada amb
inolt difícil, tribunas. generals i el oroya de la niäxima emoció de la davanters, els quals havien fornit un d'aquells gola a que ens té acostumats. d'escollir la neutra entrar corn a garan- Tortosa s'avançà vencedor fins a la co; 37, Manuel Llovera: 38, Josep
Romä Maten; 40, 'osen
‚inc no són generals, estan planes jornada: la nalguda amh paracaigu- primer temps de gran intelligencia i
Tingue despees l'Espanyol alguns mo- tia d'esprativitat. ja demostrada en al- ratlla d'arribada, que esteva situada Martín; 39,
de gene, veieu aquell espectacle i des. Laltaveu anuncia que la campio- rapidesa, decaigueren uta xic. Afortuna- ments en els quals hauria pogut millo- tres ocasions per mates semblants a al Pare, davant leatätua eqüestre del Sentís; 4t, Galilea Barii; 42 , Josep
Fernander: 43. Pere Romanecho: 44.
oenseu que r.Aero Club de Catalunya na francesa Germaine Lau:lic es dament, no ¡oren, ocre', tots els davan- rar el resultat, pub no ho sabe apeo- aquest.
general reusenc.
A partir d'aquesta tarda es podran
pot restar satisfet de l'èxit de públic Ilanearà deis 300 metres, i el campiii ters eis que flaquejaren, puix que dos fitar.
La inexperiència de part dele con- Enric López; 46, Antoni Gómez; 46,
adquirir entrarles i lecalitafs per a redors participants en aquesta cursa lannie Castellvell; 47, Lluis Torres;
te :a fasta, que si bi no és equiva- espanyol Francesc Pérez Mur fara Untes elements es distingiren afectats
L'arbitratge
va
anar
a
carrec
d'Es00
metres.
Antoni Segura; fins a 13/ elaesitina
doble
caiguda
des
de
5
ingresaos
económics,
trobarà
anuest
partit
a
la
taquilla
oficial,
insient als
pel decaiment d'änims, la causa de la cartin. i els erips e: formaren aiiai
ion palesada en el gran nombre d'a- ficats.
aimenys la compensació amb algun N o vament veiem enlairar-se el "Dra- qual cosa podria ésser deguda al destallada al Teatre Novetats.
bandonaments.
Seixanta-dos.
Espanvnl:
Flerenca,
Oro,
Hereter,
situat
conArietes
inscrits: 224, Atletes sorun
cep
7.21.1 adepte a l'aviació i aloe>, per a gAn", de Xuclà. j
gast d'energies que terco al primer Marti, Seler, Cristia, Prat. Edelmiro,
La U. A. Nurini va inaugurar la
ab caen l'Acre Club de Cauta- %enlentraent en l'aire, un cos 10: Mana temps. Es innegable que si en aquesta
'•
seva victäria de ia cursa principal, tus: 193.
'riendo.
Be
sa
j
Demenech.
Classificació per Clubs:
, nue tants sacrificio ha fet fina as- es deis:a caure de l'avió; per uns segona part la dan-antera de nEspanyol
classificant-se en primer 110c, Per
Oviedo: Oscar, Caliche, Jesusin, Casmoments el cos cau a tota velocitat haeuis pogut mostrar el conjunt de la
a.ir antelar a la neetra terra
z e ro 12 13 4$
equipe, davant del C. E. Aire Lijare, U. A. Nurmi
tro,
Siria,
Chus,
Casuco,
Gallard,
Iän:a
4 :a vida de l'aire, sempre resulta una cap a terra , i pocs segons després
primera, aquella deria de futre l'Oviedo gura, Iferrerita i Emilin.
del F. A. E. E. T., del C. E. Laie- C. E. Aire Lliure 5 11 14 rj t6 61
conten'
tela
del
paragaigudes
s'obre
i
compensació.
per mes de tres gols de diferencia s'han4 6 17 so so 66
F. A. E. E. T,
Monja, de Mataró, i d'altres.
:es tribunes hi ha tot el nostre ça a balancejar dolçament aquel! ros ria produit. i no cal dir con/ ho bu- El Barcelona empata a dos FUTBOL
2 3 23 26 32 86
A Esplugues , com es de Ilei, bou Laietinia
esportiu amb els principals afi- tot blanc, i mis tan] el deixa sobre rlen/ celebrat. puix que hauria repre7 18 21 24 30 loo
donada la sortida als cinquanta-dos J. A. P. S.
LA PRIMERA DIVISIO ANGLE- atletes sortits, dels setanta-set ins- B. 0. C.
os a l'aviació. A la llotja presi- rbemba a pocs inetree del camp.
sentat als jugadora de l'Espanyol la gols amb el Betis, però resta
8 11 25 27 28 110
lautpartits
de
t5.-Els
Tundir
hores
Germaine
SA.
Londres,
ciutadans
el
somriure
de
classificació ten a les semifinals.
-.: les figures dels
33 34 33 36 37 173
Dirimir Club
bol corresponent; a la primera divisin crits. buscos sortiren amh moltes ga_ eliminat
s Companys, president de la Ge- llegeix que e51ä satisfeta del seu !tanQuant a l'Oviedo, hem de die que
Els
anglesa han donat els següents resultats: nes de lluir-se. Naturalment, els nosfea un partit com ii calia, o sigui porat de Catalunya, la de Caries çament.
L'Astonville i el Birmingham empa- tres no es conformaren, i no els dejSevilla, 15. - Al canto del Patronat
Sunyer, belle de Barcelona
Novament mirem enlaire: el "Dra- sar-se en una actitud defensiva per tal
A Bolonya els estudiants
a.:ompanyats d : aitres personalitats, do- gón" maniobra altra negada, i per che procutar conservar la distäncia ‚inc ha assistit mol( de ptiblic aquesta tar- taren a un punt.
a:tren de vista.
El Chelsea, el Leicester, el Portaimpressió que a la fi he:n segona vegada de la sera cabina surt ei separava del motee equip, i ami tin- da anib rnotiu del partir de tornada BeA un quilinnetre de la sortida, Faró, catalans vencen en tenis i
uns dirigents que s'ocupen de 1111 altra figura blanca: és Cl campió guérem que la tasca més positiva de tis - Barcelona, el qual era esperat amb mouth i el Sunderland venceren per dos loan, (3r:ida, Nlarmon. Coll, Clica zero l'F.verton, Sheffield, Blackmurn cuelo, Garcia, Mur i Miquel eren ele són vençuts en atletisme
cases esportives de la nostra Ca- Pérez Mur, que des de l'alçaria de l'equip d'Oviedo la forniren el porter una expectacie extraordinaria.
5oo metres es llança a l'espai; el i els defenses, ajudats pels mitjos; airó,
Horn creia en una victòria, si no a- i Middlesborough, respestivament.
-...ya.
capdavanters.
paracaigudes el sosté, i ami baixa uns neta-eme/1c a la primera part.
d!, quan menys per algun gol de dinatació
Deixant Pedralhes i segaint per la
El, FESTIVAL
El Huddersfiel sesee el Newcastle per
A la meona nart. les coses variaren ferencia por a l'equip local, però el quatre a un; l'Arsenal, el Liverpoll, per recta pendent que porta a la Diagonal,
rent metres. i aleshorea talla la torda
El roncar d'un motor i la ven de i quasi simultàniament s'obre un un ric per a l'Oviedo, el qual en ade- resultat definitiu no ha estat pas aixi.
tres a dos; el Westbromwich, el Shei- armen escamot es Na esillagarsar. Al
Diumenge Na acabar a Bolonya
calce* ens anuncia el comença- altre paracaisudes. Irle re gula la rai- lar-se orte la distància que el separaEls catalans Izan jugar un primer field United, per un a zero ; el Leeds, enclavan van rereeagats NI ur, Gra- el tuatx interuniversitari Bolo--. del festival. Senlaira un avió guda perquè en arribar a tcrra Pé- va de l'Espanyol escurçat no- tenme excellent, serens i decidits, ami,
cia.
Cillernelo,
Fue)
i
Marimon.
Rasdos
a
un;
el
Tottenham,
Stockt,
per
lis-st - Barcelona, que ha servit
sentit oposat es deixen anar tres rez Mur no es faci
tablement (el resultar en finir el primer gran rapidesa i dominant, ducant els el
P‹,,,
:s. Es el Concurs de destrucció mensa després el veiem caure a terra temps era de guatee a dos a favor del quaranta-cine minuts, Ilurs contraria. el Manchester City, per cinc a un, i el tant cuera d'aquests hi ha Borras, perquè els estudiants • catalana
,:.bus. El pilot a de procurar i aixecar-se tct seguit rialler. Res- Ilustre equip), decidí provar sort , a la Dan acenseguit un gol a llar favor, pe- Welverhampton, el Derby, per tres a Navarro i Andreu, que ha d'abando- tornessin la visita a llurs
nar mis endavant.
zero.
atranar-los en pie vol i destruir-loa- pirem i aplaudim amb entusiasme el qual cosa, com ja hem dit, l'afavnri
gues bolonyesos.
to:, mereixien mes brin re sultat, nema&
Cap a la carretera de Sa rr ia f carAis ' que a simple vista sernbla una valor d'aquests dos valenta paracai- que la davantera espanyolista
En la (lanera jornada de tenis,
cim dient, el dontini els eorrespenia tot
LA
COPA
DEL
NfON.-Luxemburg,
d'Urge'',
Cali
i
Jeroni
Joan
es
rer
les
mia
de
is
molt fàcil
cudistes. L'altaveu anuncia ene Ola perdut resistencia.
sencer. En la resta del partit els cata- 15.-En sin mata eliminatori per a la destaquen, i l'unen férvidament. El cota era esperat en general, Bare
anivehi ha. la facilitat con/ els acabat la feata. Nasa:teca sortim sag
Ale, doma, el joc esdevin
lans han seguit fent millors combina- Copa del :Wat de futbol associació, Pe- guiptiscoit, amb les catites "es tripa- celona va obtenir definitivament
1210b05 eAn dominan pel vent tisfets: però satisfets del tot:
Ilat, i fou luan l'Oviedo exposa la seva cisne ¡ dernostrant superioritat técnica
fa molt dificil de precisar la seva si- festival, del pnblie ¡ sobretot de la linia davantera, la que també cap im- i mes boli jan que els andalusos. Els quin trances ha batut el de Luxemburg des" a la Sainada famosa, no Pot se I a vietöria perquè encara que
-guirelfstcampnur, Agulló va resultar batid per Cartuarle, en atacar-los. Han passat els nerfecta organhzanii, ¡ de la satis- primir el perill, encara que la defensa 'Id Betis en aquesta segona part han per sis a un.
es passat el Passeig de Gracia on repele, per 8-6, 6-0 1 6-0; Maier
;res minuts de reglament i Aguilera fardó que a mores d'ara ment l'Aern adversäria s'hi oposi. i d'anal que la tingut quinte minuts de joc valent i
CICLISME
Coll
-base,
malgrat
el
cognom
catatrionifit plenument de Cucioli
‚inc es el primer pilot. no ha assolit Club de sCataltinya perquè veu 'Inc distancia es mantinguis, en finalitzar dur, durant els quals han abassegat Pure
el seu projecte; deapres tenen la ma- els ratalan5 comencen a rnmprendre l'enenntre. en la mateixa preparció que contrincants, dorninant -los. Aleshores
LA CURSA PARIS-CAEN.-Casn, lä- abandona, completament dreno- por 6-0, 6-3 i 6-3. En resum, el
ralitzat.
teixa son els participants Carvallo i a estimar la seca gran tasca.
inalx de tenis va donar tres %in15.-En
la
cursa
ciclista
Paris-Caen
en finalitzar el primer temes.
s'ha procluit un veritable batibull a la
1 Jeroni Joan, el -junior'', amb petCarretes i Cera, pero. finalment. 4.
I no cal dir que l'actuació dels visi- porta de Nogués. el qual ha estat en- arrihat en primer !lec el corredor Kn- jada terma • segase avança pel Pos- IC,,rieS a Barcelona i &tus a BOTRIGO
Antoni
5at:sfela la curiositat dels espectadors
tants , ei hE no brillant, havia sconseguit cenar. Ele anda/lime no. han marcat ut, que inverti en els 273 quiiänietres seis de Salas Joan, vers la NiCtäTia. lonya,
(am asase assoleix trencar-ne un ais
el nue es pronosava; que, migras el mas perquè el Barcelona ha efectuar del recorregut 8 h. 4 in. 35 s.
En atletistue era esperada la
Una multitud atapeida pel Parc de
45 segons de vol i hom resta satis- 4444e44444.444+1,•44444444x resulte, quedés eliminat el nostre tina veritable tasca defensiva.
Despees es classificaren Marcaillou, a la Ciutadella aplaudein entusiastica- vidöria dels italiano, els guata
fst Dereue ven satisfet el desig que
en
equip.
una
roda,
i
Bulafoclii,
a
dos
l'ergs,
Soles ha estat el millar del, mitras,
ment l'arribada del tortosi, que refren_ confirmaren el pronstio. S'adeI globus no sortiesin tots amb la
• e•
i ile la davantera, l'ala VentoIrk - Gral. 8 h. 5 ni. 45 5.
da el triond tan brillant aconseguit judicaren la ict.,n ria en lotes
,eva, d'escapar-se de les ales dels
Aviii. dimarts. Tarda, 415
gola
foren
marcara
en
la
seva
niaha
realitzat
jugado
magSara,
a
qual
Els
a Casarte, en el Campionat peninsu- los proves, llevat la dels 400 meavions.
RUGBY
la primera part, pujo que l'Es- nifiques.
joria
a
URIONA
OURIDI
lar.
tres, tanques, i el salt amb perxa,
Altea regada Paitaveu anuncia:
patinol n'aconseguí quatre, i dos l'ODels andalusos, el pitjor la tinta mit.
tornen
EL MATK ANGLATERRA-FRANPer equips, la U. A. Nurini va que fiaren sunüyats, respectivaConcurs de maneiabil:tat craparells.
viedo.
jana, que no ha eahut contente els hen çA, - París, 15.-En un mata de rug- triomfar per un punt de diierencia nient, per NIongrell ¡ Consegal.
RECALCE II - ANTON
S'entera un bimotor gran, blau, b o Formt marcats ami) l'ordre seguent: mesurata avanços del. catalans. L'ärbi- by amb equipa de tretze jugailors que del F. C. Barcelona.
Sil . a les 14.115:
1.it puntuacid total de la victetia
rde , es el "Dragón", de Xuciä. un
de cinc mitints Ptat itt centrar tre, he.
rap
Al
la este disputat aquesta tarda Angladels m:Ilors piiots catalana. Malgrat
de Polonya As rontreta amb 89
una hala ha fea amb proa precisió perARRUTI - UGALDE
CLASSIFICACIO GENERAL
32: a 25.
trua
ha
vence
Franca
per
gol
del
Barcelona,
a
la
primeque l'aparell no es gens aprnp:at per
1:finic
O litints.
qué Domenech remates la hala o la ra pan, ha t'aun degnt a un ttet maecontra
Senior 1 Junior.
a aquestes exhibieione, tosa segada
En nataelii la victòria italiana
xarna i salgada el primer gel fer al nifit de Goibuni. El gol d'empat ha es- ATLETISME
IBARLUCEA I TEODORO
que es tracta d'un aVi9 de turisme,
de
1,
Jernni
Joan,
junior,
C.
E.
Aire
e;
dos
minuta
despres
fiat igualment palesa. Sabata va
nos/re eani
la ntä deatta de Xuclà li fa fer el
fati tat acnneemtit per Enrique, a la segona
CURSA INTERNACIONAL A Lliure, 32 TU. 42 s. 4-5; 2, Just Bor- trioinfar en els 30 i 100 metres
l'e g nentat pum vingui l'empat, i
pan. Despees els andallisns s'han aseo'
tue vol. Veient-lo en vol invertir i la
produit en amar Ilerrerita i agafar gut en el mi/nadar. Enrique ha marcat PARIS. - París, s5.-Avui s'lla ce- ras, senior, C. E. Aire Lliure, 31 111. hraea. 'l'oteo les altres proves
majestuositat i aplcm com decdiGciaar.ciiadenidt.einE: (oven guanyades pels it a liaras.
Florenea desprevingut al cap de guia- el aegon gol. Ramon, de can, en rematar lebrar l'anunciada cursa pedestre amb 510. sila3-rc.5,:le.in.alr40otEniaGri
e na els "loopings" comprenem alesrelleus a traces de Paris, en la qual
se minuts ion navament l'Espanyol el int córner, ha aconseguit l'empat.
AVI I, DIMARTS
En water-polo, els noetres, -rada
horca el per que Xuclä ie el preferir
llan
premien
part
catorce
equipa
francesos
Federaciä
Guipuscoana;
5, losen din mes destres en aquest esport,
que
marca
1
ho
ten
en
oraste
de
Tarda. • tse
Barcelona: Negués, Alenriza, Salat, estrangers, amb un total de set-cents
d els que han de sofrir el bateig de
un
cerner
contra
l'Oviedo,
¡
per
älengot,
idem
P.
A.
Nurini;
6,
Viçar
-se
CHIQUITO
BILBAO
l'aire; a mi en pasad igual. Unes
cinquanta corredor.,
ceni; Navarro,' 'Una, U. A. Nurmi; veneeren per nou gels a un. La
initjä d'Iriondo en rematar la hala amb
exc lamations d'admiració corroboren
QUINTANA III
Fa cursa conslava de cinquanta re- 7, Angel Mur, ¡den/. F. C. Barcelo- puntuarid en el mata de natartá
el cap: era el segon per al nostre
e ls tres "loopings" seguits que ha fet
aovara
Ileits desiguale, que varisven entre i,-,o na; 8. Joan Mis1cstl, ¡Oltra, E. C . B ar resta establerta Bolonya,
enuip; el tercer de l'Espanyol robtingue
Per excita de material, ene
Carvallo amb el seu "Potec"; en * Milli0011E8
OALLARTA
i 1.300 metres esglannats en un recorJulia López, ídem, U, .A.-celona; 86 punta; HareMorta, 7l punts.
Domenech, al cap de vint-i-cinc minuts,
obileats • 'domar la
iel-u admirats. Després s'aixeca CarNit, a Hot 1015:
regia de 25 quil.:Aterres.
en rematar una hala que venia d'Irionla
referencia
de
publicació
reres, Peltre pitos de l'Escola de liarguanyat la cursa Pequín ingles
QUINTANA IV - ABASOLO
Ha
do;
encara
fou
l'Espanyol
el
que
torna
e:lona, el qual. ami) una aviOneta
aetmanal dele cerillo de
University Atletie Union , que ha jnyer
malva
a marcar primer i que li valaue el
Moth" molt inferior als dos PriMatinal, lupas diumengs,
AMICUS PM A tatS
tit a lis 53 5, 1-3.
CSPOIN
quart gol: bu al cap de trenta-dos miII - UNANIUNO
AMOIREILIETA
T er s, demostra que la voluntat i ciennostre
redaetor
aanyor
del
Despees s'han classificat el Star 1-ranconseqüencia
d'un
bon
*rime 31- Ud» 32114 nuts, i vingui a
. Detalla per carteles
tla del ti:Inductor poden suplir en
publioarem demi.
gais i el Club Jean Benin.
Noland.
el
cap
amb
centre
de
Prat
que
remate
fltnhes ocasions les deficiencies de

Doret, Malinvaud, Pérez Mur i Carreres, L'Espanyol guanya l'Oviedo Campionat d'Espanya
per cinc gols a tres, però no
(oren els herois Je la festa
RESULTATS DE DIUMENGE

Santos, l'ora, Sales, Ventolrä, Goiburu,
Morera, Ramon i Pedrol.
Betis: Urquia,ga, Areno, Aedo, Peral,
Seiadtero, Larrinoa, Sato, Enrique,
Unamuno, Loque i Valeria.

Per telera(

Front6 Principal Palace

MONTO NOVETATS
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•

LA PUILJOITAT.

Motorisme
Xi ORAN PREMI INTERNACIO-

NAL DE BARCELONA
LAI.LISTA D'INSCRIPCIÓ PERMET CONSIDERAR AQUESTA
PROVA COM UNA DE LES MS
IMPORTANTS DE LA
TEMPORADA
La competència internacional que
va a obrir-se amb aquesta jornada
de II Gran Premi de Barcelona, que
se celebrara el proper dia 22 al recinta del pare de Montjuic, ha desvetllat un interés extraordinari no
tan sols entre el nucli d'amante d'aquestes grans fastas de l'esport del
nostre país, sine, que en cada una de
les nacions que tenen representante
inscrits i s'anuncia la vinguda de
"souteneurs" i daiicionats que voleo
respatllar amb llur aplaudiment l'actuació dels seus representants.
Una serie de curses en les quals
prendran la sortida les maquines i
pilots que estan en la primera lila
d'aquest esport, és equivalent en carta forma a uns autentica campionats
d'Europa. I és mis de notar encara
que els pilots anglesos. si no refractaria
almenys sempre indiierents per als
Grans Premie del Continent, s'han
ajuntat amb Ilur millors figures del
moment a aquesta competencia, tan
poc igualada en talla i qualitat en els
annals d'aquest esport.
Classificant les categories i per
nacionalitats els pilots, hont veu la
importancia que han de tenir la competencia i les rivalitats. Per aquesta distribució de corredors es preveu arnb
quant d'interés es preparen a defensar Ilurs prerrogativas per a guanyar
els diversos nuclis de corredors sabedors de la qualitat que projecta
aquest Gran Prerni, per la seca in>
portäncia i per les dificultats técniques que assoleix.
En la categoria 250 C. c. —4 alemanys, un francés. 2 italiana, dos irlandesos, un anglas. un suís, 5 espanyols.
En la classe 350 c. c.— 3 alemanys.
francesos, un italiä, un irlandés,
anglesos, 5 espanyols.
En la classe 500 a.c.— 3 alemanys.
3 anglesos, 5 francesas, 3 italiana,
2 irlandesas, to espanyols, un portuguès.
En la categoria side-cars.— 5 alemanys, 2 francesas, un suis, 3 e..pa
nyols.
Per tota la propera setmana, darrera d'aquest interregne de preparatius, quedara el circuit transformat
per complet. El port, ample, acces
tot el complement de de--sible,am
talls de tribunas, comença a nrendre
cos o fer irà un conjunt ile facilitats
i detalle tecnics que segellaran la importancia d'aquesta orgaMtzaciä.
Per als dies 18, 19 i 20, catan fixats els entrenaments
Tots els asos han promis llur arribada a temps, per a comenear al mes
aviat possible la presa de contacte
amb aquest circuit. i es preveuen
tres dies d'entrenament mula els asas
en atajó, corn un preimbul magnífic
del que sera la gran jornada.
Tot seguit seran donadas a la enda les entrades i localitats, que ja tenen pendents una xifra de sollicituds
important que és el primer simptorna
de l'acolliment que va a reservar el
nostre públic a aquesta organització

EsportsdeNeu
Les curses de baixada
a Andorra
Lluís RIgat, vencedor de la Jornada. - El Centre Excursionista
de Catalunya vencedor per equips

A PO L LO

Teatres

Companyla catalana
Primera actrlu: ASIUMPCIO CASALS
I dimiten JOSEP CLAPERA
dimarts, tarda, a les 5. Butaca, 1
paseata; general' 040 pica.:
Tomaos D'HIVERN
Nut, I cada tult:
L'axil del. Hita

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avut, dimarts, a les 9 de la nit: segona
de propietat 1 fora d'abonament. 'unció
d'homenatge al mestre desea de Ouridi.
Panera represo/nadó de l'òpera basca
AMAIA t melad' 1 romano de la sarstiela
el mestre Gurldi EL CASERIO, pel celebre
tenor Endil Vendrell I orquestra, sota la
dtreccIO de/ sea propi autor meslre Gu•
rldl. Dissabte. primer festival per la Célebre massa coral de Somanta Cantarea
Romanlel. m despatxa a comptadoria

Telafon 19681
Queden sis diez de EL DIVINO IMPACIENTE. Popular, butaques a 350 pessetes. A les 515 1 a les 1015: 200 i 201
representaclons del poca,. en vers de
Josep M. Pernan EL DIVINO IMPACIENTE,
per Ricardo Calvo, Alfooso Multoz i Ros/arito Iglesia.. Escenografia de Burnenn.
Vegeu aquesta obra que reunen, els :Sonora valors do l'escena es panyola. Doma,
larda t rilt: 202 I 209 represenlaclons cle
EL DIVINO IMPACIENTE.

LA GLORI011 A

gig
Tarda, 430; nIt. 945: Revista. Dibuixo..
Gran ävlt de la comedla

Por el mar viene la ilusión
per Luden Barons
Spencer Tracy I Colleen Moore en la formidable producein

EL PODER Y LA GLORIA

Avid. tarda I nit. Grandiosos festivals a
bananal de l'excap sie maquinària d'aqueas
teatre, organnzats per PAssoelació d'Ent•
presaris de Cataluitya, i prenent•hi part

valuosos Mistes. Tarda, a leo 4, 1 nit, a
les den: selectas programes

TEATRE NOU
Gran companyia d'alta ~lidia elf/
ANTONIA HERRERO

PIJous, 1t5 d'abril, Ist, a les den
Presentadle de la eompanyla amb 'estrene
a Barcelona

Las niñas de Doña Santa

TEATRE NOVETATS i
' arda, no hl ha funeid per assaig de I
conjunt de la propera estrena de
graddMs tul a aladrld

i

LA CHULAPONA i
I
NO FALTA RAID«

SIL a lea deu. solemnitat adistlea:

GOIl il

original d'Aft0115 n'Id 1 Planes. Es
despatsa als centres de localitats

1

Comeanyla lirlca LLUIS CALVO

TEATRE POLIORAMA
Gran Companyla de Comedias Gemiqueo
LUPE RIVAS CACHO
Avul. /arda. 1/4 de e, popular: AQUI
ESTA MI MUJER. Ntl, 1 14 1: extläs de
EL EX... FI de resta, larda 1 nIt. Denla,
tarda, popular. AQUI ESTA MI MUJER. NI a les
EL EX... I fl
resta tarda 1 filt. Cada dla: EL EX...

nri5:

Frailcisijoha

debutant l'emInent divo tenor

SALONS CINAES
TIVOLI
530 tarda 1 /O !lit: Noticiar' 1 Documental: "La ciudad de cartón". Catalina Barrena 1 Antonio Moreno. Afinarle personal
de Catalina Bärcena

COMIC
1 TEATRE
REVISTES

1 la gentil tiple

Avul , larda, a les 5: LA CAMISA DE LA
POMPADOUR. /Sil, ateo 1 O' t 5. el gran Mit

Cecilia Caben, Cama Llanos, Antonl
Palacios, Joan Baraja, etc. Denit, tarda t nil superbs Programes
n•••n••n••••n••••n•n•n••••••••nmpe..

1011.1----'
11111PIA;
Avul, demä 1 dijous no hl ha bincha I
per a poder nuuntar el
formidable nou espectacle del

i
i AMERICAIN CIRQUE i
que es presentara
divendres, • les Sea de la nit,
amb les seres

LAS PEPONAS
Cinemas

n •

nn11....1111,...fflal..• nnn

O

41».

n

...I.

TEATRE BARCELONA
Companya de Comädla
Irene Lepez Heredia

! Avui, Almorta tarda. a un orlad do
i
MI g raidlIA: do la comedia de
Benavente

El pan comido
en la mano
iiil. a un quai I d'onza: estrena de

la comedia d e al. Linares Rivas
POR TIERRA 6E HIDALGOS
Crea e ló itninillorable de iota 14 com.
panda. Poma, diri gieres, tarda: POR
TIERRA DE HIDALGOS lii segoua
d'abenamont Joscuutut Tradicionalista: EL PAN COMIDO EN LA MANO

EUREAAL

44444 PALACE
Continua 4 larda: "50 Si una vida". "El
adivino", en espanyol. "MeMdfa en azul".
Noticia ni
110

R

4 tarda I 030 ni]: "Amor, honor y camandulas" (UnIcament tarda). "50 $ Una
vida". "Melodía en azur. Noticiad I
DIbulxos

MIR I•

Cursa de balxada

cerril; Gracia, Jordan I, Chavar-

MONUMENTAL
Continua 3'45 tarda: "Millo en el Cairo"
-Un disparo al amanecer". -Barrio chino",
en espanyo/

.11,1i. tadl. a les 4, 1 no, a les in;
I REVISTA PARAMOUNT. SOBRENATURAL, per Carota Lombard 1 itan•
dolpit Scott na les 530 tarda I a
los In'til nIti. EL HIJO IMPROVISADO, per Fernand feas er 1 Entrene
,a les 4 1 a les 640 larda. I a les
t 1 2,-, ‚‚II, son PUIG Paramount

Continua 3'43 tarda: "Un disparo al amanecer". - Millo en el Calvo". "Barrio
chino'', en espanyol. Cómica
BOHEMIA I PEOR*
continua 3 , 5 tarda: -Noche de San
Juan". -Chofer con faldas" en espanyol.
DibUIVos 1 una adra

CINE RAMBLAS

POR EL MAR
VIENE LA ILUSION

1! AMERICAIN CIRQUE I
1
amb la seva
I
i
i SUPERBA
i
INSTAL.LACIO 1$
I
debutarà
l
l
I
i1
DIVENDRES i
$ A LES 10 DE LA NIT I
i
A
l
l
FOLYMPIA
1
1
—

deliciosa comedia per Edith Mera 1
Ja"mtes cal nulo
(Sessió continua)

CINEMA ESPLAI

CORUGA, entre Notan.* I Arlbau
REVISTA PARAMOUNT, CENTRAL
PARK, por JO lo BlOiiiieul nonas a
la tau da . . LA GRAN DUQUESA ALE.
SANDRA, per Maria JerlIza

BARRIO CHINO
per l'ion (M'omito,/ 1 James Mirray

Madrid, 16. — En el partit
hoquei internacional jugat allir
Torneig de Primavera
al camp de la Deportiva Ferroviaria, la selecció espanyola guaRESULTATS DE DIUSIENGE
nya la francesa per dos punta
Primera equipe:
a zero.
Aquest interessant matx fou
Universitary-Intrepids A, 2 a 1
presenciat per gran nombre d'esJunior-Terrassa, O a 2.
pectadors. Un bon grup de se- Segons equipa:
nyoreles dona al canip un asUniversitary-Junior A, 2 a O.
pacte brillant. També fuu preTerrassa-Junior C, 4 a O.
senciat aquest partit pel cOnsol
Polo B-Agfa, 1 a O.
francés i la seva esposa, a la
Intrèpids A-Junior B (suspès)
qual es féu lliurament d'un han.
Intrepids B-Poto A, O a O.
den, obsequi de la selecció espanyola, i d'un ramell de flora,
Campionat Escolar
Pbsequi dels jugadora francesos.
França: Guibel; P. lmbault,
Bonanova-Montoriol, 1 a O.
drospiron; Hanoi', Berger, Si- Balmes-Salmerón B, 6 a 1.
mon; R. •Orespkron, Grimeinprer,
Torres 1 Bages-Basa, 7 a O.
B01,110, Ganbert I Ch. Imbault.
SalmerOn A-Maragall (ajorDills; Baguaylt, Be- nat).
. gepanya:
.

25 CAVALLS
ORQUESTRA DE SIMIS
ELS GIMNASTES AERIS
SISTERS RUBIO
ELS CAVALLICTES NACO
ELS FlOCIII SISTERS
EL GRAN CARROUSEL HIPIC

Avui , tarda. de 4 a e. 1 MI, a les lo:
t1ran exul de Juan de Landa I Roana Inaz
eli la dIVorlIda comedia

Se ha fugado un preso
amb Bleardo Nuflez
I

PUBLI

CINEMA

uNkumisona
,
{

Tot

/

Actualitat. mundial*
Documental*
Viatgea
Etc.
Suele continua
Butaca UNA PESSETA

a les 1 e:
Tarda, a les 4, i
Gran ealt de Greta Garbo en

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
amb Joto Gilbert. 1 Lanas Sume
Produccid Metro Goldwyn Mayar
Es despatxen localitats amb vuit sien
d'anticipac/0
Nota: Aquesta pellieula nn es pratee•
tara a cap mes saló de Barcelona
durant la present temporada

varee. 1 tot nou - Debuta eilvendrea •

iOLYMPI
SPLENDID CINEMA
Censen de Cent. 217 - Talaron 30615
avul, colossal programa:
La bonlea comedia
LA TAQUIMECA
per Marie Glooy I lean Mural
La producc/6

EL BOLIDO
per Loreta Sir ers

DIBUIXOS SONORO

L'eSlelpellda

producció

ONDAS MUSICALES
per Bine Crosby

Diversos
EXCELSIOR

.e'Ae\ea
/nade da *tracia, 25 - Telf. 13982
Avul, de qualre a vull, sessIó continua, I luir, a les deu:
Vean de la cinematografla nacional

Doña

Francioquita

interpretada por Raquel Rodrigo, Hatilde Vazquez, I: erran Cortes I Antottl
Palacios
Segona setmana d• Projecció
No deis.. de veure-la

rtairt•rp•l

Liarla. 115 - Tallifon • 1222
.1vul, dinierts, larda, sessid Continua de
4 a 8; nit, a les 10: l'extraordinaria
producei6

CARLOMAGNO

pels asna de la pantalla francesa Rana.,
Nade Glory I Limen naroux
Preu: Cada ella, tnenya restan ea malta
numerada, 970 ptas.

Dipósii: FORTUNY, S.

A..

Hospital, 32 - BARCELONA
218

Concerts

Pathä Palace. — "I - na vida", "El all- REBUDES
LES NOVETATS
vino" 5 -5t eloctla en azul".
Padre. — "Noche de San Juan", "Cho- DE PRIMAVERA

FIS' con faldas", en espanyol.
Publl Cinema. — Beportalges traetualltat.
Ramblas. — "La senda del diamante" I
"Por el mar viene la ilusidn".
Royal. — "En rilspuro al amanerer",
PALAU MUSICA CATALANA
Im en el calro", -Barrio chino", en espanyol.
Domo p.,snal ill100n , tercer comben, dIrlg il pel mestre Pan Casals arda 11 cena- Salect Cinema. — "Amante improvisarlo".
/lora/1h dc l'Orfoó Grarlene. Primera ancli.
"La dama del 13" 1 "El rey de la
ció ptibilea de la famosa obra de Strawitoki
suerte".
Victòria. — DIRms: "Noche de gran
PSALMS Sale
dudad" i "La vida privada de Enrique VIII".
..ompletaran el programa obres do Rae.
Mozart I fi. Strauss. I) e spatx do localltats: Smart Cinema. — "Catalina de ,Rusla",
-Noches en venta" I "Nochebuena".
Unió Musical Casa Werner, Pavonie
Spiendld Cinema. — "La taquimeca", "El
Gra c ia, 54
mino" 1 "Ondas musicales".
Talla. — -El himno de la victoria", "Lot,Ins ers la venganza" I -Yo, lit y ella"i
Trlanon. — "Se necesita un rival". "Far.
sa contra farsa" I -Mi ilefillidacr.
Tivoll. — "La ciudad de carian".
Triomf. — "Las dos barrí:mitas". "Xikt",
-Tentación" 1 'Por un estornudo".
UrquInsona. — "La reina cristina de Sita
Volea. — "El halle" Olnicament tarda).
- Hoy o nunca" I "Vuelan mis canelo-

Orquestra Pau Casals

SIMFONIA DELS

5,44644*

i aquest, sense remata
des de prop assolint d'aquesta
manera el segon punt espanyol.
De la selecció espanyola sobre-

sortiren Gracia, Ferrer, Queralt,
Becerril, Diliz i gerinans Jardon.
Per França, el defensa esquerra i laia dreta d'atar.

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

ROY•L

ri, kon'eu, 1urruella, Jordan II,
Queralt i Ferrer.

Superioritat espanyola en gaicebe kit l'encontre. Rapidesa en
els atacants vermells 1 decisiö i
tartale.sa en els defensors
Hur meta.
Fino a rnig primer temps no
s'inaugura el marcador amb un
penalty-bully que tira Gracia i
Ferrer remata formidableinent..
A continuació el joc fou de
earacteristiques similars; als 21
rninuts, en un avenç de la davantera espanyola 'tornen Hinca
amb precisió la bala a Tarruella

PHO5C

4 tarda 1 920 nil: "El chico de la parroquia" iiinirament tarda,. "Samarang".
"Su ;ni gua pelea", en espanyol
ORAN TEATRE COMTAL
Continua 345 tarda: "DI obten de la parroquia" "S'amuralle". "Su última pele.a.", en espanyol. Noticiad

1

150 vestits 110115 de la casa Carol and
M a rY, lt decoracions novas de Balite,
/Mis I Boye, Ballables de Roberto. Girls,
Jazz, planos
Es despatxa a Mis els centres de /0ealtiats

de vegetals, associals en forma harmònica, i, a Inés tònic, degut
a la teobromina, el PHOSCAO tren el seu poder nutriliu
primer ordre deis hidrats de carban, albúminas i matarles albuminoides que conté. L'esmentada composició fa que el PHO8CAO
sigui un aliment que per ell tot sol basti ala amplitud per a
les necessitats fisiològiques de l'organisme. Té un sabor mal t
agradable i no causa mai fastig, a pesar d'un ús prolongat.
El sen regim és aconsellit igual als sans que als malalts, als
convalescents, als anèrnics, als ancians, a les dones embarassades i a les mares joyas

4 tarda 1 0'30 n11: "La consentida" 10/11cament tarda). "Almas encontradas". co
espanyol. -Soy un vagabundo", Al Jolson

Rambla del Catire, 36 Telf.
Revista Paramount I DIbulatte,
LA SENDA DEL DIAMANTE, Per
tics Bell.
I

Essent un aliment compost amb els elements nutritius naturals

Cranlques
CATALUNYA
4 tarda 1 In nit: "La gran jugada". Lo.
reta Young. -La mascara del otro",
Ronald Colrnan

I 11 SUPEREXTRA MERAVELLES
AMERV NES
mal visteis a Espanya
n IMMOIMI.nnn•

Un aliment que nodreix.„

CAPITOL
4 larda 1 to nit: "Ana la del
dor", :darle Dresier 1 Wal/aceremolcaBeery.

EXCEL

HIPOLIT LAZAR°
Matilde Vazquez

EL REI FA TREBALLS
país andorrà. Arnb aquest motin.
els esquiadors ca tala ns s'han
FORÇATS
traslladat en massa a la propera d'Alfons Borne u mostea des [matra Sunyer.

L'equip d'Espanya venci el
de França per dos a cap

SP

TEATRE NOU
TEATRE ROMEA

Catalana d'Esquís, diumenge s e GRAN TEATRE ESPANYOL
celebraren al Port d'Envalira, les
Companyia de JOSEP 6ANTPERE
primeras curses de ba ixada i
Avui, dumarls, no, a les cleu:
slalom que s'han celebra/ en

Hoquel

vr.77. „n'Ami?

Sr

Primer motor

curses oficia Is de la Federació

1. Equip del Centre Excursionista de Catalunya , format
per E. Multar. C. Bertrand i Lluis
Rigat.
2. Equip del Club Atol Núria
(L. Ibars, L. Llibre i J. Boix).
3. Equip del C. A. Nihil'
'(R. Monneusse, M. Argueta i
R. Wittmann'i.
4. Equip del C. E. Catalunya
1(Carandini, E. Bofill i J. Roquer).
,n 5. Equip del C. E. Catalunya
;(0. Canals, X. Vilaró i J. Monjo).
Fins a onza equipa classificats.
El rnillor temps individual ha
estat el de Lluis Rigat, eta š minuts j 8 segons, seguit a un segon per E. Bofill.

d'abril de 1934.

ESPECTACLES

Completant el programa de

República, omplint els hotels i
fondas de tots els pobles andorrana.
Heus Fiel Pis resultats tècnics:

Dimarts, 17

Xile. — "La fiesta de Allekey”, "Muta
de Centauro" 1 "Notases en venta".
"1.1 gloriosa".
Barcelona. — Tarda: "El pan comido en
min0"• nit, eetrena ne -Por tierras
hidaigos"
.
Cerdo. — Tarda: "La camisa de la Pool- Apolo. — Varietats 1 Mercedes FIN.
/cid(o/t."; 1111: "Las pepenas".
Ba-Ta-Clan. — Varietats. Roslla Valles 5
Espanyet. — "El rol La uenms forota".
Lita Ragua
Nou. — Tarde 5 nit: Grans fest galo or- Pompeya. — Inau guracha de la temporada
eannzais par l'Assoriarid d'Enntresarls
primivera. Grans atracelons
Se vaialunya.
Edén Concert, — Varletat 1 Pllar Alraydo
"Dona Franclsinilta".
Novetats. —
Moultn Rouge. — 50 artIsteS. 50 , normeOlympia, — Cure Eqüestre.
n s 1 Angellta MartIn.
Poltorama. —.Tarda: "Aqul esta nst Mu- Stambul. — Ethel Alderson,
l er; nit: "El ex..."
Roma.. — Tarda I ritt: "EI divino impaciente".

CINEMES

..141111201,11111011e1067J21
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les

DIVERSOS

quals interessi la publicació irs.-

Maisbee
nDe4
T
ii u Ce.a,
i 7 °muestra excentrica

mediata de les notes que ens en-

salo Dore tür,nla Boyal), — 10 Crazy
viar' que els originals han de diaroma. — -E1 rey de los fósforos". "Fra
Boya
Piavolo" 1 -11Spleme usted".
Triana. — Time café fiamene, dirigit per
rigir-se tots a la Redacció, Corto
Pop e liudado.
América. — "Guerra en el cuartel", -El
hacha Justiciera" 1 -El ordenanza". en Casa Llibre. — A y o! I cada dia. The danCatalanes, 939, z.er pis, abans
espanyol.
Hotel
RIta, — Avul 1 cada ala, The dan•
de les nou del vespr y . Els que
Arenes. — "La tierra de las discordias'',
sant.
"Barmid" 1 -Boliche-.
ens arribin mis tard d'aquesta
Avinguda. — “Norhes en venia", .La horMalla blanca" 1 -Hombre de netos" .U111cament larda),
hora o vagin adreçats a la irngqroeloca -'vuelan mls canciones", -1.a
premta
locura del dólar", -La casa es seria",
POLICLINICA FARRE PIJOAN
en fan/suyo'. i Mil marcos por una noche".
Bohemia. — -Net,he de San Juan" 1 -Cho2mb t a d v, CanXletel7 11! U
NO1111111111.fflitgatigbilegd
fer con faldas", en espanyol.
Broadway. — -La gran duquesa". "El
hombre del antifaz blanco" 1 -S. 0. S.
Iceberg".
Capital. — "Ana /a de) remolcador".
Catalunya. — -La mascara del otro".
Collseurn. — "Sobrenatural" i -El hijo
improvisado".
Comtal. — "El chico (te la parroquia",
"Saniarang" 1 "Su tRInna pelea".
Comädia — -Odio", "Amanie improvisado" i "SInfonla sublerränea", en aspaLa
nytal,
Colom. — "Adiós a las armas", 'Iturnad.
dad " I "da
Vi azarosa".
s'origina
en el
Diorama. — -Espias chi acción", "Nlitcha•
chas de UldrOrme" I -son ei 11,11; de

VIES URINARIES

Maial

' e "' i "

r ' "al'

•

Otro".
Ese'''. —

Monumental. — en el Cairo", "l'n
d/aparo al amanecer" 1 "Barrio chino",
en espanyol.
Mirla. — "El entro de hl Parrinnla"
cament tardal. "Sanutrang" 1 "Su Vi1l
ma pelea".
Niel& — "alegre
la vista", "El expre.
so fantasma" 1 "Parla Solell".
Parla — « Por el mar viene la Ilusión"
EI Pode r Y la gloria",

nosira vellesa
nostre

ESTÓMAC

"Central park" (eanicament tar.

Metropel. — "Carlemagne".

TEATRES

Tele. 17441

Actualitats. — Reportatges d'actualltat.

g

a 1s. DIU SEXTET TOLDMR

BARCELONA

MUSIC-HALLS

LINA D'ACOSTA

10

Rambla dele Estudia. 8

TEATRES

Famlna. —"Doila Franclaquila".
Fragoll. — "Se necesita in rival". "Farsa contra farsa" I "Mi debtfidad".
Goya. — "El testamento del doctor Ma•
/upe". "El cale de la marina", en eaprneettent de l'Empino da Parla I prota•
tala. "110y onunca" 1 -La casa eS seironista de la pellicula LA DAME DE CHEZ
ria".
MAXIM'S, ainb ela sena ['d'Hala d'art mo• Inam Cinema. — "El balle" I "Ena avenaeompanyana a dos planos pels
tura amorosa".
concediste' Barban I White, de l'Opera
Iris Mark, — "Vuelan mis canelones" 1
ile Budapest
"EI testamento del doctor Malnise".
Kursaal. — "La rousenlida" (Anieament
EXCELSIOR lar Dancing
larda). "Almas encontradas" I -Soy UN
(Als l'ataos del Muslc-ball)
sagabundo".
EL SALO DE MODA
Majealta — "La novela de una noche",
De 7 a 9. aperllif, I d'II a 4 de la ma"Pos buenos camaradas" I -Su primer
tinada, gran cabaret a la plata
amor".
'electas M'accione - 2 °ecuestres,
— "Catalina de Ansia", "Noches
MUNO° Jala - 011 a (danzones I tangos) Mundial.
en venta" 1 -Nochebuena".
Marina. — "Las dos Ime rfanlias". "9191".
"Tentación" I i• Por un estornudo".

D•

Gran confort modern - Penalti comdca
des de 1250 pessetes. - Habitacions
den de 5 t'asaetea. - Coberts a 5 ptas.

Apolle..— Tarda, -Toreros d'hIvorn", oil:

Avul, esdeveniment n'atole. Grandios axil
de la famosa vedette mexicana

Cada Ola gran »Kit deis
10 CRAZY BOYE
que temen en els TU 1 •011110A BE

CENTRIC NOTE!.

Programes d'avui

MUSIC-HALL INTERNACIONAL
dai. "La gran duquesa Alejandra" I
-Barrio chino". en espanyol.
(Rambla del Centre, 34)
Ex pender. — "Amor, honor y cantrindu•
Novia empana Tarda, 430. I to'un nit.
14S" d'une:unen( %Mar. -Lna olda" I
VARIETATS SELECTES
-31eicalia en azul".
20 ARTISTES INTERNACIONALS, 20
Fantaslo. — -Se ha fugado un preso".

GRANJA ROYAL

J. GRAU

SASTRE
PETRITXOL, 12 - Telèfon 13627

Les dlg estIons dolentes reduelxen tu nostra capacitat de nutricha 1 donen /loc a fermentacions Intestinals que Intoxiquen
el nostre s/n/anuente. D'aqui ve que tinguen els anys que tenen les tontees
Idos dlgestives 1 que qul posseelx1 un cstdmac sä 1 fort retal-dl la
seva vellesa.
SI reiste sotreta de l'estOmac, si les seves dlgestiuns sita pesacies 1 dolorsises, si té mal gust a la boca, arslentur, acules:1,
eructes agres o alga altre trastorn digestlu, al tot que el seu
estionac slgui Jora 1 foil, prengul després de cada apat una

taca de la

CURA vegeral n 2 13

de l'AMT

umori

el reme/ natura/ 1 sä que normalitza el funcionament de lestedriac asse g urant des de e/
primer din, una dl gestió perfecta aense dolor.
sana assImilació natural 5 una nutrid(' vivificadora que dona novas torces a Forganisme,
relovenint-lo.
ESTIC 5112 I 5.81 grades a La, CURA Número 13 DEI, ABATE IIAMON, dial Es. Josep
Salas, de Bulalanee tEurdobal,
carrer Azulun ríela molts malalts curats amb
aquest sencill traCtaMent vegetal.
/era, 1.

Es ven a Ptes B'35 la calla per a 90 bao,
a p eltgros. 9, Madrid. Ronda de
la Unlversi
dad, e. Barcelona l a totes les Parmiteles

