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Ha fracassat totalnient la vaga

Diumenga es va cloure l'assemblea d'Acció Catalana

discursos dels sellytyrs
L'explotació de la infäncia general acordada per la F. A.1. Importants
Hurtado 1 Nicolau d'Olwer
1 la C. N. T. a Catalune,-a

palien el flagell de l'extremisme estéril i poca-solta, aci es treballava paciticament. Es compran que aquesta
situació rieg,uitegés els qui tan dacil
havien trobat la ciutat en al:ras apoques, i que 13 seca impaciancia e,
convertis en frenesí en veure que el
roa ancas en altres Roes no es propaLES DETENCIONS
ga y a a Barcelona. Com a arltim reArran deis successos ocorre,;uts das- Isla del Triomf, cantonada a l'Avinguir
curs aesesperat s'hass entpescat cx- /imante
davant de la Redacci5 de "La dlcaria.
En total foren detinguts durara el diplotar uns quants centenars d rano- Soli" l'element anarquista acorda deAl dispensad del roble Nou fou as- lluns mas d'una cinquanta individua, bota
unta criaturas presentant-les com a clarar la vaga general. Les antoritata. sistit Manuel Pares i Serrat d'una heriper 'lavar practicar coaccions a dicictimes de la fam. As el trua del- assabentades dal propòsit, prengueaan da al iront i diverses gonausions. Les hi ells
verses barriadas de la ciutat. Fassaren
captaires proiesaionals que Boguen precauciona', establint un sers ei de vigi- rroduiren uns subjectefs giran se dallas, als calabossos de :a Comissaria General
criaturas i cls donen un aspecte
lancia per tal de prevenir u d'evitar les a treballar. Al diles de Vila i Vila d'Ordre Públic.
per excitar la ccmpassió del coaccions. Tot i aixa san practicaren foren coaccionats els carros que anatranseunt. .ara s'ha solgut fer aquest
com a conseqüencia d'aguaste, pararen ven al port. Un grup de caguistea, .a EL QUE VA DIR EL SR , SELVES
cornete repugnant a l'eng,rös; i no t3s bon nombre de fabriques i tallers. Al Sant Martí, anicnaai cl xofer dcl cuma,
A la tarda el conseller de Governala pietat l que els interessava excitar, migdia l'atur era general a Elioapitalet. de "El Siglo" amb qua cremarien ei
sind l'odi l'instint venjatiu. Els A Can Tunis, al Poble Nou, a Sant cotxe si el tornasen a .veure transitar ció explica als periodistas l'abast de
l'atur.
Digné que no' havia estar total
autora de la pensada no tenien cap Martí i a Sants es treballa, pera man- per la barriada.
escramo! a sotmetre aquestes pobres caren obrera. A la tarda l'atur va
Al passeig de Falta i Puig la policia ni molt menys , ja que a molts centres
criaturas a !es molésties d'un viatge tensiíicar-se a conseqiiéncia de les co- va sorprendre un grup fan CO1CC:OilS. importants s'havia treballat normaltnent.
fet en condicions detestables. I el bo acciona que es practicaven. Pararen 13 E1S indili11/3 'Z'te el formara pi:Inri-1i Digné que el gavera de la República
havia prohibit que sortissin més nois de
del cas és que per a alliberar-les deis
Saragossa i que aquí el Govern s'enhorror.= d'una vaga general pertinac,
zarregaria dels nota, El que no paila
en tenir-les an i pretenien obaequiartolerar-se
era que un acre humanitari
les ami) una altra vaga general. No
es convertis en un pretext per pertorbar:
alta vist una insensatesa tan monsAl vespre ala digué que en la reunia
truosa.
del Consell de la Generalitat s'haa:a
A la ciutat de Sarag o ssa totes les
acordat
que la Protecció a la Infancia
entitats han protestat de l'exode ines les canea deis nois.
fantil. organitzat amb evidents fins
Digué que slavien practicat coaccions
politiza i revolucionaris. Tenen tota
a la tarda i que s'havia intentat fer pala rara: cap ciutat no pot suportar
rar els obrera de les fabriques del gas
amb resignaciar una injária a la
i els dels transporta urbana.
seca generositat i als seus senti- I
Afear que hacia parlat per t eli fon amb
ments més delicats. Pera si trobem
el ministre de la Governaciú a propasa Un aspecte del dinar que va cloure els actas de 1'Assernblei"d'Acci6
justas aquestes protestes i legitima la
de
si seria convenient que vinguessin o
Catalana
noble indignad ó deis saragossans, no
no mes nois i que li haca dit que baens saben' explicar com el governaria de consultar-ho a la Generalitat.
LA SESSIO FINAL DE L'ASSEM- mingo, cedí la paraula al conseller
dor civil i el ministre de Governació
Explica que a la "Campsa"
de Finances de la Generalitat i memhan pogut tolerar un espectacle que
BLEA D'ACCIÓ CATALANA
aconseguit que no s'efectués la distribubre del Consell Executiu d'.A. C. R.,
avergonyeix aquella ciutadans. Res
ció de gasolina . pena que davant la indi
a un quart d'onze en pon! senyor Martí Esteva,' per tal que P ro
Diumenge,
tan fàcil com evitar que aquella cen-cadsquehitnl del mati, a. la sala dictes del Eo-cedíalecturadleponautenars de criaturas sortissin de Saratar-se'n. n'hi hagué. El mateix digué que ment Autonomista • Catala plena ,de ciad.
gossa encaixonades en camionetas,
Junta amb les fabriques del gas, per les gom a gom. prossegui .l'Assemblea
..•
utilitzades corn a fulminant per a deiquals tenia disposats ja els equipa ne- general d'A. C. R.
LA COL.LABORACIÓ. Oí- _C. J.:.
xar darrera seo un rastra sentimental
caparas.
'
a
la'
debato
A
hi
de
participar
en
que
arribaren
diumenge
perillas. Totes les víctimas, tots els Uns quants dels nene dels vaguistes de Saragossa
A la resta de Catalunya digné que s'hi anunciats hi acudiren- les mateixes AL GOVERN DE LA ÖENIIRAdesordres que sobrevinguin a causa
a Bar celona
LITAT
notava agitació. Que a Manresa haviaa representacions del dia anterior.
daquesta maniobra repercutiran en la
parat els palees u els obrera de les faMartí Estere comenci posant de
Ocuparen la Mesa el President,
consciència del ministre i del gover- Téxtii Lloret, la.de vídua de RafelNalls, fugir; un d'ella, perea s'amaga en una briques. (inc circulava el rumor que
nador que han permès aquesta caval- la de ganares de punt del carrer de la cantonada disparant contra la, policia. a Badalana es parara. Aquest rutilar, Pere Domingo; vice-presidents, Mi- maniiest que les orientadons asseque] Abat, de Terrassa, u Josep Co- nyalades pel partit d'Acció ,Catalana
Diputació i la fabrica de material clec- Aquesta ii contestà. Fou perseguit i &- penó, no iou confirmat.
cada denigtant.
Barcelona els agraeix que Ii hagin tric del carrer de Rocatort. A la Bar. tinta en un portal.
A la tarda l'atur va continuar, si fa I n'e.' t Sorribes' de Lleida;. secreta,ri!!, Republicana CZ1 ei seu darrer Consell
r Manen Catalit general, pr tal de len viable el suAl carrer de Sant Joan de Malta to- no . fa, en el mateix estat que
donat ocasió de demostrar una altra celinda pararen les manufactures remati.
del districte VI, u Armand port al Govern de Catalunya han
Republicà
Es continua treballant a les fabriques Josepa
Servitge,
vegada 13 leva generositat proverbial. unidas Jacint Jiménez, Vidua de Vicaria ren coaccionats els obrera de la Compaperra no ele pot excusar d'una impre- Giner, Pagas i Pagas, Vidal_i Serra i nyia del Nord; a Horta i a les barriadas que nu pararen durant el mati, i vagaren Obiols. d'Acció Catalana de Saba- estas complertes amb tota exactitud.
de cases baratea també, perra la força les que van comencar a fer-ho a prime- dell. Pren&Meren, també, lloc a la Assenyala els principal; antecedent;
.
visió incomprensible que ens ha posat Piquer i Roma.
a dos dits de fets massa lamentables.
Al port pararen al mati els obrers pUblica els ida fugit. :V la carretera ra hora. Es practicaren, tarnbé, ruar- PreSicincia els metalices del Consel! a tenir en compte en els momento
Afortunadament, la policia catalana del moll del carbó. A la tarda els se- d'Horta i a la de-la Bordeta es creuaren cions, foren detinguts alguna Coaccio- Executiu d'A. C. R. senyors L. Nico- que es va produir la coalició i que
els coaccionadors. nadors,
lau d'Oliver, Amadeu Hurtado, Marti l'originaren, ja que Ilavors s'haviart
ira pogut neutralitzar ripidament els cundaren alguna altres, un 25 per roo treta entre la policia i
A darrera hc,ra de la tarda escata - Esteve, David Ferrer. Claudi Ametlla. produit coses particularment gruta
perilla congriats per la incapacitat deis dels tallara de la Junta d'Obres del No va haver-hi cap ferit.
tot
A
l'Hospitalet
no
es
pan,
i
que
reut cinc petards a la banda del darrera Pire Lloret, Ramon Peypóch i Ferran no sois en la vida politica de Catad'aquelles dues altes autoritats de la Prart. A tots els altres molla es treballa
República. La vaga general ha ira- normalment. No es produircn inciden;,. s'In presentareis grupa volent irr parar de la Central Eléctrica je l'Hospitalet. Cuito: hi havia, abrí mateix. ei senyor lunya, sino tanibé, l d'una manera
els obrers. Els 'obrero de la "Campsa" A la bagrera uns desconeguts dispara- Albert- Bastades, del Comité Consul- més remareable, en la vida general
Madrid. S. — Aquesta tarda casaat grades a la taita d'ambient que
RESIJM DELS INCIDENTS
riel drixasit de Cornellä, que són uns ren cantra uns agenrs que escorcolla- tar del,Partit i president de l'Assem- de la República.
s'Ira reunit la Comissió mixta de ha trobat en els elements obrers i a
trenta, pararen.
Al
Pahle
Nota
davant
de
"L'Alianven alguna grups, i els dits agcnts con- blea anterior.
Iraspäs de serveis de Catalunya , l'energia i encert amb qui la policia
Obert l'acta, el president, Pare Do(Continua a la pág. 12)
Al passeig del Triomf, cantonada al testaren a l'agressió. Foren detinguts
sota la presidencia del senyor ha esbullat en e:s primera moments ca”, un grup intenta ter recular un tramu,
grog
va
bolear
dos
Ti1111- carrer de Llull ,
caturze individua. A. la carretera del
Puig d'Asprer. S'ha ocupa! de la la plataforma de l'anarquisme revo- via, l'apedrega ¡ trenca els vidres.
carros,
carregats
de
carbó.
port els carrabiners cridaren l'alto a un
bi en fou apedrcgat un altre a la Ramvaloració - deis serveis d'aviació lucionara-La vaga ha iracassat, i
anta que els va inspirar sospites, i yecivil. sense acabar el lenta, que fracassat el truc sentimental de les
De la consulta als joves
:cm que no es deturava, dispararen luna
pobres criaturas tretas de casa pelo
continuaran estudian!. La Coestat jutjats armes. L'auto va desaparaixer. En pasdesaprensius organitzadors d'aquesta
missió mixta celebrara reunions romeria de la innocencia, d'aquesta Els atracadors de la casa Andreu han
sar per la plaça de Sant Agustí, des
diäries durant tota la setniana.
d'un terrat, foren disparats treta contra
mobilitzacia iniantil destinada a esdos guardias.
pecular amb la pietat de la gent senA les nou del vespre el senyor Selzilla. Barcelona es la un goig désser
vas es traslladà a la Comissaria General
Tres vaixells de l'esquadra acollidora. i tractant-ve d'una hostes
d'Ordre
Púhulic, amb l'objecte d'organitcan/ aquestes criaturas, que no han
zar els serveis de vigilancia que s'havien
C01115 cap mal i rnereixen totes !es
japonesa visitaran
d'efectuar durant tota la nit.
amorosas atencions, encara en té Inés
de goig. No és pas aixd que ens lol;
Barcelona
El dia 28 de mara fati atracat en gatsa. Andreu, va ncgar que hagnes UNA REUNIÓ D'ORGANITZAal contrari, voldriem que el aecord una farmacia del Poble Nou el cobra- aviaat els atracadora.
CIONS OBRERES
31 adiad, 8. — El ministre del d'aquesta estada illuminés tota la
Es digué que dilluns a la matinada es
María Garcia va dir que no sabia
dor de la casa Andreu. Un grup de
L'acolliment que ha obtingut la iniciaJapó ha visitat a y ui cl senyor seca vila d'homes amb la resplandor desconeguts, aumpoat de sis indivi- res sobre l'atracament.
reuniren els representants dels obrera.
tiva de convocar els joves de Catahmya
Rocha per tal de parlar-li del d'una dies venturosos i inoblidables.
Joah Eerter' i Fabregat va dir que Sembla que es proposa fer una vaga parobaren unes cinc mil pcssetes.
li
per
a unes converses que siguin concialge que realitzaran tres uni- Peris no san els seas laaa a s protectors Un cop rcalitzat el robatori eis atra- les declaracions Ii fiaren arrelicarles a ciiiza de 24 bares. La proposició sau
tinuada', de les "consultes" que han apalats de l'esquisdra japonesa. a els que els l'havied de proporcio- cadora imanen. En aquest fet In va la lacea, i que no baria du la veritat. reiusada pela rnilitants de la F. A. I.,
regnt a les columnas del nostre
les ordres d'un vice-almirall, a nar. I aixe és el que la tres repug- intervenir el famós auto fantasma, al Tot i això, a conserrilencia de les sa- la .qual féu prevaler el seu criteri refesupera — per dir-ho u:lb frase ritual —
nant l'estratagema d'una homes que qua' bou trobat ett una quadra dcl y as declaracions, que no cren veridi- rent a qua en durés 48. Es redacta el
Barcelona, els dies 15. S6 ¡ 17.
les
esperances mis aialagadores. Contimica, al cap d'uns quants dies la poli- consegüent manifest declarant la vaga,
El ministre de Marina es pro- no han vacillat a engrasar-los a perilla Poble Nou al cap d'una quants nuanent es reben respostes i suggestions.
Estaven processata per aquest mo- cia 5 a trabar l'auto iantasma. El perra aleshores algunas de les represenEs evident que existeix una capa d'opiposa acudir el clia • 15- a Barce- molt pitjors.
tiU Joan Ferrer i Fabre g at, hab! i dia 28 de mara va trehallar conduint tacions que hi assistiren no s'In avinnió que malda per obrir-se pas . i incorlo na, on obsequiara amb un ballJosep Marino. Emili Rocamora, Ale- un camió, amis el qual aria a cercar guaral].
porar-se a la vida pública. La tasca
quet el ministre del jalad
En un cinema del carrer de MuntaDEMA
marbre. per compte d'un
xandre
González,'
Alexandre
Gómez,
una
peca
de
d'aquestes converses no ha hissen aura
elnlitat • deis vaixells de guerra
nya també s'intenta la celebració d'uque
facilitar aquesta naixença iruitosa,
Benvingut
Gonzalez,
alada
Carda,
burgés".
di l'esmentat pata; el ministre
na
reunió
clandestina.
En
anar-hi
la
la publica- lacre Jiménez, Manuel Arrate i MaContinuarà
Pere Jiménez explica que venia
indispensable per a Catalunb.
al
Pipones obsequiar:u:1mb un altre
policia
els
indicidus
que
hi
hacia
que
li
eis
diners
Notnés
trobcm a faltar una cosa. Seció del reportatge de d'a Cedran. El fiscal demanava per llibres adates; que
banquet e) ministre de Marinn
ria interessant que l'element femeni que
trobaren els havia estalviat, i que cinema fugiren.
als cinc primera la pena de vuit any
la
nit
es
P
ractica
un
2CPlanes
Durant
tota
i les autoritats de Catalunya.
Josep Maria
puja, i annb una mentalitat, segons semde presó, i per als restants, quatre rolla Rogar una barraca a la plaça de
tiu servei de vigilancia encaminat a vifinalment, el vice-alinirall
bla, mis personal Que les promocions'andos :tiesos d'arrest, Les defensas les Glóries Catalanes.
gilar els barris extrems de la ciutat.
teriors, es decidis a sortir del seu
l'esquadra donara un altre ban- L'ORGANITZACIÓ demanaren l'absolucid. •
de
carrec,
ultra
'exEas testimonis
Circulaven,
per
rota
la
ciutat
i
pela
barment individual i procurés afegir-se a:
insignia.
quPt en el
La vista de la causa Na començar plicar la forma cont 'ton realitzat ris extrems, autos amb agents. A la
corrent pol:tic de la nostra terca. Es disEl ministre de Marina ha dit DE L'ANARQUISME dilluns. A l'hora assenyalada, que l'atracament d'una manera gairebé matinada, especialnent, es vigila perqua
cutible
si la dona d'abans, tancada a casa
que es- curiós que els esrueutats
aren les den, es constitui el tribunal, igual, dignaren unanimement que no els serveis d'autobusos i els altres transLa senyoreta Margarida Ortega- seca, quan no estava exclusivament !huvaixells porten arbres japonesos A CATALUNYA I A cl qual era presidit pel senyor Ro- reconeixien , g is processats com els ports urbana no iossin coaccionats, per
reina
de
la
fasta
Polanca,
nda a la gran tasca de len goig i a
que seran plantats al carrer de
driguez Cuevas. Deiensaven els pro- autora del fea D'entre ella Eagent tal d'obligar els obrera del ram a ter
l'art de plaure. era convenient o no Que
ESPANYA
cessats els Iletrats senyors Despujol, de policia senyor Quintela fou
T o qui, de Barcelona.
intervingués clima la cosa pública. Semivaga.
aamblancat i De Entibo. El primer que va dir que reconeixia els proéesA darreres horas del vespre es prebla que no. Pera la dona actual, particidebutava, i se li coneixia. De relator sats coto els individua que estacan re- sentaren comissions a les impremtes
pant a les 11Mtes - per la vida cont més
actuara el senyor Moreno, que va pa_ fuljas a la plaça dejes Girarles Cata- dala diaria demanant als obrera que seva, mes, és evident que ha d'interessarlanes.
Per
aquest
monta
deigir l'apuntament.
se per sortir de totes les situacions d'incundessin ¡'atur.
Els testimonis aportats per les de- :caten de publicar-se "El Día Grafico",
ferioritat que una posiciö mig de priviActa seguir comeneä l'interrogatori
fenses declararen, naturalment, a falegi mig d'esclacatge feia tolerable i addeis processats pel fiscal. El primer vor deis processats. El fiscal, desartés "L'Opinió", LA PUBLICITAT i "Relinc
imperceptible, neró que n•• ,,,i da can
novación".
de fer-ho fou Alexandre Gómez, (a)
de les declaracions, elevä a definitives
al damunt d'aquest sexe amb la cruesa
Dilluns a la matinada fou detingut
el "Nanol. V a . neaar que In hagués
as conclusions. El president, Josep Fuente, Manierco, juntament amb
y
les
sa
i
la
violincia d'una humiliacia consttnt
explica
els
maltractes
de
mes para i
aleahores, va suspendre la sessió fina un altre individu anomenat Herrero, ami
la come instruir-se si no col'aarrequé el ¡eran objecte a la Comissaria.
al dimarts.
el qual tenien un dipissit, d'armes i exgar-se de deanes sense conè i xer-ne la
Emili Rocarnora. que es una mica
Ahir a les den es reprengué la visal Prat de LInbregat. Aquest
campensacia In drets, i conva als amsord, no entenia el que li pregunta- Aa de la cama. El fiscal basa la seva plosius
exbienta que la dona — la sonseració sito
dipòsit fau descobert arran d'unes
ven. Va entendre. derb, la pregunta aausacia basant-se en les declaracions
Marina
l'any
passat.
al Club
l aj a — els instrucisi d'alba que ha desque li fin el fiscal a propòsit de les de Farree . a propòsit , de l'auto fan- plosions
núreclamat
pel
Jutjat
ten l'aportació de la feminitat eman.
Fuentes estava
pessetes
.que
foren-trobades
a
125
taérna.
cipada (no ens alarmen, d'aquest mor
mero 16.
sobre, i digué que les hada estalviadefensora
basaren
les
seves
deexacta, per ba que sovint emprat sense
Els
des venent Inris ,a
t, . El dia d'ahir
salta) al nula social i politic dels nostres
fensas en el s. mala tractes.de Mida.
dies.
Sabi alarillcr va negar que ha.gné; FI senyre Samblancat féit una mica
Conthuui com dilluns, per be que laEins ara, com a sistema provisora els
planejat amb cl seu aerma I . atraca- de novella i de literatura a base de lar tenia tendancia a minvar,
partits han installat "secciona fenneni-les
cinc
de)
mati,
d'acord
amb
les
aquesta
darrera
ment del cobrador de la casa Andreu, la pistola i la ploma,
•A
nes"; és alguna cosa, pera, ne cal (ui que hagués assiatit a cap reunía mis perillosa que co Valtra. El se- ordres circuladas per les autoritats, es
sen massa illusuiunns. L'acció eficaa de la
al carrer de Santjerpni.•
nyor de Etnilio abunda en els matar- multa un servei extraordinari de vigidona a la política es tana. integrant-se,
Albert Lima va d'ir que coneixia seis argumento al labt pel senyor lancia, mitjançant els cotxes que foren
passa atoen. al corrent mul le d'una
Cotut
requiaats
la
nit
abano.
Els
mitos
recorSamblancat. El 'fiscal va rectificar
Marino de vi sta. - • •
manera directa, definitiva i sense turegueren tota la població i les barriadas
Josep Murillo digné que no havia breumem.
del
Conpresident
Fabra,
Pompeu
telas.
extremes. Una hora abans, o sigui a
parlat mai anil y Gonzalez de-ris ante " El 'tribunal dica sentencia eondetrisistori dele Jaca Fiarais
Ens plauria molt qtre a les converses
de la !patinada, el conseller
es referis al cobradar de la casa An- nant a sia anys. deu nietos i. dia les onatre
el
comissari
genevinents ea hi manques la collaberació acamh
,
a
Governaci
Gómez.
Emili
nie
dreu. Tumbé tenia diners estalviats; de pres a() Alexander
(J'egi's, a la terrera pagina, la in- tiva de les promocions darreres de la
ral i el coronel de la Guardia civil, va
unes oso pessetes, fent dibujaos der. o- Roca/tiara, Sa l ir i Josep Marillo.
formada de la festa dels loes dona catalana, com un camarada més,
a recurren Ins barriales extreme.
ratius destinats als convents de mon- hert lima i Joan Ferrer. A- 13cnvin- sortir
tal
de
deixar
muntat
el
i de la inououracid del i recen- una nava torta constructiva de
per
de la ciutat,
ees o als establiments que es aedi- rut Gonzalez, Mafia Garcia. Pare servei
manument a Narria 011er ¡ la Pla- la nostra *tia.
sortida dels primera autobusos
Jiménez, atarme! Amate i Madi' Cequen a la confecció de quimonoa.
Ratonad LLATES
ca ala 'Primaria de B. C. Aribau.)
—Per que la volien fer la vaga general?
i tramvies. (Seguels a la pago 3, cal. 4)
Benvingut Gonzalez, ex-xofer de la dran els va absoldre.
—Perqut els nena de Saragossa no notessin el canvi.
4

Ahir deixaren de pub1icar-5e quatre
diaris a Barcelona; tots els altres
sortiren normalment. Un dcls quatre
que llagué de suspendre radica:, és
el nostre. Els lectora saben sobrararnent per qua. No hern d'allargar
l'explicació d'aqucsta suapensia absurda i irritant per no augmentar
mas la coniusiö dele qui en primer
terma han estat les vi:times d'una
temptativa grotesca de vaga general.
Els qui abansd-d'ahir eran sorpreaos amb una ordre capriciosa d'aaandanar el trabar' són els prinaers
a reconéixer la indignitat de qua
han estat objecte. No volent, donas,
:asistir en aquast aspecte per no
fer mis inauportable el ridiail que,
ajustament, ha caigut damunt uns
obrera, dignes d'una altra consideració per part deis qui es proclamen
companys seas i deienaors dels seas
interessos.
En restablir la ncstra comunicada,
atiotidiana deviem aquestes paraules
d'excusa als qui ens distingeixen ama
:a seca ass:durtat. Nosaltres mes que
n:ngú lamentetn un contratemps que
ea estaca en les nostres mans d'evitar; hem de dir, pera, que si d'una
tanda el deploren', d'una altra ens
aroporciona una aatisiaccia que estem
cena que compartiran tots els qui
in'eológicament es traben a vora nostre. Es volia provocar una vaga general amb iinalitats purament pertorbadores. La temptativa ha fracassat
totaiment, i cl més signiiicatiu en:ara és que Eorcanitzacia anarquista revolucionaria, que durant anys ha
dorninat d'una manera tiránica els
obrera de Barcelona, dilluns no tema
gent per a circular l'ordre de vaga
a tots el; diaris de la cimas, ni
autoritat per a imposar-la. La publicaciä de tots els diaria barcelonins.
excepte quatre nomes. posa al descobert la situació precaria d'una organització que s'arruina per moments.
El motiu que s'invocava per a decarar la vaga n'es una ultra prova
ben eloquent. A Saragossa fa mis
de cinc setmanes que dura el confacte
que pertorba la ciutat 1 ha costat unes
guantes victimes; Valencia ha eatat
teatre de violencias per l'astil; a Barcelona, en canal, no ha estas alterada
ni un moment la normalitat; mentre
:es altres dues capitals més pròximes

Els esforços deis anarquistes no aconsegulren alterar la vida normal de Catalunya

£1 traspàs de serveis
a la Generalitat

Eis Jocs' Florals

Sis condemnats a sis anys i deu
mesos de presó 1 cinc absolts
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necessinia aquesta actuació per a
assolir el nostre alliberament nacional, organitzant la joventut, preparant-la per aprofitar totes les avin'atase, favorables al sets alliberamena i en cas d'ésser prou forra,
plantejar la l'alta en el terreny que
terina. Andreu Nin, coneixedor del calgui, !iris que s'llagi assolit totalrus i en possessió d'un km astil ca- ment Pexistancia de Catalunya corn
tala, abs
' emprès la dura tasca, de*. a nació independent.
pris d'haver reeixit en un altre important Ilibre rus. el "Crim i càstig.
de Dostiata. ki. Fora d'alguna escassa
EL CORREU D'AVUI
impropietat de llenguatge. i d'alguna
—niolt poemas — errada, que fóra in* Rocarnora ¡ Enrianeto &afano::
comprensible si rextensia de la novella no excuses a bastament alguna exposen conjuntament Ilurs obres , les
falla en la correcció de' les mores, guata ocupen les primeras sales de la
aquesta versió fa honor a Andreu Syra. Roeamora exhibeix unes pinturas
Nin i a les Edicions Proa, que han d'accentuada distinció, i Benigani un bon
amigan una segada Inés la cultura conjunt d'objectes hàbilment lacats.
catalana and) la incorporació d'una
Soler i Di//out també exposa ac*
de les obres maximes de la literatura tualment. • les galerita d'art Syra. Les
moderna.
leves obres, en nombre de 21, són totes
Rafel TASIS i MARCA d'una gran dignitat i concepció, única en
els nostres temps. No és d'estranyar
dones, que sigui objecte d'admiració per
moka intelligents la qual cosa em explica el merescut asta assolit.

Una novel'la liuden

Anna Karenina, de Tolstoi, en oatalä
Peden tenir les idees que vulgata
sobre el que ha d'ésser la noveHa
sobre la posició que ha d'adoptar el
nerdista. peral quan us trobeu davant d'un d'aquesta escasaos miradas
de la literatura universal que san les
novelles que us creen tot un pian
vivent i real, en el qual no es veu per
res rartifici del creadar i notnés adni :reu la humanitat absoluta deis peraonatges, la justesa de liminar.; la
naturalitat de lea converse., heu de
renunciar a cap partit pres i us cal
deixar de banda rota recepta sobre
esta novellesc o sobre compoaicia de
la trama. "Anna Karinina", cötn
"David Copperfield", ,de Dickens,
com el Quixot, de Cervantes, is un
d'aquests miracles insòlits de la :torda, Quan l'heu acabada teniu
sensaci6 que la vida segueix fluint,
sense mal estroncar-se, en les pagines del 'libre, i no se us acut pensar
Si l'obra era ben escrita o no, si el
llenguatge era poètic o realista: sabeu nomas que Anna Karanina era
una dona je carn i ossos, aixi com
tota els personatges que la volteo.
com el seu marit i com Vronski, cl
aeu amant, com Levin ¡ la seva mudar, com el trempat Oblonski i
seva soferta Dolly, com el criat que
menys intervingui en ¡acció o el senyor rural que només passi de Ilarg
„er una de les planes del Ilibre. i que
Iota aquella gent viuen llar existencia premia. independent de la volo tat de l'autor. Es tota aquella colla
de personatges, amb llar caracter
lars passions, els que accionen i par:en davant vostre: el noveHista no
asta Pes darrera la cortina tuovent
els fils de llora moviments, ala limitat a crear-los, i aleshores els ha
deixat en !libertar parque actuessin
de la manera que mis respongués a
llar esperit. A canvi d'aquesta indcpendancia absoluta, Tolstoi, pare deficat, ha recaptat dels seas personargas el dret a la mas completa neutralitat ¡ no ha Murar la sera simpatia
jr ningú. Tots els protagonistas san
assera humana, nï simpitics ni anta
capaços d'heroismes i de vi!eses, i reaccionen tal corn llur temperament els marca, i això a través
deis quatre volums d'una novella que
tn cap moment no es fa feimaga. Sorn
en Iluny, ara, dels humanitarismes
de "Resurrecció" o de l'exaltada, de
* La Sonata a Kreutzer". Els persoatatges d'"Anna Karénina" no cupe cimenten cap teoria de l'autor ni senten mai la temptació de fer grans
discursos. Si algun cop Levin, co la
aeva recerca obstinada del sentir de
la vida, que dana aquella ap ega tan
gran a motto capitota de la novella ,
s'entreté en la discussió o en la meditació d'idees sobre econornia rural
▪ sobre retribució i estirnul, sentiu
que aquellas converses i aquella dubtes saín necessaris per a la total crearla davant nostre del personatge importantíasim que. pardelament al
iracas absolut d'Anna, reix al capdavall, en un capítol proiundissim
significat i molt sobri de literatura,
a trobar en el sentiment de la pateenitat i en una religiositat inconcreta.
pera reconiortadora, ressincia oculta de la vida i de la felicitar.
No cal pas explicar l'anécdota. Es
i Toistoi ja ho deia: tea
plegar, una senyora que s'escapa amb
un militar i que després ea llança
sota el tren. Aquest tema hauria servir a natilts noveHistea per a plantar
er. robra uns personatges Ilagrimbsos
plens d'un tronat rontanticisme, o
per a fer brillants malabarismes en
la creació deis ambienta aristocrática
russos. I no obstant, en sota la novella no hi ha res d'aixa, Anna Karénina és una dona normal i el seu
enamorament no té cap caracter extraordinari. El seu marit no as tarnpoc, en cap moment. l'ésser ridícul
o repugnant que hom hauria imagiVronski. laman, ni és un éster
•
perfecta ni és el brètol seductor que
hom podria creare. I Lenin i els seus
dos germans: Kitty i Dolly, dones
assenyades que saben trobar la felicitat en la llar; Oblonski, Ironie de
hon humor i amic de la vida divertida, amb un gran cor i un cerval!
molt !leudar, tots els personatges de
la novella tenen el mateix aire de
normalitat. de rea:itat.
I no obstant, i aqueas és el mirarle del qual parlava al comenearnert,
aquesta obra no és cap capia de la
realitat ni ho podria ésser. Es una
novella, una construcció Mtellectual,
pera nomas un escriptor genial Por
assolir un resultar parell. Vegeu planes d'una bellesa tan auténtica coro
aquellas en les quals Levan sega junt
amb els jornalers, o d'una suggestió
tan viva com les que descriuen les
seres angoixes durant el Part de la
Llegiu les descripcions d'Anna
Karénina, de les seres vacillacions
del seu apassionament; les escenas en
le, quals l'amor irregular entre els
doa arrianas es fa Inés feble i mis
ple de reticancies cada dia. El sentintent crisolament que envaeix a
Anna, en constatar la desitualtat de
posició dels !tomes i les dones, davant del nión i la moral. Tot plegat
pagines d'una vida extraordinaria, que
acusen la /otea creadora de l'autor
de "Guerra i pau".
Una traducció directa i íntegra d'aquest llibre considerable, bi insto té
en compte les inexplicables mutilacioits que castiguen gairebé totes les
edicions franceses i espanyoles d' Anna Karénina", és una empresa que
honora l'escriptor que la mena a bon

RESTRENVIMENT
ce& desaparcix amb

ZAI?AfiATONA
ENOVE

On van
eis >ves?
Del Sr, Miguel Alaseoll (zg anys.
Empleas de banca).

Crec que es l'hora que la joventut
p. arli alar, exposant els seas sentiments envera la futura m'anudó que
la politica catalana ha de seguir. La
renaixença catalana, el ressorgiment
i retrobament nacional, no ha pogut
arribar al limit minim que li és necessari amb la concessió de l'autonomia. Aquesta per ella cola no diu res
a Catalunya. car no li deixa el marga
necessari per a treballar vera un retroliament nacional. La convivencia anula
Espanya ha fet sois que Catalunya
perdés bona part de les seves aletuts racials. sense, per altra banda.
guanyar-hi res. El notare problema
no és avui sols de sentimentalisme.
ni tampoc tan soIs geografic; és també essencialment económic. L'economia catalana i l'espanyola es contraposen i dificilment poden harmonitzar-se. La independència catalana,
corn a fita del ressorgirnent nacional
i com a t'Urja per a la solució
problemas v:tals del nostre poble, as
rúnica que la joventut pot esperar
i vera ella ha de dirigir les sa y as activitats. Socialment, i tingueu en
compte les circumstancies actuals.
aols una politica forta, una actuació
eminentment disciplinaria, pot sana
S'imposa una recti ficació dels principia liberals i dernocntics, no con]
a regressió a un absolutisme, sinó en
interés especialment de la classe
obrera. que necessita un govern fort
que vetlli pels seus drets, que imposi.
si cal, legislacions protectores de
l'obrer i que no el deixi enfront deis
patrona amb iguals drets que ells, car
en aquesta situació, com a mes febles, han de sucumbir. Tumbé cree

*
"La Literatura Valenciana - . —
Amb motiu de la fiada del Llibre. l'Arxiu Municipal de València ha edita( un
altea dein seus interessants camadas. Ens
rajaran a "La Literatura Valenciana"
del conegut escriptor Francesa Almela
i Vives. Un estudi concis sobre el desplegament de la nostra literatura en tercas valencianas omple aquest °mude
Hi són comentarles especialment. coni
escala cartas Mies de la literatura nacional corn el "Tirant lo Blanc". el "Llibre de les Dones", de Jaume Rota; les
"Poesies", d'Ausiis March, ben conagudes del nostre
*

"El senyor de Pourcealionac". —

En les comidies-ballet. Molière obtenía
els seas resultats mes exhilarants. Podes
comprovar-ho facilment Ileaint " El se
-nyordePucag",qfire
el volum cinqud de les Ohre de Moliare", publicadas per l'Editorial Barcino, en la seva coHecció "Els Classiedel Món",
* La Catalduia celebra el seit des'
aniversari. — A la Catalania celebren

el desi aniversari de la seca iundacia
AnsI aqtrest mona es regalen a teta els
clients Ilibres catalans i traduccions
les millors obres estrangeres, d'un valor
igual a la meitat de l'import de la seta
compra. Aquest avantatge per a la divulgació de les Iletres catalanes va comenzar dilluns i acabara aval. dimecres
Malta catalana han passat ja per la popular llibreria per tal de Eaudir da arrest obsequi que la Catalania fa a Pata
els catalans.
*
Xavier Nottliés. — Durant el vinent mes de junv rimelliaent artista Xa
Nogués celebrara una expasició -vier
gravats a les galerita d'art Sara.
*
Frontesc Pujas ¡ !t'aria Pidelaserra — Erance,c Pujols as l'autor de
la monografia de l'obra P i ct ar ica de Marià Pidelaserra i Bries. A q uesta monog rafia constitueix el primer volum de les
Edicions Syra, el qual es publican coma-

XOCOLATES "TORRAS", de BANYOLES
SON EXQUISIDES

TASTEU-LES1

tic mata de 1984

cigiM amb rextliosició é pintara de Pidorpft era que s'U d'inahattear dissabte.
*
Exposició. ettrt «enintelfstic. —
'Mes de Noe" comunica qbe et Clrccd- Artlatic ha ijaat com a dada
CM efe' t'original eenostel6 de4
..an dit 26 d'aq uest mea, ' enunammaasmagliewialisensom~smomprega els artistes que facin lliurament La maniobra anticatalana el Tribunal mengua parque ara ens preferir el senyor Lluhi, ja que és el
de les tscultures, pinturas o dibujaos
avancem a examinar-ne les possibles mateix cine aUlOritza la regia autonoma
abans del dia za del corrent mes, que
de la Lliga
per a recórrer contra les disposicioni
consegiiincies.
tanca el tertnIni d'admIssió. Tots els orilegislativas del Poder central."
LA HUMANITAT
LA RAMBLA
ginal, Asan It hincar a la secretasia del
Naturalment el ates yreu del cal no
DesPri's 4. qualificar de chal Cl roTenia( fresco que Nicolou d'Oltuer
Circol.
is que la qüesiid l'hayi entaulada ti
is propietari dc terres, ti ha domina: inentari de "La Vea" rofcreli al recaes Parlionent central o que el Gavera Ilagi
* Potro' Oaroules do Manolo. —
ti len pellAtiffelli sobre la llei do con- contra la Ilei de COulratif; de' Colireit,
motiu de l'actuat eipósieió de Manolo. traeres de conreo. Ilesa ací la seta] res- i del qua! comentari n'o/críela el diuurcu• dota al Tribunal de Garanties, sitió pie
per iniciativo d'un partir
e, oportú de reproduir el saldare Pen- fasta:
ge el Irgyn t eti c mes importan!, afeyeit.: fi hayi dula
ratalta Os a dir, de la Viga. "La Veu",
sament de rilluatre escultor. publicat fa
s'ha
conspirat
"Quan
contra
la
Repta.
"De totes les coufabulacion» de tanper Mi/ que entorboleixi la poLltnica, no
e a "alud Magazine", de Marsella:
rDesitjo tota mena de revoluclons Da- jurats de melodrama Que" van acompa- blica, en aliança anal, el teialsole;
atonstgn irá Iterar e la Lliqa la aren rasquan s'ha intrigas uns a tallar el pan pourabilitar patriótico que ha contret.
nyar
la
discussto
del
guvern
Lerrova
ue
smulta
les
q
litigues, siguin del color
mis extremes i les mes radicals; les as- de mornent nomas n'ha sortit Ort resultas a pira Llei aprovada pel Parlament ara.
EL DEBATE
torbamic ;
ceptEria justificables, la que encara no practic. Anaven a donar el capgirell deD'acord amb la Diga, °t'Unidas- la
quan
sha
desertat
del
mandat
parlafinido
a
la
Re
volien
comencar
pública,
he trobat la justicia en cap de les forpresentació del renne: en un editorial
mes amuela de la societat. Pera en atub la destitució del President: el cm] mentari que la voluntat popular cordera; titulas "Un buen dia para Cataluna y
quan s'ha anat als organismes admirart es tota una altea casa: en art tot ha fallar. Perú la Lliga sala fet pagar
nistratius a fer una tasca estira de t'oh.- para ti Poder apanar:
ha estas fet, dit 1 admirablenlent enta- el cumple.
Quafasevol eme siguin eis fonament, truccia;
"La Esquerra, sin duda, no se ira
blara La gran dificultat esta a contirejurídica
on
pretengui
recpbrar-se
el
quan salan dedicat tots els esforecs a dado cuenta de que los tiempos han
nuar. Per això no e estar-me de dir cura del goteen de la República contra
crear
un
ambient
de
desprestigi
de
l'aucambiado.
De las osadías de entonces no
que la sola denominacia d'art modem
repugna al meu sentiment. No hi ha, de la Ilei de contractas de conreu votada miel toritat i de la representació autonamica; se pueden deducir pronósticos de triunParlament
de
Catalunya.
ningti
no
pot
quan sima prescindit de tot afany de fo para los atrevimientos de ahora.
fea mis que un sol art."
enganyar-se: els veritables fonaments conitrucció, per 'bagar-se exclusivament
La resolución del Consejo de ininissón exclusivament política. La Lliga ha a una feina destructiva i corrosiva;
trob de ayer *tiene, pues, extraordinaria
volgut donar un coa contra les Eet'llerguau no s'ha ting ut proa sentir de res- importancia, porque defiende a Cataluña
res catalanes i a Madrid l'han volgut do- ponsabilitat per ésser oposició, i s'ata de una ley pernicioza y salva a la tierra
nar contra rautonornia de Catalunya.
acceptat el baix papar anärquic de fac- catalana ; porque veremos actuar a un
En el bienni de les Constituents hi ha- ció;
órgano constitucional más, al Tribunal
aimmulluma
cia, socialistas que aflijan retallar la facua
quan salan aplaudit i sisan intpulsat de Garantías. en un asunto de extratat legislativa de Catalunya tement (tac rota els bornes i les forces PolitiatIas
ardinaria importancia, del cual podrá
/lastres Ileis no serien prou avatica- lobjectiu essencial de les quals és ruinProgrames europeus les
deducirse un dato para la evaluación de
des socialment; ara, scin els de dreta
marisma ¡ rantirepublicanisme;
su
propio prestigio. Por último, resulta
selectas
qui volen fer-ho per un temor contrae'
quan la difamada d'homes i la cri—
Airad no seria res. si a Catalunya hi tica sistematica dinstitucions autonanu- sumamente interesante el hecho, ya que
demuestra
que ahora el Estado espaaol
18'30.—Ierlfn, 357 111. Quinti'l hagués orou consciancia i prou divinar
ques ha estar norma d'actuació política; no le sojuzga el cacicato regional de
en la mator, de Bruckner.
per a no cercar la intervenció forastera
quan un parta i uns dirigents i nna un partido politice, extremista.
1130.—West regional, 307 m. en els problemas interiors.
Premsa han fet i segueixen fent tot aixó,
-Ayer fue* un buen día para Cataltifia
Tanmataix. a Catalunya hi ha aval
Mitanat de ballet.
vinculen a aixa coni a programa Y Para el prestigio del Poder público."
es
i
force, politiques — des de la Udii
politic,
no
poden,
en
consciencia.
ni
la
le00. — Alger, 319 m. Comer( proa
Socialista a un extrem fina a la Unie
EL SOCIALISTA
oriental.
Democratica a l'altre — Per a fer. si cal democracia nacionalista de Catalunya els
En un bou editorial, que dtmostra una
16'15.—Viona, 507 nt. Música un front nacional. contra els adversari, en reconelx el dret, a presentar-se com regada
n'es
on :bu i quins san enamilitar.
de fora ; contra els neo-botiflers de din- a consellers de normes patriötiques ai mies de Catalunya, dio que el Oler no
com a defensora de rautonomia de Catre.
es constitucional sind i creo que
1930. — ludapest, 549 meCatalunya ni ha de cercar els con- talunya.
ire>. "litudilta", apera de Léhar.
Fer airad és amuntegar, daniunt el ci- tes drafts. que S6n Maieria a! Triflictes
ni
ha
de
defugir-los.
20'00. — Prusael .lea francesa,
nimia inaudit d'una posició política falsa, bunal de Garanties, resPondarn d'una
L'OPLVIO
184 In. Corlead elassie.
una provocació que Catalunya ni me- manera negativa:
Ataca la Lliya per haver frl /Presentar
"Tantas veces puedan, nuestras dere20'111. — Nacional anglesa, al Gavern central el recites contra la reix ni esta disposada a tolerar,
Cima política de dretes, honrada i dig- chas arrancarán una punta a la estrella
1.500 na. Festival musical de Llei de Camama al Tribuna/ de Caretasolitaria
de los catalanes. Van ahora par
na, sera acceptada sempre per la cle1934 ¡tutti el cotrcum's del pianista tica, Dio que rantOnomia uis 40Ines de
mocracia catalana coco a fet inevitaada par la primera. Suponemos su regocijo.
lioroulilz.
lo Lliga tant Je'Lt en dóna si tu e ha de i. encara mas, com a factor d'oposie:,,, Tanto más grande cuanto que la viataria que tratan de apuntarse se les deW16. — Munió, 405 rn. "Pa- proporcionar-loa cae plum;
i de contrast saludable.
"Quina 'rail farsa, la de la gent de
Ilassi n s", de Leoncavallo.
El que no podrá acceptar-se es la farsa para a los pocos dias de haber manifes2010.—Broalau, 316 in. Con- la 1-liga. Treu tristos diputats tenia a d'una política hasxxxxx en !antarasi tado Cataluaa su sesuelta voluntad
fascista y republicana... Republicana,
01 11 per la Eilharmänica de Si- les Corto Constituents: Abada', Estel- en l'apetencia d'una palanca, útil nomis convengamos, de una República que ea
rich I Rahola, aconseguits amb fórceps, per a disparar, sense enlodó i sense melabia.
oom a Lliga ningú no els lumia reixcment, dels organismes de govern nada se parece a la actual.
yergue
20'30.— Lyon - la - Deua, 483 ni. votad. I cap d'ells, a l'hora critica, no
Este y no otra Gobierno era el indidun poble i de les essències vitals d'una
"Proineteu", tragadin Ilrica
ca sin para provocar esta nueva colisión
va votar la Constitució de la República. nacionalitat."
Fa uta:.
Paró ara es tracta d'anar contra l'aude Poderes. sobre cuyo final no nas haLi VEU DE CATALLINVA
cemos ilusiones: Catalufia tiene voluntad
20'30. — Paris P. T. T., 432 in. tonamia de Catalunya; es tracta de retiTracia de desviar Valencia dels sena y tartaleta. No parece dispuesta, y hact
re si ensorren hiutononsia. i aleshmcs.
Aflija, ailacessoa trannetwa.
Llohi
per
les
lectors,
atacant
el
sanar
bien, a consentir q ue la autonnmia ove le
per tractar d'aconseguir-ho, aquests
2030. — Estrasburg, 349
en declaracions:
discernieron las Constituyentes se escaae
"La princesa del datar", upar& a grans iarsants fan un, esgarips que tu- ar p
de entre las manos. La contienda puede
hei de Contracpen
el
sol
i
diuen:
"La
"Semblaria
que
el
Govern
de
la
Gede Leo Fall.
tas de Conreu do inconstitucional. Nos- neralitat irania de veme amb satisfacciä ser dura y desde luces perturbadora, gra20'44. — Palerm, 531 nt. "La altres vetllem per la Constitució". Per com el Govern de la República, en esser vemente perturbadora. .:• Tiene razón Can i eva eaaa, la mera eaaa ope- la Cuttstituciä de la República qUe no suscitada una qüestió de competan:la, talufia ? La tiene el Gobierna? Delibevan votar, perqua no eran republicana respecta la legislació vigent, m 'e reta- radamente renunciamns a entrar en la
rel a le Pietri.
I per a tractar de reeixir, no han va- neix aquests drets correlatius del Poder cuestión de fondo. Cuando sea ocasión,
21'45. — Nuissa romanxa, 113 dilas
a triar armes, Totes els són
central i de la regia, autanoma. Pera ahora no lo es. no recataremos nuestra
metres. "El ferinös Joe de les
1 han apellat a l'arma del achantage". aix6 que sernblaria natural i !ebeje ea opinión sincera. Todo cuanto nos proelaciiiitlb", de Juegue:: Daleraae. Els diputats de la Lliga, com uns bens. bona principia autonómico as tot el con- ponemns — va In ve el lactar — es an ohan votat la confiança a aqueas Goveru trari de la posició adoptada pel senyor lar el dato de cómo, mediante pasos con.
Lerroux, sota la mascara Samper. I han
segons han dit els diaris. El se- lados, se ha llegada a una colisión
passat la factura de segui da. I Larroux, nyor Lluhi ha vingut a dir que si l'aguas Podenca con la GeneralieM de Cara'
SI ES-ELECTRIC
Sr le reputaba baluarte inexpuzyeso. eamotiL que fa l'autonomista, ha cuitat a orde- estat el Parlament central el que entau- Insta.
t'Ampararon nar que es doni gust a la Lliga u que lava la qüestió de competència ii hauria nable de la Repablica, y par esta ratón
m.04, bd ol
al Gavera acordés portar la Ilei de Con- aemblat millar que no pas el proceda se le ha puesto sitio. Exactamente con !os
tractas de Conreu al Tribunal de C,,i- ment seguir pel Govern de la República. m ismos Propósitos q ue se puso sitio al
AIGE
EttURIC
ranties.
Pera aquest procediment, d'altra banda, articulo 05, a los Jurados mixtos, a la
CzYZEI2 MO, 6.8 (snsbs.. Payan )
El fet Fa massa greu en el( mateia %m'Ir mis d'acord amb la bina doctrina ley de Términos municipales..., con las
i ho sera encara mis segons racord que autonomista que no nas el que sembla de derrotar a nuienes estorban la transferencia de la Re pública a las derechas
fascistizantes. Celebramns el nuevo en•444444444444 contronazo. El servida Para tuse los catalanes comprendan hasta que punta es
obligada la Posición de los sncialistas
frente a la República. No es un simple
despecha: es una necesidad vital de la
clase trabajadora . Necesidad vital que
acabara nor sentir Cataluña."

evista.

Premsa

La T. S. F.

P.XPOSICIONS D'ART
GAI-FRIES FAIETANES
Pintura
MAURICI VALLE I QUER
JOAN ESCUDEN
COLMEIRO
COCIeecld de pintura amelga
Flora artificial.

MARU POU I RAHOLA
MARGARIDA SANT JORDI
Escultura
Fina a l'11 de malo

LA PINACOTECA
DE GRACIA. 94
PAS11110
EXPOSICIO J. MALL01.
Fins al te tal corrrlr,

SALA BUSQUETS
•ASEEIG DE GRACIA, 39
Moblet i obtienes d'art
AURELI TOLOSA
Fina al 12 de rnalp

SYRA

T•lrfon 15710
131PUTACIO. 263
ART 4 ORNAMENTACIO
Pinturas
J. SOLER DIFFENT
Laque.
ENRIQUETA BENIGANI
M. ROCAMORA
Pintura.
Fina al clic, 11 da nulo

SALA
PARES
erearrxot..
CARNE CORTES

Pintura
EXPOSICIO MANOLO
Pintura, Escultura 1 D/buixo,
Pintura
Fin* al Ola 18

CNEIX111113

SALA GASPAR
OONIIILL DE CUT, 323 - Ti' 9 2654
CAMARA81/Dibuiscs
H. NONA
Ana Al ala 20

GALERIES

Jugando a la Lotería de la Ciudad Universitaria gana hasta el que pierde
Pues algo vale la satisfaccen que se experimenta cuando se 'Jaba que Se ha contribuido a animar la *conom i a nacional, dar trabajo a muchas Industrias y 'orna'

VALENCIANO

PLACA MACH% 10
Pintura
EXPOSICIO CEALISACI4S
Inauguraelo el 5 de maig

REN ART
Telefon 1E217
D l IstHaat % 271
liaposició da pintura - Flora 1 palmitos.
K. COUSSEFF
Fina • 1 . 11 de mala

MONTFALCON
Quadres, Oravats, Rellau% afirma%
Taplues, Marca Notiluras
A - FINAL. PORTAFERRISSA

REITERE,

lea a millares de obreros.
Autertia, hirmas, Ilasstrailas

in mes imporiant asnal tanent oe
da itnrcalans
asposicrgienna a arena toseraeMbainte

•lITNOPOLITSNII

LLIIIIRII RIA VILLA 1 NOVA

ranuaa. 31, banana as is seis Mozart

Dimec re s. 9 de maig de 1934

LA

PUOLIOITA?

(Fakir a la 11.1116‘ offiverser
Els fets de diu- La fracassada vaga El dia
Generalitat
dh Llikoria
general
La festa dels Jocs Fiords menge davant
Catoläis
El Sr. Companys
L'ATUR A FORA
Foren inaubrats el monument Nareis
la "Soli"
parla de la fracasEl lumen* e de les

lletres «talanes

(1 'e de la Primera Mina)
uni quart de cinc sortiren els primers cotxes. No es registra el més heu
incident, tot i que s'intenta practicar
coaccions, es quals foren tallades per

A

a

011er ;

la placa' a la

memolria Je

B• C• Aribau
Diene a la tanda, alub la
de costura. se celebraren els jocs
rat de
Florals al Palau de la Música Catalan a .
çoe s'ompli de gom a gotn. A les nuatre
arriba la representaciú de l'Ajumar:ten:. Al davant Si anava una acedó de
cuardia urbana de cavalleria, de gran
eala. Al vestibul de Fedifici. la comitiva
rebuda per la junta Permanent deis.
lar:s Florals. Al cap de poca cotona hi
*arriba el President de la Generalitat.
antb el senvor Ventura Gassol. En el
eaanent que la comitiva oficial entra a

a sala, la Banda Municipal va tocar
• Els Segadors", que toren aplaudits.
La presidencia d'autoritats era frc ada nel senyor Companys; el Conseller
Cultura, senyor Gassol; l'alcalde. seayar Pi i Sunyer; el general Batet; cl
iterar de la Universitat Autónoma, se=
por Bosch-Gimpera; el reverend doctor
Barrera, en representació del bisbe, i els
,enyers Dur an -Resuals, Saltar, Segarra
Purnarola, Codola, Alaredra, VenCne l . Riber, Rubi, Puigdomenech i 011er.
Liara presidencia era integrada pe]
\kstre Pompeu l'abra.; cls senvors Ma-

•en Ldpez-Picó, Balcells, 011er i Ra'ssa. merasen Navarro ¡ la majoria dels
.netes ¡ prosistes premiats en anteriors
El noe destinat als secretarls era
aPa t pels senyors Casadas i Gramatses Rovira-Artigues.
A: peu de l'estrada presidencia l figuraren els macera de la tieneralitat de
gran gala, i els uixiers municipal,.
E; senyor Companys dona per comencada la t'esta. Aleshores. el se nyo r Pornreu Fabra. presiden del Cos de Mantenedora, va Urgir el seo discurs, eme va
resultar magniiic. i en el cual ieu ressaltar que tot i haver estat realitzada
jora dels Joia Fiarais l'obra de depurada del nostre idioma, llur iMciació corresponia als bornes que instauraren els
jocs Florals.
Retarda que Prat de la Riba liarla
jet una crida als escriptors catalans per
tal d'assolir-la.
Digué que en aquesta obra d'uniiieació sie les normes gramaticals de la
costra Llengua, duta a serme per lins tons dEstudis Catalana, no s'havia de
considerar ningú ni vencedor ni vengut,
:a cce tothom Si ha coi:tribu :U amb enta,lasme i esperit de sacrifici.
Tambe digui que ara es preparava un
ncst pla de divulgació de la nostra Etapa per tot Catalunya, i dernanä la cooeeració de tots els catalana en aquesta

gran obra.
Va ésser inolt aplaudit.
Acta seguit, el secretari, senyor Ro va ¡ Artigues va llegir el veredicte. La
7.7. Natural fou concedida a la rom- : ció número 278. titulada "Tu".
•.Inclantiná d'Or, a la número 304.
Llengua de la Patria", i la Viola
•:Or i Argent a la composició número
"Jesucrist en mi". Despees dedica
frases d'elogi a les personalitat,
7

••',2aaregudes l'any passat, i nas sá 3
:a poesia "L'eixut", del nui fou
r-e,re en Gai Saber, En Ferran

avaló

nbertes les pliques, resultaren peeel poeta Tosco Janés i Oliter, andla Eles- Natural; Joan Llongueres. amb
fEneantina: Manuel Bertran i Oriol a .
amb la Viola. Els nrernis extraoreliaari,
correspongueren als senvnrs Leandre
matt

Amigó, Miguel Superes. Salvador Peremata Felip Granees. Mossèn Ramon

Garriga i Domènec Perramon.
E! premi Fastenrhath fou adluelicat a
S. T. Arta& ¡ el premi Concepció Ra-

bel!. a Alfons M'asares.
Un cop Ilegides les pliques. es fornit
una comissidt. presidida pel poeta Prerniat
ami la flor. senyor Jané. la qual anä
e cercar la Trina de la testa. Resultó esser la senyoreta Marearet Ortesra-Polanca de nacionalitat nord-americana. La
senvereta Ortega riassi a ocu par l'e,trada presidencial, acompanyada del Poeta
sertyor Janés i les altres Personalitat`
cae formaren la Corni s sió. la Banda
Municipal va tocar "Els Seaadors"Besares d'ésser proclamada la reina
.de la festa el senyar Janes va ¿lean- la
poesia premiada Fou molt aplaudida
Desreis e5 Procedí al lliurament dels
restants.

Acabada la lectura de la poesia
ertrada amb la Flor Natural. el
de la C' eneralitat ec retir a .
eemplementat per le, antenitat,
aplaudir pel publio. Pa , sá a ocupar
presidencia el senyor Ventura Gas.
Tal rom diSnesa l'Estatut del Candels Jaca Florals, i tenint
cant are que el sentar _loan Llongnere! ha .Ha obtingut els tres premia re-

El scnyor Bru ¡ Ronce va llena
el diseurs de grades, original d'Antoni Busquets i Punset. Despres d'anuest discurs la beata es dona per
acabada.
LA INAUGURACIO DEL MONUMENT A NARCIS

OLLER

A les sis de la tarda, sortint dels
Jocs Florals , la comitiva assisti a la
inauguració oficial del monument a
Fillustre novenista catali Narcin 011er.

Esa enclavat a la plaga de la Via
Augusta, al set: començament, entre
la Rambla de Catalunya i el narren
de Balines. Es obra de l'escultor Artau i eatä compost per un gran sòcol
rectangular de pedra. damunt del
qual figura el bust del novellista, d'un
modelat admirable i semblant sorprenent. A la inauguració bi assistí
moka concurrencia.
El senyor Cabot, en nom del
Consistori dels Joes Florals, fett
feriment del monument a l'Aju nt ament, en un breo i eloquent discur,.
L'alcaide senyor Pi 1 Sunyer, agrai
en non/ de In ciutat l'oferiment, i elogia l'obra eseultórica. 1 glossà l'obra
del gran novelfi,ta Narria 011er, que
qualificà d'inmortal.
El senyor 011er Rahassa. fill de
Narcís 011er. agrai l'homenarge que
Barcelona tributava al seu pare, la
figura del q ua! elogi.
Lacte

acabà a les Set.

DESCOBRIME N T D'UNA PLACA
A LA MEMORIA DE BONAVENTURA CARIES ARIBAU
Després de l 'ante anterior se celebra als jardins de la Universitat, cantonada al carrer de les Corts Catalanes i d'Aribau el descobriment de la
placa dedicada a la memoria de Bonaventura Carles Anbau.
En non" del Consistori dels Jaez.
Florals, cl senyor Cabot pronunció
un breu discurs enaltint la 1/taminia

de l'autor de la "Oda a la Patria",

i explica el significat de lacte que
s'estava celebrara con/ anta-nació del
Renaixement muda.
La reina deis Jocs Florals, senyoreta Ortega. descobri la placa. que
es de bronze, rnolt artística. i que
ostenta la seguent inscripció s. "Carrer
de Bonaventura Caries Aribau---1798Oda a la Patria".
1862— Autor de
L'alcalde. senror Pi i Sunyer. jiu
un fireu discurs acceptant, en nom de
Barcelona, la lapida commemorativa
del centenari del Renaixernent cataba
enaltint la figura de Bonaventura
Caries Anbau. Seguidament es donä

Arran de l'arribada deis nois. dimiten ne. al vespre, va sortir una caravana
d'autos, la qua: mana en direcció a Mallas de Rei, amb l'objecte de retiréis. Le,
autoritats, assabentades trameteren lances, les quals els obligaren a recular.
En arribar a Santa els cotxes van

escorcollats.
A les dues de la matinada arribaren
els nois. La caravana va deturar-se davant de la Comissaria tienen! d'Ordre
Públic. Els nois fiaren traslladats al
Centre Obrer Aragonès, on els fou ser.
idt sopar. Dilluns amb la intervencid
les autoritats, ioren lliurat5 al g uns del)
a les families que !tarjen sollicitat aten&eh. Els altre n foren confiar t a lo
juma de Protecció a !a Infancia.
En aquest mateix Centre s'obri una
subscripcia a hendir; sen. Els ara g onenyors Jailes, Llongueres, Grauges, sas que desitgin contribuir-hi peden diriSaperes. Arbó. Perramon. Perarnau. gir-se al dit Centre: Baix de Sant PeBertran i Maneras. Tambe s'asseie- re. 55.
ren a ;a taula altres personalitats des-

per acabas,
EL TRADICIONAL SOPAR
DELS JOCS FLORALS
A les nou del vespre se celebra a
l'Hotel Continental el sopar tradicional dels ices Floral:. El presidí el
senyor Pompeu Fabra, la senyoreta
Margaret Ortega i els senyors López-Picó, Balcells. Olier Rabassa.
Matiseu, Casades, Mn. Navarro ¡ Rovira-Artigues. Hi assistiren els se-

tacadas de la literatura catalana. A
Mis nois de Saragossa
l'hora dels postres, la majoria dels
a Barcelona
poetes ¡ prosistes prentiats donaren
lectura a fragmenta de Ilurs obres, i
De
Saragossa
s ou tiren altir drn
foren tots rnolt aplaudits. El senyor
Fahra dona per acabat l'acta amb g atili.11b de nota, bilis de vagulsles, (lesionas un a Lleida Eal-

breus paraules.

tre a Sallent. Ea arribar a Fraga
avisfs la lieneritlilal per tal .!..
saber si pernielm l'entrada , ,ja
que s'havia dtt que no Co perno,-

LLEGIU

MIRADOR
OUE SURT ELS
col DIJOUS

30

CTS.

"Ileuger six"

no val més que

11.750 pessetes
i és econòmic de consum, de patent i de compra?
PROVEU-LO i veureu que és un encert el distintiu de "Ileuger"
Concessionaris a Barcelona:
A UTONIOBILS.
CORSEGA, 302 - 301

lima sense pcevi avis. AixO
a 'hurera h o ra de la tarda.
Ite >tires de fliV n tses eqnterimelos
telefòniques s'acorda que els
noiS passessin la nit a Fraga.
Fffl'elt reparlits entre diferetils

rases de la p o hlaciti. Al /mili reemprendran el vialge, i un n lel,
rainions es quedar/1 a Lleida.
fent-se'n eiirree Pi e,cunissata
lis GPI1PFH Wat, „Ola a/ o•onirol
Assisteneia Sodel conseller
u Ealtre candi .) vindrn a Bar_
on s'incautara deis nens
el conseller d'Assistimcia Social.
DESMENTINT LES INFORMACIONS D'UNS COMISSIONATS

¿.JA SABEU que el nou model 1934

1

un taxi.

l'acte

ttlamentarIs fou n r menat Mestre
Ga. Sabe-

1
z

Diumenge arribaren a Barcelona els
fills dels taguistes de Sara gossa. Gairebé
tut el dia, especialment unes guantes luzres abans de l'assenyalada es congregó
igualment que el dia ähans, una Rentada
davant de la Redacció de "Solidaritat
Obrera'', esnerant-los. Pels volts de
deu del vespre es produiren aldarulls
Els medias no se saben. El cert ei, pero
que a conseqüencia dels dits aldarulls va
esclatar un petard i es produtren tonarIns
entre els grups i la forga pública, la (mil
despres de disparar un, trets enlaire va
fer desallotjar el carrer. En el lloc
van ocórrer els incidents ton recollit un
home, greumcnt ferit , el qual fou trasiladat a l'Hospital Chille, on va morir
al cap de poca estona desnres d'haver lii c›tat trasIladat. S'anomenava Salrador Anglada i Masferrer, tenia 32 asir,
i vitia al carrer del 25 de Gener, número ala Presentara una ferida, nroduida per arma de ion. amb orifici d'entrada per la revió occi p ital dreta, sense
orifici de surtida. la cual era mortal de
necessitat Es diana une també hi hacia
algaines persones ferides, per q nn se san
que haguessin estat curadas a cap dispensara Sc supcsa eme es traslladaml
a llar, domicilis. La Dolida. després de)'
Sets, feu desallotjar el local de la "Soli"
Els nenas que fugien del carrer del
(_nnsell de Cent es van re irr en arribar
al carnet- de les Corts Catalanes. i s'oraanitzaren en una manife•taciO. la anal
ci clirigi a Santa Tot anant-hi feien
aturar els taxis, arrencaven els banca del
passtie. intentaven desem p edrar l'empedrat de la linia de tramvies. A la olaea
d'Esnanya esiondraren la harana del Metro Transversal. La nuardia civil i d'as,alt els priva de tirar endavant. Foren
detinguts clunI7e individus erne P'artaver
car p eta de la C. N. T.
A la Comissaria (General d' Ordne
Palie es faciliti una nota en la nual
s'expliquen els fets «arreglas al davant
de la redacció de "La Soli", i els mitanels quals es ni-ab/tren. Diu Une en assabentar-se la policia que volien celebrar
una maiiiiestació els invita a im fer-ho
i Que la imitació ion rebuda amb hosnidal. En aquest moment fou quan va
esdatar el petard atril) Eexolosió.
aldarulls. Aleshores la policia es Vele
obligada a repair l'agressió, i von resultar ttn l'Ame greument ferit, i es din
tue hi lla g ué d'alces ferits mes, els anal;
foren retirats d'alli rels mateixos manifestants, els (mala seis empellaren en

S. A.

íentre Rambla de Cataluma i Passeig de Gracia)

DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
LI conseller de Siujilttl el/ t
Denc g s litt iliurat a la pecinal' la
segilent nota:

•

la 'crea publica. Aixiz mateix va succele a les barriadas. Les conseqüencies
Jis:Mataren en relució arnb dilluns. La
majoe part deis obrera acudí al treball.
A Sants i Hostafranes, a la To r ras g a i a l'Hospitalet, van treballar pulrebe tots els obren. Al tnoll es,
treballar nornialment. A Sant Mart,
Poble Nou, al Clot i a Sant Andreu,
va succeir el mateix, p er lié que e,
van registrar inds coaccions.
A la fábrica de cervesa Danun, els
obrers van rasen coaccionas. La jarca
pública va ice rugir els coaccionadors.
Al carrer de la Independencia, davant de la iundició Torres, uns grups
q ue coaccionaven van bolear un caunir carregat de blat i van Hangar
un petard contra un tramvia que pas.
nava per alli. Va ésJer detingut un
individu i posat a disposició del jutjat de g u a rd i aA la fábrica Pichel, d'arques de cabah-, del carrer d'Ali Bey, 88, van
Miestionar el delegat de l'esmentada
fábrica del Sindicat Unic i l'encarregat, sostenint una disputa. El delegat
va esset acomiadat pel propietari, yeni es va negar a siente de la fábrica.
Al !loe conegut per Can Contr a .
del districte de la Concepció, proa de
la Travessera, uns agents van veure
un crup de 30 a tio bornes. Creient
que exercien coacciona els van donar
l'alto. Els agents van perseguir els
del grup i van sonar uns treta. Van
esser detinguts tres individus.
Al carrer de Sant Joan de Malta
tarribé es van practicar medres coa,:cions fins que va arribar la iorga
pública i va dissoldre els coaccionadors.

A la fábrica de bombetes "Z", van
entrar tots els obrers menys cinc. Es
crea que aquesta tarda reprendran el
treball tots els obrers que no ho han
fet al mati. A la alaquInista es so
trzbali a r norma Iment.
UNA ALARMA A LES DRASSANES I AL CARRER DE LA

A MANRESA

A Manresa van parar en algunes
obres del ram de la Construcció. A
la fábrica Pirelli van entrar solament
quarta part deis obrers. A les altres fabriques i tallers es va treballar

La Llibreria Catalina, que oelebrava
ahir el seu dese aniversari, amb
enotlu, tota engarlanieds, un
aire de hita :calor. Estay * ti meolt
concorreguda. El priblic caProfitaln deis
avantatges que per irr adquisicions havia concedit la Cataintria ea orlabració
ile l'anirersart i naat: arnics de la Caso,
e n tre els etuali iii haent d lae »Me
del mea intellectual ¡ artistic, hi acudien a felicitar el, %LIS impulsadors.
(ni dir que aquestes proves d'afean
creo plenamcnt juntilicades. La Llibreeta Catalemia, fondada veta ti il/OPentl4
idealista j patriottc, s'especula:a 425 del
primer inement en la venda del Vibre
Ahir al Migdia els rephrters catala. Aviat loa alai la Ilibreria deis.
que fan in foil/meló a la °Hiera- katalans naciouals. Altratnent amb la
lilal taren rehut s pet senyer seva instaHaci6 i les seves propagande,,
eserip.
tionipanys, el qua] va fer-loa le a contribui molt a obra- als ripStres
Vol, un públic mott mes vast.
mitin festacions següenlb:
La Llibreria Catalbnia, es tablert a P ri—Aquest malf — digna - el mer a la Plaga de C.atalugya, ta, es veté
presiden l ha celebra i una exlePsa obligada a l'octubre de naat, per haver
UMb el Conseller de comprat l'elidid la COrripanyig de "RieFinalices, senyor Martí Esteve. gos y Fuerzas del Ebro", a canviar de
en la qual . s'hii trartat de qdes- local, Això afas, ri encara el tau denhuna relacionades amb )a con- envelupament. La seva noca inttallació
fechó deis nons pressupostos. a la Rn nda de Sant Pere, 3. digna realM et a d ' Una gran ciutat, va permetre
Amb aquest motiu — continua el ,rea;
'ceden, ¿verses, dotarla d'un
senyor Companys — he pregat confortable
sala de conferencies ¡ d'exals Consellers que anessin prePoskica s i de ier-la esdevenir aixi un
paran l els pressupostos deis seas dels
centren intelleetuals i artistics mes
ileparlainetils: per la me y a ban- importants del pais.
da, he eslal fins nra retina amb
En parlar de la Catalónia hom no pot
els senyors Alavedra i
oblidar les activitats editorials del neu
per !al de preparar el pressupost gerent, senyor Antoni López Llaus.is,
que ball contribuit a P restigiarla i que
de Presidimcia.
----¡Tä alguna noticia de la li han valgut exits ressonants i adhuc
vaga Passada? — va preguntar- permanents, tals el de la "História Nacional de Catalunya", de Rovira i Virli un periodista.
gin, el "Diccienazi" de Fahrs , eh de
—Passada i fracassada—con- les colleccions Carabina i Cnivers—esfirma el SellyOr Corupanys—. Ha devinguda tan popular-4 el tau easaaiesta( una templatina com qual- ric magazine "D'Aci d'Alti", «sise ani
sevol altra, pero ..11 la qual volia ja uto ialta a cap llar catalana que
especular-se amb un moho sen- estimi els refinaments de la vida 11110liMental: els infatils dels va- dcma.
De l'increment que peen en la. vida
guisles de Saragossa.
Per cert — afegi — que amb intelleetual del pata la Llibreria CatareferAnria ti aquesla qiieslió jo lemia n'es una Prova les rarnificaeimu
e • teli per Catalun .:a: sucursais,
agriteixo a la preinsit l'objectiquitc0> a les Rambles barcelonines. al
vital de les acres informarions. Metro, a les estacions de ferrocarril:
i.
Evidentmeuut. a quest era un tema sobretot, la sera intportant xarxa de
que es preslava a elucubracions corresponsals, que fan que les nostres
¡ fatilasies. La preinsa, però, Iletres ¡ la nostra cultura en general Pe ami) les seves ressenyes justes. netrin en molts indrets que fins au-ui
ha t ecltuii als seus justo ltrnits havien estat closos.
Tot plegat fan ä que quan hom faci la
l'afer. negant-se a vol/redil' belligan:rucia als qui han volgut ju- história de la cultura catalana no vagar amb uns dissortats infaids. gui ésser oblidat l'important paper que
--;.11an sortil ja cap a Madrid en aqueFts darrers anys hi ha jugat la
els dipulats calalans a les Corta Llibreria Catalbnia.
de la República?
—Si. El senyor Santalci no ho
ha fet encara, car alguns afers
L'accident de Montada
el retenen a Girona. Per cert
— va acabar — que en el primer
Consell que celebraren' quedara
resol l rafe!' de les Comissaries
delegades d'Ordre Públic als terrilrois que corresponen a les
suprimides m'ovílleles catalanes.
Ainb refréncia al que va maAltir, a les quatre 'le la larda,
nifestar allir el senyor Companys s'efectua l'enterrament de la
als periodistes respecte a les jove Teresa Perca Martínez, una
C n /tIliSnaljeS delegades, sembla :Otra de les victimes que han
que diumenge van celebrar una mort a conseqüència de l'accireunid a Llanta el.; elements de dent onizeregut prop de Montla Federad." d'Esquerra. En cada e! (ha primer de maig.
:ginesta reuni ó es possible que.
La comitiva s'organitak al poli
ultra les desigimeions (le les per- de l'Hospital CIlniO, davant el di.
sones que han d • ocupar PIS ehr- pòsit judicial.
recs de la Justicia municipal,
Presidien el dol el conseller
s'hagnés pirita del non Comis- regidor del drstricle, senyor
sari d'Ordre Públic, per iI qual Franresc Codo, en representad()
canee s'acorda manleitir el non' de l'alcalde; els gerroans de la
del senyor Domenec Ramon,
difunta senyors 3liquel j Pera, i
lual secretari
Conseller ele els cosins senyors Miguel i SeTrehall.
r/di Caniputano; el presideut de
Sembla que els 'Tunda van In CASA Regional de Mtircia i
e.
I
I
VOd
da
prendre lamba l'ileon
Al bac et e , senyor Antom Meeucar una nova reunid per al din- nez_ el qu'o pOCIAVa la represenn'elige %Mima, a l'objecte .le t'o- !Non') dels presidents de les Dimentar les orioidueions watt ¡- putaubuts Provincials de les diles
tules que se. segueixen per les regions i dels alcaldes d'arabdues
comarques Ileudatanes.
ciutats; el president de lit Casa

sada vaga, i de les
Comissaries deleCORNELIA
van abandonar alta al
A
obrera de la rael traban
gades d'Ordre
que
tifica de
normaltnent.
A
.
Cornella
els
mati
aquesta
vidre. Se supo,a
tarda cs reintegraran al treball.
A SALLENT
A les mines ale Sallent, Staria i Cardona, laten va esscr complet. Fit ta
haver ordre. Els obrera de les altus
fabriques d'agaches poblacions van
treballar tots.

La vaga a Badalona
també fracassa
Dilluns circularen per Badalona
folla de tons violentissints, signats pel Comité Local dels Simbeats
Celes, en els <wats es convidava els
obrera badalonins a secundar la vaga
general, cont a senyal de protesta pels
teta ocorregnts davant la
Amb aquest ¡nonti la policia i la
guardia civil numtaren un servei de
uns

vigilancia a les barro- des obrares per
tal d'evitar qualsevol intent de neotorbaci q . Tot ahir a la matinada, a l'hora d'entrar al treball, es van
registrar algunas coaccions, la qual
cosa no va impedir que comencessin
les seres tasques la tnajoria dels
obrera. Solantent abandonaren la je t na els obrera de la fabrica de galetes
' La Vietória - , de Josep Creus i Selva, situada a l'Avinguda del 14
d'Abril i part del, de la Metalgrat
Espanyola, de G. de Andreis, sItuada al carrer de la indústria.
• ti
Ahir al mati, pels volts d'un quart
il'onze, la guardia civil i els agents
de vigilancia que es trobaven dc servei a la carretera sorprengueren un
grup d'uns vuit o deu individus que
recorrien les fabriques. En el sao-

Palio

PLATERIA
sorpresos coaccionaven
Ahir al mati, al districte de les Dras- ment d'ésser
obrer de la fábrica de nabo Guarsanes. a no dels coaxes requisats se diola
parque no entressin a trcbaliar.
li va escapar l'apareil d'alarma i van
sonar dispara del motor. De primer Els dunaren l'alto, desnres de seguirlos
una
bona estima, a la riera Gares va creare que es tractava d'una
riga cantonada al carrer de Eernit
explosió de bornbes hi va haver
itra con:egüent. Al carrer de la Pla Galan, on iii Ira un cainp. En adoes va produir una explosió, sal.-tera nar-se els esinentats indigidus que
tant unes tapes de les clavegueres creo perseguits, arrencaren a eórrer
i s'amagaren darrera un tancat i cosense causar desgracies.
mençaren a disparar contra els seus
LES DILIGÉNCIES DEL JUTJAT perseguidor'. Aquests contestaren l'aJutjat número quatre va barre gressiö amb energia, i s'engegaren
ahir el record de diligfmcies i de- una cinquantena de treta durant cosa
d'un; den minuts. En aquell momean
tinguts, des que exIsteix el jutjat
va catire a terra un deis agressors,
guardia.
Hi van ésser portats 6S detinguts el qual ion auxiliat pels äeuti comper les coaccions verificades arnb m o- panys. Fugiren pel mig dels camps
cap al carrer de Guiire i en direcció
tiu de l'intent de vaga general.
Eis 65 Itaa estat n rosej sats. Sels al carrer de Cervantes. Tot i anca
ha rebut declaració i els sumaris han cl tinern de la guardia civil d'aquest
quedat virtualment detinguts degut a 11o2, que anava en un auto particular, observa que dos deis iugitius enecet ds eintp›.,.,xessats
la Enii san6c8a dde'atinnt"
traven en una botiga de queviure• del
jutjats pel Tribunal d'Urgencia.
carrer de Guifre, aso. propietat d'Antoni Fernández, i Clii dirigi. En el
CONSELLERIA
moment que aqueas sortien els en.
DE GOVERNACIÓ
Giró la pistola i els detingué.
Al vespre, el scnyor Sclves va dIr
Fet un escorcoll pela agents de vials periodo-te; que la tranquillitat era gilancia a l'interior de la botiga, traabsoluta. Va afegir que ala jet, atnl, baren, amagades en un cake'. Turre
intatu de l'inlent de vaga general, una pistoles, algunes cäpsules i un paquet
exhibIciO de fintes i que catana satisfet d'estricnina.
del resultat obtingut, car slavien eviAquests fets produiren entre el veitat coaccions 1 deringut a la Cornis- nat en gran panic, i la majoria deis
saria general uns tau individus.
COIllerço> tancaren les seves portes.
Els que ho hagin estat antb armes
Els dos detinguts s'anomenen Rio ient coaccions, seran tramesua al zal Robert
Ballester. de divuit anys
Jutjat de guardia i jutjats pel Tribu- d'edat, ineritori, natural de Badalona,
nal d'Urgencia. Els altres, es veuran domiciliar al carrer de la Providenels stus anteceehnts i ela que els tin- cia. número
43. Li torea troltalles 225
guin. quedaran detingut, governativament. Estem disposats a que no e:, pessetes, una quantitat de segells
"Pr
o
-Presos”
i altres documents
repc l eixen aquests Set; i es jara tot
sal-Ociar extremista. 1;altre s'anoineel ute calgui per evitar-ho.
Va dir que havia donat ordres pur- na Ferran Lozano Vicente, rle vint
gue el; ntinaires de Cardona, Salleat anys d'edat, de professió xarolista.
i Súria, que alije van abandonar el Está doiniciliat al narren de Cervantrehall per solidaritat amb els obrers tes. número /62. Les pistoles trabade Barcelona i Saragossa, cas que no rles sOn de les marques "Paraba:1nm",
reprenguin el treball seran acomia- "Star". calibre 7 . 65; "F. N." i l'altra
dats. Aquesta és una vaga en la quid té la marca esborrada.
El tiroteig l ' han $ostingut, ultra
no es traera de rei g inilica,:ions soeial,
dos agents de vigilancia, el tinent
per tant, no ds
la
guärdia civil srnyor Marià Sola
at Cardona es va intentar ahir fer
complet l'atur i tan sols es va acon- Ruiz, el sergent Isidre Molina i el
seguir que durant unes hores restessin guardia a les seves ordres anomenat
1,aracles les fabrIques. Després es van Adolf Rajo.
obrir i gran part deis minaires van
Després d'oenrregilts els succesAbir. a des quarts de non del vespre
treballar.
sos arrilia en una camioneta un desA Sallent els obrera textils es ento- ta .-ament de forces d'assalt, cornandat i a l'edat de 67 anys. deixä d'existir el
(mi
fins ara harta estat compara e ben
n a sen de 1.800 i el dia d'aliir van de:- per un tinent, les quals force,, amb
apreciar nostre, semor Joan Manent i
xar de treballar !tomes nota
el< agenk de vigilincia rraquesta
Va acabar dient que a Barcelona tat, han donat una batuda. Aquesta Pava Feia uns tres mesos que hat in
havia e:tat molt mes reduit labe que ha donat com a resultat la detenció soiert inI simptorna d'atac apoplexic, i
no ei dia abans.
d'Antoni \'ernal i Saneo, de vint-i- en repetir-li aluir, no el yogui resistir.
El final era un del; eninleats
nou anys d'edat, i Ramon Benito i
UNES DETENCIONS MAS
Guardiola, de trenta-tres any. d'arfar, antics de I,A PUBLICITAT. 011 cXerMOTIU DE LA VAGA
cia un (-arree a l'administrad?, d e s de
als quals foren ocupats clanAl jutjat de guardia hi havia ahle destina. També fou detingtida una feia uns (marmita an y s. Aixa denmstra
deu deting,ats per delictes de coda- dona que s'insolentä amh la força que era un gran cnmplidor del seu dettre
i que tenia del cärrec al qua' s'arltravP
cions amb motiu de la vaga els quals pública. No se sap el seu noto.
un gran coneixement i una experienria
van ésser detinguts a mis dels que
Ahir a la tarda els obrera de la casa absoluta.
anteriorment barden estat posats la a Andreu van tornar al treball.
De la relació amb els seus con/Nono
d:s; osktó del jutjat.
La policia i la guardia ciril pracDels deu. a dos seis van ocupar tiquen diligencies. Cal frr notar que ile treltall, entre els quals ha CleiXat %In
gran Hit, guanyat le tothom una
armes. a un altre documenta i se • les bale, de les cal:sities nenpades
prniunda simpatia p er la bondat de cagells de cotització i un altre PortavP explosivas, i que
estan impregnades
que ,eninre ll,nvia distintrit.
una llista ainb els donatius rebuts pe:
la qual casa revela res- rácter
L'etnerrainent Maleó llar denta. dlions
a la manutenció dels nens dels V a . d'estricnina,
perit criminal dels pertorliadors, ia
Renos.; en ¡MI el erumpany apreciat nie
gin:4es que han de venir de Saragosque en ferir produeixen una infecció. ha esmerçat gaire lseI iota la seva s ud,,
sa a Barcelona.
Olas, efectuat molts escor- en aquesta casa, i rebi la seva fardo) el
Contra ells ml jutge ha dictat auie Tambe
Hont suposa que aval es tor- le g bnoniatge ..ilwer del Loado l que cnntde p roc,ssament i presó d'acord amb rolls.
narla
a
la
nonnalitat.
p a rtint.
la Ilei d'Ordre Públic.
— En un carrer de la baldada de
l'Hospitalet, va ésser trobada ahir ta,r 444.0444.114411.11.1144411.11111441144+0444
la policia una bamba de grans dimen•
sirias ami) la seva corresponent nio; Sa, a nunt dessen encesa. Va ésser
traslladarla al Camp de la Bota L er

Ha mor?

Joan Mané,' Payó

-Una COIllibSiÚ de "Soliditri(bid Obrera" ha visilat les vedanci o ns dels diaris dematiant que
fossitt reelifirades Unes silvosades inanifestacnuss nieves respecte a les fan-libes que s'Itan fet,
carlee deis fino deis obrera vaginstes d g s"aragussa.
Ni la Radio ni cap diari de
Barcelona, e ii reproduir les nieves manifestar i (mis, ti u lit que io
afirmes que les persones que lene') cura delS nens de Saragossa
foasin tIc dubtosa smi uni Wat. El
que jo vaig i consta a la
premsa, bausa dislincid de mansos, és que d'ara endavanl els
fills g lels obrers vagidstes de Sala sEe rst 'aillia nt del Clot la pulida va
rag:issit que arribin a Barcelona a —
s orprendre ahir uu,t una reunió clanseran emitíais a les fainflies que destina
d'elentents extrentistes, Ea
Isst sollicitin previa una ItCltrallA
ademar-se de la lorga, la major pata
irlfrortnaciti sobre la seva S o l v e' I - (lela reunits
fugiren. Sois van essen
(la moral i sida el ronlrol del detinguts sis, els quals Van ingressa:
Govern de la Generahlat."
als calahossos de la Comissaria d'Or-

aguce

Enterrament d'una
altra víctima

dels Castellans, senyor Joaqtnin
Navarro. i el senyor Carlea Miranda, delega! del Centre Na.
yitrrE,s.
En l'acompanyament figurava
lambe /a Junta directiva de l ' enpressada Casa Regional de Mnr¡ Albacete, la Secciet Femenina de la mateiza Casa, a la
qual pertanyia la finada , i un
g r a n nombre fle soris.

Cohrien el fèretre diverses corom• s i raITIS de flors, (drena
deis familiars de la malagnanyada Teresa, de la Casa de Múrcla
i Albacete i dels arnies partieulars.
De l'Haspilal Clinic es dirigi
la romitiva 5 l'es g litaia parroquia! .le Nostra Senyora del Pilar 1 (Fan( al Cementiri (le Les
Corts, on ha rebut el caclaver
cristiana sepultura.

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català 1 amh un
Imbre o signatura contada

VII l'IRA DE BARCELONA
per a tota mena de matèr1e

1

manuíaeturee

Salons del Cuir i els seus articles, de l'Alimentació i Vins, Cinema 1 Fofa.
grafia, Modes, Turisme i Esports. Sala d'invencionz
Els ferrocarrIls, va/xells I avlons atorguen tortas re ba l s e s alt

dre

vlsItants portant la (»dula d'Identltat que hom facilita fratla
Alije va ingressar als calabossos
de la Comissaria d'Ordre Públic, e i
a /es Of/e/nea de la Fira: Corta Catalanes, N/
Llegiu LA PUBLICITAT conegut anarquista Joan Antonio
Alonso Caparens. al qual es considera
coto un deis principals P rolnotors de
Propagueu-la!
l'intent d'att r
i abans-d'ahir.
44444444.044.044444.0444444,444449.011.4.11444414444.14empeopepopet
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EXIT, AVUI 1

CADA DIA
t aatia.
-

CATALLN

KUDIR O

Una pagina arrencada de la
mateixa vida
En el mateix programa
Una obra que seguireu amb ir,
seres i que acabara

U

PIEC

ig1~~

actuà la parella de ball, arrobatics Cinerai et Itinteia en un paren
de números executats ami, delicadesa,
la senyoreta Trujillo hallá una ruin.
Ira, 'orquestra hemmt toca "Shan
girar Lil", del film "Footlight
radc - , i sobresorti re n les sis Deninn.;
tlrls, que interpretaren alguns números de conjunt de "El Carece 42"
i de "Desfile de Candilejas". abiHades anal, vestits de hanys igual que
le; cinquanta gris.
A la tarda. am i/ una distingida concurrencia que ompli el saló de festes
i la terrassa anexa (le l'Hotel Palacc
de Terramar, te (le gran gala atril,
eieccia de la "Girl" pels assistents:
presidit pel senvor Lamaya. director de Films Selectes. dona
per resultat : guanyadora la senynceta Pilar Silva. i mal!, escassa diferencia la senyoreta Anny Garriga s
ocupa el seno:, lInse . Cl públic queaa
satt, jet del iall. Finalment, al mateix
salir de festes, es projectaren clue
bobines de "Desfile de Candilejas.amb recluir transportable de projecció de la Western Electric.
En resum, un futival en el qua:
no falla l'organització 3111b ten i la

AMBEIRBMIN.

peregrinad', de malalts i ens fa assa,Irr a monients d'enlodó religiosa. Hem
recordar la composició musical que illustra amb precisió les matgés daquest

reportatge religiós.

M. 1f.

COLISEUM

Revista Musical Catalana.— El número corresponent al mes d'abril daquesta publicada' , butlletí mensual de
"DESFILE DE CANDILEJAS" l'Oricó Catalä i veterana de les re"FOOTLIGHT PARADE"
vistes musicals ibériques, emati e,
segiient sumari: "Evocadons
Un film musical dirigir per Lloyd Bag on de la serie darticles escrits
con, director dFl carrer -,12" amb "To- se
ex p ressament per a la nostra puto',rero a la forca" "Varn p ireses tq3a"
foto g rafr de George Barnes. música dc caerá per la gran artista Blanca SelHarry M'arrua Al Dubin, Sammv Fain va, en el qual e; comenta un article
Irving Kahal , i vestuari dc Milis An- de Irre Benavent , que glossa la ne cessitat d'un aprenentatge artístic
dcrsnn.
complet. "Edició auténtica de les
El rermrtiment és inte g rat per cocoobres de F. Chopirt". comentari qtte
guts arti s tes tals com Janies Carne v el eulte musicóleg Frederic Lliurat
nrirner flirt en el qual te un /sanee prinia del; nous volums que basant-se en
cipal. Anue , ta tem porada rhem vist
l'edieió autógrafa de Chopin ha pudos excellents filme de complemert •
"Duro de relar" i "Ha entrado un fo- blicar la casa "The Oxford University Press''. de Londres. "Revista de
tógrafa". 'flan Blondeil. intèrpret
revistes". resum i trla de les princi"Central - Parla", "Vampireses mal"
pals
Miestions tractades en les revistes
"Tres rosses". etc.... Rubs/ Keeler i Dick
Poweil. une p are l la de cantants nue hem musicals enes importants, pel jove
erudit
critic Otto Mayer.
vist en els dos film, musicals d'anuesta
Esmentem també les seccions bah:productora. Guy Kihbee, que ha-mal/mere
reif rem en aquestes oroduccions. Frack tuals: "Or/eó Catalä" (audició d'isbreo du
McHuch, Ruth Donnelly, Claire Diyld viment Joan Sebastià Bach). "Momusical" (Madrid, Praga
completen el repartiment.
Aquesta pel-lidula musical s'estrena de- Strissa i Barcelona). "Vida musical
al Tívol i. Es rroduida /Id Warme dels Orfeons de Catalunya",
Bra, First X p tional, s e g ons obra de Ma- grafia", "Publicacions rebudes". "Noticiar:" i "Ohituari".
nuel Soff i James Sevmour,
Aquest fascicle, com de costum, es
troba de venda en els principals magatzerns de música i quioscos de la
nostra ciutat i al prora local de FOr-

FANTASIO
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Tricmfa per la scva gracia, per la
vivaeitat del szia argument i per la
ea-ca pica'l-i, la cam

Més emotiu que un
drama

Més divertit que
D'UN FILM A L'ALTRE
una comèdia

e

La

muller de Lot al cinema

aguantat tant com he pogut, que ho hagin d'aguantar els seus veins
pero ara ja no puc mis. D'altra banda i els seus
iciutadan›,
que. encara,
mantenir el silencst seria cantribuir a un jurat b., doni
una medall a . és
ama obra d'incultura. Cal dir-ho ciar i absolutament
cruament: una inmensa majoria dels és immoral. intolerable. Encara més:
films amateurs no poden anar ni amb
Qui en te la culpa de tot aisló? Els
rodes.
organitzadors, que haurien de realitzar
No Es pas un fet que hagi descobert
jo. Se n'ha adonat tothom: el públic, una tasca previa elimina:Orla. Cal acabar amb aquel "Poneu el que trael Jurat, els or g anitzadors, tothom,
menas els concurrents: en el concurs de guen". No: porten només el que tingui una qualitat. 1 també en fotón la
cinema amateur actual la producció doculpa eis dei jurat. Si rany passat no
lenta ofega d'una manera anguniosa la
producció bona. La mes terrible indo- haguessim donat una serie de prernis
curnentació cinematográfica. la més ca- que no s'havien de donar, que no es
podien donar; si l'any passa t una bona
tastrófica manca diutocritica, la mes
part d'aquel l gavadal de copes i metaincorregible poca-solta, presideix la majoria dels f: , ms presentats al concurs. les que omplien una taula com una
Com a membre del Juras qualiiicador parada dds encants llagues tornat dinno mes pertnis de c , tar noms. He de tre els estoigs corresponents, ara molts
rkr:ar lun en. glubal, i ,,I) veig films no haurien tingut la gosadia de
obligat a no poder fer una distinaiS--sst presentar-se al concurs. Un concurs sercom a particular em plauria de fer — reix per a estimular els bons. Tal com
entre els films dolents i els filmt bons. els celebrem ara, només estimulen els
dolents.
El que a mi m'admira és la correcció
Ara r odria dir multes coses als sedel públic que assisteix a les sessions
del concurs, perquè aquest any ja hem nyors concursants, penó no m'agrada
donar consells. Jo cree que en el fons
vist almenys dos films que eren una veritable provocació. Si aixà continuara, tot això que ara clic ja ho saben. penó
cada nit de sessió, els guärdies d'assalt fan allà tan català d'altar a ¡morar sort.
tindrien molta feina: aquells parets car- Per si de cas no ho sahino nomes els
regates de gòtic semblarien un camp diré una cosa. Que es fixin amb d que
passa cada dia: dos films d'igual llarde batalla.
Amb el cinema amateur está passant gária, UI, de dolent i un de bu o siamés
mitjanet.
El primer (bina la sensaciO que
el mateix que ha passat amb la radio:
gene que no baria tingut mai la menor no s'acaba mai; el segon passa d'una
solada.
afició a la música, ara, a través de
I ara prego als bons cineistes amataveu de la ràdio, tornat uns muteurs
que han collabora t en aquest consicastres consumats que conforen lamentablement un coral de Bach amb la can- curs i co altres que em perdonin si no
eo d'un Mojica qualsevol. San gent que faig el seu elogi. Peró que recordin
han confós l'afició a la música amb aquell passatge biblia: Lot deia al Senyor "Perú si a la ciutat hi !savia den
el tenir diners per comprar-se un apabarran justos, no la salvarieu de rincenrell de vuit valvules.
Heus an i la tragedia del cinema ama- di?" "Deixeu estar, — Ii respnnien—;
els
deu barons justos no In sin".
teur. Un bon senyur que al cinema noJo cada nit que hi ha sessiö recorto
mes hi ha anat a acompanyar la fila
que festeja o que mames hi ha entrat aquest passatge. I algunes nits, us lio
quan ha vist que a fora la gent hi feia asseguro si no fos per la remor del pucua, un dia que porta la cartera plena, hile i algun fox d'aquells que- skrimorten
tot badana es fixa en una máquina de el cos i l'anima, m'adormiria cnni /In
fer cinema que hi ha dintre un aparador, soc. Després , quan torno a casa, somnio
es liga dins la botiga i compra la ma- el que he vist, i passo una nit terrible
quina com aquel qui compra un tortell. entremig deis edificis mes horribles de
I renderna, que era diumenge, el bon Barcelona, entremig d'unes mateixes
senyor va sortir amb la dona i la ma- onades que arriben cent vegades a una
quina a passeig, i va començar a filtrar mateixa platja, entremig de retalls de
tot el que veia, i per desgracia nomes finestres tortes, de cortes de vaixell
va veure els coloms de la plaça de Ca- que no van ni venen enlloc, o he em
talunya i els fanals den Film/es. i en- passo la nit somniant que el meu cap
cara va tenir la desgracia de veurels és un volea que destila una finnera intorts i desfocats i sense luna i per ara- estroncahle.
Jo cada nit que In ha sessió recordo
bar-bo d'arrodonir hi anava posant la
Inc mes in- els den barons justos que no hi baria
dona al davant. sempre a! !
a
la ciutat biblica, i penso: si poguessis
de
la
rohjeetin
que
rodia
captar
discret
fer com la muller de Loa que va girarseva maquina.
enrera... Perb no; no podern mirar
se
A qui un senyor faci ata ò no s'hi pot
oposar ningú. Es un exercici tan lea enrera: hem de mirar endavant, i hem
com el tocar el piano nIalament o el de de seguir aguantant el 'afee.
I qui voten que us digui; de males
fer punt de jersei. El que no es pos consentir, el que no es pot admetre is que pensó que la mulle; ile Lot. si fos a fer,
potser no sabria qui triar, si entre
el tal senyor tingui la incnnsciencia
presentar el seu film en un concurs in- girar-se enrera i convertir-se en figura
ternacional sense prendre's la molestia de sal, o he mirar endavant i converd'agafar abans unes tisores. Si la se- tir-se en figura del Jurat d'un concites
va familia té prou paciencia per con- de cinema amateur. Valdria la pena de
templar els seus films ren felicitem a pensar-hi una estona.
Jeroni MORAGUES
ell i a la seva resistent familia. Pero

Divendres vinent

III tibie más ViriI i eorprenent dele
tenme moderna

•nn•••n•n•

Una pellicula alegre i diveallda que
us proporcionará uns moments de
grata despreocupació

gráfic.
Al =tí. a la piscina "Platja ‚l'Or".
sota la direcció del mestre Demon,

ERLE KENTON

(Exclusiva Huct)

Intèrprets:
Richard Arlen,

SETMANA DE LA FE

Víctor McLaglen
Edmund Lowe
i Adrianne Ames

ACTUALITATS
Amb aque,t titol s'han apiegat un parell de film; religiosos. que són la Iras(
del programa d'aquesta setmana. e:1 el
qual es projecta el notician" Pathe
Journal", que recull entre altres actualitats l'arribada a Patas de Earthou desV i s de rexit de les seres g esnone di.

plomatiques a Txecosloraquia, la inauguració al alarroc d'un me/numera al
capita Bournazel, el rei de Bélgica col'
loca la Primera nedra a rex posicin de
rally 1935, a Brusselles. nofcia que hen.,
vist en els altres noticiaris de la setmana, per Filadelfia circula el tren tnes
Ileager del món. etc....
"Terra de Peer Gynt". un altre documental que pertany a la produccic
Kauf finand. i que ens presenta la U.F.A.
segons guió del Dr. Ulrich i fatoarafia de Kurt Statike. tanlalös reaützadors dels documentals que en aquesta
temporada hein vist deis paisos del Nord.
Al d'avui, dedicar a mostrar - nos els meravellosos "fiords" noruecs amb vis sen/

saltants craigua i els paisatges tramptils
dels encontorns. ha afenit una pct'ta
anécdota folklórica de marcat inters:
casament en un noble del costar del
"fiards", fent d'aquests metrcs un ...el'
mis interessant, docurnentals que de,
nord d'Europa s'han realitzat.
"Capella Sixtina - . nnn reno/latee de la
celebre capella. de realització amiga 3

Es un film
Paramount

* El, p:mere principals de la relHen% Ufa "La Princesa de la Czarda".
que pertany al programa de producció
1034-35, del gru p Max Pfeiffer, han
estat coniiats a Martha Eggerth, Hans
Sohnker. Paul florbiger.
El realitzador de l'obra és Georg Jacaby. L'autor del manuscrita II ans
H. Zerlett. L'arranjament de la música in obra de Theo Ma r kehen. Fotogr , fies : Carl Heffmann.
E, rodará també una versi6 francesa
d'aquesta película, els interprets de la
oral són: Meo Lemenier, jacques Pills,
Dhervilly.
"Estrepidant, d'un dinamisme extraordinari i en una constant angoixa."
(LA PUBLICITAT)

C APITOL
ment le, imatg,es. Finahrent "Lordes
cintat de la Fe". reportatge de Pathe-Journal realitzat per Jeans Son!),
gnac amb música de Roland Manual
contrasta amh rarterior per la seva in a
deren realització i de lis que en ell es
fa de les nones re g les einematogrifiques
que permeten considerar-In des riel punt
de vista tècnic de realitzacin concertarla
Un capellà explica a una nein malalta
les meravelles de Lordes: la narracié
és substituida per una altra anda imatges
nue en s explicarä les diverses cerimónies que se celebren. Ens porta a una
Ja

j 'A j ar per les irrenn/arilals de la fotog rafia. manca de deeplacament de eambra i esnecialinent pels retols. molts
rIetls imitils, que interrnmpen repetida

Pronto

VESsimR11

IRUSTA-rUGAZOT-Ji,,

"Conté una emoció que en moltes
escenes arriba al màximum."
("El Diluvio")

* Ruby Keeler, la simpática ingenua, que era a Nova York de sacan«, amb e/ seu e s p a s, Al Joison, ha tornar a Hollywood per tal de començar
el: preparatius del sen nou fihn amas
Dick Fowell, que es titulara "Dames".
Des del seu debut en "La calle 42". Ruby Keeler i Dick Pone)) lomeen una de
les parelles actualment Inés populars del
cinema, la qual cosa es deu en part a
ia particularitat d'ésser amhdós grans
ballarins i cantants. Els ballables corren
a arrea de Basby Berkeley.

44+04-ealaelelbereall.9444+

Warner eros - First National
g 111111111111111111011111M11111/1/011/11111HIPIIIIINUMIIMMUMINMI11141
• reconeguda

mundialinent cont la

Companyia cinematogràfica
e
número 1
2 1,i Eli o nete de presenlar t•om
PF:

primicia de la propera
temporada

Aquesta nit,

al

TIVOLI

Festival cinematogràfic
a Sitges
L'estrena a Barcelona (lel film de
Lloyd Bacon "Eootlight Parade"
("Desfile de ( ' andilejas"), amb els
seus números coreogràfics din, (runa
piscina, ha estat el pretext per nrganitzar el dia de gran gala que diumenge tingué lloc a Sitges.
La productora Warncr Brot First
National esas mostrava uns trossoa
del film que dimecres s'estrella al Tivoli, acompanyats de les "girls" eme
interpretaren els aquätics similars als
de la nora película de l'autor (le
"El Carrer 42". Aprolitava aquesta
circumstäncia a la qual afegia la del
començament de temporada de hanys
per organitzar el festival cinemato-

Director:

D it

E

alele PowELL
JOAN BLONOELL

sessió

de gran gala

c*: El mas gran espectacle que al

JAMES CAGNEY
RUBY >MIAR
.

en

ri

món ha vist mal!
La mis

y
e

tantästIca destilada
de beutats

meravella per als ullsl
loralilals ami)
lres (lies tranlieipació.
Una

ri

NOTICIARI

LES ESTRENES D'AVUI

seva complexitat.

apassionant-vos
Exclusives Febrer i Blai

LA MUSICA

Es despatxen

lesesitteentmetentneassistanneasusinnommourimaimeamasessanntatetommetientuasimitaintainamseemineennaposantsame
NOU'A :1fitto,1 filio no e).4 projerlard mi cap
fina la ininp,,rarla
Ernin
Eavitneada de les delicies deslio admiran!. lea "giels - I/Varner en vestila de

hany "Jantzen".
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Tercera audició musical al Pilytechnicum. — Asan, dimecres, a les
den del vespre. tindrä loe la tercera
audició musical organitzada per l'A-

teneu Polytechnicurn i l'Associació
Obrera de Concerts. sota la direcció
general del mestre Enric Roig,
En aquesta audició será donat
escollit programa de peces per a claveci. sonates i concerts del; segles
XVII i XVIII, de Lully. Couperin,

Daquin, Scarlatti. Rameau, Corelli,
i J. S. Bac h . interpretades per
la senvora Atina March d'Estelrich,
pianista. i Enric Roig, violí.
Ateneu Enciclopèdic Popular. — La
tercera i darrera sessió de la "Música ; la Revolució Francesa - tindrá
bloc a la sala d'actes de l'Ateneu Enciclopedic Popular avui, dimecres, a
les deu de la nit. Ultra els notables
amistes, hi prendran part tots els element: que componen l'excellent Orfeó Barcelonés, sota la direcció del
seu mestre Lluis Molins.

Molt aviat
l'han ti arvetir

jecte de visitar Bar c elona i de doto

un concert per tal de fer coneix
selectes composicions de música
pular del seu país.
"Le Reveil Castrais" arribara d r.
mi, dijous, a les 7 . 50 del mati, pe
l'estació de França, on será rebuit
per diverses representacions de 1
nostres més significades entitats m
sic als,
El dissabte vinent. día 12. a
quatre de la tarda, "Le Reveil Can.
trais" donara un concert públic
quiosc de música del Pare de la Cm.
tadella, i interpretara un escollit
grama de música popular.

El Teatre
FESTIVAL AL TEATRE COMIC

L'elecció de "Miss Teatre'
Enguany, rom rany passat, e: /sastre colega "Las Noticias" ha urga.
nitzat el popular Concurs per a relea
ció, per sufragi directe del públic,
de "la més bella artista dels teatro
de Barcelona'', que portará duran:,
l'any corrent el titol de "Miss Tutee 1934-La selecció previa que un Jura:
d'a rt istes i periodistes, del (Dial sic
membres els ilustres pintors Caries
Väzquez i Pere Cases i Abarca i
meritíssim escultor Borrell Nicolas,
Ira portat a terme per elegir les ala
tistes que en la competició final hac
de representar cadascun dels teatre,
de Barcelona ha donat com a resulta;
la designació de les que segueixen.
L'elecció definitiva de - Miss Tea.
tre" pels vots directes del públic e/
Jara el proper divendres, dia ir, ami
un grandiós festival que tindrà llo
al teatre Cómic, i en el qual, ultra
la desiilada de les belleses (Inc repre.
sentin els teatres barcelonins, es desenvolupará un interessantissim i escollit programa, amb la cooperació
dels mes aplaudits ¡ eminents amistes
de cada modalitat teatral.
Coopera amb entusiasme a l'oral.
nització del festival del teatre Cómic,
els beneficis del qual es destinen a
engruixir els fons de la Caixa nie Per:sions per a la Vellera i Invalidesa
dels Artisten Teatrals d'Espanya, e!
"Sindicat d'Amistes Teatrals".
Opten al titol de "Miss Teatre" :er
següents artiste s: Sara Guase/
"Miss Cómic": Tereseta L ópea
-Miss Sindicat": Antela Hidalga
"Miss Espanyol": Lola M endeo
Miss Apolló - : Tina Gascó, "Mis,
Poliorama"; Antonieta Aguiló, "Miss
Parthenon": Roser Coscolla, "Miss
Studium - : Matilde Vázquez, -Miss
Novetats": Luz Alvarez, "Miss 13rcelona"; Maria S. Herrero, -Mis
Romea".

NOTICIAR!'

Teatre Cómic. — Aquest vesprei
tindrà loe a aquest teatre el debut':
de la companyia de revistes ¡rítmica,
titular del Teatre Romea. de Madrid,
sota la direcció artística de Josep L
Campua, ands l'estrena de la fantasia
sainetesca, amb estampes poblerinea
en dos actes, dividits en diversas!.
quadres, libre original de Paradas :
Jiménez, música del mestre Rosilla
"Al pueblo! Al pueblo!", a l'estrena
de la qual assistiran els autors, i da
rugirà l'orquestra l'autor de la parti........W...n•••nnn•nnn••nnnn•••nn•••n tura, el mestre Rosillo.
Teatre Liceu. — Amb tots els hce
Una festa musical al Grup Escolar nors ohrirà
den/a a la nit les seres
"Pere Vila", — El diumenge passat, portes el nostre
primer teatre liric.
al la. E. "l'ere Vila'', se celebra ami/
per celebrar la temporada de ballets
extraordinária brillantor la festa mu- russos de :Montecarlo. A
rexpeetac:,)
sical organitzada per 1 • Associacin "Els que sempre desvetlla
la reoherturs
almics del G. E. Pere Vila".
del Liceu sli aiegeix aquesta regada'
El programa, compost en la sera la importancia artistica
del cartea
primera part per un recital a (arrea
inaugural, amb dues obres preferido,
del virttiús violinista senyor Joan Al- pel nostre públic.
"Les Silfides" i "E:'
tintira, acompanyat al piano per la relucen Igor". i el nou
ballet "Cho- •
pulcre i intelligent pianista senyora reartium", l'estrena
del qual consti•
Emilia Miret, va fer sentir amb gran tuirà la nota
d'aquesta breu tempoperiecció un selecte repertori d'obre; rada.
clàssiques, que embadaliren els infants
,
i els gran,.
A la segona part, l'eximia contra!!
senyora Concepció Callao, acollara- ARXIUS I BIBLIOTEQUES;
nyada al piano per la senyora Miren,
canta amb intravenosa veu un bel
De Catalunya. — Bisbe, 3 e// a /31
a ldec de cançons, quasi totes dantors Joventut
Socialista de Barcelona,—
catalans, que delectaren l'esperit de
Rambla de Santa Mónica, zo, segon.
rauditari.
(Oberta
al
públic tots els dies feiners,
Finalnient, en obsequi als eminents
artistes que honoraren el Crup Es- de set a nou de la nit Diumengrs,
eolar, f e(sr d'infants de l'Escola, di- d'onze a una del metí)
rigits pel seu notabilissim mestre seAcció Social. — Amadeu Vives, 3.
nyor Joan Tomás., canta atrito reAcademia de Bones Lletres. — Car
mareable precisió i entusiasme diere- rer del Bisbe Caçador.
ses i acaba amb el vibrant
D'.‘rt Decoraliu. — Palau de
'Mune "Som catalan,!", que deixa
Pedralhes.
viva enlodó a tothont.
Tant els artistes com els petits COD'Arqueologia (antic Palau de
riNICS executaren obres Urea de pro- les
Ans (Jräftques del Paro de
grama per corresponclre als fervoroMonljuic en curs d'inslallacn5).
sos aplandiments ami, que els premia al final de cada composició el
ID'HisIbria Natural. — Rambla
nombrós pnblic de pares i mestres dels Estudis, 3 (Academia de
que emplenava la gran sala d'actes Cundes).
del Crup.
IctolOgen, Cascada del Parc do
Orfeó Català, — El diumenge cl- la Ciutadella.
nent, dia 13, a les cinc de !a tarda.
Social i Industrial. — Ergell,
l'Orfeó Català donará al seu Palau
número 187.
de la Música t..atalana, el concert que
Pedagògic Experimental.—Tra
mensualment dedica als seus socis
vebsera de Dalt. 74.
protectors.
Aquàrium.—Parc de la Ciuta"Le Reved Castrais". — Té anundella.
ciada la seca arribada a la nostra
ciutat la prestigiosa entitat musical
Martorell (de Geologia).—Paro i
francesa "Le Reveil Castrais", a lob- de la Ciuladella,
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DARCELQNA
Pels Centres Oficials

a leadquisició de polaines de pell
elostinedes a l'Esquadró del Cos
da SegUretat ete GnIaluny.s.
Dielriete Minen de 13arcelona.

Servei Meteoroleic

Anuncia.

de Catalunia

IA

AL..

tots els dies häbIls - de lee non
del metí ni les dues de la talkie,
fine al din 15 del oorrent,
i ni comptar de la puduquest
beca
ni une
amb lii Pelad° detallada del material i les condicions que esta:rail exposades a rexpresset
pu nl ainent.

CUPSOS

Conferèneks

El doctor David Garcia, en acatar
11191/4410 ••1111•AL AT314111111111CA
Diracciú d'Obres PúblIques de
la seva interessant i docta dissirtice,
ll'ItUR011A A Lis 1 eiOnal bes. DIA
roe
aplaudidissim Del nombrÓs f su'Tarragona (Expropiado/1e). —
DI MAIG DI 1934
Proaldbncla. — Visitas al PreConferencia del doctor David Garcia lectt auditori
Manees.
of
sotos
d'Una
perterbecle
Seta
äident. — El senyer Cempanye
El doctor David Garcia U. M. P. dona
Juntes Municipals 4c1 •Gens
atmoblaelea siseada al sanar del Nerd
Mi retiren plugo. a Irlanda, el capassä ehir Al mal( al seu desa la Universitat Autonoma de BarceA L'ESCOLA D'ASISISTENCIA
Electoral de Catalunya. — Renal de Sant Jordi I a Isabela.
palx oficial en rebe diverses viSOCIAL PER A LA DONA
Note. de presa. — Eins al dia lona la cinquena de les conferencien orTambé .'ob
algunas pluses
latió dele eittladatis que cottstilaoläge•
a Melera I • pedetli.
ganitzades
per
l'Asaociacie
sites.
14
del
eurrent,
a
les
un
g e del
Universitatullen) les Juntes municipals del
A tete la reata del centInent el
Conferencia de Temes Gaza&
ria Catalana pro S. de N. subte les
Al migdia va rebre la dele jumate pudran eeser lliurades
temps en general es Do &n'A • troCens electoral de Catalunya duDer-ee sota la Influenila del reqInt
-garfees deis equipe de futbol "VaNegociat ntenicipal d'Obres PO- idees che pau i cooperació internacional
rant el bien' 1934-35.
Sota el tito' "Temes i objeäes • de
entloleI gnlo el costee de rasante
com
a
preceden
histeric
de la Societat poesia", el poeta Tontas 'Gastes . Va
lencia" i e Xelive", que van venir
bliques d'Eliatnpla (segun pls
debatid delaual tete eltuat a Frenes.
Adminiellltrill municipal. —
de les Nacions. Davant d'un erudit au- donar a l'Escola ere isiste .ncia eecial
ä Barcelona per tal de jugar lea
les Cases Consistorials) notes de ditori
Eclietee, eubliastes i concursos
dissertare
sobre
el
tema
"Les idees la seva anunciada ..aanferencia.
fiasla dels campionats de Lliga.
preu, per separat, per tal d'optenr de pau i cooperació
d'Ajunlements de Gatelunyn.
WAT 031. 1111111.3
internacional en
Garcés va presentar nombrosos
Deepres de saludar el Presnieet,
CATALUAYA, a Las 11111•9
Admintetració de Justicia. —
a l'execuene de lee següents resculbtica des del punt de vista de la
exemples de potrees situats po..
-aquerit els obsequie amb un
Audithria de Barcelona. Sen(Mime segons lea condiciona i filosofia de la histeria'.
II temas es bo a tot Catalunsa,
pues i escoles allunyades les unes de
s
nomas alguna nOvols
Ileliciós cocktail.
lentia.
Come/lee l'orador la seta dissertació les altres, subradlant en cada Cal
pressupoetos que es troben exa la costa I • la plana de Vle.
Segons se'ns manifeste, eltir
dient que per al desenvolupament
Audiencia de Berrelona: CerEle venta eón moterats o una mloa
posate en la dita dependencia:
la
unitat que el tema corrin els tiene
forte, del •eator nord, al cura intevisitä el President refine) guapodtta emprar dos mitodes: el Establi inesperades aproximacions a
lificació de les actos dele sorObertura 1 urbettitzecie del questa
3nar de Me., al cama de .Tarraprimer, el textual, que exigirla presennyaclor del C/u-niel/al esmental.
teigs de Jurats per a les causes
gana, • Segur I al Ramulla.
l'entone del Somni i del Tennee, concareen de Otto, p udre la Placa de tar una sirle
La temperatura ~tima d'alfir
Madrid F. C., ele componente del
de textos que dunaria
VIsItes.—El senyor Gompanys vorrespenenls a les Seccione prisiderats com a temes de poesia. La
ou de 57 gräus a Peras, I la mlles Pnlmeres i el carnet. de Con- conjUnt pesat; l'altre is l'histbric
ieuel foren presentats el Presi- va /libre "d'ir. entre anees, lee mera i (marta durant el m'osen!
filo- sensació del temps fugaç i del gog
Sirria d'avul, a Narlo, de 3 gratia,
cepciú Arenal,
sbfie,
que
és
el
que
empra.
dent pel jugerlor catale Alear(' segeente visites:
quatrittestre.
M'en que la poesia llatina havia pro.
(Les observarions del lempo
EEntrat de pie en el seu lenca, ligué claman en versos punyents constl.
Enderrocament de la case núZamora. nimbé el visitaren
Barcelona, a les art, ven a la es5.
}elides de Jutjats de primera
eenyor Lluis Leper, coronel
calera in lä primera pemslual
meros 180, 188 i 190 de la Tra- l' erector que no pretenia pas demostrar tuche. potser — va dir—, el -fans de
enigdia rembaixarlor d'Anglater- del tercer Terç' I le la Guerdia Ci- instància i instrucció de Catannn••n•n•nn•••n•••••••IlielImmel.
vessera, expropiada al senyor que les idees escolästiques tanquin, pa- l'"altrada" trobadoresca, que tindrra.
ra, el cònsol general d'Hongria, vil; diputals senyors Marjal, Co- lunya.
Tiú, per a reixemplament de la tentarles i prezintades, les veritables neo- abrí, una valor aHegdrica.
el president del Tribunal d'U y
Eilieles
de
Juljals
municipals
ollera i doeter Aiguader; prePròrroga per als t'Ir:ares de
riet sobre la pau i cooperacid internadita \ ti" La meravellosa albada de eleomeu
-g:encia.lCornedl19tred eident del Comile comarcal del de Ca I tilu nya
cionals ni tan solament que ea la seva
Bellcaire. — El conseller regidor
julieta" melle el conferenciant al
la guàrdia civil, una comissió Bate Penedès, president del GernEnllumenat ah carrer de elida- forma tradicional siguin actualment efiRequisiteries de diversos Jut- nie Proveiments , senyor }birlado.
tema
deis otees. En poesia—va dir—
d'un Centre d'Esquerra de Ore- Ire Nacienalista del Vendrell, jals.
nes,
entre
el
de
les
Coles
Catacaces:
ocupen,
pere
el
lloc
que
els
cordavant lee diferente demandes
tia. el president de la Lliga de senyor Pasqual Casanova, acomresponia segons les Ileis históriques. Na hi tui dues menes d'ocells: Vocee &vi,
tetes per diversos vertedora de In lanes i Avinguda de Mistral.
extàtic, impassible, clasSfe,- "redrti .. a
Flequers, una comissió d'obrers
Enllumenat de fin ill a les foren ni una calamitat histórica, ni un color. i rocen confident AA l'ttonti,
()enyete del diputat senyor TerFina de Bellcaire, pregant-li que
deliPse en raitronotnia inteeectual del
COMISSARIA GENERAL se
parats, la Junta del Centre AnPlaces de Blasco de Garay i Silli- mete cientific; pere tampoc
i Duran que anaren a invireces
serveixi
concedir
una
prerreno set( ca- dinàmic, romàntic, esdevingit tánt i
debes, el presiden' de l'AssernD'ORDRE PUBLIC
Inr-lo a un tele que se celebrare
ga per pager els drets de per- ta eIedrona.
paces d'ifluminar tots els segles ni un paraula. Llegi nombrosos -exemples:
edea Municipal, i ole clipulafs
mis de les paredes d'aquella FiArranjament del carrer de punt cardinal d'orientació per a totes Góngora, Poliziano, Abutheeen All
senyors Mangraner. Conillera. al Vendrell el 27 crequest mes;
Ahir t'oren recollits 325 exem- na, el terntini del qual finta :Urde.
ben }Ese, que evoquen rocee decoComiese) d'Empreses Funererirs
les edats.
Galés i Grau Jassans.
plars
de
"El
Siglo
Futuro",
el
Ens haurem de posar en un punt de ratiu i simbOlic; Lamartine, : López, In' Catalunya: senyor Josep Roca,
ithir, día 8, fent-se cärrec que
Construcció
d'una
peral
de
Picó, Ramon L'un, amb pieetnes .on
mira superior que comprengui
Els teta sagnants del carrer vocal de la Catea de Credil Agrí- qual havia estat denunciat pel p e tract a d'uns modestes teme- lance al carrer
de Galvet.
total de les idees de pau i cooperació rocen canta amb accent humà.
Cansen de Cent. — El censor 'ola de la Generalitat. i diputat fiscal.
dore, ha acrecer a atendre Hure
Tracta despees el coniereneiant de
Cornpanys. en entrevistar-se amb senyor Rubió i Tuduri.
* Amb el rhpid, ahire
Picos de proposlolons. — Fine( internacional al Ilarg de la histäria. I la constància dels temes i objectes de
prece i prorrogar fine al die 3o
aquest punt de vista será per a demosels periodistas ele manifeste que
213
unI
dia
l'ex-ministre
crAgricullura
bedel
corrent,
a
les
dotze,
del cerrene a les doler fiel inati,
trar: que les relarions entre revolacid poesia i de l'esiore que els Triüti•
Butlletí Oficial de la Generaera molt lamentable que verte
nyer Mareen( Domingo.
el termini voluntari per al paga- i deitant els dies feiners ante- histórica de l'arthnfat intellertual, de lo ments anornenats avantguardistes }tan
element provocadors i tèrbols Iltat.—Ell el eme ne mere d'ahir•
riors
a
aquella
data,
de
nou
a
ment
d'aquells
drels,
adverti»l,
lilosclia en senlit d'elaboració realitzat i realitzen per tal de renovolguessin aprontar l'arribada publica el segnent sufran
pelee que arabat, aquest Bou ter- delze del mate seran admeses al intellectual de l'unirers , i l'evolució po- var la mitologia lírica. Exposi la diSanilat
i
Assistència
deis infants filie de vaguistes
AJUNTAMENT
uni iii 1 1 0 cenit concedida cap aova Neguciat de Contribuctunä per lítica-social dels pables regeix per un ficultar d'aquesta empresa, que a±lúcida observadors, corn loan
Baragneea per tal de promoure Ordre nomenant Inspeeter Saniprerroga, aplican estrictament minores de la Secció d'Hisenda, cuele nutb tres periodes: eme aquest guns
tare de Medicina del deshiele de
aldarulls i desordres púleles.
La ComIss16 do Oovern. — El el que determina record consis- carece de la Citital, 4, tercer, moré,: rielic, a la !manera del cicle as- Teix ,dor, donen per fracassada, Gar.
entere
el
seamb carecter
dilluns passat, dia 7, es va re- torial retaren' a aqueet nestimp- proposieirms per al cante den: lrendtnic anual de la riostra terca, s'ha Ce. 3 va retre homenatge a l'esforc de
Ele problemes del port de Bar- nyor Milis Ros i Costa.
unir la e i dnIe,., 1 6 de govern muerpetit iniegrament tres vegades durarle Pedro Salinas i va Ilegir el poema
celona. — Ahir visitaren el seTrehall i Ohres Públiques. — nicipal per tal de calivieu • he- te a aquells venedors que en la aparell multicopieta Gestelner, Cls lemps histarics i que estent renten- "El teleiono e , on aquest aullar asso
nyor Companys els senyors
dala indirecta no lineen pagat ele per un non utddel. sola el pres- cant el quid. La fileselia escolástica leix u ua lhiicih victoria.
Ordre publicant el pacte collerlin
Salvador. conseller munici- siena f per les eispeeSerillejews preseions sobre els as-sutil/Mis &ele de pernees e les paredes supost inexim de 2.000 pessetes, (miele el segon cicle i es prolonga com
El conferenciant va dir , amb unes
majim
enteres
dels
quals
de
pal de Barcelona. i Colldeforns, patronal i obrera (le la brema
que ocupen.
en merite del (muelles priva' a ecö en el primer periode del tercer, jinetees de Supervielle i de Coeteau,
ltepreeenlant de la Generalitet, de cerregre desehrrega. estiba i Otaure de traciar en la seseiú
seva ie en la poesia i va eubeatilat
Els mestres de les Colbnles convocat a refecte pel senyer exercint en el seu cicle propi una tnis- la
du aceres.
arneedes de la Junta del Port. per desest iba de vaixells. etc.. en el ordinerra
histórica aemblant a la de la filo- el patetisrne de la Iluita que la eleva
Esoolars.—Els inestres als quals conseller regidor d'Ingreesos, sic',
sofia grega en el primer o a la de l'es- lírica soste per incorporar-se el atén
tal d'assabenter-lo de qüestions port de Barcelona, eslablint el
Visites a l'alcalde. —
pugui intereersar de formar parl Despeses i Patrimeni.
perit matemàtic en el tercer.
de la mecinica. "La llana i els es'relacionadas amb el port de Bar- subsidi per atur forçós.
senyor Caries Pi i Sunyer, Va niel personal docent de les ColbL'estructura històrica general ha es- tels fan, mentrestant, la -anee cursa
celona.
Deparlament de Governacie esser con:elemental ile! sonyer Mes Escolars municipals que
tat emplenada successivament pur la fi- Humana i a la terra els bornes viuen
L'exportaol6 de verdurea a (Comiesaria Delegada (Medre Lluis López eanliesteban de Le- funcionen-en el propvinent esliu,
losofia grega (primer cicle), pel cris- i es moteen, cense adonar-se de la
coronel
del
prin-ter
Tere
de
la
Públic
a
Tarragona):
Anunci.
za.
Alemanya. — Es recorda novatianisme elaborar per l'escolàstica (segon gran batalla que es lliura. Sense adopoden 8011iCilar a les oficines
cmtra
'Mea
Departament de Trehall i Guàrdia Civil, el qua' anb a sa- d'aquesta institurió, que es troMent als exportadors de verducicle) i per l'esperit matemitii: (tercer nar-se que la poesia disputa arte al
vicie). El primer és el cosmopolita, o de neón les seves meravelles roces"
res que vulguin trametre ensiam Obres Públiques: Elides de Ju- ludar-lo despree d'haver prcs ben inslallades al Pelan de BeAmb aquestes paraules va acabar
contemplacie intellectual; el segon, l'imposseesiee
escarola a Alemanya durant el rats Mixtos de Cetalunya.
iles Arte , len cendielons que reComiscaría Delegada a (linea:
perialista intellectual, epoca en que l'im- Tomes Garcés la cesa conlerenc.
El senyor Pi i Sunyer va ubre giran la selecció del persone/ de
present mes de maig, aprofitant
L'aniversari
de
la
Societat
que
bu molt aplaudida pel
peratiu
de
la
red
regeix
els
actes
dele
nie
eones
Obt
ea
lambe la visita del senyor Calles referencia, i presentetr, d'aeotid
els drets reduits de 7 Rel. per Subhasta de les
el cicle tercer es el mitic. Les atent i selecte que acta a les con!e100 quilograrns, que trametin les truccie del camí venial de Gas- Rodríguez Soriano, governadur nenb elles, la corresponent Ins- de Sastres "La Conflança" bornes;
idees de pau i cooperació internacional rencies de l'Escola
seves peticione a les Seccione lene d'Emperies a Yilanova de civil de Múrcia.
tet tic la.
apareixen en l'escenas.' històric en un
la
Muga.
Agronbrniques de Catalunya, tede cada cicle: en el
El lernem de presenteció acaL'equip de nataoido "Net'Y".
Diumenge al migdia e8 reune- periode determinan tercer.
Comissaria Delegada a Tarranint en comete el que disposa
segon, i s'imposen al
bare el dia 30 del corrent. Las
"Gaceta" del dia 2 del corrent, gona: Anime', als Afectes de re- Altir al migdia settyer hores de despatx per al públic t'en A Miramar els mestres sesEstudie l'orador detingudament com
PER A AVUI
clamaste, del retorn de la Canoa Caries Pi i Stinyer, va rebre la adir de les °neo del 'mili a lit una Ires de Barcelona per tal de com- les idees cristianes sobre la pau i cooa les pägines 808 i 818.
internacional que en el primer
constituida pel vonlractista del vistila de l'equip holendes de miperaciú
memorar amb un epat el chiEl Oonsell directiu de la Cal» proveiment de pedra mentulalln- tad() "Ilet", al qual neetepa- de la tarda.
Academia i Laboratori de Ciencias
periode del segon cicle no es traduiren
IVIaterlal per a la regulacI6 del quantavetile aniverearl de la filo- en les institucions estrictament político- Mediques de Catalunya. —A les
de Criedlt Agrícola. — Ahir a la da per a rapariament del ferm nyava el senyor Blitz, de la Fetarda al despide del conseller de la carretera d'Arnposta a VI- deració Internacional de Nata-- tralla.— CUill siete que elie de dari,", de I;t Sodelat "La Con- socials (segles IV a l'XD, arribaren a Se5Aiö cientifica, en la qual sean ered'Economia i Agricultura, senyor
cito. El ecnyor alcalde ele done proeedir a l'adquisició Ich mate- fienen. Hi neeleliren prop d'un ésser un valor politico-sorial de primer sentades les següents comuMcacions:
quilemetres 1 al 10.
tercer cicle (segles
Doctor St. Misereas Regale: "Ele..Joan Comorera, quede constituït
Recapterie de Contribucinns la benvinguda en nom propi, de rial eilt he per a la cwisrevació centenar de comensals i a les ordrelaalconstitucie
del primat pollee del ció nie donadors en la transiusió de
amb
el Consell directiu de la Caixa
de Tarragona: Ediele del Reenp_ 1 - Asuntan/e/a i de la t'alta), i eis deis eenvals electro-mece/niel
Papat enes a la seva primacia espiritual.
e . Doctor R. Roca de Vinyals:
Crèdit Agrícola e Cooperatiu
ladee execuliu ele la Zona ele desil .j3 for çut dxil en el mate que d'aesenyttlatitent del trefe . , per postres el president agrai a tole El despertar de la intelligencia dels po- sane
experimental':
Catalunya, sota la presidencia Tortosa.
lindre !loe aqueete nit a la Mis- a te Secció Técnica de Circulare() Hu y assistencia i feu volts per Inc bles bärbars, com efecte de la Cultüra "Ernbrionia
del vice-president primer, senyor
Institut Francis (Provenea, 325).- sSecció Administrativa de Pri- Ira chite', amb el Club (le N'ate- i Policía Urbana, es comunica preeperitat de la Societat 1 (lel cristiana, contribuí a la revolució feua tols els industrial!, i conierJoan Comorera, per delegar:ese del mer Ensenyament le Llejda: ce", Bareelona.
A les te, conierencia per Didat Ruiz.
Oreed en general. Pronunciaren dal, que a la leva cegada acabe amb el Teme:
"L'esprit de la litterature casenyor Lisies Companys.
Seetridanient el senyor Blitz cianla que eetiguin intereseal5
priman politic del Papa. puranient cirAnunci.
Yermen l'esmentat organisme,
Districte Miner de Barcelona: va ter les presentacions i torne la en el sen tibliiiiiistrameni, que lembé discursos els represen- cumstancial, deixant-li la pritnacia es- mulaime
tants de diverses Federacions de piritual inmutable.
com a presidenl, el president de Anunci.
presentar uferta
sa rular' ir'i al senyer al alle per- podran
Casal d'Esquerra Estat Catola del
Les idees de pan i de cooperaci) inla Generalitat; vice-president
que la les extertslyn als barcelo- ',retes ;t1 Termo -lateen( de Era-di- fabricants i d'entitals professioDirecció d'Obres Públiques
districte II (Viladomat, ge)e —. A Id
primer, el coneeller d'Economiit Girona:
lecta; dentro Idee lancat 1 adreeed tiaras (retires pobladores. L'epat ternacional, per?) elaborades pele do:- 193 0 . conferencia a cirres de reaciipnins.
tors escolestice des de Sant Agustf a
i Agrjeultura; vocals, els conseMur.,
Direerió d'Obres Públiques de
Despees d'ésser ebeequials a la Presid?nnna de eirenlarlú i
tcra senyoreta
Sant Tomes, continuaren difonent-se
llers de Finalices j Governaciel i Lleida (Carreteres, Anunel, als antb un lunch, ele visitarles van Prdirla Urbana. en el qual cons- IrtinsuorreguA An la Ini'S amigaaMpliarit eis conceptes del ;tu dieren
atenuantes
pels
resplenmine,
encare
que
ele senyors Antoni Mala, Josep efertes de reelamació, del retome recórrer les principals :eles de te la segtiont inscripció: "Notes ble companyonia entre Pis co- dors de les cièunciAs exactes, que ales- 'libre -La revolució morar..
Roca Trilles i Reman Piferrer
de hl -Ganen constituida pe' con- la Casa de la Ciulat.
de prens de material electries, mensals.
bares feren la seva aparició en l'horitzó
Unió Democràtica di - Cataltinyt.
Bellmunt, j director secretari el Irartista del preveiment de pedra
de la història europea.
Gracia. — A les tq',3o, conferencia pel
senyor Manuel Mire 1 Espi- mentidalleda per a la conservaNomés a roccident d'Europa flori- senyor Joan 0. Roca
re', del ferm del quilòmetre 49
ren aquestes idees anitt e'icteria i Sui- "Problema econämico-social".
gues.
reo. encara ntne per no venir en epoca
de la carretera de Li p iria a PuigL'ambalxador d'Anglaterra a cerdee
histerica apropiada ni corresporedre el
Estola Social de Barcelona (AmaBareelona.—L'amba¡xador d'AnSea contingut al non esperit europeu no deu Vives. 3. entresol). — A les 19.30.
Direcció d'Obres Pi-ti-diques de
Europa
ni
tan
gran
cosa
ni
a
de
piada
gleterra a Espaitya,
influiren
el senyor Manuel Senchez Sárto, peaTarragona (Carreteres; : Anunci,
solament en c..; creadors del primer jiu- iessor a la Facultat de Dret de Bara B ar ce l o na , ha estat al Palau als afectes de reclamació, del
peri espanyol.
celona, continuara el curset d'extende la Generalitat per tal de cum- relorn de la fiança constituida
En els tres cicles. durant els seas res- sió cultural organitzat per la dita
plimentar el president de Cata- pel contractista del proveïment
perites dobles.imperialista-re- Escola, donare la quarta conferencia.
reculas
lunya.
de pecina meitudallada per a la
volucionari PA desenrotllen i entinen Descandellare el tema "Per.eective;
L'entrevista entre anibdues conservació del ferm dele quiteSun p ihes te.oties polítiques sobre les
actual " . 1. "Los hepersonalitats fou molt afectuosa, fuetees 382884 al 388 de la carrelaciens internacionals: la crigualtat me Vecenomia
t
rambaixador, despres de C011- retera d'Aleolea del Pinar a Tarnatural ami, tnonopoli de domini a chos".
Roma i Grecia, la de fraternitat crisversar uta moments atnb el pre- magulla.
London Club (Ronda de Sane Petiana al voltant del Papa com pare re, 441. — A les 1945. peimera de
eident de la Generalitat. va sser
Anunci. al efectes de reclamai em p erador suprem, i la de fraterni- la serie de conferencies anunciades
acomiadat pel senyor Companys cid, del retiro de la tienen constat democràtica, patent francesa. Fra- arnb el tema "The Derelopment •di
a l'escala gótica.
tituida pel contractiele de procasuales les tres idees en lee seres
que portare com a titot .",The
aplicacions politiques les idees de Zoolegesal of elan ami Extinct SpeUn acte a Mora d'Ebre. — El N-retener/1s de pedra hienudellada
per a la conservad.", niel ferie
pau i cooperacid internacional es repreeident de la lieneralitat,
cies".
tiren de l'escenari histöric, deixant el
nyor Coinpanye, va rebre ahir a dele quileinetree que s'eemerden
Agrupaste d'Esquerra del Roble
seta llene a grans unificacions territola tarda la visita dels diputats de les earreteres de L'Aida a
rials per la potencia de nacionalit- Nou 2181. — A les 22, ceesenyors Galés i Rouret, els quals Tarragona i d'Artesa a Montzaci6, pel geni integrador de naces i ferencie del diputat Colideforns sobre
l'invitaren a un acte que ha de blanc,
pobles. Perd aix6 és un t'encunen es- "Tornada a Madrid de la. politiza :le
Cerniesió Geetora de Compres
tenle hic demà a Mera d'Ebre,
trictament periddie.
l'en). 1898".
al qual el president va prometio de l'Heepitel Militem de (Broma
Cada un d'aquest cicles histrics
Confines per tt ratiquislele d'artipropia: no es pot
assiatir-hi.
lia
postet
matisos
poden calmar Ilurs dolors tense perill de cap mena amb el
per tant, asilar en el nostre cicle
Tumbé reb6 el president la cles de consume
Administrarte/ Municipal. —
quart amb exin. tipus pimpis rrestadis
visita del diputat Benyor Rubio
seva
composició
quimica
non,
el
VERAMON.
Degut
a
la
anteriors: tal regada, perd, en aquest
Tuduri, j Inés tard conferencie Edictos. subhastes 1 concursos
Els que aneu a Paris
imart cicle que inaugurem ens toqui
telefònicament amb el diputat d'Ajuntaments de Catalunya.
l'organisme.
Es
VERAMON
no
ataca
el
cor
ni
perjudica
per
res
de resoldre el problema suprem de
AIIPX üruic. — Exhales dele
NO OBLIDEU
senyor Temäs i Piera, que es
la mecánica social, trobar un tipus
acorde presos pele Ajuntaments
per ale?, el calmant de dolort recomanat sobretot a les persones
troba a Madrid.
d'equilibri
entre
la
unitat
absorbent
que
trooareu
de Catalunya.
de tot iniperialisme universal i el facEle nedadors holandeses viel— En el l'entero 127, corresdelicades o de constituci6 feble. Els nens de menys de set anys
tor absolutament disgregador de l'inten el prealdent.—Acompanyate ponent al dilluns passat, publico
PUBLICITAT
dividualisme.
del dtrectiU del Club leal:Leed el següent sumari:
necessiten pendre només mitjatauleta,dosis que resulta la eficaç. AproI desprea de remarcar la criai de
• Iota els quIoscos dels
Barcelona eenyor Serinyà estiGovernació: Ordre aprovant
lea cieneies matematiques modernts
Grans Boulevards, Oe la
fiti vostè també els avenços de la medicina; contra el mal de cap
gueren a visitar el senyor Presi- ramsociació dele Munieipis
com a precursora de la cris; peleicoden els melado/S nedadores del Palau Saber 1 Torrent, als afecPlace de la Repu g nen» a
social de la Postra epova, acaba dient
o de quelxal prengui VERAMON, el calmant de tota confiança.
Club Holandés lieleY que han tes de sostente un Secretare
el doctor Garra que sIm Im t repetiIB Il adelaine
vingut a Barcelona per tal de Co In O.
dament (pie la histdria es rnestra de
A
la
Place
de la Bastilla
que
dir
la
vida,
perd
mis
exacte
seria
prendre part als festjvals lateeOrdre aprovent la separaeie
As un erxiu de solucione a evitar gasnacionals de natactO que tenen tICl'Ajunlainent de la Torre de
A la Placa Oe Saint-Michei
sedes i irecassadest ens apreses.
Bree al C. N. Barcelona.
Cabdella de l'agruparle; formada
(»MAS Metropolltä)
dones, ti greu responsabilitat de crear
El president va donar les or- amb els de Peramen, Mentenrtes,
nosaltres les nostres normes positiAl Boulevord SaInt- Michel
'Ares °portones per tal -eue si- La Poblefn de Bellvef Mont-ros,
ve% d'acció, i en aquest treball. d'uniTubs de 10 i 10 titulen'
guin lliurats rama de flors a les als electas de aosienir un sacreAl l'estimara Ilebattepol
versal pretil. a la regada que de meSobre de 2 tauletes
'nadadores, i ten posar a la die- tate cornee
( im rendirnent nacional, desitjo que
1 a Me ele grane quintes»
Departement de Governacie
pOsició deis nedadors holandehi pugui cokiaborar amb esplèndides
de ',birla
soluciens l' Espanya i la nostra estiegos un autocar per tal de für un (Comieseria general d'Ordre Públic de Catalunya): Concurs per
mada terra catalana.
••••nn•11111.
vjatge a Montserrat.

IIENERALITAT

La previste) de Mata I Vitrinas.
Es recorda ala fabricante de fumines Catalunya l'obligació
que tenen de mantenir constantment una provisió o emtnc entre
bis', I ferina equivalent a la
producció nutenel en la iseV a fe-brete duran!, frente dies segons
torne, habitunls de treball.
A partir del din 15 de l'actual
es realilzaran sisees d'inspeceie
per tal d'assegurar el troinplimeta de robligació imposada, i
se sancionare l'infractor amb
una penyora entre el 10 i el 50
per 100 del valor de la merendaría que manqui per a completar la proviene o estoe.

A LA UNIVERSITAT
AUTONOMA
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Nens i vells
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Barcelon a . tres de mayo de mil nove- estese a lo acordado, y al segundo otrocientos treinta y cuatro.
si, visto, y a su tiempo, lo manda y firPor el Sroyia,io
ma S. S.: doy fe, — Rubio, — Ante
ANTONIO EREINAS mi, — José Pastor ,
para que siria de emplazamiento
a Don Gregorio Villalonga Marti, cuyo
EDICTO
domicilio se desconoce, libro el
Por el Juzgado de primera instancia actual
presente que firmo en Barcelona a cuaMinera Ires, de esta Ciudad (Secreta- tro
de
tira'
o de mil novecientos treinta
rio: Don José Pastor López?, y en mé- y cuatro, —
El Secretario. — José
ritos de los autos de divorcio promovi- Pastor.
dos por Doña Adoracian Ferrer Pérez
contra Don Gregorio Villatonga Marta
se ha dictado la siguiente
EDICTO'
Providencia. Barcelona. veinte a siete
de abril de mil novecientos treinta y
En
virtud
dc
lo dispuesto por el señor
cuatro. El precedente escrito únase a los
Municipal Suplente ninnero diez
autos de su razón: por hecha la mani- Juez
co
funciones
de
Juez de Primera Instan;esta:jan de no existir hijas menores, cia del mismo número
de ésta, en proy en su virtud. y acordando al escrito videncia dictada en el mayor cuantia
inicial, fecha trece del corriente: a lo promovido por Doña Catalina Valles
principal. sustanciese la demanda de dicontra Don Vicente Valles
vorcio promovida por Doña Adoración Dalmau,
Dalmau, de ignorado paradero, y otros
Ferrer Pérez, dándose traslado de ella, por el presente se emplaza a Don Vipor edictos, que re fijen en la Tabla
Valles Dalmau por segunda vez
de Anuncios y publiquen en el Boleta] cente
a fin de que comparezca en los autos
Oficial de la Generalidad y Diario LA debidaniente
dentro el terPUBLICITAT. al demandado, de isr/o- mino de cincorepresentado
bajo apercibimienrado paradero, Don Gregorio Villalonca tos que de nodías,
verificarlo
le
parara el
Marta y con entrega de copias. al Mia que en derecho haya lugar.
nisterio Fiscal, para que comparezcan y perjuicio
Barcelona,
24
abril
de
to34.
la contesten, y el primero, además, proEl Secretario
ponga, en su caso, reconvencian, en el
MARIANO PUJADAS
termino de veinte dias: al primer otrosi.

jutjats

A la Secta') Primera se suspenf ueren les vistes que estaven asseeyalades per a ahir, per diversos moaus.
* A la acede Segona van comearaixer Antoni Creas. Joan Cases i
Idginia Lahoz. El primer. acusat
d ' eSSee un dels autors del rohatori

sa. .accident del treball: Antoni Jimeno contra Josep Hernandez.
Judicis a dos quarts rionze. — Accident del treball: Joan Bta allanas
contra Material per a Ferrocarrils.
A tres quarts d'Once. — Accident
del treball: Agusti Senchez contra
Joan Manea
A les onze. — Accident del techan:
comès ta uns dos anys en un estanc Enric Soler contra .1cep Soler.
de carrer de les Corta Catalanes, d'oil
sandugue tabac per valor d'alguns
milers de pessetes. EJ s altea dos
ercceasats, perque compraren el ta- ANUNCIS JUDICIALS
bac tot i coniaxer la seva procedencia
ille g itim a . El fiscal solicita que al
EDICTO
primer li fos aplicada la pena de sis
En virtud de lo dispuesto por el seatas de presa, i als altres dos una
ñor Juez de primera instancia del Juzmalta de $ 00 pessetes a cadascun.
* A la Secció Tercera no se c e- gado numero diez de esta capital en providencia de veinte de abril ultimo, dicabraren vistes.
tada co el juicio ejecutivo instado pur
* A la Seccia, Quarta es veié una S. A. Cros" contra Don José Sancausa contra Francesc Ventura, el diez Granados. por el presente se
eaal va llagar una bicicleta a Manper segunda vez, termal° de veinresa, i despris se la va vendre a un te dias y con la rebaja del reinte y cin¿conegut. El fiscal aollicita que li co por ciento. la venta en pública subasfes aplicada la pena de cinc mesas ta de las fincas siguientes:
de presa.
Suerte de tierra catara. situada en el
termino de Lebrua, de cabida dos fanegas, equivalentes a una heatarea, veinVARIA
te y ocho áreas sesenta y nueve cenacuarenta y nueve miliäreas. en el
Han estat posats a la casposicia del arcas
sitio
del Platea(); lindante al
azaat de guardia deu individua que NorteHiguera
con tierras de la Capellania que
joren detingut en una reunió clan- goza D. Luis Mora; por el Sur con Esquerra Republicana de Catalunya
festina de alontatic. També hi han otro de Manuel Tornero; por Levante.
Deina, dijous. arnh motiu de la
rara posats uns altas. els quals fo- escampado
del Cerro y por Poniente, el inaugurada d'un Casal Comarcal
ren detinguts ahir perque practica- camino de Zancarrón.
Valorada
en
mil
d'Esoaerra Republicana de Catalunya,
ven coaccions. A alguns d'ells els fo- pesetas.
tindra lloc a Mara d'Ebre, organit:en ocupades armes.
Media casa en la ciudad de Lebrija, zat per la Joventia Republicana Fe* Simon Barteau. el <mal vivia com calle Sacra na 3 0 de gobierno: que lin- deral, un magne aplec de les torees
rellogat en una casa de Santa Colo- da toda ella por la derecha de su en- afectes al Partit a les comarques laraa de Gramenet. presenta una denúncia trada con la de Francisco Mora Gue- raconines. Hi assistiran l'honorable
as mossos de l'Esquadra d'aquella porrero y por la espalda con José María President de la Generalitat, senyor
blada,. i els manifestó que li mancaven Rendar° consta su área superficial de Lilas Compams; consellers Gassol,
mil pessetes en bitllets que guardava 186 varas cuadradas que equivalen a Barrera, Selves i Dencàs; president
dintre un bagul. En el mateix bagul 13o metros 53 centímetros, comprendién- del Parlament català, senyor, Joan
guardava sis mil pessetes, i nomas Mhi dote en esta medida superficial las pie- Casanoves: alcalde de Barcelona, seeeanzaeen mil. Digné que sospitava del zas de servidumbre común, que son pa- nyor Carlea Pi ¡ Sunyer: els diputats
rratrimoni Ilegater del pis. Els mossos tio, corral y cocina. Valorada dicha mi- sertors Romea D'ola, Galés, Canide l'Esquadra, en anar a la dita casa tad en tres mil pesetas.
llera. Andreu. Ferreres i Duran, Maper tal d'efectuar una inspecció ocular,
Suerte de tierra con /stand° de olivar granen Aragay. Revira i Virgili. Serrobaren en poder del denunciant una en el sitio de las Carrascosas de dicho ra- Hunter, Humbert Torres, Miguel
pistola, per a l'as de la qual no tenia término de cabida tres y media aranza- Santala i Tauler, secretad general
;licencia. Una vegada al Jutjat de guar- das y seinte y dos estadales, que equi- del partit: els comissaris de la Gedia el denunciant i el matrimoni, el per- valen a una hectárea, cincuenta y ocho neralitat a Tarragona, senyors Cavajadicat, després de passar conlptes, ma- áreas y noventa y siete centiáreas: que Iler i Pujol i Font, i el president de
rafestà que no li mancaren les mil pes- linda al Norte olivar de D. JUS.f Valla: la Federada, d'Esquerra Republicana
seas, ja que se les hada despès. El ma- Sur la parte vendida a Isabel Sánchez de Catalunya de les comarques tartrimoni va quedar en llibertat, i Bar- Granados; al Este con Petrola Granado ragonines, senyor Llorenç.
lean, detingut, a disposició del Tribunal y al Oeste el olivar de Capellanía. Va=0 Ea Junta de Govern l'Ateal:esencia, per tinència illicita d'arma lorada en tres mil pesetas.
neu Nacionalista d'Esquerra, de la
ce loc.
El remate tendrá lugar simultánea- barriada de Sara Marta arran de la
* Fa uns quants nietos que de la mente en la Sala Audiencia de este Juz- darrera as„aaaaa general a„anaria.
caxa de la fábrica de sedes del carrer gado, sito en el Palacio de Justicia. Im quedat constatada de la manera
te l'Escorial, propietat del senyor Ber- Salan de Fermín Galan y en la del de segiient: President 1.er, Josep Alen:
nades, es trobaren a mancar la quanti- primera instancia de Utrera el día vein- president 2.011 . Josep Roch: president
at de 6.025 pessetes. Després d'actives te y cinco de Junio próximo a las doce, tercer, lauls Pie; aerretari general.
Josep Santin; vice-secretari. alanuei
arerques, la paliara ha detingut el me- advirtiéndose:
Primero: que los titules de propiedad Vallver; tresorer. Llorenç Pb:
a compriteri de la casa Lluis Banus, el qual
de
las
fincas
descritas
estaran
de
matador. loan Serás; hiblioteaari. lasca
es aedaná. autor del fet. Foren recubra
pessetes, que tenia en el seu-cm nifiesto en Secretaria para que puedan Mo , sana: vocals: Pere Vila. Albert
s
Man i Sunyer,
i una radio. que adquirà amb els examinarlos les que quieran tomar par&e:S robats. El detingut passä a dis- te ert la subasta, previniéndose que los
Nosaltres Sois!
licitadores
deberán
conformar
con
ellos
liCió
del
Jutjat
que
el
tema
reclarnat.
O,
y que no tendrán derecho a exigir otros.
En la sessió del dia 5 del corrent
* En una torre del carrer de CienSegundo: que no se admitirá postura ha quedar constituit oficialment el
cas, de la barriada d'Harta. caigué al alguna que no cubra las dos terceras Con s ell de Govern de la ll eva Dele
peu un nen de wat anys. el qual fan tret hartes del avalúo, deducido el veinte y
de "Nosaltre s Salta . ' al roble-gad
sets bombers cadáver. El jutge de guar- cinco par cielito, pudiendo hacerse en Nou, en
la següent forma: President,
dia arderle el trasnat de les restes al di- calidad de ceder el remate a un tercero. S.
Forner; vice-president, A. Floreta
pata judicial.
Tercero: que para tomar parte en la ea: secretad, J. Percha; vice- s ecreconsignar tari, J. Snnyer; tresorer. J. Vilalta:
* A la Rambla la panda veié un subasta de h erin tos licitadores
del Juzgado o vocal, J. Morera.
subjecte que li infongué sospites, i en previamente en la mesa
aestinado
al efecto.
e
en
el
establecanient
donar-li l'alta comença a carrer; perse- una cantidad igual por In melles
al diez
Els Federals
guit, pagué ésser detingut, i resulte éslo s hie'
de
del
valer
ser Joaquim Trinidad Alcaide, que esta por ciento efectiv e
Lacte d'homenat g e que el Cercle
ces,
que
sirve
de
tipo
para
la
subasta,
reaarrat per diversos delirtes per alRepublica Democretic Federal del
sin cuya requisito ne ' aran admitidas.
tres tants Jutjats de Barcelona.
VII (Riego. 44 1 dedica al
Criarte ': que los bienes subastados se districte
* El sumad per l'atracament de que adjudicarán al melar postor y Si resul- sea soci fundador el veten a federal
aa: victirna el cotxe recaptador de la (aren iguales las d e s posturas se abrirá Pere Sotere s . tindra llar definitivaCarees fa uns quants mesas, el qual és nueva licitaci a n entre los dos rematan- ment el dissalde vinent, al vespre.
en pnier del Jutjat número sis. ha pas- tes, ante este Juazadn, a cuya fin se
Els galleguistes
sat a inspecció del fiscal per al sen es- señalará día y hora en que hayan ne
triar, ja que. segons sembla. s'Ira com- remnarerer. y Sf a:VI:tiraran los alienes
El Paro Galleguiata de Barcelona
provat que alguns dels encartats quan al que eirezca mav e r precie. devaivaas. ( Aaaa, a, ë i 1 ., pral.1 posa a rosuccei l'atracament es trobaven a llocs dose al raro el depósito que hubiere neixemement dels teas afiliar; i simpatitzants que trobant-se en aquesta
dietints, i, per tant , no la pogueren men- constituido.
ee part. Es criteri del Jutjat que no
de !a Poeque todo' los gaste s de su- datar, invitat pels -.Atajess tacar
Iluitacrupi el banquet qui no tingui 1111a acu- ba Quinto:
l'exima poeta i de
s ta y demás inherentes a la misma, mi sia";
s
a
galleguista
senyor
Siró concreta, i. segons es ah]. abans
dar
per
la
cau
a
la
Hacienda.
s
de
derecho
aga
el
p
(
ama
d. '4 s eva determinada. es prendran reAlvaro Cunqueiro. i amb el fi de P a rematante.
s a ••• -as favorables a alean dels que ,e1111ran a Ca"g,a
5 .s,scartats actualment.

L'Activitat

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera — Dos inddents: Tu.
Yinarrlba, S. A. eontra P. Suhirana;
a Torrents contra Banc d'E s pam a.
In-apacitat: Pere Casan contra acerd
de aAjuntament del poble de la Man'arana.
Sala Segona. — Divorci: Josefa
Cesta i Igléaies contra Pere Gutsenis
Sallent. Incident: Manufacture s Generes de Puna S. A. contra Fiscal
Divorcis Marra Ama i Escoda contra
Ant o ni Tornee i tierra i Fiscal. Menor inedia: laluis Rosselló i Cabalda
contra Sebast'a Albacabaa

ve,

1

gobes de newetat*
aa
Ntly
en

AUDIENCIA PROVINCIAL

furt 1 vagabund contra. Ismael Crespo i Josep Moragues. reapeetivament
Daorci: P. Torres contra P. Santin.
SPCCiÓ Segona. — Dos orals per
esrandol i iniprude ncies contra Eran.
ces, pallares i Joan aloragues, resPectivament.
Secta`, Tercera. — Dos orals per
fiar contra Maria Caivelad i Enric
Saroncini. Dos orals Inés per coactia i rolsatori contra Ramon Agustí
Salvador Jiménez. Dos divorcis:
Re ta Peret contra Narcis Ortiz i
Joan Caseta contra Maria alasoliver.
Seccia Quema. — Tres orals per
l ' el de vagabunds, furt i injúries contra .antorri Serra, Lluís Alcantarilla
tala s Cardona. Un divorci: Adolf
S ampere contra Maria Planes.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu. — Accident
del treball: Aureli Villena contra Gabriel Aixeli. Arcident del treball:
Linceada Collado contra Josep Bau-

les sis de la tarda, al local social
del Pazca donará una conferencia sobre el tema "A paisaxe das nazons
naturaes". El senyor Cunqueiro ostenta, conjuntament aria) els senyor
Risco Iglesias Alvarifica el guardó
de "Bardos" nomenats per Bretania.

VIDA CORPHATIVA

encert

1

a

rata. Maluquer, 7, es remaran
els raqueta dele prats, muntanyes i campe catalans, ',Fo y erdura directes del consumidor
bu recama per tal de celebrar
l'axil de ractuació anual de

rentilitt, aixi cum el primer alaversari de la fundaciú de la dita
Cooperativa, isa qual canela ja
els 2.000 aaaucials.

dasaate vinent al mata

pecle roma i les exeavacions de

la Fabriea de Tabaco.
La visita serà dirigida pel senyor Erancesc alarlorell, historiador, i el preu de l'exeursiö
(vintge. itpat i propines) as de
20 pessetes. La inseripció restara closa el dia 17: de l'actual
mes de inaig. Per a inseriure's
adreear-se al local d'O. R. B. I. S.
(Pa leatra, Corle Catalanes, número 592, pral.' .

(la lamas.

Els esmentals SPI'VeiS C0111prenett Iota ele d'indole telegrafies, o sia: admissiö de tele g rames interiors i ifilernacianals.

raid per St Enraya com per a fora
d'ella, giras telegrafies per a lat
el terrilori de la Península cala
per al alunare i restninger: Ilinratiment de lot el aervei a donaella el quid en fer-se des de l'es-

SEDES SUPERIORS
dibuixos moda, per a vestits,
a 10 rals el metre
rsNife,
›

FANTASIES CREPÉ
formós colorit, per a vestits,
a 1'40 pessetes e metre

1

Facultat de Dret. Comentaris. —

La panencia designada per a informar sobre els mérito 1 aptituds dels
aspirants que han sollicitat places
d'aludan, de Dret Privat anunciades
per !a Facultat de Dret els convoca
per al dia 14 de l'actual. a les nou
del mata a l'aula de Dret Roma, a
fi de començar cas exercicis corresponents.
Seminari de Pedagogia. — Avui,
dimeares, a les set de la tarda. es reunira al Seniatari de Pedagogia,
la Univeratat, requip de treball que
sota la direcció del, catedritics senyors Balcells i Roure estudia "L'educacia estética del nen'', prosseguint
els treballs que ve realitzant des de
principi de curs.

Al (madre d'arrumas de l'Institut
O. B. B. I. 5. ha organitzat
trabará diarianient aove; ne
per al diuntenge 27 del mes que aom
earsia
per tal que les lamines u'esnsom una PXPICSiö Pll illn0 C/ip a gain assahentades.
Tarragona, a li de visitar ras-

Lotts hau-riades de Salas, Les
Guris, La Barriera i Iloslafranes.
justifica la importancia que talla
donat als serveis telegráfies que
corresponen a la part de la nosIra einlat rentralittats en :optella sucursal, situada al carrer
liayarre, 2, caul(diada al murta*

Preciosos CRESPONS cotó,
estampats, per a vestits,
a 85 cèntims el metre

dais d'oposiciar a dues places d'ajudant de cátedra de !a dita assignatura d'Obstetricia.

La Unió de Llogaters de Calalurrya la asutent als que es
trobin alectate per deficiències
en el pis que ocupin—infraccions
sobre el legislat en higiene,
manca d'aigua, ele., eh'.—, que
tramitan lee sidients dentincies_
les quals selan Meses rapidainent.
'l'atabe es fa públic
na campanya per tal de recaplar
del Poder Públie una legisla:10
elieient. en materia d'arrenda- ENSENYAMENT SECUNDARI
ments urbana, que eriatallitzt 1.11
L'excursió a Mallorca d'uns estula aaaraulgaciu de l'Estatal de
— llilluns eortirca d'esclusa,
l'eetalge. Seta lambe lenta dar- diants.
cap a Mallorca uns quaranta alunares
qtrea la ca rapa aya el re.specle que de Hattitut Nacional de aegon
ha de inereixer el llogater ma- seny ament Salir/eran aconipanyats
ta u . i e st atur foraats , a n que dels profes s ors de l'estnentat centre
nd sigui aplicable PI/ aquesles senyors La Puente, Febrer, i
creer/mala rieles e) drstIonament Media Romandran a billa vate dies
i arriaarair novament a Barcelona e;
per ntaucli de pagament.

les S110111'SaiS nie Sarriä. Sala. Anseguit
dreu i Sant Gervasi
orallres'seltlibitints a .Ist Sucursal
n le sants. ' La gran zona servida

economia

el rector, doctor Bosch-Gimpera, a
fi de continuar a la capital de la República els treballa que ve realitzant
a favor de la nostra Universitat. Hont
indica cota a probable tornada del
doctor Bosch-Gimpera denla, dilous.
Durant la seva absència s'ha possessionat del rectorat accidentalment el
degà de la Facultar de Medicina, doctor Trias i Pujol.

Facultat de Medicina. — El divenvinent, dia i 1 de l'actual, a un
les deu del dres
quart de deu del mata a l'auditori de
mata a Granollers. al local au- la Clinica d'Obstetricia de la Eaculcial de la Lniö de Nitquere Ba- tat de Medicina, cont e ra: ar an e l s c aer Deniä, dijous,

bentar-ae el púlale de flaraelana. a les reformes i itiillcti'es si

poden elegir-se amb més

rebut del Departament de Sanitat ¡ Assisténcia Social la seguent
nota:
"A punt d'aaabar-ae les obres de
la Guarderia d'Imants que el "Segell
¡'ro 'Malicia" ha construir a la uarriada de Sant Andreu, i amb el fi de
poder estudiar detingudament les sollicitada d'ingres, es la avalent que a
partir de la data davui poden esser
enviades a nom del presídela del C.irrite Directiu Central, Montalegre,
(Casa de Carian), Barcelona.
De les sollicituds presentades lardean preferencia les que reuneixin les
condiciona demanades, o sigui ésser
till d'obrera, no haver complert fedat
de dos anys, ésser fill de pares catalana i en igualtat de circurnstancies,
els de familia més nombrosa, i dintre
d'aquesta, els que gaudeixin d'un sou
familiar Inés reduit.
En les sollicituds caldea fer constar
el nam del pare o mere de laniant,
justificada certificada de la casa on
treballa, amb el sott que guanya en
la data de la sena solicitud, doinicili i nombre de Os."
heut

UNIVERSITAT
Viatge del Rector a Madrid. —
sala se en contacte aliar eIs gallesuistes d'aquesta ciutat, denta, dijous, a Dilluns a la nit marxà cap a Madrid

per la darrera esinentada sucursal). que ea compon de les impor-

Secció Primera. — Dos oral s per

"SEGELL PRO INFANCIA"

Política

Millores en el servei
de Telègrafs
cnni ja recen' alis al va asta-

confeceiequ i

Butlletí Peclaübüic

ENSENYAMENT PRIMAR'.

i perfeccionar la serie de serveis que
s'enumeraren en la nota que ja es
féu pública per maje de la premsa,
a (Matutera, Joaquim Granados, cap
de la Comisan) per a la Catalanització de l'Ensenyarnent, ha dit que a
la sena Comissió les raons per les
quals la F. N. E. C. ha vingut i s'Ira
sostingut. com és la de rnantenir ben
viva en la massa escolar la col-ladeada que l'ensenyament en la nostra
Iletigua és un dret professional que
ningú no ens pot negar. Seguidament
N-aldea un taca als professors catalans que no l'han adoptat encara en
lur catedra percate expressin. Un
plebiscit encolar, que s'organitzara.
concretara la nostra campanya, 1. com
a final, la celebració del III Contares
Universitari Catala, que canalitzara
les nostres iniciatives.
Adhesi6 a la Protectora. — La
Federada Nacional d'Estudiants

Catalnnya, a proposta de la CorniSsió
per a la catalanització de l'ensenyament i per absoluta unanimitat de la
Junta de Govern, haa acordat sabschute la proposta de soci calcetín de
l'Associacia Protectora de l'Ense
nyança Catalana. La F. N. E. C.
aquesta avinentesa ea rompían a
públic homenatge d'adhesió a l'oe.
benemérita de l'Associacia Proteate•
ea de l'Ensenyança Catalana. i «4
,
a contribució dels seus ideal; tot i
la força i tot l'entusiasme de la joventut escolar.
22

La F. N. E. C. i l'Associació Universitaria Catalana Pro S. de N. —

En la darrera junta de gavera sattla tromenar el senyor Carles Ma s
-carenys,tidl'Aoca
Universitaria Catalana Pro S. de,N.
(Félération Univer s itaire Internatiore
nalel, membre adjunt de la Comíselas.
de Relación, Exterior; de la Federe-.'
ció Nacional d'Estudiants de Cite+,
Maya. per tal d'establir un contieie
permanent amb l'organització intata'
nacional • que arrea d'Europa treball
per la consecucia de l'ideal de la ay.;

L'Actuació

Social

velera de Can Tunis, davani
bar "Els Nois de hora". Cal el}
els obrers carreters posseekliza*
la tarja acreditativa de llur
cripció en el Cens professiotab
del Jurat Mixt, puix que sehee
aquest requisit no podran égite
contraetals. Al tal efecte. els5,4
teressats hauran de recollir
SeVil tarja rnitjançant el Iliuraes
ment de dues fotografies, a les
orientes de resmentat Jurat:
earrer de Pelayo, 12. segon,
gona, qualsevol dia feiner, l'Al:*
bases ¡ reglamenta :Marfil s , lat- dele dissabtes, de set a vuit7A
vent de formar part de l'estilen- la tarda.
II 3up
lada Caixa Mixta, segons esta10)51
lueix rapstrIat de l'artiele pri3feeat
mer del reglament de la susdita
ELS OBRERS
sanea
Caixa, ¡ per al seu compliment
eslriele han estat nomenades coEls cambrers. — La 5ecci4,a4
ndssions inspectores pel Jurat
Cambrers del Sindicat de la Ina.
Mixt.
— El nuileix Jura' Mixt fa avi- düstr:a Hotelera i Cafetera de.
nent que, per tal de donar cum- Barcelona celebrará assemblea
ELS JURATS MIXTOS
Els carretera.— El Jurat Mixt
de Transporte Terrestres. Seeehj
a Sang. fa avinent que en virfut
del que disposen les bases de
treball i el reglament de la Caixa
Mixta de Tracció a Sang. de data
2 de juay de 1933 adverteix als
patrons del rala de transports.
'Fraceiú Animal, i a les Assoeiaeions obreres i palronals del
milicia rana robligació que tenen de donar compliment a les

ordinaria avui. a cica'
plir/leal a les bases de treball general
de quatre de la tarda; dei
vigents. ha acordat que des del gamas
primera convocatória, i mita
primer de juny propvinent
hora mas tard de segona.
Arers carreters de Barcelonaeapital hauran d'ésser contraeLuf t tinicament en els tres 'loes
segiients: Eiland del Nord, lloc

Els muslos. — L'Associ
Musical Hispania celebrará reunió general extraordinaria
proper al carrer de Vilanova. i diumenge vinent. dia 13, a les,
Bar "La Campana": Pla de Palau , den del mal'. al seu esialge 4odavant redifiei dz 1.1olja, i cara eial.

Noticies Soltes

Denla_ dijous, a la larda, (hiunes provee allatiques i rti,t4.;
dra II,, la testa que, dedicada a bol al ;naif una festa literAais,
ny
lis!
insulo,
st
orgattitza cada
a la larda.
si
el Grup Excursionista de l'Orle.:
Graeienr, lii prendran part els BEVEU AIGUA IMPERW

alunines de l'Escota Patronal
Domenech, que interpretaran difeeride l'allr0115 amb gestos.
plastica i ballets populars calataus. Els rifle ionals de l'A. C. A. I.
Agrupa(-iár Catalana d'.1ficiohale a l'Illusionisme) taran nli%orees demostracions de magira
i illusionisme..4. la darrera parl,
els gimnastes "Els Motinyó" taran diferente exercicis a
"The Lewis alorris" en
sttnetles
trapezi. Com a final, la parella
de einavits Els Das Guerra entrelindra la mainada amb els seus
acudas.

La setmana pastada E:Cree,

tiraren a la dependencia centfAl.

i a les sis sueursats de la Caixa
nrEstaKis i Mont tSe Pietat, ale
Barcelona les següents operascions:
5.919 imposicions per pes e-,
tes 1.769.137. — 2.371 reintegaa-•
!sienta, per artes. L206.192'36,1,7-5
compres de valors per peale
setes 31.961.
Nous imponents. 336.

-a
Estola Normal de la Generalitat
de Catalunya. — Escota d'Eatiu. —
El nriniateri d'Indtistria i
dissabte vinent, din 12, retirara
mere fa pliblic per a coneixesa aEscoja Normal la Comisa ,' Organient. general que la Erra aloa-,
nitzadora de l'E s cala d'Estiu d aquest Per a alliberar-se dele. trari Internacional de va lama*.
any per tal d'elaborar el aeograrea
que hasia de celebrar-se duranV
deis diversos actea i iixar el tema nie
furóncols
els dies del 10 al 2;n de l'actual
la "Conversa .. . arre constituirá la
Es recemana el tractantent seguent que mes de maig, lindra lbs,- pis alaaa's
preocupacia maxima sie l'Assemblea. amarara
atril) exa reconegut des de ia del 11 (le] carrera. a El de late
anys: Compreu a la farmacia un flas- vinent, a conseqüència sie iaa -5
ce de BOISSÚN BLANCHE DE L'A- ralitzaria que en les artiviBils.
ELS ESTUDIANTS
BAT al.NGNAT i b arreara el sell
Les activitats de la F. N. E. C. — tingut en un litre d'aiaua. Alai obtindreu Instes de la capital 'levantina
La Federado aaroonal trEstudiants una beguda dotada de propietats depura- produi la y aga general , fellereent.
de Cataturrya . : ha editar. (I acord amb aves i nricrehicides exce p ciona l s. Si v o acabada. Al mateix ternps
-leavmdsprèixelatfu- verloix que els hitllets Wana1li4
la revista "laniversitat taataarna a un
ralla-as — nue TIO 115 sortiran mai mis — tontada a preus reduils despat-',
11111 que conté le, activitats que avisen portar a merme les distraes Co- en lindera proa prenent-ne quatre %asas xals amb PraSiÓ de la Fira
nlic5IO11, El senear FrallCelol Goma, cada dha. talment cam ladea ama tina V111,41111 . S. a vonseqüencia dej,,A;
cap de Llamea, hi dila que un dels tissana. La BOISSON BLANCHE ne- ajornatnent, hm. al 16 de jun,y.,.
:anal, de la Lomissia que presideix teja la sane deis seus vedas i arredrada
que és la causa del mal
es el decaaar el, actea commemora- l'autaintoxicacia,
i a 5c1.n de BOISSON BLANCHE es
Les orientes de la Caixa
tius dcl V11 aentenari de llaman lib
ven
a Ptes. 3.20 a totes les farmacies.
Llull amb una anada coHective a
talvis k Mont sie Pietat de Baest.
Mallorca per a la collocacia (I una
:adona. Central Stleursals,e47i
La amarla I eapera»liala NONA 111e/111 obertes dei don
lapida adient.•LI senyor Jaume Angel,
a lli d ie de l
cap de la lomissia val:aporta ha >11110 1 . 711 • 11`1. de la 1.1aeunit, I.
deins, dijous, per a toles
da que ha de cumpla duca rinantats Puble Non: aseistira el dimite:t- mena :follar:lejana.
propagar la practa a aels u!, manear. dia I:t. a la l'esta (le
esports entre eis ¡Jinetean:iris, 1 re- Primavera, organitzada per la
unir lea activitats que els catudiants saaaeral "Paco laaj Amo", (esta
desenrotllen separadament en entitats que haaia de erlebrar-se el (ha
diverses i unitiear els esraraoa d'aque- 29 (l'abril (larvae. i list gue d'ajar- Llegiu LA PUBLICITAT
Iles cantata que y erren treballant en
pro de l'espora universitari. El sera or riar -ae per la pluja. Tindra lloe
Propagueu-la!
Liras Mira, cap de Propaganda t bes- a la Colönia Utiell, i consistirit
avala, ha dit que, ultra la intensa
propaganda iniciada en pro de la
divulgada de les obres lingaiatiques
atalanta hi ha la intencia de contened:- una intensa propaganda de les
inaignica de la la N. E. i una
DE TOTS.'&DE TOTS
DE TOTES
alta, per Barcelona i arreo de Catalunya, de la nostra .Unhersitat per
GUSTOS
PREUS
MARQUES
tal que atragui 'tata els estudiants
catalans. El senyor Joan Bruguera,
PSCOiS ItIVPI'S p s 1>'"
de colnl, a 210 pie,
JANTZEN
cap d'Obra Social, hi manifesta que
de leixits Ba y o ya N'
OEPONT
de llana, a 7 ples.
la tasca a desenvolupar per aquesta
fantalua itovetai I"
MARE NOSTRUM d'eslatia a 12 Mea.
Cornissió será en primer lloc cooped'Anal ralla. a 15 pi es. diturixaa ¡neta a lusa.,
ATLETIO
rar a buscar una bolada al problema
dels estudiants que treballen, i rn
GORRES BARNUSSOS SABATILLES
legan II o c, l'organització de les
1
Classes I preus els més avantatjosos
fals
Escolars
per
als
II Cardarles '
1,11/
d'obrera en atur 'forcüs. El senyor
A. G. Pone, cap de Relaciona Este-

VESTITS DE BANY

tar:dada sucursal es fa ami,
tionitissiina tnes rapidesa.
Ha estat instan:d. per tal do•
donar ',tire al servei. un aparell
Morkruni, dels dé lipus lelelipagra f. modem) i ra p issi in.
L'Ilonivi ha estat considera/Avine:a arupliat. Les orientes henil)
ohertes tI pnblic a les vuit del
i prestar:1u SPI'VPi per n
32, Aving. Portal de l'Angel, 34 * 7, Placa Unlveraltat, 71
1PS 108 flpPrileil -111S fills a les vuil riart, ha maniiestat que la L'OnliSSin
del vespre senee-inlerrupciú.
que prcsiderx procurará dellenvolapar **44Wee»)4+.4411+0,4444444+0+444444+

F. Vehils Vidal

L

S
Futbol

NATACIO
Festivals internacionals

REMARQUES

Aquesta nit se celebrará a la

Montjuit. , on actuaren dos equipe
potencian& hi Savia, no effrem el 'tal
Rerreiana", free() si que hi baria tot

al ,sairl

ib

.•,

0.cina del C. N. Barcelona el
segon festival amb el "Het Y",
campió d'Holanda

-/s
, Aquesta ed, a les den, se celebrará. ces són une remarcables sprinters.m
lot aquest (estival es farà la priera
ala pisema del C. X. 13as :celosas, la
ffleena reunie amb 'liet y, une tan ex- dernestració dc salvament de neufrags
cediere impressió va tnarear abir a la rren.a cure
Pederació Catalana de Nanit.-• en el festival de nresentació (1'a- meló Amateur ha declarar obligatária
q/0qt tarrnis equip, camptO d'Holanda.
en tots ele festivals internacionals, i que
a *De asan l CO nostres rededores s'enana- anira a càrrec d'epezialitzats reofessurr
rara .amb les defensores de l'Het a, con- ands ttol.
sdpierades actualnient curn un tIcls mis
Agreste alliciens. units al Partit de
esyacats valors de la natació europea water palo gil!, com
d'ahir ereisVecialment la jove tundidora tnadernoi- eentari interessant en extrern.
uffff \Va rees', de 14 anYs (redel que en rió salts de palanca trampoli a
elloe mctres durs aconeegueix i m. 22s (arree dele saltadnrs helande pss. i a la
L *soy de superació que existerx per liuda enimira ore prevaldrá el tetes
r de les amares canelones Carme les proves, fan esperar que augmenti l'in5 anca Enr¡queta Sorimao. álaria 1.1M- terés d'amiest non rrimx amb els camsa Viro i 'verme Lrpage és P romete - pions d'Holanda.
64r eitie en Hurta competida amb les
El programa d'aciseeta serrana reunió
ileilitiores holandeses es millorin Jçrtsi- es regirá. riel segiient ordre de (troteezent les marques nacionals femenines ves:
I. Foo metete rellesaments (axeno) estil
an Jes proves uue integren el programa
Sasuesta nit.
alats proves masculines es Prese nten mi
700 meres estil !Hure social.
amem interessants en participar la maIII. ton metres etil !lime ferneni inde
la
riostra
natació
de
campions
in ria
ten-racional.!.
elPosate a dispntar-se uta encanó de
IV. 3oo m. rellevaments (3icloo). esIbur 'celta. Que eis cronämetres hauran tils.
de resoldre.
V. ano metres braca
pit. internaz Cc roo allicient ve a aumnentar les' cional.
eciació denuesta festivals en participar
VI.
23e rra, rellcvamems (7,x5ol,
vis gis 50 metres II jure internacional el
corr¡ponent de l'emir» de 5 x 50, que osVII.
leo metres braca dc nit, loteee-uta e) record de Catalunya i Espanya, Josep .1 1.quel. del C. N. Catalunya nacional.
VIII.
ton rnetres, ti-sin, social.
que intentará en aquesta renni6 minorar ei
IX. Exhibició de salts de Palancarecord individual d'aquesta distancia une
posseeix Sahara. Aquesta prora es Pr e trairpoLi.
X. So meres, est.I lijare, intentainteressant en erren--sentaráxm
glerar-se Sahata, racttral recordman dels r tunal
Ion metres lijare. Sabater, que en el,
XI. Demostraci6
321vament de
ettrenaments ha millorat la marca que Nauirags.
XII. 400 m.. rellevaments (45 100), esen- factealitat figura en el tauler de redids : M iguel , eme es presenta disposat sil Mitre. internacional.
a '.rebaixar el récord; Smith. I-1. ron
XIII. Partir de water-pelo: Ret
Postrom-Soede, H. van Essen: eis de- cameló d'Holanda, centra C. N. BarSeltsors de l ' He r, cme, segons referén- celcna.
-'•S.$•
iteet

Les jornades de Palestra a Igualada
diumenge puseat, prosseguint les
lireüanta jurnades de Palestra, Se celen:aten a lguataaa els sestil- ah atletIcs
quais disputà
es
ei rn irofeu Datots els aitres actes integrante ue
..fornactes u que a causa de la pluja
Le: UiUMeage anterior toren suspesos.
r...1 kresie.ent de la delegació de Paletilla a Igualada !hura ia bandera a6
OlVeuns (in .Muntanya. L'ene tingne
In>: a i Institut Garra; Eossae. Ets numbrrÄtis iorasters que barden arribat a
l¡gtialada, ja ‘..:e g atletes participants
a les proves o M'a a espectaclurs, visitaren, abans d'aliar al camp d'esports,
exposicions del llibre catará, de la
eta de la piscina municipal que
hom construeix a aquella vira, (re niudeis' d'avions, de fotograties arrice i de
cariCatures d'1. Miserachs, °nenes al
lesal social de Palestra.
sA les ente del mai comença el festiva/ etiétíc al camp d'esporas de r.ateneu
Igualadi. Les tribunes s'crnplirca totalrnent d'un públic que segur ami) entusiaime les ineidendes del festival,
participaten quinte atletes
Latorre de badaionins i tres de l'Hospitale": Conwrregue i done relleu a gairebé tetes les ¡troves el conegut recurdman Consegal, de reuiversitary, no tal
dir que amb carácter d'exhibició i lora
de concurs.
primera prova , la de salte d'aleerigl"se l'adjudicaren els igualadins Pipes tillas. Fin el tercer Mateu Oliver.
det.4adalona. 153 metres és la máxima
obtinguda per Pipó. La segona
itru..la de ilancament del pes. La guaJosep Ligues, ele Badalona, amb
Metres 43 cm. Serie/1 i Sala Marca
ynl,' que feren els segon i tercer. pertairten lambe a la delegaci6 de Pales
. á Badalona.
-tra
. La tercera prova del inall hm la de
salta de Ilarzeria. La guama Igualada
angra Jr, sep Maten i Antn9j, Martí, que
saltasen, respectivament, 521 i 490 ni::
tercer, Jaume Isern. de l'Hasnitglel, l'en 435. Igualada guanyi, tambe. ta cursa dele tres mil metres (vuit
ve:rifes a la pistar amh Gómez i Zamora.
que feren el recorrecut en 1D'o8 j m'esa
2-5 tu.. respenivanent. Seriel i TuEnes, del Badalona. guanyaren la prova
de; 71ancarnent del disc, la darrera del
303 re-tres és la distancia obtr da pel primer.
' la tarda es corregué prtmerament
eis ion relees liisos. Térales. de Bada-

lona, i trIgralacle, forra) els primer i aegon, amb 11 segons 2-5 rumies.
Seriol, de Badalona, guanya la preve de
llanCarnent de la javeline amb 3906 metres. Gabarró i Boyen ¿igualada, el
seguiren per cinc o sis metres
diferencia.
La prora del triple salt
!largada la
guanyen
gr
els amb la marca d'11
metree, obtinguda per Lledó. En aquesta mateira prova Consegal salta 1430
metres.
La cursa dels aran meres se l'adjudicä
Badalona. l'Irgues bou el primer amb 50
segons i 2-5. Gómez, d'Igualada, guama
la dels 1.5oo metres, que seguí despres.
amb 4 minuts 41 segons i 2-3. Tugues.
del Badalona, guanya, encara, la prora
del Ilaneament de pes. Després Klimp,
atol mateix del Badalona, salta 2'3o metres amb la penca, i s'adjudica per al
seu equip la victoria erequesta pruva.
Es ciar que la marca dels badalonins
queda une mica enrera al costar ele l'alcada me assolí Concegal, que arrenca
aplaudiments d'admirad&
Finalment es corregue la prova de
rellevarncrits elimpice. Guama l'equip
d'Igualada, integrat per Pitarn. Maten,
Liery, i Mas. fent els recorreguts CO 3
minuts, sft segons i 7-5. Gómez. Gassol,
Pone i Beyer, també d'Igualada. feren
els aegons, i Tenues, Oliver. Klimp i
Send, del Badalona, els tercers.
El resultat de la puntuació total es
el següent
igualada guanya el "Trasferir David"
arnli 94' 5 punts. BadaInna n'ole 87'5, i
l'ilesp; talet. del qual, com hern dit en
rn menear, nermis hi concorregueren 3
atletes, 75 punts,
resum nur- c m Mie ha estat tm festival que satiVén extraordinäriament el
palie ene hi assistí.

Frontó Principal Palace
A‘ nj. d i n i ecre).. Tarda.

CURUCEAGIA - TEODORO
contra
OLAZABAL - AREITIO

1,

13 !TIA - Estad'

Preus de les localitat
Pasteles

'dira de ring de t." a .J.' fila, 100
era de a.. a 6. , fila,
75
er de 7.) o ro.. fila,Su
ern d'17.n a i3.5 fila,
50
em de 76.. a son fila, 30
2o
em des de la 21..
Senda llotja tribuna pral. sup. 33
malt • tenuecomploto. ene 1 entrarle.

qa«,,

•
Valencia, un xic fatigar j descohesionat. Es cett tumbé que el Madrid so
va pas estar durant tat aquest temps

a una mateixa aleada. Solament va
tenir uns vint minuts de joc brillant,
la meitat deis gneis, en podriem dir ,
que van ésser suficients per a eliminar el Valencia.
El partit. observant el que va tenir de bril/ant. FactuaciO dels dos
equips i la qualitat de joc no va correspondre a una final. De brillant, el
partit no va tenir pas cap fase intere s sant; el joc va ésser ben migrat.
Referent a l'actuachi dels dos equips,
per una banda velen] que el Valencia va superar-se, i per centran, el
Madrid, que no tenia una tarda plena
trencen' lndividualment, del Valencia, el que mes va destacar-se va
esser lturraspe. Aquest va actuar al
primer temps en una forma molt regular i encertada, que si be e, veritat
que no te una caracteristica molt
pectacular, co canvi, cal convenir que
és de resultar premie. A continuacin
Cano es el que cal esnentar. El porter valencia no va vacillar ni un nunclient en cap jugada, i sempre, amb
decisió i seguretat, va intervenir en
totes les ocasions. Pasaren i Torreearay. encertats per un igual tots
dos. De la davantera, Vilanova. Costa i Torredeflot.
Del Madrid, Hilario, en primer
terme, que va confirmar que del titoi
de can/pió ,t'hi perrera una traes
mdi important que als Pena c om pl-ay,. Els germans Regueiro també
es varen fer remarcar. Quincoces. a
la defensiva, seguit de L'auno, Samitier i Eugenio. Zamora no va tenle acule, d'intervenir en una jugada
de les genials seves.
L'arbitratge del senyor Vilalta, si
he és veritat que no va éster del tot
perfecte, no creiem pas que perjudiques directarnent cap dels dos equipe.
Josep ONEINS

-

r_Y(
.d

• :J*1311P1P1F71=1
Entrada llotja tributes pral. ini., 23
noneas ea unen complotas en* entrada'
Seient tribuna principal inferior, 35
Seient tribuna principal superior, 20
25
Seient tribuna lateral inferior,
75
Seient tribuna lateral superlor,
Seiants lizos
7
ENTRADA GENERAL

yendo municipal del /0 per culi ['arree riel ¡m'Elle.
Les leramais per a arpiesla nél2111 r rr unin te Laxa es cenen Iirimi‘ s a I s s laiplice oficia/ 5
yo; .i mp¡a- 1 als cera res (le reten :la rada dla, neme mail
NoTA,

les nou la Me.
L'enana une reraamana en aran manera que un es compran entra rles o toca ira s en alt ,s Itere que nn struin el « rementnte, t sin es mera evitar me el
t te adquirelm intentes a merititats faltittirmies.

El dfurnenüe passat

I*

re

al circuit Je MontjuTe

Els campionats motociclistes de Catalunya
donaren com a nous campions: M. Simó,
sobre "Terrot", en la categoría de 250 c. c;
E. Vidal, "Norton", en 350 c. c. 1 500 c. c.
i J. Grau, "Rudge", en sídecar

OPEL 1934

flomagosa i

it

Cia.,

o

Ciclisme
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MOTORISME

Tenint encara a/ paladar el bou regu/t el primer lloc
fins a l'arribada. Va esque ens deixi el II Gran Prerni traer- ser una cursa malt regular, pirró madinacional de Barcelona, i e molt diikil cada d'interès; Vidal cobri les setse
que trobeni en una nova organitracw voltes atilb
sobre Gili
d'aquesta temporada alicients que -rus oscrHava enUllesavainatge
i .31 segons, arninera.la
la facin considerar superior a aquella en
les darreres voltes iins a set segonx
gra:: provi
Grau no va tenir sort í es retira a
El diumenge passat se celebraren en
la sisena vena. La yerta Inés rápida fou
el mateix circuit els campionats de Inritocicletes de Catielutlya. Poi e,,er que la &cierra de Vidal, en la qual empri
si ,diagues,in celebrat primer eis cam- 2 m. 3! s., a un promedi de 1:20 Orn. 30n
metres, i la classificació va establir-se
Pionata n després el Gian Pretil haz/- ajar:
ríen) cunsiderat &gaceta cum un bon exit,
F.. Vidal, Norton , 44 m. 42 s., a una
pero tenint cimera la aisló d'aquella
jornada totes les comparacions són des• mitjana de 87 krn. 82 m.
J. Gili, Norton, 44 ni. 49 s.
favorables a la juntada de dillnieUge.
En la cateXtaria de side-cars partiSón molt Iluny aquestes paraules de
ciparen sis maquines. ja des de la Pr,
significar can censura a l'Associació
mera
volta Grau amb Rissige agaCorredors Motociclistes com a entitat
organitzadora dels earnpiunats, ja que fi el cap de la cursa i no l'abandona,
som els primera en reconeixer que els ( i% a l'arribada. El segon lloc tou ch,seus dirigents rivalitzaren en voluntat putat entre Ventallot amb ESAi
a f¡ que l'organització fos la més per- Virgili anda nlotosacocle, però en la
fecta possible Si trobàrem alguna dife- quarta volta el primer va reUrar-se. i
rencia va isser senzillament perquè es- Virgili ion passat per Pedra sobre Te:rot,el qual ami) la seva maquina de
tay= mal avesats,
Turisme va fer una cursa molt regular.
LES CURSES En el capitel de deegrácies hem dannlar la de Perich, al qual se li trenci
A les deu en pum del matí :un
da la surtida al, participan, ni, ;,,,s una cadena en el moment de la sortida.
categories de 230 C. c. i 350 c , c., lee En aquesta cursa Grau va efectuar la
gneis es corregueren conjuntament, pern visita mis rápida en 2 TU. 40 s., estaque nuealtres, per a mes iacilitat en la blint-se la classificació aixf:
J. Gran. Rudge, 20 re. 48 s., a una
ressenya, la iarcru per separat. En la
categuria de 230 c, c, participaren qua- mitjana de 76 km. 341 m.
E. Pedra, Terrot, 21 Tn. 16 s., a sis
tre cOrre&rs, 1 el primer de liaasar per
la cabilla del cronometratge fou Sinai voltes.
J. Virgili, Motosacoche, 21 M. 33 S,
sbr Tnrrat. Aquest porta la capdavantera en IC5 treu pritneres voltee, perO a sis voltes.
La prova de son c. c. fou la mes inen
la
quarta
va
esser
passat
per
flores
D'autèntiques rodes amb genolls
tereseant de la jornada. Hi participaren
solare Rudge, el miel va sitUar-se
deu
curredors, i les primeres e oltes fen
primer lloc, efectuant aixi les unse
tes restants, voltant sempre amb gran ren d'intensa Iluita entre el portugués
regularitat i amb considerable evaluar- Beach i els Vidal pare i fill. tots arab
te que e) ¡era prerelne cum a segur Norton, ele guate van passar per aquest
vencedor fin, a un quilómetre de lar- ordre en les quatre primeres No tr es. En
ribada, en que una desgraciada -palme' la cinquena, Vidal pare es retarda crinde motor li prive de conquerir el titol sielerablement. El madrileny Ort -asta,
de campró de Catalunia ea aquesta ea - que seguia en quart lloc, pass1 al terregona (pan el tenia inult ben guanyat. cer. reduint cor.siderablement la distanA primer Ilse es classificá Siino sobre cia als primers. Les voltes 6, 7 i 8 van
Terrot, el qual fent justicia Item de oferir una magnifica nuite entre Black
remarcar que téu una cursa excellent; i Vidal fill, els quals les efectuaren
&eres
entra Flores, arrossegant la quasi cempietament iguals. A la yola
El cotxe més primorós d'Europa
máquina, i mes tard Moragues, al qual ¿co Vidal passa Black en forma :inel mal. funcionament del motor el va pressionant, i aleshores ja quede estaobligar a fer tota la cursa molt dis- blerta la classificaci6 definitiva de la
Concessionari:
tanciat dels dos primers. Baliarda so- prora. Les altres voltes es correguerra
sense variació important.
bre Rudge es va retirar a la tercera.
La classificació bou aixi:
La volta mis riiPida fou la sisena, de
2
111.
35
5.,
i
Flores,
en
la
classificació
Ernest Vida!, Norton, 5: o m. y S, a
S. en Cta.
va coser donada sial:
una mitjana de gro km. 7e0 En ,
II. Sinió, Terror, 4o m. 39 s. PrOM2Aiexandre Black, Nerton, 3a ni. 20 s.
di, 83 Ion. 925 in.
C. Valéncia, 295 - BARCELONA - Telèfon 73007
Xavier Ortueta, NurtOn, 32 m. 40 S.
A Flores, Rudge, 41 m. 32 S.
Josep II. Pérez, Norton, 52 m. 46 s
Moragues, Terrot, a 6 voltes. Les darreres voltes d'aquesta categoEl Madrid, en vèncer el •44+6444444.114+4144444.11444444444444+04444441444444444, • M.
En la categoria de 350 c. C. parli- na t'oren presenciades per mi g ran ovosValència per dos gols a un,
caparen tres corredors, i la lluita va que- bre d'esportius que ja es dirigien a
nn. Bartorneu Montalvau, Andreu Cava- dar reduida entre Gili i Vidal, tots dus l'Estadi, els quals se sumaren als aplans'adjudica la Copa d'Espan !len Antoni 'Muster, Josep Martínez sobre Norton. A la primera volta Gili di luente dedicats a Ernest Vidal per la
nya de Futbol
Josep Arrufar, Manuel Mollon, Serafi va anar al cap, però ja a la segona seva magnifica tasca en aquests camMansergues, Galileu Barn, Gallego ion passat per Vidal, el qual conserva pionats.
Finalment. el Madrid Ila aconseguit, al
propi Estadi de Montjure. un titol de Oyarzàbal és a Barcelona losen Ribert, Josep Barragueres, Miró. Manuel Santmiquel. Joan Sentís
campió d'Espanya. Semblava que aqueeta
Ei miblic aplaudi amb molt d'entuFrancesc Calpe. »ser Cortina. Garze
performance hacia de resultar imPoss i EI programa de la reunió (P.), losen Marcos, Manuel Fernánsiasme Factuacie dels petits 4 petites
-Irle,pcatsn 'Ahlei
ciclistes.
ja
ha
estat
l'Estadi
de
dez, Josefa Ingles, Joan Lagranje,
Bilbao el gin tenia la faculta< de corEls resultats foren els següents:
XVI VOLT:\ .A CATALUNYA.
Guhernet, JoJsep Sentis, Martí Berespondredi d'emetre la darrera patenta.
ultimat
N' elle:, de sis anys: Isabeleta Za/lastre,
Liare Maesagner, Antoni Segu- 11 GRAN PREMI GENERALITAT.
Perú, aquest any, el Madrid ja ha tinnotti,
Marta Revira, J. Roig i Maria
PREMIS ESPECIALS I DOBLES
gut cura que aixia no succeis. Li
Ahir al mati arribá a Barcelona Just ra, Esteve Castanyer, Llibert Vida' PREMIS "JEAN". — Les Manufactu- Cafrardo.
cnstat quatre partits per a eliminar el set Oy
arzabal, manager de Paulino. Uzcu - Al/ton Martí, A. Pérez, Josep Vi- res Jean han arribat a éster pan rehNens de cinc a set en! o: Miguel
etern rival, perO, iinahnent. ha sortit das digne Oyarzebal als que l'inter- cene Lorena, »res) Roqueria, Josep
GOneez, Jordi Simon i J. Domenech.
amh la sera. D'aquesta manera ha ar- rogaren respecte a reetat del besado': Domenech, Francesc Mora i Liante pia de la Volta a Ca taluoja. ll etz) 31';
Nens de menys de quatre
eis premis que enguany otereixen:
ribat a la final, amb tmes Probahilitats base, es trota en condicions fisiques per- NlossEns,
Repetir els premie especials (paran- Manelet Carrascosa. Miguel Asenn,
inés crescudes nl poder abastar l'anhel ieetes. Per la me ya part jo no l'he vist
CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
tia) per als "audaços", o sigui per als A. Fortuny, A. Paris i J. Gómez.
qtre persegueix des de tres ternPoraden. mai en millor forma abans d'un comNenes de set a non anys: Maria
7., E. C. Barcelona, t -I- a + 3 -1- corredors que, encara que mancats de
Es alió que dinen els sufe rst ieimos, que. hat.
±
t3
punts.
coustructors i curadors, no es desenco- Asensi i Josefa Rovellat.
"a la tercera va la menda".
Paulino arribare divendres al sespre
Nens de set a note anys: F. Rosseratgin
formare
intripidanent
entre
el
2,
A. Nurnii i 4 + 5 ± 6 -5;
Pere cal dir que el Madrid e% sa presidint una caravana d'autonióbils que + re Unió
= 32 punts.
grua de .principiants. Són un total de Ilii i J. Si. Urgen, ex-aquo, i Si. Bortrohar amb un adver s ari dificil. El Va- el comboiare des de Sant Sebastia.
2.5no peseees. repartides com segueix: ras.
3, J. A. Proletária, 12 4- 14 + 73
lencia era evident nile nresentava unes
Ila estat ja ultimat el programa dels 17 -1- 78= 76 peino.
Nettes de nou a dotze any,: Marit
Primer, neo; segon. soo; tercer. 400;
caracterIntilltts molt oposades a les del quatre combato a den rounds que manquart.
300: cinque, 23o; sise, :no; sede. deis Angel: Ur g ell l Meré Bimba.
F.
A.
E.
E.
T"
4,
ir
r3
+
Madrid. Armett ennip practica el futlysl caven. Es el seguent:
Nens de nou a (que anys; J Za.
150, i vuitè, ion.
19 + 20= 79 punts.
amb tecnicisme. amh perfecta i clara viEclevarria - Carain.
Repetir el marcatge del circuit: Dues notti. SI. Martínez i E. Garriga.
l ió de la jugada. El Valencia, pel cenIterMal.
Len
Ciirenes
fletxes.
avisos,
etc.
Tot
desinteresmil
Nens d'oil:e a treta anys: Lluitrad, és un equip mes dar, ne tan
Cheo Morejón - De Bner
sadament i ami, la profusió i exactitud Salde. J. A. t'osuno. Erncst Vaide
cohesionat, ni tanipoc amb una caAra - Costas Vassis
4.11111/11111111~1111k que va poder apreciar - se i admirar-se J. Pniol.
racterística de Me tan purificada. LOpastel, 4 que dnná aquelles coto
Martínez d'Aliara, dones, no partidgicament, per tant, era el Madrid qui
Cursa de neólits del C. C. Hos.
dances a Bovet, per tal d'escarar- se a pi tas«. E/, i ra participauts ni a'savia d'acen s en/lit el titol en joc. para a la reunió.
..
sense
dos-cents
quilórnetres
de
Rep
trobava
en
la
es
Perir la incógnita
haver correos alai per carreteres cata- quiesta Cursa .empraren en tot roor e. istenria que poguessin oposar els
ment un entusiasme que no decaigue
lanes. Sevei - .lean* per arrest. SellSe que ni un instant en tot el llarg recorvalencians. En desigualtat de condeel gran as italii sentis en cap moment regul.
eions tècniques, el factor bono podia
la sospita de peder perdre's per la ruésser la clan del problema. I aixe
a vrncer després de deniostrar
ta.
va predominar en el primer temps del ANGEL MUR I EL F. C. BAROferiment rruu automòbil per al ser- que era el millor, Aguilar, que va
partit.
haver
d ' emprar-se a Mies per a ¡MiarCELONA VENCEDORS DEL
vei de botiqui 1 assistincia de metge.
aque, t perinde, el Valencia, a
Premis nene i veritablement "re- sar-se a Va113, Gener i Castell, que
GRAN
PREMI
DE
SANTS
tra er d'entu . iasme i tendré d'encera,
velucionaris" en el ras que la cursa Un- en tot moment boten els mes pero
Organitzat per l'Ateten En ci c lotte
va arribar iellitte a superar el Maliosos.
en: carácter internacional.
-dicSmpreAvant,hsdiudrid. El seta tercet defensiu —Cano,
I.a prima retal:del-te a liegue5, que
Doblar el primer prerni de cada etatar
el
primer
Gran
Premi
de
Sants.
Terregarav, Paearin— era una cosa
pa ((len etapesl unan el guanyin corre- va donar Ilec a un fort "demarrage-.
sOlida per complet. .Ari restaren en- Es presentaren a la surtida 83 atletes
estranger
el
que
ion
guantada per Simon.
és
un
dore
espanvols.
Si
runats frs-te els avancaments que els deis 114 inscrits. El circuit era els Aqueeta nit, a les deu, a la pisLa classiiicació va estahlir-se arar.
Classifiqui co printer floc tindrá rl
madrilenve intentaven trarnriermar. carrers de Sants, Collblanc, Badal cina ele l'Escullera de Llevan' es
repretni reglamentari de 125 pessetes.
R a in o n Baldiri Valls.
1 Un altrr lerne el mes reniarrable Bordeta. Plaça d'Espanya, carrer de
rj, si 6, un espanyol percebr3. ultra el Emili Gener, Ramon Casta, Anton'.
de tnts —Itutraepe—, empenyia la Corts Catalanes, plaça de la Gniver,ialtre
d'irtnalIlannPrat,
Alfred L5dS, Antoni Amores.
dit
premi.
un
da y antera cap a rasan La davantera tat. carnet d'I l rgell, avinguda 74
. despees F:rnest Puiggermanal. .Just Garcia.
f actures Jean, la TIC V01 ajar.
Pedralhee. cat-rer trAnglesoia
tambe, a mesura qne transcorria el
de proteéir els *Inedestos". deetirar Cuele Ceutelles, Pere Varguean A st,
partit, anava deixant al marge aquella talaca de Les Corte. carrera de Ca(Campió elidid/inda)
Roig. Francesc CinOVes, -Mar a
lambe el sen als "ases" necio:1.1s, Pnr6
delectes d'indecisió que demostrava l'estarle, Vallespir, Muntades, EspaPosant aquests en la necessitat de halre Tramunt i Jaurne 'barrer.
nya inelusWal i caner de Santa, ou
Guanyà per equipe de tres correestraneers si es velen adjudicar els
esteva situada la meta d'arribada.
amb el s'u famós •quip femeni elsemis
dobles. Idea me ha copear en dors el Centre C. E. de Sants, anlb
pr
InorganiteaniO. bona.
ránini dele genermo rt donante, en
'S pnitcts, seguit per l'A. L. Santdesig d'excitar l'amór propi deis nns- 1,0iana amb 43 i el Club Ciclista MosCLASSIFICACIO GENERAL
FRONTÓ NOVETATS
tres. nerque intentin rehabilitar-se de pitalet e/-1M 59. i darrerarnent rE.sport
Angel Mur, senior, Barcelona E. C
f.
DIMECRES
Art
la darrera desierta sofrita davant
C. Catalit anda 62.
31 minuts 4 segons t-3.
Dignef. etc.
Tarda. a loa •i
La nostra felicitar:in al C. C. Hossenior,
F.
C.
BarceJoan Miquel,
pitalet
per l'interès i encert que traPASTOR - QUINTANA III
Peona infantil de la Penya Ciclislona.
ta Andreuenca. — El Passeig de Tor- gue en rorganitzacie.
eintee
Antoni Gracia. senior, F. C. BarceCurses - Salta - Water-Polo
res i flages de Sant Andreu, 011 va
Prova dels ciclistas cineratograCHISTU 1 - CAMPOS
lona.
celebrar-se la cursa de referencia, te- tics. — Tal com shavia anunciar, se
lit. a let 10.1b1
Francesc Navarro, senior, Nurmi.
celebra aquesta prova, reservada ala
Servei especial de Ira m y ies nia diumenge un aspecte
SOLOZABAL - JAURSGUI
Echo Sánchez, neòfit. Nutren.
l'oren molla els que hi acurliren empleats ciclistes dels cierres, la
per tal de presenciar Tactuació deis qual cómprenla el següent reCOrregut:
Josep Mengot, Arnau Ferrer, Joan i gaviota,
QUINTANA IV - URZAY
idermancl, mesen Andreu, Miguel Esmenuts. que no regategen pas ester- sortida oficial de Can Gomis en
colies, Carlea Bar/un. E. Revela, EiniF
os, i donen lloc a curses que resul- direcció a Sant Andreu, coll de
Sauna pa r santona
Ferrer, Ratnir Prat, Joaquiln reimt,
ten roll interessants.
Montcada, Cercianyola, Sabadell, Rus
reste*

Atletisme FESTIYILS INTERNA-

URIONA - GOITIA
st!, a lea 1016.

Uzcudun
Schmeling

Ti

5

CLARO - GURID1
contra

• s
Percatarn . handeres . handerolee, tot
rolo 'ion/ netia de calor a fat-er dels
eme represeneemen Valineio.
;las dels eriensiasfes i el sea parlar
'oreSe ens frien semblar (robar-e:OS a
.'desfees. Uniaantent hati ette d'imaainar7es ,:wr la torre' de
Mareihon era el
Miirnelet ter lee ene reritnhle comfo-ida de ¡loe relaten rte.
• is •
la teniin ra,i de vrttadcs r,t di: que
el postre públie no anima els noelers jugadora. Era alitionats tolrncians a ri a Bareelann ens han (Jamasteis, C015
eassible d'enrorta;ar e,, real, de j«tbol en re mnenent difícil. Fiel les fria/es iugades cren enrejarles amb crits delagi.
• ••
Vintre l'entusiasme qwe els valencians
secern fels sesis ¡legadas no es parlen
fer creepciens ni a favor de feriare.
TM el que rerestniara tina contrariara,
eel f'a.rt'ncia era antratfoment esbron-al.
Eins pan [llalla aseen:cala:a un fan!
cielo molts que es tun cometre i punta
els zialencians o. :raja alinza rertenlari
que deia: "pera anmest iírbitre qu3 fa
qme no vol oía gramri el l'alinda".
• • •
De tetes mantees treta:jume valeweiit
era las romwteiratin que en sortir, després d'hatee taasat /a tarda rodela' de
:ciencia«, Tala trabar ya etmreit i
112i/ dir -chi".
• ••
Durs finals pobres de futbol, pm)
asan propi creo partí} decíais.
.4 remarcar que en la primera fugara
Retli, retit i que zia aconsequir rl gol
(Ir la vichiria per a l'Inot. Amb el seu
calcinar drsgavellat fria de erre,: d'una t'arruar.° en tole els altere funadors
t'odien hect. fills sena. _Ve obstant
'ferir-nos alguna inflada emocionan},
/nadie el va tract.tr snziat afectuosament.
•
•
En tolo dos forwe primer e
mercar ron isser els ralec(iatts. Destris , qiien el sea entusiasme no restencr celta del cansnwirtli, els seo./
t-ottrcicants CIS ron !mire (el mateir
reelat: 2 u 1. La lógica s'imposatu
flen romptades renades en IntAol. El
resulto,, mí.1 p.( Fa nfo r.ra del tarlit,
reflecteir la difrrancia 4IC can: noria das
COntrinconC.
• • •
.4 renturcar que. tnalqrat el ¡t'e emirclic culpen' tels contrincante. no es rnr:
'retaje sind Mires lesione de fdril rieran/a/m:9. Cap COnfrineone note reare's
en inferiorint o Causa dal merme rendiment que potfirn donar ter ir-cid alywne
deis seus ciernen/s.
* •
Soinitier, bon conductor, no co va poder rntretrnir datamt dels en3rgies depuse., COnfrariS. »lb el! i Zamora,
Torredefied, rte., rt Jaibo! ratalti va trae una bona cercen:latió a In fina/.
S. O. S.

principi. Ell conseqiiincia, la seva
efeetivitat va augmentar si no totalment, alnenys el stlikient perque el
terret internacional demostré, el prestigi de que está revestia El Madrid,
en rente que l'adversari es creixia,
passar uns :eminente de tlesentert. La
Ilota Indiana era el punt feble de
Bonet no podia interceptar
mai ele avancaments dels davanters
contraris, que s'escaparen amb rolo
freqüencia. Nortes Regueiro era 16nie 'que reeixia en la seva corriese.
La davantera tamhé, per contagiar-se
d'aquesta malura, portava el joc amb
la modalitat alta que alavoria el tercet delensiu valencia. La hala mai no
era passada erran de terra com conresponia a una davantera científica
cont la del Madrid, i mentrestant, els
valencians demostraven un Ileuger
domini. El Madrid is evident, que
també es creia que el València 110Méd podria mantenir un atac a fons ,
vine o vint-i-cine minuts com a máximum, miau es va veure que era el
contrari. D'aquesta manera es va arribar al descans antb la particularitat que la incógnita seguía en petu.
i anib la sorpresa que el Valencia
sabia mantenir mis que a ratlla el
Madrid.
Al segon tenq" el Madrid es va
adonar que eis joc alt no podia pas
ter - se destacar. I va canear la täcrica. La tizna mitjana va superar de
molt ractuaci6 anterior. EI Valencia
va *conseguir el primer punt, i va
creure que el més convenient era de
preocupar-se de la defensiva. Aquest
era una táctica equivocada, pel ternps
que encara mancava per a acaban -st
el partit. I les conseqiiincies no van
trigar naire a posar-se de manifest.
Al Madrid li va resultar fácil que
la seva davantera es desplegues arnb
un ritme continuar, que els sena conoponents, a base de rapidesa i joc ras,
es passessin amb relativa facilitat un
al

"HET

C. N. Barcelona

DIMeeres, 9 de maig de 19 3 S
b, el Papiol. Molins de Rei, Sant
bu, Esplugues, Pedralbes, Diagonal,
rgell arribada al carrer de Paris
dos-cents metres abans de la plaça
d Ernest Ventós.
Fou una cursa emotiva i plena d'interes. Molt ben atesa l'organització
per part de l'A. C. alontjuic.
La classificació establerta fou:
t. Ramon Delgado, t h. 50 en.
2. josep Roure, i h. 50 ni. 15 s.
3. Rauten Boada, i h. 51 ni.
4. :loan Farrell.
5. loan Verda.
6. Benjami Maria.

LA PUBLICITAT.

l'oportú remat pel
desencert de la seva linia davantera
Va finalitzar aquest interessant encentre amb el resultat de 15 punts a 1
Aquest matchs va ésser, com semp re que ho fa, excellentment arbitras
q ue no van trabar

p er Mascar.
EL

SEGON ENCONTRE

Seguidament, i a les ordres d'Alarcon, es van enfrentar els cincs respectius de l'Atlas i el Femeni B.
Aixi

q u e l a partida va ésser comen-

Vandellós, Vandellós II, Gasset, 1, i

Rosa.
Atlas Club: Gómez, Jordà L . , J or da C. 1: Hernändez, 4, i Jordi A. 3
Club Ferneni i d'Esports: Tubau
Navarro, 6; Sugranyes, 3; Valls, Cas-

ESC ACS 13 orsa Finances

TORNEIG DE SITGES
Un altre nom prestigiOs s'ha afegit
RESULTATS TRCNICS
a la Ilota dels mestres nacionals i es.
F. C. Barcelona, 15; Santo, 2.
trangers, que s'han d'enfrontar els
Atlas Club, so; F. C. i d'Esports, 15 i lies as de maig al 4 de juny a l'Hotel
ROLAND Terramar Palace de Sitges; parlen,
de Rodolf Spielmann. Per ara la Ilista inclou ja anda tota seguretat a TarPer telidraf

telltort, 6.

çada, harn va poder veure que les
nenes de l'Atlas s'ernpleaven a fono
7. Josep Martínez.
amh gran entusiasme.
8. Ferran Mareta
En els prirners monteras, no obstant FUTBOL
Valenti
El Sete, campió de França. - Padosen el joc completament anivellat
Prova social de l'A. C. Poble j a portaven avantatge en el marcador rís, 6. - Aquesta tarda, a l'Estadi dc
Nr.u. - D:umenge celebra FA. C. Po- I a fe que la táctica que van emplear Colonthes. sala celebras el partit fira:
Nou la seva prova social dels p er aconse g uir-ho ens va semblar for- de la copa de Franca de furbo!.
han assistit més de quaranta-dnz npl
o quilämetres. L'anivellament de ca encertada.
Va posar especial interés en iniciar espectadors.
raes entre els participants portä
a
la
seca
dadonant
joc
:a partida
Ha assistit a l'encontre, que havia
.om a resultat que es disputessin el vantera
Hernandez. la qual, degut a suscitas molt d'entusiasme, el presi,-conf a l'esprint , en el qual aconse- Vestret
g e de qué aquesta ju- den: de la República.
rnarcat
destacar-se. iinalment. E. Marti- gadora va é3Ser objecte, va facilitar
L'encontre s'ha disputat entre els
saue l'altra davantera, A. Jordä, es equips del F. B. Club de Sete i
He1.1.5 aci eis que obtingueren els
pegues bellugar amb certa tranquilla l'Olimpic de Marsella. Ha venos el
:es primers lleco:
tat i uns i tot, intentar el tir anal/
s. Eduard Martinez, / h. 28 rn notables probabilitats d'èxit. 1 a això Set per dos gols contra un. pel qual
motiu
la copa de FranSegen s.
creiem que és degut que el cinc blanc ca perhaa conquistas
l'any actual.
2. Josep Ruiz.
pogués dominar quant al tantejador
.al primer temps ha
primer
3. _Tose') Oliver.
es refereix durant tot el temps de la el Marsella, pera almarcat
cap de poc
primera part.
%crups
el
Sete
ha
aconseguit
també
En final:Izar aquesta, el resultas era
de 8 punts a 5, favorables a l'Atlas marcar, i ha terminar el primer temps
En reprendre la segona para hom va amb empat a un gol.
Al segon temps, i onze minuts
II Campionat de Catalunya p oder donar-se compte que les de' abans de terminar el partit, l'equipier
Ferneni , torea ben aconsellades, disFemeni
tributen la seva l ida defensiva ama/ Beck( del Scte, ha marcat el gol de
ntés intelligencia i sense abandonar-la la victiaria.
LA PENÚLTIMA JORNADA D'A- es lEurava a un ¡erra atac.
RUGBY
QUEST CAMPIONAT FOU COM
I aquesta modificació que va intro- Els finalistes francesas. Tolosa,
LES ANTERIORS UN EXIT. - duir en la seva táctica. li va donar ja
FOLGADA VICTORIA DE BAR- a la meitat d'aquest darrer temps. una dia 6. - Campionat de Franca de
rugby
(excelencia).
que
es
va
CELONA I UNA DISPUTADA y erta superiortiat, domini
En la semifinal l'Aviron Bayonnais
PARTIDA ATLAS CLUB-FEME- convertir en un notable canvi en e'
ha vençut el racing Club de Tolon
Nf A. - INCIDENT A LA TER- marcador.
per
dotze a sis.
MINACIO DELS ENCONTRES. Hem de convenir que Factuacid
L'Aviron queda. dows, classificat
BREU COMENTARI
d'a:Mad a5 5 cinco, va plaure infinitament
per a la final, que l'aura de disputar
La penúltima jornada d'aquesta in- al respectable, el qua:, i lambe és a l'equis) del Biarritz Olimpic.
teressant competició que amb tant de justicia fer-ho remarcar, es va
dencert ve organitzant el nostre con- mostrar. si no tot ell, una part, en CICLISME
trate -L'Opinió - , es va veure rode- excés cridaner. dificultant amb aquest
La cursa París-Lille. - Lille, 6. jada de l'expectació habitual i ani- procedir la tasca ja prou feixuga per La cursa ciclista Paris-Lille, que ha
mada per l'entusiasme de consuetud. al nivellament de forces de l'arbitre estat disputada avui, ha estar guaLa del diumenge era una data de: que va tenir cura de dirigir la partida nyada per Herkerath, que ha
invertit
En acabar Fencontre, el marcador
ca:endari d'aquest segon campionat
sis hores i cinquanta-cine minuts a
de Catalunya Femeni, que ratició es- assenyalava el resultas de 15 punto
cobrir
els
quilametres de que
guardava amb ansietat, ja que en ella 10 favorable a les nenes del Femeni A constava el265
recorregut.
A'arbitratge d'Alarcon, al nostre
f:gurava un encontre a bastament inun
xic
feble
en
castigar
les
entendre
BASQUETBOL
teressant Atlas-Femení A.
Es evident que aquest darrer qua- 1nfraccions del dos equipo, i fins 1 tos
França bat Portugal.- París, 6. si podiem dir, no havia de temer res en algun instant un /sic desorientat A les Arenes de Lutecia sha jugat
que li jes perillar el privilegiar lloc de pera, en general, tenint en compte la un partit de bäsquetbol en el qual
cridòria q ue va acompanyar en tot
lider ea la classificació.
l'equi p francés ha batut el de Portu• Pub, el seu contrincant, si be poca marnent el descabdellament de la par- gal per 7? contra 37.
cosa podia perdre en la partida, en tida. la seva actuació va esser S'orca
regular,
canvi hi anava a guanyar qu:sap-lo.
Els equi p s eren:
es ben clar. No obstant, tot j no
F. C. Barcelona: .Miralpeix
Clas- Llegiu
poder aspirar al primer lloc de la
LA PUBLICITAT
ca.
Carrillo. Franco. 2, Hernández.
e lass i fieaci r'a l'Atlas, guanyant el FeSanto:
Mira
I,
Mira
11,
I:
Ribes
Propagueu-la!
meni B.. es collocava en immillorable
per a poder esperar amb relativa tranquillitat el seu encontre amb
e: Barcelona i en el cas no impossible
de vencer a aquest, collocar-se en
un brillant segon Boa.
Per a:tra barda, va contribuir a desRONDA DE SANT PERE. 3
pertar l'espectació d'aquesta quas
darrera jornada de competició. la nar-

Basquetbol

takower, Lilienthal, Koltanowsky.
Spielmann, Dr. Rey i Golmayo.
No cal dir pib e amb aquesta prova
máxima els eTcacs espanyols seran
coneguts i admirats per segona vegarla per tot Europa.
Feliciten' el C. E. Barcelona per

l'exit actual en l'organització del
torneig.
EL

TORNEIG DE MESTRES

Ja es comencen a destacar en el
Torneig de Mestres Catalans, organitzat pe, l'Escacs Comtal Club, els
valoro reconeguts, anant al cap de la
classificació els senyors Conillera.
Vilardebó. Ribera i Sererols M., seguits de Grau. Vallve, Aluja i altres.
Els senyors Soler i Català, no olastant la seva indiscutible välua, queden endarrerits; esperem riñe, donada
la quantitat de partides que manquen
a jugar, guanyaran el terreny perdut.
Pel fet de traslladar la seva resi-

rada anunciada entre el F. C. Bar-

"QUADERNS LITERARIS"

Sants.

LA PRIMERA PARTIDA
En primer terrne 1 amb un xic de
retard, va comenzar la tarda basquetbaJstica amb l'anunciar Barcelona-

S.ants.

Des de bon començament, ja es va
veure que les nenes blaugranes,
una bona tarda, donarien ben haviat
cornete de les del Sants, tot i que
aquestes s'emplearen arnb un entu.
s:asme plausible.
La lima davantera del Barcelona
amb foro encert en el tir, va finalitzar jugades , que les seves conträries
1 ,4 i fer-les quasi d'igual qualitat nr

La publicacló de gran exlt

Volums publicals:
Pere Coromines: Les presons imaginarles
Pròsper Merimée: La Ilegenda de Don Joan
A. Esclasans: Miguel Angel i altres proses

L.

Sl PVPILS011: El cas misterles del Dr. Jekill

Mr. Hyde

(1-.-,eunit°nga iri d° : 78
Holtey, 7.
Piazzini,

van saber transformar.
En la segona part d'aquesta partida
les del Sants van reaccionar fortamem
P^T1ar a can bona avancos, atac'

Joaquim Ruyra:

Fleurquin, 4.
r rntcatoet,t,d 3e3,22. .343. g.
.H
i\lileeo,

CAMPIONAT DEL MON
Bogoljubow guanya la desena partida
i Alekhin l'onzena
La puiltUaciu actual e. de tres tictarjes, una derrota i set empats, que
donen un total de punts a favor del
can/pió A. Akkhin de 6 a. i 4 Ya en
contra.
La lluita sembla que es decantará
a favor del campió, perra la victaria
de Bogoljubow en la desena partirla
sernbla haver donas un nou internas
al matx, .ja que ara solo és de a punts
i'avantatge solare el 'e halleoger".
PARTIDA JUGADA AL TOR-

NEIG DE

El .11Jaus a 111011( sort ira:
Les coses benIgnes

Preu de cada Nolurn: 50 centlms

BAD

1928

KISSINGUEN

Blanques: Dr. Lince.
Negres: R. Capablanca.
Zukerfort: Reti ,
1.-C3AR, C3AR; 2 -P4AD, P4AD;
3.-P3CR, P3CD; 4.-A2C, A2C;
5.-0-0, P3C!; 6.-P4D, PXP;
7. - CxP, Ax.a : 8.-RXA, A2C;
q .-C3A, 0-0; to.-A5C, CA!;
1.-CXC, PXC; 12.-DXD, TRXD;

CORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 8 de maig de 1934
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13.-TDW, R1A; 14.-AXC, AXA;
15.-TXT+, TXT; 16.-TID, Ri
17.-TXT+, RXT; i8.-CiD, R2D;
19.-R3A, R3D; 20.-R3R, R4A;
21.-123D, R5C; 22.-P4A, P4R;
23.-P4R, PXP!; 24.-PXP, A2Cl;
25.-P5R, A3T; 26 -C3R!!, AXP;
27. - C2A+. R4T; 28. A x PT; 29.-C4D, R3C; 30.-CXP-1-.
RXR; 31.-C8DI, AXPII; 32.-RX A,
R6D (P4ARH guanyava); 33.-CX P.
R7A; 34.-P4C!!, R6A; 33.-P5C,
R5C; 36.-C6D, P4TR: 37.-R4A•
R4A: 38-C8.a. RXP; 39. - CX P
R5C ; 4o.-C8A, P4C; 41.-C7R!,
R6T. Taules,

Movinient borsari

MERCAT LLIURE
Després de la lleugera depressió que
es registra en la sessui del dilluns passat, el inercat d'operacions a termini
reacciona nuvarnent en les reumons celebrades dahin, i ett alguns momenb raetivitat ton queicom remarcable.
El rutile carriler mantingue durant el
curs de la jornada els cansas d'obertura,
i mereix destacar la disposicid dels Petrolets, que confirmen millorant la cotitzacia, i alai mateix Aigues i Colonial; els Explosius, en canvi, donen
PARTIDA JUGADA A MADRID mostres de poca ierrnesa, i queden a nisells poc sostinguts.
1934
Tanca fixada pel Mercat Lliure
Blanqueo: Golmayo 1 Sane.
1'alors en la reunid de Borsa:
Negres: Snowsko-Borosky i
Def. Eslava.
Dia 8 Tanca Alca o
1.-P4D, P4D; 2.-C3AR, C3AR:
anterior (misa
3 . - P 4 A , P 3 A ; 4 . - C 3 A , PXR;
5.-P4TD, A4A; 6.-P3R, CD2D; Nords
53.20
5240
7. - AXP, P3R; 8.-0-0, A2R; Ala.ants
+0'10
41.n 20 46. 10
9.-D2R, 0-0; to.-P4R!, A3C; Andalusos
14'no
14' 00
sr.-T11), D2A: 12.-A5CR. TRIR; Orenses (C. t.) 17.25
13.-TDrA, P4R; 14.-P5D, TD1D; Transversal
26.23
15.-A2T, 16.-PXP, PXP; Gas E
11635
+1'60
114'75
17.-C4TR, D5C; 18.-CXA. PTXC; Hulleres
36'30 5673 -0 . 29
19.-D4A, DxD; 20.-AXD, C3Cl Explosius
139'oo 1 3675 -0'73
21.-A3D. Taules.
Colonial
51.00 5 0' 3 0
+050
Aigües
17425 1 735 0-t-0.75
Posició final
Bono or
23375 2 3 0. +375
Petrolis
7 . 50
7.80
+0'30

dencia a Madrid el notable jugador
senyor Roig, s'ha vist obligas a retirar-se d'aquest torneig.
Alternara anula el Gran Torneig de
Mestres Catalana, l'Escacs Corntal
Club (plaça de Catalunya, Café Zuric) continua jugant el Torneig Potpourri. Actualment porten el cap de
la classiiicació els senyors Monney,
Pinkoier i Tore116, que formen requip número 3.
TORNEIG SUD-AMERICÀ
• DE MAR DE PLATA
Ja. Ola enllestit aquest torneig amb
la victöria de Schwartzrnann, campió
del "C. Argentino de Ajedrez - i fort
jugador bonaerenc.
El segueix Grau, jugador ja conegut per ranció catalana com a cantpió argenti i publicista, director de
la magnifica revista "Ajedrez Americano-.
La classificació final ha estas, PARTIDA JUGADA AL TORdones:
NEIG SUD-AMERICA DE MAR
Schwartzmann, 10 3c punto.
DE PLATA
Blanqueo: Grau.
BG aralpuantlao , 8 Va'.
Negres: Piazzini.
Bolbochan, 8 Ya.
Gambet de D. refusat,

1

LLIICLELIA CATALOMA

II

OblIgaelons Tremoterta GeneraIllat Cafil !luya, Ino'es.

•031141111
aelein, L., sls S e., 3037n
MI
Itälla 1 0 3 0 73 1'., 39875
Norue g a I
1090 tn.
NOTA: Ele canvis amb
I., 5990. P. 12890. - Alemanya 1..., P., 369. - Lisboa. I... 10609. - Praga,
Ln " nres' P '' " 271 - Nn " Y 'uk L• 1 1 9100. - Sulosa. 1- . 157 u-4.. p .. 49n7b 1... 12925. P., 6310. - Aaastria, 1,,, 0400. Den I.. correeponen a 1-emir«,
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i a majar part repeteixen posicions preeedents, i solament cal notar les variaregistrades per les serie E, 68'50
(+100, i Ciudad Real, 775o (-loo);
de les Nords, les 6 per roo, 89'oo
(-t'oo); de les Andalusos, Bobadilla,
77'50 (-3'5o), i Emissió 1920, 2300
(+iota). Carrils Catalunya, 6 per loo,
74 . 00 (-1.00).
De les navileres operen les Transatläntiques 4 per roo, que fa un any i
mig que no havien fet negoci, i passen.
de 25 a 8 entero; les emissió 1928 milloren a 7625 (+0281.
Les obligacions d'eléctrics, aigües i
industrials, amh regular activitat, mantenen nivells precedents, i si alguna
tendencia domina és més aviat en Ileucera millora. Modifiquen mes: Gas F',
8 .5 'oo (+roo); Elèctrica del Cinca, C,
oyon (+1' 0
0 ); Asland 1916, 88 (+2);
Bons Foment d'Obres, 95 (+2), i Tenerla Moderna, 873 0 (+2.50).
Les accions queden a canvis repetits
les poques naerades en aquesta jornada.
cicus

Anuncis oficials
COMPANYIA GENERAL
D'ASFALTS I PORTLAND
"ASLAND"

El cup6 número 36 de les
Obligacions Hipotecäries 6 %,
BORSA AL COMPTAT
emissi6 11 de maig de 1916. es
L'arnbient que domina en els rotlles pagarà des del dia 15 del conde comptat, en la jornada d'ahir, no pre- rent, data del seu venciment.
senta la tónica constatada en sessions les oficines de la Societat Anòprecedents, en particular respecte a la nima Arnús-Gari, Passeig (10
tendencia dels canvis, els quals en alguns Gràcia, número 9, on es
sectors donaren mostees de feixugor i taran les oportunes factures.
s'observaren Ileugeres perdues.
L'import liquid del cupó él
Ei rotlle dels Deines de l'Esta t , menys
efectiu que en la reunió de dilluns, que- de 1293 pessetes.
Barcelona, 7 de maig de 1934,
da en general a nivells sostinguts; s'aEl Serretari general.
precien, pera, en aigunes series baixes
Ernest Mollné 1 arases
tisis a un quart d'en t er.
Obligacions Tresoreria Generalitat es
mantenen a 10650.
Els Ajuntaments, sense minvar Facfinitas, es limiten rnanenir nivells precedents, sense observar-se la fermesa constatada en aquells. Es de remarcar el
Ami) l'orca concurrencia se cecanvi de Minores Málaga, 51' 00 (-beool. lebra la sessió d'ahir en aquest
De les Diputacions es contracten di- mercal., s¡ be les transaccions no
verses enüssions en aquesta jornada, i
notnés cal notar els canvis de les 4 i tingueren gaire importäncia.
Blats: Els preus continuen:
ring per cent (9.000.00ol, 78' 00 (-1'25),
1.-P4D, P4D; 2.-P4AD, P3R; i 6 per roo (Beneficencia), 88.50 a fermant-se cada dia més, perér
3.-C3.AD, C3AR; 4.-A5C, CD2D;
els cornpradors, de moment, e&
5.-P3R, A2R; 6.-C3A, 0-0; 7.resisteixen a fer operacions; per.
Eh grup de cedules, poc actiu i sosP3TD; 8.-PXP, PXP;
tinguts. Les Costa Rica, que fa uns aquest motiu, dones, no fou posA3D, T IR; to.-0-0, P3A; it.- quants
que no s'havien contractas, sible registrar vendes.
D3C. CR; 12.-AXA, DXA; 13.- quedendies
a 900 0 (+4'00).
Ferinos: La cotització, tal corri
A X C, PXA;
C3A;
El rotlle ferroviari. amb regular a y - POL veure's a part. ha sofert un
P3D, D4R; 16.-C4A, D4T; 17.- tivitat,
no presenta la tänica 'iugment foro respectable
tampoc
C6D. A6T; 18.-PXA, DXP: 19.- observada en sessions anteriors. en parPXP, D5C+; 20.-121T, D6A;
semilla que encara pot anar més
ticular les Nords, les quals registren
Taules per xat continn.
quelcom dirregularitat, amb perdues en- amunt, degut als preus que van.
3. 31. AYNfi tern d'un quart d'enter. Les AlaCan71. , prenent els blats.
CLUB AVANT ESCACS
El dia 12 de Maig, a les deu de la
vetlla , tindrä lloc el festival organitzat pel Club Avant Escacs per tal de
festejar el sise aniversari de la seva
itindació; al tal efecte se celebrará un
gran partit en el qual els tres equipo
BANQUERS
titulars s'enfrontaran muta e/s juga
clubs invitats ai-dorselifnt
dit acte, ço que fa suposar que será
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3
de molt d'interés.
Al rnateix temps ha estat invitat al
festival el distingit soci de mèrit
Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE
;a Federació Catalana senyor Antoni
Garrigosa. que amh la sera presencia donará mes relleu a la festa.
LLOGUER per a guardar valors, documents,

Mercat de Llotja

SOLER i TORRA Germans

joies i altres objectes de valor a la

seva

CAMBRA

Llegiu cada dijous

CUIRASSADA, on disposen de compartiments

MIRADOR

a partir de 22 pessetes anuals
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SPWCTACLE
TEATRE DEL LICEU
am a . a tres quarts de deu de la no.
ugurachf de la temporada tunt la cejare companyla de Rallen- Ru s ., de
r ode c a r l o: els ballets LES SILMDES
•
CNOREARTIUM i EL PRINiip 1GOR. Ins s aln e CARNAVAL, CHOga aRTI HM / EL BELL DANUBI BLAU.

j
i

A ad, larda, de i a 5, 1111, a lea den:
tiran Pon de Carrete Ron/ en la divertida
comedia

Teleion 196111
Companyia Herrero-Bardem
3 . la humea mes cara a 3
- LA VERDAD INVENT A DA. A les
:nejo a
:no' ;te -Miss Romea":
1 20050 INVENTADA I fi de fesla.
- per Animal Herrero: ball: per
.a . rrero .311s.s. Ronical, i Manuel
tt el dita) tenor Ricard Mayrid.
al piano pel mesen. C..",,r A.
nem a . dijous, a les 4. granele,
•
doble. 2 obres 6 artes: Lm
d a,, QUERIDA I MARIQUITA TERRENOLA VERDAD INVENTADA. Iii•
• 'a/. e- 1 .
leal! i. entre.
LA IMARQUESONA, de Quintero 1.
. .neb ti»Istencla lela amor,. I.11.
- tarda. a les 530: preeenta..i.t
ESPECTACLE GONIALEZ MANIR,
tra deis camars I dites. el creador d'un
er; non. únieS reciteis .2.

1404304...

amb Andre Inmune
Eta lIca na tA a I ml a l a seanol
de (t e ma larda, a les o

0000111, 1 pta. Atad, a les 1 canti (le
programa Lls Senyors espee:adol • de te,
tres naden, pel illatelx puco veure el
programa d'entrena. CURIOSITATS "AUNDIALS, inoireasarils ieporlalges FAS 31,
vietunet CHAMPAGNE, docuntental, NOTICIAR' FOX SONOR. ineticies d'Espansa.
Fenal dol 1,,C111 ti nona! Copa EspallYa
(Mere el 3Iadrid
%absorta, a l'Estad);
fira del !libre de 1934. a Madrid: Im/tunanta intiniObret. 11111111es a Penden.,
dos Mil Jarana, 1 series; NOTICIARI FOX
SONOR Internarlenalt tramlimai renta del
!robad, a leerla.: manne,tacions nomain s te. • VIncennei; el re! (l'Italia luan.
gura una nova legintatUra imporlent t äältete minara a /u4rOalavia: Mala d'acroharla aeria entre Doro I Imtro Y al . 1
altres. NAVEGARE PER LES SET
MARS,
primera de la
. 71e
ave11111f, 11.1111
t'ameraman",

SALONS CINAES
TORRA@
4 larda: "El rey del leso", 3Ohn Bo-

tarda 1 10 nm: 'Fugitivos".
Napa nibulana, Aelualltals
i

CATALUNYA
« u

PRESENTACIO

00000

4 1 1 cla I 11 "111 nit: "E s clavOS de In
(tinlcanictit la y an). "irlos'.
cormntia 4 larda( . 1..a ah ritt quebranta"lAbos pa s tores". - Mujeres (le

da'.

p051111''.1111,1 1 1505

1

51!l 11111

blIRIA

P5515 1s le Rebele. MI • Ten. 181183
of0111f111 i

ile quilco a

tul, t n.1 a len
Eidupend penel.nle,

interpretada rol divo de la
Richard Tauber

veu d'or

Complomenten e l programa -Otee llo
e , este" i -Peot que la pe,te"
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de Madrid

ue umaona
LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
per Greta Garbo. John Gateen
Lema, Stelle i Jan Kcith
Produccle Metro Goldwyn Meter
E, ae,proten % Arrianos anal vult Ales

d anileipareq

l'au: 1.1; 913. boa g ran,- PsIts
e t, e/ mateit PrOg
Mulato DIbulgos,
Marta EggerM en la famosa ..prreta de
¡rana Lrhar

EL ZAREWrTCH
de la famo s a

prodeccIA

a les 1030

GRAN TEATRE ESPANYOL
Cornpanyla de JOSEP SANTPERIE
As ta, doneere .j, at. u les deu:

CINEMA
EL REI FA TREBALLS SPLENDID
Coneell de Cent. 217 • Telefon 3011111
A, u.,
n r:o! p. °grima
FORÇATS
EN CADA PUERTO UN TERROR

TEATRE COMIC

per Laurel

I

leerlo.

ENGANCREL011

51' .ullqlaes
(.1 oqur,14
La fn e r, n n •e ll ,
per CliNe litook 1 enana Sleynynrd

LA CASA 83 ARRIA

espanyol. per Impere., ',tenme I
Car;/.. 1,a rdel
DIBUIXOS SONORS
La 4Goiii räi
N.
per Bu 'Id -rPmnplinas)

1 nadie* Durante

SALÓ VICTORIA
iraninsia. C35-2111

-

Teleten 72e3e

A,111. dim ee r e a. 11011. aesSIA coloIntin
de 4 1 0, 1 1411, a leo 10 are010 1/l11,1 .

KRAKATOA
e0p,In 91/ . el 1111, 0,110aCIO.
parlada
',al. el 11101 vInt a la pantalla el manir
documental prenerdn 11110 - 1 hl 011a,
la 05 .0, daperproducciA de 1 11 I. Finas

La maravillosa tragedia

cinmtanyla de revistes frivolee
de Lourdes
fa senta al err1o111 l'emocin
. Teten°. {tontea, de Madrid. un film que
lonep Camina. Anua. dimecres, mes hilen ra de la religissitat. magna
1015 ( debut de la COMItall1'1.1. crearle) de duzione oeiprei
Mere
I
Jean Plerro 00150111.
atollar ( m lona de la fautaala
- . anales pobletanes. en dos Pr e u: Butaquen Meca loe t ental, 1 , 50 /h.,.
'
- en dIferents quadres. orlseleS. La ',Abada TRAGEDIA DE LOUR. 1 1 JIlti L liez. m 'ion. , riel DES e, projertara a l e a lo, a :e. ' Jo
liosIllo
mula 1 a lee lli -J1) lid

;Al Pueblo! ¡Al Pueblo!
La ura Pinillo', I g abelita Berna/L.1er,
A:: ;
o nana Viren, Ntauri,
f.o ( .1( 11 .. M. Domingo 1 les 1 11 bellIsslDes
s u g gestives vie p tIplen. 10. Espien.
SU Cci orai de Morales I asensi. heil 1:101
El P sr, (le Sanen'. TaYlor 1.0pez. A tea.
Pena a •s imiran els aulors I dirigirle Porb es an el mestre Rositto. neme, altotes,
larda I nit
broptilz als Centres de Lolailitais

*In•i••n••nnn••••n•••n••••n••

CINEMA

ESPL AI

CORUGA. entre latan 00000 1 aribaw

LA INGLATERRA RURAL 11,0•11110,/,11. EL HOMBRE DE ARIZONA no•
t
t oda.
EL CAFE DE LA MARINA
pe. p eto Venlasol,
film

LA HIJA DEL HEDIENTO

Cinernes
.

n /1,11111 .• .1

se'

elche

I 111.,'.1e.'

•n•••n••••••••••••••••n•••••n•••.....n

CINE RAMBLAS

t I . I no a le, o
RE VISTA PARAMOUNT. PARAMO UNT GRAFICO. LOS PELIGROS
DE EETTY
I TODO LO
CO NDENA, p e r Edmund Lose, Vana
i i reg len I flechan) Atleta
Sean films Paramount
larda,

, u i,, ,

la celebre

BALO COSTAL

Rambla mi Canuto 311 • T•11 o
?out( Retoma Peramount I Cómica,
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
y 1.0011,
1.111010,11,
per
en repanyol

•• A

media

RECREU
co'
rzo j'.0.,:•pcntiz;.
"Crepúsculo

Latar"

La novia univers!taria
per

mary carlisle 1 liosier GraLbe

• •n••••n•n••

Vantlet

J.

GRAU
SASTRE

PETRITXOL, 12 - Telefon 13427

e o—rease—e • snesele••nn •

1.--.a.cren—•

"t, arnaraug" t -I t 5 1110 quien

HOM PREVÉ
aviad que , per equIvoca.16 s'han reparid apune:uno:1s nuni. 9593 en
1• 0111pleS del As9(2. Es calmaran pel dat
numero, sense dret a cap rechtmaclal.
nomicill del can s it Cadena, 1 9, enirl. 1.4

MUSIC-HALLS

5

pielenlare

II

PARIS

NIX

FITXES-FITXERS

Pasta NIX

TER ABRAMOFF

Pasta NIX

Usant

OLAPA IA

Pasta NIX

'Usant

tar-se. hl empleara tres o
quatre minuts, no sentir ä desvis cap irritac16 ni molestia
a la pell 1, si la tenía abans
d'alaitar-se, 1 desapareixert
perqut, cal no oblidar-ho,
LA .PASTA NIX . ES .
ae4N3 D8 TOT, UN PRODUCTE PER A L' EPIDERMIS.
IMAIG410 1t DROGIIFRIE.3. PrOPUMIll
.11. ETC. Al PREU DE rto FESSETE3 110

VIES CRINARIES
poLiciamea rrrrr n'out
•

REBUDES LES NOVETAT8
DE PRIMAVERA

direeleur rne/leur en sce.ne

XII*.
—
eres tu".

l•-nepa--.

ARLEKIN

Rambla de Canalete..

11S • Militen

cernt per null

Apolo. — Varlelata I alereedes
le-Ta-Clan. — V a:delata, RosIta Valles
TEATRES
relerr p Teatro d'en rus
Enana Domingo".
Apeltd. — Tarda: "La bona ¡mol"; tütt Pompeya. — inauturacld de la temparada
Ballets-revue
de prImaN'era. Orate alrarelonS.
-u t gloriosa".
Edén
Coticen. — Venenos I Angellta
Baraelona. — Tarda. (CUTO e t'erina d'AdANTONIA MERCA
1r1111.
101101 mecce. "Argentina";
"Los
Eg
alisier.
—
Celeste GrI10,
(pmo
.
,
millones".
ARGENTINA
M'u ll o Rouge. — 5u artisles. 50. RondeCande. — bit, estrena de "Al pueblo".
ha 1 entente 1110f1111
acompifeada (ser
Espanyoi. — "El MI fa treballa 15 1 11;a1,-. Stambui.
—
Elhel
aiderson.
Ro y esen.. — Tarda: -La rosa del azaLUIS GALVEZ
HOTEL MONT-THABOR
Itan' • i "La dolorosa"; tul: "La chalo Mena".
DIVERSOS
pianista. I
4, rue Mont-Thabor
la dilrbro companyia moscovita, campos
Olomple. — Ainerlealn Calme.
Releen
Dor6e.
—
°maestra
excentrIca
Poliorama. —
“Tc:,sios viejos";
Molt
Salvador Ballesteros
- lhop de !'Opera
Tele ilappi Jan.
la de tienta artI s les famosos en una
1111: "la IdIldIllulia'',
11.16
Doró
(Granja
floyall.
—
1
O
Crazy
Ampliat en 1932
gUltarrlsta
Boya.
harmorda de fraaes mdsleals. denara. Romea. — larda 4 MI: -La verdad InTriana. — Tiple café flamenc, dIriglt per 180 habitacions :: 100 banys
COlors, eallçOlIS populars, encones armes
Pepe Hurtado.
Hi trobareu lela mena
Cau Llibre. — A y o! 1 cada Ola, The MuCINEMES
(mes. Inlerprelades amb tina In e oMparade facilitats, per ésser
ebla ,
Hotel
Rita,
—
Avul
1
cada
dla.
The
dan
Al p jumes° per notabilissims bailarina, Actualitate. — Hepocnnses
sani.
— -El doelor Franquesteln"
Gerència catalana
EilideiEeliiffl3E~Ret beillssimes m'Irles d'opereta i celebres AmerIca.
l'omitir° 3• cia- "El D edo, Noel " I
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No dubteu de la conveniència de
adquirir les vostres teles per a
vestits de temporada als nostres

Magatzems
El conjunt que tenim posat a la
venda és esplèndid, comprenent
precioses Sedes, finíssimes Llanes
i molt atraients Fantasies de Cotó
No manca res del que és veritablement de moda, puix acabem
d'incorporar als nostres assortiments una importantíssima selecció de les més recents novetats

Noves trames
Colorits actuals
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Dibuixos molt atractius

I en quant a preus, ja sabeu que
als nostres Magatzems on sempre
comprareu més barato
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PER A PRIMERA COMUNIO
Immens i variat assortiment de tot el referent a aquesta solemnitat
Els nens de la Primera Comunió seran obsequiats amb
uit Aal per a un formós retrat gratis
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Us recomanem vna visita a /a Gran Terrassa
Interessants atraccions - Lloc ideal i de recreu
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