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A PROPOSIT D'UNA NOVA REVISTA

"LEVIATA N"
Tenim darnunt la Nula el primer
la nona revista cspagyola
-Leviatán'', que acaba de sortir a
)ladrid. dirigida per l'eminent escrip
senyor Araquistain. Esta Molt-tor
irn editada, i presenta tina llista impressionant de collahoradors de (malita:. Sens dubte pot assenyalar un
ut eraent transcendental en la histnria
de: pensamem espanyol si acenseatzeix assegurar la continditat de la
ssna publicacisa; pern de totes mofletes. passi el que passi, muela dos
d'ara la mixima atenció dels qui es
sèmero de

MARCELO**

Marinpjaponesos
;Allarcelona La

tat del senyor Araquistain representa el poder exclusiu d'una classe social. i l'Estat feixista el d'una nasse
oposada, per lié que aquest té la ma-

que puguin dominar-lo o absorbir-lo,

N manera que el peijac petit tem el
peix gros. 1 aquest nacionalisme pot
resistir les escomeses dun Leviatán poEns sembia ben car que no ens en- ruc í amb el cap ple de boires, però es
possible que, avui per avui, no los un
no
hi
tendrem pas. Afortunadament
ha en els treballs que publica la nora gran ajut per a lascensió de Catalurevista res que casi anal, el seu pri- nya, en un torneig de noble emularle,
mer editorial, cosas uo sigui un article a les altes categories humanes que resignar pel senyor Araquistain, que grixen amb el seu esperit el desti dels
passa totes le: penes del sisón per es- pobles.
• ••

La separació

Una crónica d'Albert Londres

el desembarcament sigui präcticanwat
impossible i nornès /a tenadtat i

De moment no servim ni per a espantar els ocells. N'he fet l'experi è ncia.

roisme dels holles ha pague collocar a
la platja uns quants homes i unes tcnes
de queviures i municions a costa d'uns
bots enfoasats, unes barcasses desfondades i, el que és sssds trist, Sis o s et 113.
ros i un soldat peninsular ofcgats.

Plantat entre dos caps de pollastre tes
mata cl pollastre arrencant-li el cap/,
he volgut defensar-los, ja que encara
obrien el bec 'i els uils, contra la robejanga dels milans afames. Els milans
cm miraren, em jutjaren i, planejant
llur vol, vingueren ais meus peus a
arrabassar llar presa.
FIrss ací co que hom esdere a Hodeidah
I ni un vaixell ä l'horitz6.

"Mires{ de la mar es el proLlerna
dumm:. Si els indigestes ens baguessin

rebut a trets hauria ocorregut una catástrofe. El coronel Capaz veia dzsesperat com passaven els dies sertse sitee poguessin arribar . a terra els /untes quo
necessitava per ocupar les posicions u fixar vis limits de la nostra zona. Mentrestant, co
l forres de desernbarcament
romanien dies i dies a 1-Espajaa núm. 5"
"Canalejas",
que dansaven sobre le;
al

;Que tes de dificil de ter el conquistador quan no s'as propietari d'un yacht1

• ••
Els habitants d'Hodeidah es posen al

EI vice-almirall Katsushita, cap de
lea (ore« navala japoneses que
dilos-arta arribaran al noetre port

L'estada de l'alcalde
de Barcelona a Madrid

cap, amb preferencia, un Se5t de flors.
Fan pensar en jardiners insubordinatS:
prou tesina de flors a la terra; tots sobre el cap! En(laraut1 .Marxal Son un;
buntes excessivament doleos, riallers, Lehit s, beats. Caminen lentament, parlantse a chis matexos, akzecant de segad,
Ilur dit petit per fei' -li un diantre. En
vaig veure alguns que saturaven, s'ajeien de cara al cc( i començaven a
comptar. els estela ea ple migrlia. Els
uns aasariciacess els pisos amb precaució, d'altres lijen escales sobre llurs
dents, d'altres se m'arcstaven, es
socaves una o; jIa i, amb ulls
atents a no se quin fennmen. sern-

Al despatx del ministre d'Obres
Públiques s'ha celebrat una rgunies a
la qual han assistit el min:stre del
ram, sen y or Guerra del Rio, l'alcalde
de Barcelona. funcionars d'aquel l biaren Oir-me: "Escolta". 'Aixes passava
Ajuntanterit, que l'han acompanat. i a la tarda d'un cap a l'altre d'Hodeifuncionaris tientes del ministeri d'O- dah. Els infants, els hoteles madurs, els
bres Públiques.
vells, eis soldats, els sambukirs, els
En -la reunió sfra tractat d'activar camellers, el que portasen robes fines,
els treballs relacionats amb la su- els que asieren embolcallats anib parpressió dels passbs a nivel! a Barce- rars, tot essen husma, los en els carrolona. S'ha acordat que el ministre ¿ O- roas, fos davant la sera hotiga o es la
bus Públiques assisteixi pers o nal- seca finestra. vivia 1E1 bell somni intement a la inaugurarles dels treballs per rior. La cita sencera era poblada de
a la su p ressió dcds d'As passos a ni- maniatics escapats el mateix mati d'un
vel:, arte que so celebrake el da 21. asil de pertorbats.
—No seit compres? — demarsä Citérif lbrahins
a guerra d'Aràbia
—Ja ho cree.. Testen arrels, peris no
dolents.
—4, No velen que remuguen alguna

L

S' h an sus* les
.
operacions s'estan negociant les
condicions de pau
El Caire t o — Informacions, clac es
reben d'Arabia diuen que les negociacions entre Ibn Seud,i rennt de liman

del Yemen prossegueixen, arnh l'assistiricia de la Missió mitjanadora que interné en el conflicte.

Les condicions de pau fixades pels
seudistes .comprén la signatura dun
tractat de pau per aso anys, i garanties de seguretat per als súlxlits yemenites que es passin a les forres d'Ibn

cosa?

—Mengen goma.
—No. Eninnigatcomen. Es l'expressió
que fan servir: gocen, e:1 arab. Mas-

teguen.
El kat es una ful:a renda que b'assembla a la fulla de la marialluisa. La

eullen d'un arbre que es fa a les rmintanyes de l'Aràbia feltc, i és tan esvelt
csms el pollancre. El bat éS un estupefaent cursi el hatxi s . con, l'opi.
Ah migdia el treball cessa, la jornada del bat comença 1. durara fins

teníem Rió

L'iman del Yemen

les mans. Llur boca és talment ata- un fendejaior ; fina ara tgles les caletts que passari.
peida de tulles que tots semblen te- que ha trobat sets pitjors que la de Sicli
nir un tumor, i sota la pressió de le Ifni.

• • •

bola d'herba, el cien del bony és blanc,
'No hi ha més solució de moment
corte si l'absces ani- a rebentar. El que la d'aprofitar els des bons de Ha sorgit un altre problema dificil,
que hatos desser ates sense pèrdua de
bat els fa d • aliment. Nortes mengen
temps si no es sol que Espanya es vegi
una mica abans del migdia i pron.
r
imfr
em
emmorminmermumen embolcallada en gratis ccnilictes, algun
Aixi estan de magres. A vint-i- quatre
delia de conseqUencies irreparables.
anys hisossse está cxhaust. Els vells
La població sedentaria d . /Mi es sotsón comptats, la pobresa es general.
On
van
els ;oyes?
mesa a Espanya. La gens ¿At e Ba AmaEl diner es despits pel hat.
ran,
acostumada a Iluites, acaten
El rei del Yemen es diu
l'autoritat del gdvern espanyol, i han
Avul, a les anee del metí:
Ya-Ya. Habita Sanaa, en les altares,
Illurat les seves armes sense resistena quatre dies d'aquí. Es el salare de
Reunió dels partIcIpants a
cia. Penó queda el peral dels nómades.
l'Islam. El seu fill té per nom Mol'enquesta
Aquests, que la pasen molt magre, acude
LA
PUBLIhammed, i governa el litoral. Es el
den cada any del desert, i entren a Iftti
CITAT
sots-sabre. Aquest matí es passejava
en
busca de pasturatges per al seubestiar.
sota una pallida ombrella. Els seus
Local cedlt per A. C. R.
Els indigenes sedentaris es deiensaven
ferotges soldats, dolçament adorrnits,
de la invasid anda les armes, per tal de
el voltaven a la negada amb llurs
Corta Catalanes, sao
fer respectar llurs propietats; però ara,
punyals i arnb Ilur eSliang111111elit. Ell
Són
eonridals
d'assi
p
tirhan proclame, per enteja de
desarmats,
allargava les seves magres mans en
llurs caides i chinj, que és Espansa la
hi, ultra ela qui han conles quals els seus súbelas dipositaven
eme ha d'alliberardos de les audacies
instáncies. Li vaig (en una reverencia
corregut a l'enquesta, Uds
dels nómades; els terratinents d'hui roprofunda. Ene va adreilar el seu soinels
interessats
en
el
desvetlen que els espanyols facin el que eis
riure menys disgraciós. Estava lié.
1 gairebe
no han aconseguit mai, aixó es,
llament de la joventut cle
Aviat tindria necessitat d cll. Els
que s'impedeixi l'acces dels nómades a
meus assumptes .no anaven del tot be. I 'matra terra.
Ilurs terres.
(Segude a la t'a g. 7, c0/- 6) famaammaammumanameteammumusaffluauummai
Es aquesta una qüestió plena ee pe-

Uzendun.-Sehmeling i els 35 combats
d'avui a l'Estadi

cosa fácil, peres desarmar els nómades
és impossible, perque preieriran la more
desprendre's del tusen, i lustran de
tornar al desert, on Iwuca Ilei es la del
mis test, on s'agrupen formant
que Iluiten entre ells constantment. Eretendre desarmar-las equicaldria a unirlos amb els alises gazis del desert, que
escometrien en allau i bellicament la nostra zona, isolada per l'altra banda per
les ferotges escomeses dc la niar.
Aquest perill es una amenaça constate.
Deixar-los armats és un altre perill. La
solució, evidentment dificil, cal cercar-la
sense pérduit de testes.
Eren coses sabudes d'aval/una, s'hi
liarla d'hacer pensat abaus de l'ocupaciö, si CO és que Franca ja ho te en el

preparant.

El Cafre, 12. — Segons una informació que publica el periòdic "Alahram",
el reí • Ibn Seud ha consentit a suspendre les operacions militars, en espera dc
les seguretats de riman • del •Yemen relatives a l'extendía de les condicions de
pan que Ji havien estat sotmeses,

seu programa d'operacions.
• • •

•

Coneequencies «I un
elb a t parlamentan i
Madrid. 12.— A conseqüencia
debut parlamentari d'ahir, el gover-

L'EXCES D'ORIGINAL
d'actualitat ens obliga a
ajornar fins a dimarts la
publicació de la continuad() del reportatge de

els francesos, sesretct pesque la nostra
:mes-venció podia tenis molt a veure
amb les operación; franceses del sud del
Marraa. El Govern afirma que alo¡ be,
feia. peses asa resulta que en dar da
primers pastos ha sorgit una reilamació diplonsitica fundada, segons sembla, en qui Capaz hacia desix,rdat els
limits de l'enclacament Shas paralitsat leS Coses i es nCtnena una Caen/54
mixta cartográfica per fixar be La 11uta divisoria.
ens recorda foco:regut amb la determinació de limits
les zones de protectoras.; estan nomena¿es les comissions des de l'any tprz

per falta da diners.
de Tagrara, el planell de Tiliuin 1 la
porta tema les branques de bat als
"Capaz a bord de I-Arcila" ha re- nlamira ¿'Ab el Sorns.
peas; els que caminen Ire teteen, •r- corregut diversos cops la costa buscant
Xei cal esser profeta per pie& el

Seud.

nador del Rana Exterior, senyor Manuel Navarro Díaz, ha presentat al
Govern la dimjssió ,del seu cartee.
El ministre de Finances, al qual correspon la provisió o separació del dit
arree, ha aceeptat aquesta climissió.
sense taue aixó intpJirsszi sap apreciació
q ue menysprei la moralitat del dit
sen'.-or, 'saló un cas d'extralinUtació
de facultats.

d'IN; calia estar de complet acord amb

cines amb les calderes enceses. Quan els limits estan per precisar, peró cn
seis acaba, el carbó marxaren a Cana- Cl transcurs dantrest temps s'han desmies i es queda HM sezise Mis cornuni- près de f et del protectoras d'Espanya cocacle amb el Imán civilitzat que els marques tan imporeants con, Beni Zerual i 1.-euezna1a, que tiguraven dintre de
avienes de l'esquadreta de Getaie.
"El problema de la mar está !ligas l a tina en la delimitació provisional.
Ara es china el cas que en ésser foramb el hitos d'Eni. Tal com està :a
platja de Sidi Ifni no es practicable; mulada la reclarnacin, a l'enclava t ¿IIcaldea fer un port. costosissUm les ni apareixen unes posicions franceses,
obres del qual haunass de trobar ruda recentissMses, a Ksabi, grlef i Ahaine,
opos:ció a Espama, cm encara hi 'na juntament ami les úniques pet:tes zeciutats inaritimes P rivades d un hon Pon nes fertils d'Ifni, que són la planura

De totes maneres, hom creu que la
pau no es podrá establir fins després
que es Iliuri una gran batalla que s'esta

•• •

Una altra afirmació riostra fou que
per sortir menys malament de l'afer

rills. Desarmar els sedentaris ha estat

J

Martínez Barrio no sap qué Ser: ti el ces trencas

Es veo que

•

ts

llegateri.

Ciutat intoxicada

L'OC1UPACIO

Tal con amosciaueie . aile.ess publica, a mitja nit. Tothom menja bat: piFa Poc temps, guau desbordara l'en- l'any, que són molt pocs, per introduir
el primer dels rePoriateis d'Albert Lo n - riet, pobres, tics, prfureps, rei. Els tusiasme ofic:al per l'ocupació d'lf.ii,
ilni eis bornes, eis queriures i el madres sobre l'Ardbia, eserits ja fa qualre .captaires, els que nornes guanyen mig formulärem algunes observacions per a a
terial de guerra que calgui; pensant
thaler per dia ores francs chusuanta) demostrar que aquell nonses era una imsempre que el desembarcament pot no
caomYlns'alPeschr2areqs;utavethf
irgilieii
nt em
destinen cinquanta cèntims per a men_ pressió del moment i que les . dificulLits
en eltesgego%i
isser Possi ble durant tres menos censeqieests artieles, • smignific document so- ¡ir i tres francs per al hat. Els idos en neixerien i haurien
preocupar, presi- eutins. S¡ no es pot assegurar un dessie
bre la cintas de liodeida i la fioto-a de: despenen uns trenta (sanes. El fill
sarnent pel fet de l'ocupació. Afirtmívcm cmbarcarnent normal csnstant—du el
fil de Yayah,. el defensor de Sanea.
del rei en compra per Ano franca, pe- que HM era inabordable per mar duran:
cronista-rocupació d'HM no sera mes
só té cortesans. El pare de familia reMaleida siguas, Hodeidah! Heu-nos cai- parteix el bat cada Mati entre les s e - miasi tot lany i quo si aquesta dilicul- qué tu negcci per al port francés d'Agut aci «use saber com. ¿Per que tot ves dones i els seus Eis yente- tat ranstituía un series perill per al des- gadir. des d'un per terna s'hauria de
a la negada:. la mosca, el mosquit, el nites diuen 'del bat que és l'aliment embarcament, el perill subsistiria ¡ Sa- portar les mercaderies que es necessitin
ven$ de sorra, l'abric de plum, l'ai- dels sanes. Des de vint anvs que Ma- grenjaria desprès per al 'proceiment nn al nostre enclavament."
i persones desTot el que precedeix ho diguérem a
gua ' salada? Es inhuma. La camisa, tan- lamer, aquest sirii prosee in francés, solament de les tropesnatural;
del país, les nostres planes sense necusitat de
ernbar c sdes, sine/ dels
tost sobre el cos,,sembla sortir del sa- chi al Yeinen, només ha conegut
coaveetifs
en
espans'ols
volen
que
que,
lareig, i els pantalons són humits de la sol honte que no es lliurés al bat. Un
fer un c:atge a HM; era coso sabuda
dolça rosada deis -trespics, Sense el vent sol sobre dos milioris. Si alguna ce- Espanya tingui cura (l'era i de Iluts i que el ("sopera hauri abart de teMr
en c-mpte. Un dels enemics d'Espanya
'de sorra, aqueas vent del ternps dels da- gada casuahnent la caravana de ca- nezessitats.
Que alzó era cert ha demostren les a HM, el mes ferotge i irreductible, is
tila, tot aniria be. Pesó la sorra sen- mells, que cada dia baixa el bat, éa
gansos als nostres pobres vestits. ¡I sa- aturada en el seu cansí, els habitants noticies que trameten els cromstes que la mas, deiens, aiegint que seria costés
beu a que ens assemblern? A aquelles d • Hodeidah esdevenen francament ra- ahli es troben i descrinen l'esdevingut i gairebé impossible la construcció d'un
ampolles celles revestides, com diria biosos. Corren, reclinen llar front amb motiu del desembarcament i des- post de dificil conservarle>, i ara afegins
que per aquest costa: desde yeniesr no
Beraud, amb l'humit barril del
contra els murs, sijeuen al carrer, ores del l . l 'egeu ccrie s'expressen:
"La mar és el nastre enernic. Ha es- pot éster mes dewonsolador.
Sortosament, en aquest pais no es troben s'aixequen, vomiten. En temps normiralls; aixi no veurern fins més tard mal tot aquest poble riu als àngels. tat l'únic enernic que Espanya h0 tra• • •
el que quedara del nostre atre distinuit. Els que es;an asscguts dricant Pur bat. Aquella costa inabordable fa riJe

tablir distincions i fer aclariments que
impedeixin confondre el poder absolut del seu Estas amb el de l'Estat
feixista. La diferencia entre l'un i l'altre semilla que consisteix en qui l'Es-

licia de dissimular el que és i l'altre
no. Pella :ora d'aquest article, per
cert admirablement escrit, cap altre
collaborador de la revista no té res a
veme amb les voracitats de Leviatan.
Tots chis, si seguissin els consells de
preozupen essencialment des proble- l'editorial de presentació, demanarien
eles socials del nostre temps.
un lloc al musca d'Història i no a les
Perque la nora revista, a jutjar per planes de la revista.
editorial de presentació, vol ésser
Per exemple, ara, amb motiu d'un
instrument de divulgació i d nul- dels darrers debata a les Corta, ha
es
socialisme
revolucionari,
i
as del
resultat mole mis leviatanista el setvident que en aquesta materia encara nyor Badia, passatger de finge Catara sita dit tot, i queden per explorar lana desernbarcat de la Unió Patriesamples tones de la vida social que tiza, que no el senyor Besteiro, que
peden estimular lactivitat dels pensa- figura com a primer collaborador de
ddrs.
"Leviatan". El senyor Badia, talment
Però no pot ésser un secret per a com si fos un dels ''negres" que espingú que nosaltres, malgrat tota la cris:en els discursos de Stalin, demasImpatia pels bornes que malden per nava a les Corts que totes les branaprofitar el que puguin tenir d'hurnä ques de l'econornia s'agrupessin a un
els vells dogmcs socialistes, estem sol MiMsteri, amb diierents subsecresituats en una posicita ditetent, i corn caries governades per un sol minisés natural, des d'aquest punt de vista, tre, encarregat de dirigir en persona
*Leviatán", per ara, no ens convenç. totes les activitats econämiques del
E nom de la nona revista ja ens ¡sah. En canvi, el senyor Besteiro, que
va escamar; peres la justificació da- es malfia de Leviatan, va atacar a
quest nom, que és el terna del :Mi ions la pretensió del senyor Badia en
psnner editórial. ens ha confirmat les norn de la llibertat de la producció i
postres aprensions. Es el taol del de la sindicació pesqué creu que Forllibre famOs de Hobbes, el filòsof ganisme estatal del diputat de la Lliga seria una baluerna inútil i un desanglas del segle disset, que contra el torb
burocràtic per a la nostra ecoprincipi del dret diví, defensava el
nornia,
la qual convé sens dubte arpoder de la monarquia absoluta cose,
ticular, penó amb la llibertat trecese: resultat duna abdicació a favor seu
siria
per
de tots els drets naturals dels bornes. cionan:en:. a no dificultar el seu funMuesta teoria, despullada de la sena
escória histOrica— diu la nona revis• ••
ta tnadrilenya—i del que te de defensa dinstitucions politinues de l'epoca
Ala& vol dir que es molt possible que
(llegeixis . monarquia) resulta ara una ea primer editorial de la nora revista
concepció profunda i cIarivident de sigui Nra. 1:teratura. Però si el cas
la Societat i de l'Estat, sobretot quan pot ésser cert pal que fa a les teories
fa • passar a poder de l'Estat, junta- socials o económieses, creiem que no
ment arnb els altres drets dels sornes, és tot literatura quant a restemul espie: de propietat que els divideix. Ja ritual del pensament de conjuld. En el
hi som. L'Estat, Leviatan, el "Dau fons. Leviatán pot representar una verimortal" de Hobbes, representan: i sab le resurrecció. La de l'esperit de Id
executor de tots els drets deis homes, Castella del segle setzc; de resperit gercedits per aquests com una garantia Miné de Fclip II, que ha estat . en la
de pau, és la fiirga que ens ha de
d'Espanya la máxima expressi.i
redimir de totes les injusticies. Es histiarla
de Leviatán. No s'hi val a dir que pl
mateix que pensara Marx, segons pensament ¿aro és un altre. La matee.e: qual art Estat omnipotent acabara xa revista rnadrilenya Una la raspes:a
amb la divisió de classes i un con en posar Senie eSCrlip015 tot ei sea idesr¡
aquestes desaparegudes, l'Estat se sota el signe d'un nons simbólic de la
n'adra per manca d'objecte, perqua monarquia absoluta. No parlem del peseencara que rebrotin els drets naturals sament, sine, de l'espera d'un passat que
deis bornes, no els serviran per a torna per justificar altre cop l'abscdaseparar-los, sitió per a agermanar-los. sisase duna raça cn nom dun ideal de
Té una certa gracia que al costat redempció.
¿aquestes cabòries, que el temps ha
Per alguna cosa haviern die que el
tornat una mica estantisses, es pugu: senyor Azada, que té una visió mes hullegir en la mateixa revista una critica mana de rimperialisme de Castella, es
dura dels homes de la República es- trobaria poc acompanyat. Ell també diu
panyola, corn a tarats per la cultura
Casulla ho veu tot en l'Estat i per
politiza del segle dinou, que diu que que
pul) vol que aquesta propensió
desapareix del rizón. El politic—afe- natural de la raga, en :loe dessen esgeix—que no ho reconegui aixi o que mercada una regada mes est l'apostolat
tia ho accepti, enereix estar en un inútil d'un idealisme exótic, serveixi per
l'usen ¿Historia i no en el Govern
Castella a la categoria do rend'un Estas modem. Anea a saber. aixecar
i guiatge d'una unas de pobles IliuPotser si que aquests museus han tera
vist que pot més , ara Mis
frú:nr estatge «bornes vivents per- res. 1 está
resiscolainent de resPerit g erque puguin aortir a prendre la fres- ara, elInés
instila
que raó; i és possica les inómieb arqueològiques que fa
massa temps que ahi guarden. l'as- ble que a l'hora d'un desvetilament de
tejar ara per :e planes de les revistes, Castella es trobi amb un pósit de misticom la novetat del dia, el monstre cisme d'ascetisme ancestral que ressusanib idees materialistes les velles
bih;ic Leviatan. escollit per un intel. •
'trua' del segle disset per a s il-li bo quimeres d'una felicitat mes enlla de la
absolut, és costa voler-losarunpde sida actual deis 'nomes.
Qtii sao si Maces per a nosaltres no
passejar e; Megateri pchs nostres
paros per a infants. Pague al can- sená. cap mal? Potser la Castella del
tavall ei dret de propietat, cosas un senyor Azaisa ens trobaria més Leblos
patrimoni caz:II:si:a de l'Eatat i del rei que la Castella de Letialán. Perque en
ae.solut, baria estat ja de:init i regulat una pare del nacionalisme catala perei el dret faraònic, que en els seus dura el vell sesee defensiu del temps
inizis era gairebe contemporani del de la decadencia, temorenc de contactes

REDACCIO ADMINISTRACIO: CORTE CATALANES, 659, Lee — TELEFoN
TALLEN! D'IMPREMTA' CABREE DE BARBARA, 11 I 13. — TELEFON 19603

TE3urni.

PressId al nivel l de la Mar: MI
Temparatdra actual: 19'3
grano. itumltat relativa: 3 g per eent. ve/lemas del
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L'arranjament

Asnal l'Estadi de Montjuic será el
teatre d'un magne esdeveniment esportiu. Setanta laoxadors hi disputaran. del
matí al vespre, en tres rings diferents
trenta-cinc comhats de boxa, cosa que
constituirà am espectacle disk fins a
la data en els fastes pugitistics de tot el
món.
Pesi a nombriases vicissituds i a cancis pregons en res:senda de la seca
personalitat, Barcelona ha crescut
creix sense parar i en ritme accelerat
des de començaments de ancle. Atines:
creixement aporta als +lastres costura,
ciutadans la incerporació ininterrompu-

En testa inerte d'empreses iban de
len estudis previs i obrar amb coneixemesa de causa si no es vol anar, sense
rensei, al tracas. Peras aixes, per a nosrieres, ara com ara, no compra Passi el
que passi, tot es resol amb unes notes
oficiosas i unes declaracions als peno.
distes,
Pel que fa a les coses del Marroc, els
diaria d'abir diuen que el senyor Ricos
Mello surt cali alli amb la plena conde l'Estadi per a la gran diada .pugt listica d antas
tianga del Govern, que ha aprovat els
seis
fiare ett conjunt, i que va decida
a soltes detnostrem que Sorn encara no- t'enuncia de pujar al rin g atinen equi
emprendre tot segnit una campanya
vells en restes activitats, i que no ens
de forres que fa d'un mato de boa:,-libr a
paluslistne a la zona,
ha vagat d'organitzar i de consolidar una Iltsita verament esportiva. Es es idean sanitaria contra el
part del reel que posseim, el nostre eshare de que atoó no hauria pogut esser si Pau- utilitzont per a asad una1928,
dcstinat
de
l'empréstit
trartent
de
superació és considerat arreu a mb ve- lino no ens llagues demostrat en el curs
Es a dir, rail coritable simpatia.
de la sera atzarosa carrera que es, er. a obres mitifiques. omplir
bit
que
lob
La Idarathon pugilistica d'aren, su( determinats aspectes, un dels boxadozd missari, mes ateste a
aixi pedem anomenar-la, sense ex a ge r a mes extraordinaris que Ita conegut el ofereixin Is saicens de la política que
cin, enmarca, cera hom sap, un gran modera pugilat. Tampoc !noria estas als problemes de la sena comissaria, es
encolare de bo ya; un deis match% pur - possible si eIl 1111 moment &terminal d< disposa a despendre dines> de l'empresgillstics dels mes interessants, per ni la sera vida esportiva Schmeling no bo- tit contra el paludisme ara, és a <lir, al
dir el mis interessant. que hom Po: gues experimentat un retroces que han, oses de jUny, quan a les hasses no hi ha
quan els mosquits volen, quan el
posar avui en planta entre Naxasiors del tractarà aves: de posar en clar.
desuse,
despenpes fort eunspeus, tant per la seca sig-

de l'encontre . si no ha estat més mi11(

nificaei g esportiva rosa Per la %M'o 1111 COnIlläS d'espera en una carrera
da de nono elements, la qual es trarlueix espectarularitat. Paulino 1.'zcsirlun, e. cara plena de possibilitat,. Combatendi
JOSEP MARIA PLANES en
la vida de l'esport (única de la Ida reitera Pes inri del Pa's Pase és är311111 segones figures, dotws? A la pregunta
a manieres ens ha Ikit ata tractor) es a l'alemany Max Schmeling. ex-canipU que en aquests a semblants termes alas':
L'ORGANITZACIÓ una insrementacin que N que des di del man de la categoria, i que ja v, n't Aria 1nnnular, nosaltres resPondrens
DE L'ANARQUISME lora del nostre país les mirades es con • hasse Paulini una cegada cap alEs Van, combat interessant i esportiu, halclamen;
tentrin damunt nomine expressant ara la 1924. Ben M'es s'haurien poeta insagi• heiss hagi de reconaixer. charlarles les caA CATALUNYA 1 A curiositat adés l'admirarles. Barcelona nar en la dsta d'anssell combas que el, racteristiques de Paulino. que en alguni
com • ciatat «ponina, luna, evident dos mateivos Losados ' havirn de 1 e asrectes se surt del maree de l'esport.
- ESPANYA
ment, un paper important a Europa, i
bar se cine anys mis tard nalesant a
Leegreeig a la Monta d'esportsj

mal ja no té remei. Després de
dre el dines- insitilment, dr Ilanear-lo,
vinclrä la tarden-, i els indigenes, amb
els espanyols, causan víctima:5 de fiebres pernicioses, que s'haurien trine
en/prasst a temps els re:ursos del messupost ordinari, si hagués estat aprovat

quan ho demanava el seu antecessor
després d'estudiar el problema.
Pes,i la no ta ja esta donada, i wat
aisi'd tot (picada nrolt.

a
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REVISTA DE PREMSA
La unió de les esquerres
JUSTICIA SOCIAL "seria sise ara
Inés yue maj se unten suite a les esquerres catalanes, i afirma que fa vigemcta del riwirn 0M(01faMie is 41 millor garantid per a la implantació de reformes
..10

Disfrazaríamos nuestra verdad mär
intima si no confesäsemos que tal situación favorece, en lugar de perjudicar, el partido radical. Nada significa,
en verdad, los programas políticos ni
los núcleos ciudadanos afiliados a ellos
si no se velase constantemente por su
prestigio. Las huestes radicales, constituidas en gran parte por grupos numerosos y acendrados del republicanismo
Bataneo, tienen que llegar a esa etapa
de depuración que fortalezca su personalidad para bien de la República.
Porque, entiéndase bien. Al hablarse
de profundas divergencias y de corrientes de opinión encontrada no se quiere
decir que nos hallamos co presencia de
una escisión divisoria o de una ruptura
catastrófica para el partido. Entendernos, por el contrario que, a sennejan -ta
de lo que actualmente ocurre en Francia
con el partido radical socialista, los republicanos radicales españoles tratan fundamentalmente de reencontrar n/ propia
esencia como partido, de retornar, unidos v firmes, a una orientación mal abatidonada.
El partido radical se ha extraviado,
no ha hecho caso de las voces amigas
cuando le gritaban que se habla equivocado de camino y ha llegado, naturalmente. a una situación falsa e insostenible, El poder eue tiene a préstamo
se le va ya materialmente de las manos hacia las deseabas equis-seas en
quienes se apoyó y ante las derechas pro•
vocadotas—lease el fondo del "A B C"
de ayer—a quien ha amnistiado.
Pero la República no admite eso. La
solución de las derechas es ahora un
imposible. Per no haberlo comprendida
así, el partido radical se deshace o se
rompe, si no se recupera."

"I davant dels perills que corre el
reptil autonOntic de CataluNa, n3sa..• ,3 1 5 5 v.1, sXLXS.ç,ii
‚di paS 41-1`
volen establir una diferencia entre el
moviment de classe i l'autonomia. Perque, asmi, moviment obrer autonoana
tot és u.
Les forces d'esquerra que s'han com.
promes amb nosaltres a detensar el lascisme, rautonomia i els avanços socials,
no solanient compleixen la missió dt
mantenir integra la demozräzia, tisú
que ian possib:e les transformacions
carácter social que el Socialisme preconitza per al ¡unir.
I de la mateixa manera que diem als
canwerols; Unió Socialista de Catalunya us garanteix Paplicació de la hei de
Con t rades de conreu, diem als partos
de l'actual coalició cresquerres que allsrem amb ells allá on calgui per a defensar l'autonomia, res mis que l'autonomia de Catalunya, Pesqué sabem
que moralment, politicament i socialraen representa l'autonomia de Caralunya.
I sabem que defensem, al mateix
temps, amb la revolució, si cal, els
drets dels obrers peninsular!, els principis de [libertas que va mantenir el
Govern d'Azaha coaligat amb el Partit
Socialista; i saben, a mis. que d'aquesta
manera fern possible que a Espanya, amb
el manteniment dels avenços socials, tingui Iloc un moviment d'opinió de carácter esquerrä, recolzant el qual els nosEL SOCIALISTA
tres cornpanys socialistes garanteixen la
Traba que ir una pura follia que liom
lliure expansió del moviment obrer penatorgui tanta importdacia o la separainsular."
ció del :rayar Martínez Barrio del partir de Lerrem.r,

El cisma del partit radical
LA HUMANITAT
El sen corresponsal a Madrid essen velo que el paper Lerrotts baixa molt, men.
Ire que Pula el de Marttnez Barrio:

"Una plaga d'ex-ministres van per
Espanya sense ocupació. Antas per
ac;uest carni es podrá constituir un Sindicas o una Associació d'ex-ministres
euperior en nombre a la d'ex-combatests. Perä cap Govern, segun; tots els
auguris, oferirá a la considerad& deis
historiadors, al mateix temps que una
suma mes lamentable d'errades en la
seca actuació, un pas mis rapid al Poder. No han transcorregut quinze dies
d'ençà de la seva constitució i hom
n'hi cerca substitut. A la dreta "cedistes", lliguers i agraris, una mica espantas; pel caire que tenen els esdeveniments, es rrartiritzen el cervell treballa:U combinacions. Tot, abans que
aquestes Corts siguin dissoltes. Al centre s'hi dibuixa la figura de Martínez
Barrio, arrila el gest de preocupació estereotipas en el seo rostre, Al voltar.t
del .politic sevillä voleien els diputats
de la minoria radical. ¡Qua:, es manifestará, clara i terminant, rescisssió?
Quan el senyor Martinez Barrio doni al
públic e! seo manifest. Puja el papes
Martinez Barrio. Baixa el paper LerTOUX.
Els monàrquics no disfressats quasifiquen l'actitud de Gil Robles i altres
satelits com un paper d'estrassa. La
desconfiança regna en els seus rengles.
Qualsevol esdeveniment pot originar la
desbandada del ramas "cedista" cap a
Calvo Sotelo, la d'un grup considerable
de diputats radicals cap a la República.
Els rumors amunteguen la confusió sobre la situació política. Horn afirma que
en les més altes esferes, a la fi. ha arribas l'evidencia—de massa sabuda experimentada. ja en oblit—que res, excepte Pertorhations, eseindol i deseredit del
reg im i del país. horn no pot esperar de
les actuals Corts. Urgeix, dones, disaoldre-les. N'hi haurä prou per a això
nue el senyor Martínez Barrio declari
rescissi6 dins el partit radical. Seguidament es formaria un GOVer/1 republica. sota el mandas del goal es dissoldria
el Parlament. 1 noves eleccions Tan de
pressa? No. Cal esperar que es ne go
eh "modus vivendi" amb el Vaticà -ci
és el darrer escripol."
L'OPINIO
Fa un esbas gens falaguer de la vida
de Lerrous 1 del set( partit, que condes
"Tots els tipus mes repulsius que havien coNaborat ami) la dictadura iii harten pogut entrar ¡ per a ells eren els
110c5 de connanea. Dels andes republicans autèntics que havien estas a la pzes6 per republicana ¡ que sharien jugat
mes d'una regada la pell pel partit
dical; -només eren cridats al costas de
rantic "caudillo" els tisis a udaços. Aisso
ja no era el partit radical, ni en quedara tan sois l'ombra. Aisei era una 51/11p l e Unió Patriótica dintre de la Republica.
1 que ha passat? Ha passat que els
vells republicans radicals, els autèntics,
ei s que són republicans per convicció,
pesó no per a Sentir cärrecs pUblics,
aquells que no han estat mai regidora,
per tant no tenen xalets ni finques ni comptes corrents, s'han sentit
cada segada mes distanciats de la política lerrouxista. s Que era aix6 de votar
setze milions per a la clerecía?' s Que
era això de governar al dictat de Gil
Robles? s Qué era alzó d'obrir la presó
al Sanjurjo ¡ al Cavalcanti, i ele ser
entsar el Calvo Sotelo i el Barrera i el
Martínez Anido? Aquest era Lerroux?
Han tardas anys a adonar-se'n, pero
finalment se n'han adonat. Lerroux no
ha canviat gens. La Seva MiSSió dintre
de la República era acampar en el Poder anal) els seus amics—i els seus amics
no sin pas els republicans radicals
la bona ipoca—i despees lliurar la República, /ligada de peus i mans, és a dir,
indefensa, als seus enemics.
Sembla que ara la C. E. D. A. va a
declarar-se republicana. Després s'hi declara ra P"Acción Popular" del Gil Robles. Tots van a prendre possessió del
Poder, Si l President els ei Ana.
La missió de Lerrouo bausa estat
acornplerta."
LUZ

Hauna fallas la lógica Mil elemenmi
d'una actuació t an dert•iede 55 60 ¡ lla g ues Mediar l'eacissiti:

"Porque, vengamos a cuentas; cual
es la diferencia que cabe establecer en.
he Martínez Barrio y Lerroux? Nosotros no damos. ni por la capacidad del
uno ni del otro, ni por otras cosas que
les son comunes , una perra. Han convivido muchos ailos, se han influido rnu•
tuamente demasiado para que podamos
admitir, de buenas a primeras, que se
diferencian entre si. Nuestra impresión
es que van a producir, si la producen,
una escisión ociosa: son tal para cual.
Entienden la política del mismo modo
mezquino y la convierten en su mas in-

soportable caricatura. Sirven designios
parejos y juegan con naipes parecidos.
Feliz quien pueda descubrir en ellos alguna desemejanza: su ojo•para los matices será Invalorable, Lerroux ha llevado a sus últimas consecuencias aquella Politica que Martínez Barrio inició
al disolver las Constituyentes y presidir,
complacidamente, unas elecciones nutravillosamente organizadas contra los socialistas. La actual situación—la niisma
a que quiere encontrar remedio el señor
Martínez Barrio--es hija de aquellas
elecciones. Tardío remedio. Su neo-radicalismo, ¿que promete? Toda su promesa consiste en una vaga inclinaciou
hacia los republicanos de izquierda. Sobre el valor de esa promesa no somos
nosotros los llamados a Pronunclarnae.
A ll á le republicanos de izquierda.
Nosotros nos quedamos con nuestra
reflexión inical, Queremos saber en pie
medida influye la unión o la desunión
de los radicales en la vida del Gobierno. Según nuestras noticias, en el :mimó
de Martinez Barrio pesan a lguna s s uge
-renciasdúltmho.Hyquienafrma que la negociación del Concordato.
Si así fuera, el dato serviria P ara P ro
tot el republicanismo laico del ;en-bar
de los neo-radicales."
LA NACIO.V
Ni fa un comentari grotesc:

"A nosotros nos conviene que le triture Y que se pulverice el partido radical, único sostén organizado de la República. A nosotros nos interesa mucho
que el partido radical sea el segundo
tonto del partido radical-socialista, y
que desfilen por la pantalla escenas similares a las que presentaron, en egoella época. Marcelino y Gordón. Nos interesa, pues, y nos conviene. Aemás, ya
resultará inevitable la reproducc.ón. Lo
que pasa es que nosotros reaccionamos
ante los hechos, no sólo como 00(11:ZOS,
sino también con espíritu humano, y aun
en la zona antípoda, sin perjuicio de
las diferencias ideológicas, quisiéramos
aplaudir aquellos modos y procedimientos, que son símbolo y blasón de nsbleza.
Nada nos une a Lerroux, nada. Pero
ahí, en la República imperante, Lerroux
es el penacho, lo representativo de una
raza de caballeros, caudillo y mit tic
del sentimiento de lealtad.
Ved ahí ;qué modos y qué procedimientos y qué ética es la que ¡ajuma
al equipo de Casas 'iejas '...Equ.p da
Casas Viejas, con los apéndices flotant es de Martíner Barrio y de Mausa , que
de acuerdo con la Generalidad se pro-

Pone hacer imposible la vida pacifica del
país. Pues bien: si los españoles tienen
lo que han tenido en todos los tiempos
no se dejarán pisotear nor gent e tan co
-nocida,yelquhtnorsa
experiencia."
A Lerroux. certament l'nnie que n'anota a la seva corona funeriiria eren
aquestes floretes de "La Nación".

Martínez Anido, amnistiat
EL DILUVIO din que el fet que Martines Anido pugui tornar a Es/a:lava
ifóna una idea Clara dcl que ha estas la
revolució d'abril: un assaig plathic:

"En Cataluña, no obstante, este servicio que el lerrouxisrno, con Ios votos
de Cambó, acaba de prestar a los monárquicos será ponderado en todo su valor.
Al ex e mp erador del Paralelo se lo tendrán en cuenta las dates proletarias en
el momento oportuno.
Aquí nos hemos olvidado lo que Martínez Anido significa. La República vino
contra muchas anomalías y desvergüenzas y en general contra muy pocas personas. Una de ellas, la que más contribuyó con su actuación a que el pueblo
abominara del régimen monárquico fue
2n 1artine Anido. Y no se diga luego,
retorciendo los argumentos. que a lis
republicanos les conviene que haya muchos Martínez Anido para incrementar
el amor a la República, porque entonses
afirmaremos que basta para convencer
a los remisos el recuerdo de su actuación y sobra SU persona en nuestros medios politicos y sociales.
¿Vendrá a Barcelona Martinez Ass.do? Todo es posible. E incluso nos tememos que presente su candidatura con
el apoyo de la Elige, Regionalista.
De lo que estamos absolutamente seguros también es de que a Cambó y a
I,erroux su amnistía les desenmascarará
definitivamente.
El famoso ministro que tu y o Presos
gubernativos a los republicanos durante
abs
m y no respetó nunca la vida de sus
semejantes será caridosamente custodiado por el Gobierno de la República, celoso de su preciada salud.
Y aún veremos el hecho paradójico de
que tenga que ser la Generalidad la gas
le ponga escolta en sus correrías per
Cataluña.
El lerrouxismo y la República son
así. El pueblo, af o rtunadamente. piensa
oe otra manera y esta amnistia ha esemudo ya la medida de su paciencia. Al
tiempo."

Les Lletres i les Arts
On van
els joves?
(La quantitat de re:postes rebeles o la riostra t'iglesia, ion
amablemem acollida per la jet
tut catalana , ens obliga a donar
avui, en síntesi, les que hens rebut 101 COP clOS el periode d'admissió. Dema postal, diummge
tindrà Use la reunió dels que hi
han intervingut i de tots aquel!:
joves als quals interessi cl bescanvi d'idees a srsè han estat convidats pels nostres eorripanys senyors R,ssold Llates i Fernti

Vergers.)

Inés una Catalunya íntegrament catatanitzada, i en som ben lluny, pot
intentar la secessió. — El senyor
Pere Roca i Pla, de 30 anys. de Mollet del Vallas. diu que patina una
crisi de sinceritat i que els dirigents
catalans menteixen sense excepció i
es mouen nomen per interés propi.
Diu que els catalanistes no poden recolza, els qui manen i que la joventut d'avui s'ha de desenganyar de
tosa possibilitat de concórefia hispanocatalana. Es declara antifederalista
per sant, separatista totalitari, i obrerista. — El senyor Manuel Torrente
Cabaner es diu republica demócrata,
i cont a catalä, autonomista maximalista, sense que Catalunya perdí mai
contacte anib els abres republicana
espanyols. Diu que el separatisme és
un crim contra la democracia i contra ala pau. Segons ell, tots els separatistes són tan feixistes cont els madrilenys feixistes j es mouen per
raons nacionalistes que cal qu e la j oventut combati. — El senyor L. Manuel Rodriguez i Rodríguez, de 19
an-s, de Barcelona, creu que la tasca
més urgent per a le,,s joventuts catalanistes és la de desfaitzar la massa
obrera, alzó és, arrencar-la de Porganització de la F. A. I., encara que
sigui emprant mitjans violents. Contra els assassins, bandolers i atracadors del grotesc "comunismo libertario" tot ha d'ésser, per a un patriota catall, licit. Contra anarquistes ¡ comunistes, la joventut nacionalista ha d'establir el front l'une. Encara que ens diguin feixistes.

El senyor Conrad Lledó i Odon,
de Barcelona, creu que la joventut ha
d'ésser universalista a través de la
seva catalanitat i que es urgent la
catalanització deis instituts d'enseyament secundan- plantejar-li francament el problema sexual i
ras-la del curanderistne religiós. —
El senyor A. Overland és molt pessimiSta davant la joventut actual:
desmoralitzada, gens estudiosa i
bretes la dependencia mercantil preocupada exclusivament de l'augment
de so y , no pas per a fer-se una cultura, ans per al vici. Cal, doncs, redreçar la joventut pel be de la patria catalana. — El senyor hidra Bou
i Prate (22 anys), de Torroella de
Montgri, creu que la humanitat va
cap a un desgavell que li pot ésser
Exposició de Primavera
fatal; creu que en són responsables
la diversitat d'idees i de partits poli tics que obstrueixen la renovació que
Avui, diumenge, dia 13, és el dure
aporten les actuacions personals i col- dia hábil de recepció de les obres
inslectives que s'han iniciat en alguna ultes a l'Exposició de Primavera pels
indrets en busca d'una civilització artistes socia dels Salons de Barcelona
non. Diu que el canvi de t'égira no i de Montjuk. El desnato de recodé
vol dir revolució i que al nostre país instaHat al Palau de Projeccions és
no hi ha hagut cap revolució com oben de deis a una del matt. El verniscreuen els ¡Husos. No creu en l'efi- satge de l'Exposició de Primavera tin.
càcia de l'Estatut i és partidari d'una drá Ilse el dissabte dia in de ma j e, 1
República catalana independent, Per a inaugureció oficial el (linmenge dia
assolir la qual sobren els partits i Continuen amb la mejor activitat lee
manca una organització nacional to- obres d'agencament del "Saló de l'Ari
talitaria. — El senyor Ottifré Bosch, Modem", entrant a l'avinguda principal
estudiant universitari, es declara se- del Parc de Montjuic, tocant a la Plaça
paratista i occitanista ¡ se aent op- d'Espanya.
timista en ço que afecta la joventut
universitaria addicta a la F. N. E. C.
— El sensor Tomäe Pbo i Bigorra,
EL CORREU D'AVUI
de 18 anys, es declara republica autonomista ¡ cornbat l'error en qué cauen
* "Desprls de callar el cana", noels joves que es diuen separatistes.
Diu que allä que cal és catalanitzar vena de Lluis Elles que descriu les horCatalunya i democratitzar la Repú- ror! de la post-guerra.
blica. Mentre els republicana espa* Llimana. — El dia 19 d'aquest
nyols. diu ell, siguin Ileials a Catames s'inaugurara l'exposició d'Homenatlunya, els catalans hi hern de corres- ge
a Josep Llimona. Será installada a
pondre com a bornes i com a denle,can Pares i ocupará les dues sales d'a.
crates internacionalistes i pacifistes. quest
establitnent. S'ha fet una selecc
Diu que l'ideal de les joventuts republicanas dels pobles hispànics ha entre ton l'obra del gran escultor. per .
exhibir-ne les peces més sobresorti 'ts
d'ésser la República federal i que
l'ideal dels catalanistes ha d'ésser que representatives. S'han escollit més d'un.
vintena d'escultures, que seran presenta la capital de la futura federació ibé- des
en la me j or part , en materia del.
rica sigui Barcelona. — El senyor
Manuel Dominio i Moliner, de 20 nitiva. No cal ponderar la solemnita:
d'aquest acte, que revestid' el caräcter
ate s , estudiant, creu que la joventut d'homenatge peutum, i
que tot Barcelod'avui ¿a inconformista davant la sona
acollirà amb la gran deferencia, el,
cietat actual Diu que la joventut ha tusiasme
i respecte que mereix la me.
d'e-55er intervencionista i que nonna mória d'aquest gran artista que Ca
t atriomfen les causes en les quals in- lunya acaba de perdre.
Encara utie
Serré la joventut. Creu que abans de
via
convingut,
en
principi,
que
únicapropugnar el separatisme cal conver- ment s'exposarien obres
ja conegudet
tir els catalana al Catalanisme. No- hom ha pogut obtenir darrerament
que

s'exposin també les darreres obres, les
inédites, que són d'un valor inapreciable.
* Tomas Garcés Ilegiri dimarts, a
les 7 15 de la tarda una selecció de pecsies 1022-1934 al Lyceum Club (Foiltanella. 18, 3.er La/
* Gausaehs triomfa a les Galerie!
Valenciano. Heus aci "un pintor". segons el judici de la majoria.
* Margarida Satis-Jordi. — El vinent dijous, dia 17, tindrà II«. a l'Ho•
tel Ritz, un sopar d'homenatge. out ele
amics i admiradors de la jove notable
escultora Margarida Sans-Jordi Ii ofereixen per assolit amb la seva actual expssició installada a les Galerie,
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Laietanes..Aquest acte ha desretllat nelr la pintura de Carme Cortés. Intensitat
d'eetusiasme. i són ja moltes les ins- qualitats excellents, sòbria organitzack
cripcions tetes. - Els qui des itg in assis dels elements i un te de pintura d'una
cal que formulin Ifirr inscripció a-tirh. densitat admirable. El mateix codrien
les Galeries Laietanes, o be a l'Hose; dir de la figura femenina, que fa cosRitz.
tas a aquella natura morsa en la Qua
* "El mala', imaginari" clou digna- la matèria säviament utilitzada dóna un.
agradable
severitat al conjut.t. anima:
ment la sirte de Mimes comédies, satiritzant els metges i la Medicina, a ui per una gamma de colors molt personal
constitueix el vslum tinqué de le' La caleta i la intenció de l'artista s'har
"Obres de ,Moliere. que publica l'Editorial Barcino dins "Els Clàs s ics de
3.fón". en la versió crAlions Maseres
* "Q uate cauvars florien". —
Entre les publicacions de la cintas de
Lleida, cal remarcar els volums de la
Biblioteca Lleidatana, entre els (mal!'
figura el !libre de records i meses de
Felip Plenas, personalitat distingida
la segona capital de Catalunya. Lleida
éS la prestigiosa protagonista d'agries!
!libre de lectura agradable q ue duu ei
tito' "Quan els canyars florien".

Les Exposieion
duit. En totes mann aquella embranzida
que caracteritza el seu art instintiu, vehement l hieu. Mis q ue les formes sin
els contrastes i les harrnonies de tintes
el que se l'enduu; el toc errívol,
quent és la seva fórmula expressiva;
quan ha dit una cosa, l'ha dita 1 avall;
cal arar per una aura. No sempre hc
encerta igual. perb molt sovint troba ei
que vol confiant-se al primer impuls.
En aquest ola una nuca d'aventura. l'instint domina l'atzar i coordina notes i
estableix acords d'un prestigi pictärie
sorprenent ¡ per escreix molt sovint Posa
una intensitat humana en els models que
com en "Noi assegut". prenes una
rara elogilineia expressiva. La figura
femenina Es el seu tema predilecte; net6 corn tots els pintors que re-Ponen
un imperatiu biológic, tinta les seves figures amb el mateix desinterés Ps i c olò
-gicquepntarís moe
Són els acords que resulten dels episoclis estructurals, dels incidents de la
indumentaria, de les coindelncies epigramätiques aue es nrodueixen damunt
del model , allä que l'excita a pintar
elle, que li fa descobrir possibilitats i valors pictòrics inédita, com els que avales
les "Figures" I i 5. "Soja del vesti'
verd". "Dona asseguda". "Noi del xal
vermell" i d'altres. ¡ alIb que l'inspira
les visions Personals. ränides. de Tossa
com "Piada de Tassa", "Tossa"
"Aplec de Tossa", narració curiosamen;
estilitzada d'un mornent de jortmda fusiC)
de la figura amb l'escenari natural del
paisatge.
*••
Carne Cortes raposa en una sala a
part una dotzena de teles que formes:
tni coniunt molt interessant. Feia temo,
que no havíem tingut ocasió de vean
una exposició particular d'aquesta din•
fingida artista, assidua a les manifestacisns de grup i a les sales Mida!s.
A q uesta freqüencia ens ha permes nc
Perdre el contacte amb la seva pintura
observarme el procis evolutiu. En POC
anys ha fet molt de camí artisticamen•
i asan es pm dir que et troba en nossessió d'una fórmula eonresaiva Pers.
nal 1 ben consolidada. Seg urament ns
s'hi installarä d'una manera definitiva
tots els desplaçaments que vindran. pero
seran dintre la !Una conquistada aire
tenaç apliració. Pintura realista, derivade de rimpressionisme i del postimpressionisme. dóna a la materia i al
color una jerarquia primordial. Er
apuesta exposició les oreferencies
assenvalem es fan mes visibles q ue ma
•
•
en benefiei de la q ualitat general de roPere Cnixems fa una co p iosa exhi• bra cle l'artista. En aauest ateecte "Po.
bici6 de les &ayeres obres que ha pro- mes (7) marca el punt Inés assaonat de
SALA PARES
Manolo Hugui ha baixat del seu refugi de Caldes a estendre la Par a da de leseres obres a la sala antiga de la casa.
Escultures, pintures i dilquioas, de tot
pot triar el qui senti el gust d'aquesi
art de rude aparença, pesó d'una tendresa íntima commovedora. L'observador moralista maceras en una alegria
permanent que hi ha en Manolo, el
porta a desbordar sistematicament l'anécdota per a inscriure-la en els dominis del gran art. Les seres escultures
Poden xocar com semen les maneres
simples. abruptes de la gens que ha
viscut encastada al moll de la tersa, pe
ró també tenen aquella simpatia penetrint, aquella profunda senzillesa taut
tan sorprenents fa molt sovint el tracts
i l'agudesa humana d'aquella cent. El set.
realisme va mis trilla de la realitat pMtoresca, él un realisme absolut, en profunditat d'intenció, en sagacitat instin
tira per saber discernir alió que Es essencialment escultòric d'allí> que sola.
ment ho és superficialment. Reconec
esculturalment no es fecil de seguir, rerb qui es deturi una estona a contemPiar aquelles figures animades d'una vitalitat interna intensissima, en apartar•
ne els ulls trabará Que ha apres alguna
cosa que ignoravai que no troba ennoi
i sense tornar-lea a mirar. s'hi Probara espiritualment molt mes proper de,
que imaginase.. No es un art Primitiu;
él un are que, cm el fin pròdig, torna
a cercar la patriarcal simplicitat d'una
llar que ha viscut fidel a una
realitat no adulterada per cap mena
de prejuclici. 1 aquesta intensa sin,plicitar és el mèrit i l'obstacle duques(es escultores, que a estones sembler
rares i delicades , forrnacions geolägiques. animarles d'un admirable sentit de.
volum i d'una vitalitat impressionant
No parlem del cap de nen. entenedor
per la gracia natural, per la rara vivacitat encontanadissa que té. binó d'aquelles alees figures com "Noi asse•
gut", "Figura caminare (brome). "Do.
na dormint", "Maternitat". "Figura as.
secuela", que irradien de la densitat di
les seves formes una mena de palpitad,
vital com la dels camps en germinació
Manolo ha acom panyat acuestes es.
cultures amb una serie de notes i peti,
tes composicions a Poli i uns quants di.
buioos tue exPliquen lástima intencii
de l ' escultor - Entre les nintures sobre
surten uns retrats d'una intensitat extraordinària.

ATM R AY

fet mis objectives; accenta amb va

lentia la realitat literal del tema i l 'ele

Recorder-vaforcd'ltisubmó.
"Noia amb flors al cap", "Figura"
"Interior". "Ram de flors". en les (Mal
s'acusen amb especial relleu les adquisi•
cions expressives i estilístiques sie le
pintora.
LA PINACOTECA
Després d'una abstenció de quatrt

anys, el pintor Ignasi Isfallol es presenta amb una notable exposició de le:
seres darreres obres. Seria injust afirmar que Mallo( hagi recti fi cas el set
concepte pictòric; és innegable. pesó
tue ha orerat una mena de concentració de IN seres factiltats. En le obres
d'abans. Mallot semblava o y e s'embriagues amb la seva digitació alada ; el natural per ell era una testa sense
vols, tot lj era bo ner a fer un refiles
que enamorava: per?, tot també semblava frágil de tan delicat. Avui diriem que
la contemplació obstinada de la naturalesa l'ha aplomas mes, i que la visi
se li ha tornas mis austera i reflexiva
Els seus paisatges sisan simplificas i hs
cercat una cadencia particular ter cad,
cru p En els d'Olot ha eliminat
dota de paleta, els episodis colorístics har
desaparegut i cadascun dells és corr
una estrofa del g ran poema que formes
entre sets. La dicció és uniforme; p redominen unes reanimes clares i tendres
i de cada tema en treu una vibració especial dolça i elegant oue el situa a l'extrem de la zona realista. En e:5 de Cite
rana , terres altes. bruny ides Pela vents
la pasta el mes densa. les arestes sa•
cusen amb major energia i tot es coniegeix amb claredat a través de Patrios.
fera diáfana d'a q uelles altures. En les
teles inspirades en temes del Port. es
on es manté més fidel a la seva
rió personal
personal: vivesa de color. fertilitat del tac. una mena ereniocassamen
graciós i una simpatia irresistible. Presideix la sala tina vi v ió de la Plaea
Catalunya, ten establerta de termes
animada per discretes notes de color de
mo virnent ciutadis Corn a me s representatives d'aquesta etapa del delicat p intor. rezistrern "Carni de Ciurana"
"Tarda": "ni. gris". "Tarda (61"
"La palanca". ansh temes del Port .
"Rosa i veril. "El (a m i". " C-elni de
l'Aubert". "Pressecuers i pomeres".
la serie (destina.
GALERIES VALENCIANO
j . Gausachs es un dels nastres valor,
artisties eme cada dia s'afirma mis segur i personal; en cesta manera la sera
actuació ha estar una mica excéntrica
i per ab:6 la seva penetracii'n en el nostre món de la pintura cotitzable. ¿insoles lenta: pecó, en (-ami, té la sort qut
no dóna Ca p esas en fila; els qui
semen atrets 1/112 regada per la sec;
Pintura resten incorporats a l'estela d'admiracions cine suscita el seu art , qui
de tan natural de verades sernbla ose sociable. Pintor d'instint, de sensibilita'
exigent, en molts moments ha donat
sensació que es dispersan; anuesta
rersió aparent ha estat el tribus nise 112
hagut de pagar a la intransigencia del seis temperament original
•-‘vui out ia toma de molts noca. senss
haver desertas mai d'en talaseis, les acres teles, rodean semblar una recelació per als (tul no l'han aeguit amb interés en les seves aventures estFtioines
per a nosaltres sin una confirmació
cica de les leves admirables &Mitre!!

de pintor i de la seca aguda originalitat. Durant un quant temps ha divagar a extraniurs del realisme,
per aquella zona en la qual el subjectieisme és l'amo i dieta interpretacions
que són evasions dissimulades cap
al sentimentalisme ; ara , sense reSecar d 'aquelles veus interiors —
i si gosissim Ii aconsellariem que n'acabis de renegar mai — ha aq uietat una
mica aquell desfici intern i s'installa aint
goig en la realitat Suc se Il ofereix sen•
se condicions. D'aquesta nova aventura
que és com el descobriment de l'amar
entre dos enamorats que s'igrsoraven
n'han vingut aque sts paisatges i aquestes
natures martes. densos i un pensament
torbadors per acabar-los de fer mis gustosos. Pintares musculests i a7,ils. d'una
eloqüencia qualitativa extrasrdinaria
animen d'una rara poesia tot el tue e x
-pliquen.Caomésrleinterpretacions de mar com "Port de Sant
Antoni". "Platja de Sant Antoni", er
les quals el blau oren unes inflexions
aspres personalíssimes: "Es Tascó" i
"Sant Antoni". d'una ncvetat expressiva sorprenent. En l'exposicii entre
aquestes invocacions a la naturalesa bra•
va. hi ha dues figures femenines, te-timanis de l'abundancia pletórica de l'autor. que clou el conjunt. amh una serie de
natures martes, d'una intensitat i una facilitas de dicció admirables. entre les
quals al cestas de les dels reix os destaca astil, els seus verds molturas. aguoseis. la titulada "La hieda". obra d'una
guatitas positivament extraordinäria.
GALERIES LAIETANES
Maurici Valls i Quer exposa paisatges d'Olot i diverses notes de mas
natures mortes. Pintura ben intencionada. entre la qual sobresurten "TotsantS", "Recó de l'estudi" i "Pintura
(22.)".
Joan Escuder exhibeix 1111e5 guantes
teles amb paisatges i uns Quants retrats
realitzats anal, visible iredor.
El pintor Infle: Colmeira ha ofert una
mostra abundosa de la sen pintura de
filiació expressionissa. amb temes i tipus del seu país. La reacció contra el
pintoresc iicil que non molt
pintors peninsulars els empeny cap
a les regions extremes de Van 010dern. en les q uals molt sovint el seu
temperament s'hi tetaba estrany. Aixi
tot , el sentar Colmeiro encerta tomo>
sicions. d'un to exceNent i amhients molt
adequats a les figures que descriu. La
seca sol t ura, en eeneral. te 1/112 severitat
011e la fa mirar amh respectuosa simpatia. com en el ras de "Figures en el
nassatte". que ens semblava de les teles mes significatives entre les que ha
exposat.
• ••
L'escultora Margarida Sans-Jordi
que fa uns Quants anys era presentada
Pel me stre Josep Llimona. eftreix una
nova ni,stra del seu talent artístic. 1.2
distingida escultora ha as s imilat les ensemances del mestre, i el sea estil perrettta aquella suavitat de modelat, aquell
sentiment de delicadesa nne cararteritlava rart de Ilimona. La senyo-esa Margarifa Sans-Jordi disposa d'una ticnica segura, i d'un 12115t natural eviiient. Les talles direetes sin testimsnit
immillorables de les seres aotituds i de
la fina comprensió que el sra art denuncia. "Alisada". marbre dimension•
ron s iderables asma no domini forma',
indiscutible, i les altres obres: "Ny'.
thrsnzel. "Reris". "Tors", "Tardar"
i els tres retrats femenins que completen
el catilee ens disten que ens suben/ davant d'una artista de veritable temperarnent.
SALA BUSQUETS
FI niestre Aureli Tol osa exras sa Una
copiosa collecció de paisantes executat,
dintre /a fórmula ate ha vslrut
trexits al distingit pintor.
Carlee CAPDEVILA
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LA PUILICITAT

ireebumil eirensibi
El IN d'atdr a la fluerilltta
Schoding ii roben
El conflicte
Atracament a la
cansa contra fábrica de la Com- Lit implantació de l'hora la cartero
deis flequers La vista
per' esese
panyia 8eneral d'estiu no és encara una Es trobada,
eis germana Soto
de Girona
els dinero

di la

11 la reunió celebrada ahir
Un d'ell s és emadetranat • quatre elle808
• I,
a la tarda s'acordà rebaixar
•
absolt
el preu de la farina i augEL PE•
home d'acció. Va afegir que no coeentar de cinc céntima el
Ahir a les deu te celebra en aguest neixia a Angel i que cercaren únicaTribunal la vista de la causa contra ntent Manuel.
preu del pa
El president li va preguntar si corn
eis germans Manuel 1 Angel Soto. als
a malicia carregava tota la responsaGirona, ir (Per teléioni. — Tal can) quals, el dia 23 del mes de mara, ion bilitat a Manuel Soto. Sl senyor Cié
trobat, en una casa de camp del cares:izare:u ahir, la Federació
ss respondre eue ei.
F:equers de les Comarques Giro- rer de Provencais. de la reina barriaA continoació va declarar Josep
ou.
situada
prop
da
del
Ponle
lsf
uns nota a la premRamon Cuarter, agent de vigilanci e .
,alieai en la gua: denn que -s i el Go la fabrica Girona, isa aboratori des- el otial va ampliar el, detallo de la
de la Generalitat de Catalunya -,ern tina t a l'elaboració d'explosius ¡ una troballa. El defensor, aleshores, va
•esel dintre pocs dies aquesta qüestid, abunda= quant:tat d'armes. lea quals, demanar que el judici se suspenguis
.s aa seran els fl:lees gironins sos, segons sembla. eren les que utilit- oer unir eis documente trobats al
aseen els sabotejadors de trainviee. alunar'. El president li va consterne
..a6 que ho seran tots eis ti
plantejaran la qüestió en els Sembla que aquestes armes, un eop q ue la bei no ho permetia. El fiscal
havien
estar utilitzades, eren tornades va din que aquella documents ja consarmes ,me siguin pretims",
dom es natural, aquesta nota ieu malt a la dita casa, Tainbsi es diu que els taven al sumad.
Va declarar deaprés Manuel Vicente
0.eneezada, ja que amb els termes que germans Soso deren els dipositaris.
EL dos germano foren detinguts Alarcón, el qual no va dir res de non,
resaetada sembla que ignorin que
policia
la
brigada
de
pe:5
agente
de
i
Alexandra Pamplona, la dispesera
és d'exclusiva competencia de la Ge,eralitst resoldre aquest cuniliete. ja que que comanda el senyor Ce, la qual d'Aneel Soto. la grial va dir que li va
presta
a
la
barriada
de
l'Hosservei
Hogar Ilabitació a nom de "Cisco traces dun servei encara no ensopas.. es el ministre d'Agricultura del pitalet. A la detenció dels gertnans i Que p anava nuntualment que anava
..scera de la Republica sitie ha de ta- Soto assiäti el comissari senyor Tar- a casa a frs vuit del vemare i que
:dar la puja del preu del pa o Mte- ragona. Eis policies es presentaren treballava del seu ofiei de cc/Horadar
:asar el rebaja del cost de la latina. disfressats. d'obrerä. Trucaren a la ele mosaica, km iornals a les Fari•Itan acrest migdia el senyor Prunees, porta i ningn no els va respondre. iteres, Ll prene Lecho no va declarar
eaissari d'Ordre Public, ha rehut els Tornaren a trucar, i aleshores, segu- srecrsuè és a la presó.
ne g ares de les proves el fiscal va
Clà ha Ilitu-ae la nota ae- rament que u/1 dels germans devia
niirar pel balen, en veure respecte de elevar a definida-es les seres conciapensar
devia
que
trucava,
la
g
ent
sions
i el defensor també.
_,..cles les informacions de la Prem :arar sobre els conilicte dels ile- que es tractava de sabotejadors de
PARLEN
EI. FISCAL EL
els
sa s a Girarla, he observat amb pena trarnvies i obri. En ésser a dins,
DEFENSOR
'liad de Girona" presenta fer po- policies ii encararen la pistola i detingueren un dels germana. L'altre
El primer va fer constar que senaaa dan assumpt e que en interés de Itagueren
de cercar-lo durant una masa ele dos prneessats únicament de
tOt5 no nhauria de ser mal aman. Aquest
aan 1, 3 demostrat o be estar ntal as- estona, i el trobaren, fin almen t, ama- tinenea iHicita d'armes toas i els ina.. .lanar de la questiO o una mamiesta gat a sota un Bit. La policia s'incauta dicis que hi hacia d'altres delictes.
El sensor Rossinyol. els va defensa r
?ara'atat, i, demes, ha privat que eis d'un gran nombre d'armes, de molts
gas lectora en tinguessin coneixement, explosius, alguns dells de gros ta- i l'argument mis important que va
many,
i
de
moltes
manicio!».
Tambe
esermir va 65ser die eme na podia
peix que, maleas dedicar IlluiLeS CO:rices al conflicte de l'augment del s'incauta de molts aparells destinats toser enneiderat el fet de pensar en
anarquista.
prea del pa, no ha donat publicitat a a fer provatures cm:migues.
Presidia el tribunal que hacia de
a nota daquesta Comissaria, ia qual
LA SENTSNCIA
Str rema altre objecte que Po sar les ca- veure i jutjar la causa el senyor
Rodríguez
Contreres, amb els magislloc.
g: al Seo
Reunit
el tribunal va dictar senEn i es informacions i editarais de trata senycrs Bragado i Serra. Ac- tencia condemnant a quatre mesos
izo:a:ata: periódic es parla dimemoe- tuava de fiscal el senyor Insausti. i de i un d'a de protó a Manuel Soto i
riada i de falta de serenitat, i a això !letras, el senyor Rossinyol. El fiscal absolent el set! gerrnä Angel.
a. e eiteatar que per pare d'aguaita Co- dernanava la pena de dotze anys de
v.:si:tia no hi ha ni mai no hi ha hagut presa', per als processats. El Iletrat
aerancia ni ala perdut en cap mo- defensor, l i atasolució d'Angel, i que
la serenitat. Calia restablir un Manuel fos condemnat com a encod'autoritat 1 no iii havia altra bridar.
L'INTERROGATORI
:lanera d'obrar, com aixi /an reeoniiDELS PROCESSATS
m-ho l'alcaide de Girona, la Federare Gremial de les comarques gironines
El primer d'esser-ho loa Manuel
rambe la Federacif, Regional de Ele- Soto. Explicà que hacia maricat de
LA INAUGURACIÓ
eeers al despatx daquesta Conússaria l'Hospitalet, on elvia, perqué la poli- L'ACTE DEOFICIAL
ärant la seca visita.
cia el tenia ritaat cm a anarquista
Tal con/ eslava a :lumia:, t iagué
Na sera de niés ice observar que i volia detenir-lo, car sospitava que
ei:ereent pot parlar de falta de sum- hacia ores part ais t'er g del dia S lloc la inauguració oficial del Pr1a: en diari que en la sera edició
de desembre. Li era impossible, per iner Concurs de Roses, q ue es Podrä
eallca la seguent notica, tan mancada aqueas /n o tita de poder donar el seil visitar iins el dia 13 a le:, set del
ionament com alarmista: "Una al- nona i per aixe) va llogar la casa del velare. A l'hora assenyalada, l'hono, vaga:—Per noticies particulars sa- hable Nou fent servir una cédula de rable President de la Generalitat de
Companyo.
ien que des del passat dia 8 estan en Llorenç Lecha. La cedula digné Catalunya, senyor
ia un centenar d'obrers de la casa abans que l'havia trohada al carnet; acoonpanyat del conseller de Cultura
i de l'alcalde accidenAls centres oficials no ens ha ocre, el cert es que l'hi hacia deixada senyor
aada cap reierencia daquest nou un amic. Digue que en el momeas que tal doctor Serra-Hunter, dels consel'Ajuntament,
senyors Escollers
de
Qualsevol gironí pot compro- la policía acá al seu domicili
-, la casa Grober no hi ha, aber- Poble Nou s'havia amagat a sota el tes i Rossell, i del preside= de Peast un sol obren en vaga. DaixO llit amb el propósit de passar des- titat senyor Gomis, i altres membres
men t seis pugui dir pèrdua de apercebut. Aquest trae Ihavia ret ser- de ;a Junta. dona per oberta ExpoSeguidament visitaren les ins•
de teta mena de control.
vir feia uns dos mesos, amb boli re. la present nota la persisten- sultat. Digué que tot el que havia taHacions. ten.= paraules d'elogi i
camPany a derrotista que ve trobat la policia a casa sera era pro- trencoratjament per a tole ella i femi de Girona" en desprestigi pietat d'un militant al qual .conefx licitant eis roseristes senyors Dot i
i' it at que en tot woment tinc amb el sohrenom de "El Valencia . Camprubí. per le3 meravelloses ro(: de iu respectar. Feria be el En arribar aquí ja no sabia res més ses obtingudes i presentadee a concurs. A continuació es Proeedi l llide,mentar , d irigi r i redactas per sobre el fet.
rament de la "Rosa d'Honor" de :a
es vol dir d'ordre, (tener mes
Acaba dient que el seu germä
'.r• a :a veritat i d'acusar una major vieja amb en. 1 que thavia anat a Generalitat de Catalunya al roserista
serietat, altrament tothorn pot pensar- veure per coneixer lestat del seu rill, senyor Pere Dot, el qual la va rebre
emocionar de mans del preside= se. e -- Necia a la perdua de certes po- malalt.
nyor Companys, juntament amb el
- rivilegiades adtertint-los, Per
interrogar Angel Soto p remi de la Generalitat del II Concurs.
Després
fou
it que la sera campanya no ia Va dir que hacia estat conserze del Per reclamar-lo altres ocupacions, el
estimular-me en el carril del Sindicat Unir de l'Hos p italet i que
president senyor Companys es retira
anit del meu deure."
havia ores para per be que foraat tot seguit i prega al conseller senyar
• •
'Pela seus com p anvs, en e'a tes; del 8 (;assot que volgués encarregar-se del
a tarda, a les sis, s'ha reunit de desembre. Per anueet motju. la Ilimament dels altres prernis del susDolida el perseguia i es va veure obli- (lit II Concurs. Despees del tepe/ti: x del delegat d'Ordre
tumbé president de la Junta gat a canviar de nora i cercar una :neta !es aatoritats i els invitats fo-a del poca del pa, l'esmentaad dianesa al roble Nou. Va ehr que rro obsequiats per la Junta amb un
havia anat a casa del sea germi per lonx i amb sengles ranas de flora.
trobava el sen
S de celebrar extenses delibe- tal de saber Coto
fill.
N'a acabar dient que no sabia fa- INAUGURACIO DE L'ESTATGE
durant les quals els diferents
DELS "AMICS DELS JARDINS"
han exposat Ilurs respectius bricar explosius.
vista, els representants de:s
1.a celebrad!) de l'Exposici6 dele
LA PROVA TESTIFICAL
..s han fet constar als reunits
Ameos de les Reses a Pedralhee
Acte seguir va compareixer a de- coincidit amb la inauguració de l'es.11 preu que adquireixen el blat,
arnb la tau l a de venda de la. clarar el senyor liermenegild Cié. ta1ge dels "Amics dele Jardins-.
-nada pef Govern de la Reptil- Es l'inspector de la bri g ada social Aquesta finita% organitzada a son. traben compreses traes les q ue estä de emeei a la barriada de blanea dels ''Garden Club". dels Es"/ e ies de transports i les altres. ul. 11 ospitalet.
tats Units, es proposa implicar
Va explcar que feia temps que sa- icor als jardins, les plantes
t 'a els benericis autoritzats, la farina
i les f1o55
5'.5...2- 1 a a l; pessetes eIs cene quilae. bien que al Poble Nou Id havia un
Catalunya. Entre els visitants
bcanbes
i
dipäsit
de
q
ue
les
¿emes
stva banda, els flequer, han
i'Exposicioi de Roses, //lCaa es van
• -..Una manera categórica que ad- personale del dipositari tren de Ma- inscriure al Club dels "Amics dea
:, ferina a 76 Pesseles nn P o - nuel Soto, el qual es moit conegut Jardins", el qual restara obert cada
'Si e el quilo de Pa a ee centims de la policia; que s'eraarrege del ser- el:a d'ara en endavant a la disposició
vei i que havia estas dos dies vigi- deis sena adherente. Estan previste:
.anilia a en, tal com venien
la= el carrer de Provençals. El dia naves exposicions de flora i conferèn1.7.3
Sl t aeordat rebaixar d'una pesseta 24— va d;r —va vetare sortir d'una ries de divulgaci6 de ternes de jardicasa
a set individua als q uals no va n er i a. El President de la Generalitat
Preu de la ferina ¡ augmentar el preu
iel pa en general de cinc céntima aoder detenir, penó si coneixer. Eres ernyor Llufs Conmanvs, el conseller
anarquistes
d'acció.
Aq ueo acord no sera, Seren has que siCeltura (le la
senvor
—La mejor part d'ells— va dir de Gaseo!, el ronseberGeneralitat,
g ui ratificas pel Govern de la Genera reedor de Cultusubte
i
tornbant-se
cap
al
piablic
—
t
ar
ra, en funcione d'alcalde acridental
/- 11 de Latalunya, la quid haurä d'eadeeter Serra-Hunter, i també corn
ter faesiltada pel ministre d'Agricahura són aquí.
En trucar a la casa va sentir a President riel Cómité directiu del
Cia.vern de /a República, ja que es
el germa pena Ens va donar u:1 "Garden Club". assistiren a la inand'un servei no traspasase ¡ que obrir
nom fals. Vaig donar ordre ale agents euraciii d'aquesta nova entitat que
aaiquell ministeri.
que entressin a la casa i que nra.:vingut a medir un buit en el rem
acardat , a proposta dels
un escurcoll. Manuel SOLD de la jardineria.
pinar a la superioritat que tiquessin
el van trobar amagar sota e: Ilit. A
una cauta de preve de la ven- la seva habitació hi havia un bagu!
« relacionada amh els peces ole de roba, leed/ entremig de la roba
•ió de la latina, tal com estä Iti van trobar amagats uns documente La visita d'uns vaixells japonesos
a entre ele bladers i els farinai- unes !listes de lliurament dexplosnis
--imió s'ha acabas a les vuit del i de despeses d'entrades i sortidea de
•mater.a.l. Vana trobar una habitacif. Avui
l'ambaixa;aneada. Els germano Soto van dir
aue la tenien rellogada a un tal Vajaponès
lencia i que no tenien la clau. AleshoAquest metí is esperat a Barcelores, un deis agente va obrir la porta
utilitzant la mate.xa clan de l'habita- na el ministre del Japó a Madrid, senyor Arata Aoki. el qual vindtä de
ció del noi malalt.
Dins lii vam trobar dues maletes la capital de la República en autoMina a leb nou del vespre, uns
dese cnegnts, pistola en tnä, obli- Plenas de dinamita, sii o set pisto- &NI per tal de mehre al nostre pon
municions. metres,
guantee • marins del seu país, que arriba?a ren el conductor i el cobrador lionibes, ampolles amb p unes
roductes qui- ran el dimarts vinent en dos vaixells
els passatgers que anaven en :Mes, matrassos, aparells de quimica de guerra.
uts tramvia de la [filia número 7 i un !libre ole de fórmales per a faEl unge Afila Aoki ani man en
balx ar del vellicle en el sito- bricar explosius. Res mes. A Phabi- un ariatoctitic restaurant amb el Presnent epte travessava la carretera tació no hi havia robes ni res que sident de la Generalitat i el cimeol
de sai.r,ä. Deapróy hi llançaren <iranio a entendre que Id vivia algú del Japó a Barcelona, senyor Jordi
,ulles a mpolles de liquid inflama- Tos i aieó , es notaven senyals a l'ha- Delgado, i a la tarda aniran tots junts
hitació que hi havien entrat més Per- a l'Estadi per presenciar el mata de
Pi e que pr, niluí 1 • Incends slel s15
boza Cuudun-Schmeling,
/han lii acudiren els bombers, sones a mis de Manuel Soto.
Va dir que tenien confidincies que
Ahir al matt arribi de Nfadrid, pel
de l t ramvia noMda quedara el
Manuel Soto prarticava sabotatges ; mateix motiu, el secretari de la Lerassis.
que la policia el considerava cont a torció j a p onesa, senyor Yosoe Ohaimi,

altre

L'Exposició de roses
Pedralbes

es

•
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n tramvia cremet

arriba
dar

d'Indüstries

La quantitat robada
puja 8.500 ptes.
La matinada de divendres els dos
serenos de la fábrica de la Campeas ia
General d'Indústries establece al catiree de les Corts Catalanes, 584, els
quals s'anumenen Joan Eetadella i
Vicene Prats, es veieren sorpresos
per une indiridui que els apuntaven
unta pistoles. No van tenir temps
treure's les armes que duien. Aquel!,
individus havien tallat unes alambrades i saltat una pares que hi ha a la
part del darrera de la fabrica, i aixi
van poder-Id entrar i sorprendre els
dos serenos.
Ele atracadora tren joves i anaven
mal vestits. Duien el rostre tapat amb
mocadors, i amenaçant els serenos
amb les pistoles que portaven els ordenaren que posessin les mans en:aire i després a entrar en una halintaciii,
en la qual lii ha el magatzern de la
barreja.
Un cop a dins, els van prendre una
pistola de la marca Smith i un revòlver que duia nitre. A mes, els prengueren totes les municions. Els prengueren tan/be les claus de les diverses portes i d'alguns moldes del de,.
els
pat de la fabrica. Despres
Migaren amb unes cardes i els a m or
dassaren perque no poguessin cridar.
Tallaren els fils del telefon i es dingiren a la porta del desnata. i intentaren d'obrir-la amb les claus. No pogueren, car no ensopegaren amb la
clau autentica. Aleshores provaren
d'obrir-la espanyant-la. Tampoc no
pogueren. Finalment, es decidiren a
cntrar-hi escalant una finestra, grades
a una escala de ma que hi hacia en
una de les dependencies de la fabrica. Un cop a dins, i utilitzant una
palanqueta, obriren els calaixos d'una
tatila i agafaren aaoci pessetes en plata i en hitIlet, que hi bavia en un
calaix i un saquet, en el qual hi baria 6.000 pessetes i q ue e s ta v a desat
en un armad: el, atracador: l'obriren
amb una de les claus que havien ro.
hat als sermios. En un altre calaix
havia neo pessetes. No les tocaren,
degut a qué eetaven collocades entremig d'una papera
Quan ele atracadora tingueren els
(linero, tornaren a saltar per la fMestra. Se n'anaren cap a la porta de
sortida (le la fabrica, la qual obriren
amb una de les claus que portaven, i
desaparegneren.
Un cop fora, els serenos aconseguiren deslligar-se, despees de molts
esforços, i acre seguit anaren a denunciar el fet.
lii acudiren une agente de vigilinla, rts quals donaren una batuda pels
voltants de la fabrica, cense resultat.
Ahir, a printeres hores de la tarda.
encara no hacia estas trohat l'auto
número 33.8aa, que iou robas a CollEllanc la niateixa nit, el qual se suposa que iou militzat pels atracadors.
Sembla que ele autor' de l'atracament
coneixien be la distribuci. i . de la fabrica. Els diners dels piale s'apoderaren els atracadors eren destinats
al pagament de jornals.

L'etern "timo" de
les misses
Ahir a la tarda. mentre es
passejava pel Pare de Monljuic
Ulm a dona anomenada Mana
Pileyo. se li acostaren dos individus, els quals entaularen conversa amb ella i Ii proposaren
;ve s'enrarreguis d'una importan t quanlifat per a fern dir
mieses, tal cinta havia disposat
una persona que foja por havia
mort. Merla s'in) va creure i va
Murar als desconeguls quatrerentes pessetes, a canvi d'un
;su,: etIVPlup que després va COU1pr.var que nomes contenia relally de, periòdica.

qiiestió

decidida

Robatori d'un auto

a

Fent-se passar per un
altre, fuig dels calabossos
del Palau de Justicia
Aly calabossos del Palau de
Justicia es trobava des de tela
dos dies un individu anomenat
Lluts Navarro Puerto, detingut
per haver-li oeupat una pistola
ilos carregadors. A aquest istsi iVidU 1 i jusirueix sumari el Tribunal d'Urgencia. En el enument
d'eseer Iras/Badal, a la Presó en
company
la d'alt res det.inguts,
fou oridat UIt altre dels presos
que eataven al calabös, anomenat Manuel Dorado Fernandez
per a esser posat en llibertat.
Navarro aprofttä l'Ocasió //er
euplestalstt lo personalitat de Dorado i poder fugir.
L'estrata g ema va donar bon resulta/. unan m o nte/da &antes
fou orislat Navarro por tal de
trasilaslar-lo al cofre cellular
que has ia de conduir-lo a la Presi), es descobrí que slavia fet
escapo!, i que el que havia d'estar en llibertat, o sigui Dorado,
continuava als calabossos.
Ele guardies, a hores d'ara,
encara veuen visions.

El I Saló del Turismo

i deis Esports

"Tomo e Frotes" a
Barcelona
.A dos quarts de quatre dahir a la
matinada van arribar a la nostra du'
tal, en autocars, els cantaires de la
massa coral gallega "Toxos e Froles",
del Ferrol, els quals lisa vingut a la
nostra ciutat per tal de donar a conèixer el folk-lore gallee i aplegar
cabals
a l'erecció d'un mol/unte=
dedicas a Concepció Arenal.
Els expedicionaria es traslladaren
a l'hotel a descansar, d'on no satis-en
iins prop del migdia per a dirigir-se
a l'Ajuntament i a la Generalitat per
tal de saludar les autoritats.
Després d'executar una composició
a la plaga de la República, foren rehusa al Saló de Cent per l'alcalde
accidental, doctor Serra-Hunter, i
pelo eoesellere senvore Cortés, Rossell, Saltos-, Frigola i Mori. El senyor
Alfred Casanoves va saludar l'alcalde
i la entrar de Catalunya fent ressortir
la fraternitat que hi ha entre Galicia
i Catalunya. la qual fraternitat quedara expreeeada en l'homenatee al
president Macià Agral les iacilitats
que l'Ajunta.nent els ha dona t per a
fer la dita visita. El senyor Carmel
González, president , va trametre la
salutació de la ciutat de El Ferro( a
la de Barcelona, i va 'limar al senyor
alcalde un pergami d'homenatge a la
'matra ciutat.
Finalment el doctor Serra-Hunter
va pregar als gallees que no deixin
mai de treballar per la unitat
dele nobles ihirics, i ele digué que
esperava que voldran trametre a l'alralde de El Ferrol l'expressi6 fraternal de l'amor de Catalunya per
Galicia. L'Orfea "Toxós e Freies"
va cantar "Ele Segatbars" en catalä
i l'"Himne gallec", ele quals foren
rebufe arnb nna rlammosa ovació.
De l'Ajuntarnent els cantaires gallees es dirigiren a la Generalitat,
a_ompanyats de les mateixes persones
que anaren amb ells a la Casa de la
per

Decidirla lit pu L'Ibipació de la
neneralitai de Catalunya j l'Ajuntanient de Barcelona al 1 Saló
del Turisme i deis Esports, han
ostia ja projectals els slianda Ciutat.
que aquella ei-gas ti ¡sities in st a lEls rebi el senyor Companys. a la
iaran al Palau número 2 de sala de la presidencia.
Montjuic.
Els visitants tumbe <drenaren al
Per la seva part els SindieaiS senyor Conmanys un perganti de sa(l'Iniciativa treballen activament lutació a la Generalitat que trameten
per tal que l'exhibid() que els ha les Diputacions gallegues.
Tamhé van fer ofrena al senyor
estat confiada respongui a la
Cornpanys d'una artistica corona, Torintporlärteia que adquireix
tualment el turisme a Catalunya. jada pchs obrers de les drassanes del
Ferro/ i destinada a la tomba del
Cap monument, cap contrada, primer president de Catalunya. Una
s• ap lloc que tingui un interes vegada bescanviats els discursos de
ttirfstle deixa ram d'esser repre- rigor, els cantaires van interpretar
senlal5 An acinesia manifestariO "Els Segadors - i l'Himne Regional
c, a 11 e c. Nfentre hom interpretava
que el Patronal. de Turisme
Calalunya , d'acord m'oh la Pira aquesta composici6, va arribar a la
Parms lona prepara al Palau Presidencia el boxador base Paulino
Altur a la tarda, en el Moinent número 2 del Pare de Montjule, ISzclultin. Una vegada acabada la
caneó, hom va desorejar Catalunya,
Je paliar un trarnvia de la tinta del 2 al 17 de juny.
la Generalttat, Galicia i Bascania.
número 30 davant l'estaeió
M. S. A., a l'Avinguclei d'Eduard ====
Marialaity, utts guante, passatgers van observas' que un indiidu- que anava a la plataforma
nianiobrava per tal d'apoderar-se
i le la cartera d'un senyor.
RONDA t SANT PEPE. 3
Alguns passalgers intentaren
peres el rarterista sahlb del trarnvia i es posà a córrer,
seguit d'un nombrós grup de
Iranactinla, els quals
Obra
interessantissirna
l'OU atrapar-lo duvant el Mercal
del Born, j Ii clavaren una pan'esa. La presen :la d'una agents
de l'atiloritist pogue alliberar el
carterista de la (Urja del pnblic.
El tlirterista, que declara dir-se
Felix Oliva, de 21 anys, fou
per
assistlt al dispensari del dls hiele de diverses ferides de proreserval, j després ron
Emerencii Roig i Raventós
trasIliadat a l'Hospital CIlnio, on
queda amb guardiets de vista.

Carterista detingut
després d'apallissat
pel públie

LLICLE IL IA CATALIMIL
nava

Sitges deis nostres avis
Preu: 5 pessetes

cada dijous
MIRADOR

Llegiu

•n••n•••n

Anit Vg presentar-te a l Comlett arlt general d'Ordre Palie
un tnneirmari de la Catalana del
La provise do lu Delegacions d'Ordro Públic
Gas anomenat ignotai Are CA s ti 11 o. que viu al carrer de Sant
a Tarragona i Lleida
Oleguer. número 8. Al qual perLa provisió de les Delegaseis:ata d'Or- Iler va quedar en situació cHnterini- lava una cartera de pell malt
bonita, que contenta documenta
dre Públic de Tarragona i Lleida
tat eles de ja fa temps.
Pes que respecta a Lleida, ha estat estesos a nom ele Max Schrneling,
Per tal d • inforniar els nostreä lec- convocada per a demi, dilluns, una el brixador que avul ha de lluiter
tors, ithir proeurerem obtenir, a la reunió de la Feslerteiä de Comarcals • l'Esladi arlib Paulino Uzendun.
Generalitat una ampliació de la re- d'Esquerra. Aquesta reunió havia esIgnasi Ara manifestà que l'haferencia oficiosa que bou facilitada als tar previera d'una manera condicional vin trobada al portal de casa
petiodistes a la sentida del Consell en la reunió de diumenee. car hom •
i per creure que ea traecelebrar el dia anterior.
havia determinar que si per tota la
Segons le0 nostres informacions, semana que aval ataba no s'havia tava de Cer-campi6 de/ mGri la
l'aplica:n(5 de l'anomenada hora d'es- designas cont a comie3ari de Lleida llturava. Dintre la certera no ht
tiu topa encara amb algunes dificul- el senyor Dentellee Rarnon, candidat havia dineros.
tats, les qals ohstaculitzen la seva ins- de la Federació. aquesta tornarla a
Posat PI fet a coneixement de
tauració tal con' seria desig del Cen- reunir-se demä per tal d'insistir en el
Manifeath que la carsen. Sembla <me ami> referencia a seu ràpid nomenament.
tera la hi havien robada, perts no
aquesta qüestió, la Generalitat ha orsabia
on. i que contenia 500 pesMANIFESTACIONS
denas a les cornpanyies de rerrocarsetes . Sehineling va estar molt
DEL SENYOR COMPANYS
rils que exposin el seu punt de vista
content d'haver recuperat la carecen n14 aviat millor, car, segons es
Ahir al inigdia, quan eL periodisdiu, les màximes dificultats es troben tes que fan informació a la Genera- iera. ja que ea tracta dun record
Precisamem Cii els horaria de ferro- litat saludaren el senyor Connanys, de la seva esposa.
carrils.
el Presidept va dir-los que baria cePel que respecta a les Delegacions
una extensa conierencia amb el
d'Ordre Public, conträriament al que lebrat
conseller
de Finances, äenyor Martí
tstava previst, el Consell no va p renEsteve, relacionada amb les valoradre cap acord concret respecte a la cions
i els traspaescia.
provisió de les Delegacions d'Ordre
Digné també el President que a la
Públic de les antigues "provincia- a" tarda
aniria a les Borges per tal d'asde i rarragona ¡ Lleida. Possiblement,
a la vetllada necrológica a hopenó, dintre aquesta mateixa setmana sistir
nor de Macla, i que derni soparia a
que comencaeä sen ä designat el se- bord del Jaume I amb el ministre
nyor Tubau per oeupar la Delegació plenipotenciari del 3ap6.
de Tarragona, tot i que darrerament
Divendres al vespres, a la bar—En la conferencia celebrada amb
s'hagi cotitzat també el nom del seel senyor Martí Esteve, isla parlas riada de Coll-Blanc, tres indivinvor Sentis, de Reus.
dus pujaren al can propietat
- Tal com es recordara, en aquesta del telegrama de resposta del senyor
del xoter Tumba Gare¡a, dient-li
combinació de cartees de Tarragona, Samper? —pregunte un periodista.
—Per damunt, si—acaba el senyor que els havia de portar fina a
l'actual delegas d'Ordre Públic, senyor Pujol i Fent, passa a connssari Companys—. He de conferenciar no- 2dúnißtrul. 'narraren el preu del
de la Generalitat, ocupa= el carrec liante= amb el conseller, i espero que viatge, i un cop estigueren enque per la dirnissió del senyor Lava- en tornaren.% a parlar.
tes(); atab Tomas, l'emprengueten. 'El zotel no va sospitar

Collblano

res.
En arribar el cotxe entrernig
de Martorell i Esparreguera, ele
passatgers obligaren el ¡oler a
parar apuntant-li les pistoles.
pesprés Ii feren deixar el volant
i un dels desconeguts el substituí. Els alires dos l'obligaren
alesohres a entrar dista del cotre5
i tornaren en direcció a Barcelona.
En arribar a Monistrol donaren unes guantes voltes, fins que
trobaren quatre desconeguts
unes, els quals feren als del cotxe tul senyal amb una llanterna
electrice. El cotxe s'atura j llavors hi pujaren aquella quatre
individus.
En aquest moment encentaren
al passar per aquell lloc uns
quauls individus del Sometent,
els quals, segons sembla, vigilaven l'auto. Tot i atad no els diesteren res. Els desconegute,
mentrestant, tensen llurs armes
a punt, disposats a disparar cegons el que veiessin que fessjn
els sometenistes.
En desapareixer aquests, quatre dels passatgers del cotxe se

n'aliaren. Al cap d'unes llores
tornaren a aquel( lloc, denant
mostres d'agitació, pujaren de
nou al cotxe 1 marraren cap a
Barcelona.
En arribar prop de Pedralbes,
els atracadors, pistola en niä,
van fon baixar el xofer i Ii robaren el coixe. El perjudica/ anà
seguidinnent a denunciar el fet
a la policia.
Els atracadors anaven mal
vest.l ts t parlaven castellä i tots
ells portaven armes,:

Deteneió d'un estafador internacional
Ha estat detingut per la polieta tun individu anomenat Jaeint
Pereti Darhshle. ripie es fa pasear
per Stalsä perb es ereu que Os
sube, Es e011Slilerat rom a autor
de nombroses estafes a diverses
ponis del inAn.
A Zuric va fer una estafada
en una caes de comere per valor
ann . onn franca. Fou detingut.
Però as aconseguir escapar.
En 1932 feas detingut a Bilbao
aeusat de falsificar passaports.
Ell n'utililzava un estes a nom
de Paolo Campa, amb la uva

fot ogra ti st
.A Madrid lambe el tenen reclarnst i ja hl fou detingut
en 193L
la forma de realitzar tes estaladea era entrar d'empleat • les
t- asee o companyies i guanyar-se
la confirme& a force l simpaua
i ile treball, i quen ja tenia la
plena confianea e.stafava el que
pcselia i desapareilia. Actualment

eslava empleat en una casa sic
Barcelona seguia la usa/otra
tache* de sempre. Es de supeser que es proposava l'estafada
a cost u ma
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EL TEA TRE
AL ROMEA
Rxital de poesies per Gonzalez Marín. -- Estrena de
"La marquesona", de Quintero i Pascual Guillén

tillans com dels andalusos. Ens resultaven igualment exaitics. En contra del
que afirmaven els programes del Romea, no hi sabient vetare per enlloc "la
España toda, el aliento espiritual de
sus regiones". Hi sentiem, contraria:nene /a pluralitat de ;es Espames. Ens
feien adonar del perill de confondre volgudament Andalusia i Castella amb tot
Espanya, confusió que, automàticament.
planteja el dilema de l'anullació o dei
sepa ra t isme.
Hom pocha admirar i entendrir-se amb
tot aquell folk-lore verge o estilitzat
que dringava en la ven abaritonada del
rapsoda. Pera hom no s'in sentia dintre. Catalunya no viu en aquells versos
ni en aquell gest. Valencia, Mallorca.
Galicia. Bascónia no hi viuen lampar...
La forta personalitat del rapsoda, el seis
sentiment profund de la terra i del paisatge, tot inspirant-nos la mes viva
simpatia, aprofundia la diferenciada).
• ••
En "La marquesona", dels senyors
Quintero i Guillén, les tulles san mes
importants que el gra. L'atiecdota es ea
ella mateixa cosa ficticia i de teatre:
és a hace d'un d'aquests retrobaments.
al cap de molts anys, de la dona que
hom ha estimat i amia la qual ha tingut una iilla. An i l'abandonada es una
gitana, "la marquesona a , l'borne que
torna un emigras que ha fet diners. I
la reconciliacia i el casament — produit per la voluntat de l'enamorat de la
{ala. En fi, coses de teatre. Pera la figura de la "marquesona", una gitana
amb instints senyorivols, és realment
ben traçat, i tosa l'ebra molt ben ambientada. El dialeg dringa constantment
és ple de flors, de dites, d'arabescos. de
cantors i té tot dl un to barroca rnolt
pintoresc, molt sensual i molt gitano.
La senyora Herrero encarna amb sal,
gracia i senvarivolament la marquesona.
El senyor Bordeus. amb la seca semiretas de diccia hahitual. el protaennista.
Tots els altres contribusixen al han
conjunt.
Domènec GUANSE

un d'aquests fihns, encara glie ro encaixa pros] be en la categoria deis mas.
trans,
Es mes viu, te 111S, 2C11;6
i
moments molt encertats, especialment el comencament, i algunes escents
cantiques. Adoleix, pera, cle la lentitud neaessaria réteme Paul Kemp carvi
i d'aquella estranya mania de tants de
filets francesos i alemanys de fer passar les coses a la Costa Haca i ensenyar-nos-en paisatge i mis paisatge, i
aquella eterna carretera de les toradades. Fosa d'aixa, ja heni dit que té
fragments ben entretinguts i es veu amb
gust.
A. FERRAN

González Marín es' un rapsoda essencialment espectacular: presa 1s:estimas
als poemea que declama; els drarnatitza, els posa ea/sebe en accio. Aixt canta
en "La copla -, dels Machado; la real mean de pregouer en ets - eregunes de
Milaga - , de Salvador Rueda; la sentir
el so de les campanes en el romanç popular de "Los campanilleros - . Les ouarnatopetes primen un singular relieu en
Sisena sessió del concurs de la Secla seva veu. Kiu, placa, amenaça, corció de Cinema del Centre Excurs:ore, es a dir, es mota segans el mine i
nista de Catalunya
aegons l'aceita que expressa e poema.
Sovint es fa preludiar per una mostea,
Tres
films.
de cate goria Per fi gude la qual co seguirà la tonada inicial.
rar entre les obres d'un concurs, ens
De vegades s'acompanya d'un tam-tam
eón/pensaren
en aquesta 5e'SiÓ de
que accentua el ritme de la caneó o dei
l'aclaparament produit per l'anterior.
romanç que declama. Viril, amenaead'a q uests tres aus. avancem-nos a
aor, esglai piar adenc, com en le, e-rlir q ue dos san prou classe per
simas d'agur:, tersiMe
tel
a
poder-los considerar con/ a dues
;can as isame.:7.• ril;CS e:A.12NC
aportacions mis a la Wsta del nostre
lendre i fins maternal en les suaus carepertori "amateur". Fou, per tant.
déacies que infon a la "Canción de
aquesta sisena set' Id d'un linera,
tuna", i, encara, francament itment en
positiu,
si bé d'un programa desigual.
suggetir la sensualitat picata de la
Obrí la vetllada el film "Costa
"Rumba", de Nicolás Guillen. Es aixi
Brava". en el qual es reporten paiessencialment realista en la seva declasatges i escenes de diferents indrets
mació, perä ple de fantasia i d'imprede l'Empordà ¡ G : rona. hasrejats ami)
vist en les seves troballes.
alguns de la Costa Brava. Aquesta
Es discutible si aquesta és la millor
falta de coordinada es fa sentir en
manera d'interpretar la poesia. Es
eas altres aspectes del film, la camdiscutible si no es millor que el rapbra
és moguda amb excés i les gresoda, en lloc de passar a primer tenue
ses de vistes d'edificis, tetes sentare
I de fer servir la poesia cum un pretext
de dalt a baix, esdevenent fatigoses.
ser oferir-se en espectacie, no ha de
Seguí "Roda al món i torna al
procurar ailunsar-se, restar com amagas
horn", que pertany a a quella cate
darrera dels vels mateixos de la 'oeste
-goriadeflnstpuboi no ésser tan concret en l'expressiö
nyor d'agudas que tenen una cambra.
men as encara en el musa/mena Aixi,
podrien
tenir
un
lloro
o
una
gecom
sens dubte. ho exigeix la lirica més pu!adora electrica, pera que no tenen la
ra. Pera González Marin no es fa sine
mes petita nocia de les mi/limes conmolt rarament intèrpret d'aquesta liridicions que ha de tenir una obra en
ca. Ell nodreix els seus programes amb
un concurs.
els podes populars: el romanç, la canEn tercer lloc "Liosas" ens reco hi abunden; hi abunden samba les
porta unes escenes de "camping" i
composicions on hi ha molta anecdota,
alpinisme regularment craematograliamolt de teatre. I hom no pot negar que
des, perb sense un gran interés, sota
a animar-les hi té molta gracia, malta
el nostre P unt de vasta'
sal. Horn no pot negar que hi posa una
veritable sensibilitat; que posseeix una
"Memmortigo?" era un dels filma
LES
ESTRENES
gran suggestió evocativa.
veritablement esperat eta aquest conEl programa de divendres era comcurs per bis els "amateurs"; es din
"Alma de bailarina"
Post essencialment de poemes andaluque constitueix la producció máxima
sos i antillans. I a desgrat de la dis- Urquinanna
anual
d'un dels nostres primers ciM. G. Al.
tancia física drans i altres, hom podia
neistes; era, dones, justificat aquest
sobtar-se de trobar-hi un semblant co- Film adaPear de la i,ovella -Dancing interés. Evidentment que aquesta
lor i una semblant enlacia, con/ un
Lady - , de James Warncr Bellota, per obra no és el millor que ha produit
fons identic de sensualitat i de trageAltea Riukin i P. J. (t 'alba, realazar el seu autor, perä la seva reconeguda
dia. Una mateixa sal semblava haver
per Robert Z. Leonars a interpretar sensibilitat hi és expressada amb una
ungit uns i altres pactes, només que els
per loan° Crezeford (fatale), Clark agudesa ato assolida en altres producd'Andalusia ho eren, diriem, amb una
Gable (Patch Gallagher), &ancho: cions. Inunorisme portas del cosal más fina.
Tone (Tod Newton), Muy Rol,on mençament a la fi tense sotracs que
Ara, la nostra sensibilitat m era re es
(Sra. Newton), el ballari tred Asea- facin apartar l'interès de l'espectador
-celtävmsoduainelrp,
re, Lightner i una colla ac aconsegueix que aquest s'identifiqui
se sentia tan allunyada dels poemes angirls dirigidcs (Cr Sammy Lee i Ed- amb una acció bastida amb ribets de
die Prisa:,
urrea / ism e. "iI ernmortigo ?" te per
sobre de bot altre merit el d'ésser fet
El drama entre bastidors, 1-mm:u/tic i amb una gran senzillesa d'elements.
convencional, que hacia estas ja supe- que és sempre la qualitat mis essenrat per la gestada de l'obra teatral, ha cial de l'" amateur". Cal samba esesta portar novament al cinema ama mentar els dos interprets principals
ESTELS
l'adaptació de la noceda "Dancing d'aquest filtra especialment el protaLady -- Naturalment, una de les dificuiEN
tats més grosses per donar una salsa
cosa les trabava el director en la enposició de dos tipus de carácter ronianGRANS
cc« són Joana Crawford i
PRODUCCIONS tic
Gabl e, i a la M. G. M. els l'imposava
AVUI 1 CADA DIA
la niateixa existencia d'aquesta pare:la
entre el seu personal. Degut a això era
GRAN EX1T
que calia cercar una obra per a els,
no una obra simplement com es pudria LA MELODIA DEL AMOR
fer i es fa amb actors als quals jan
adaptar-se a usas papers en comptes d'aper
s'aptas el papers als actors quan aquests,
HERBERT GROH
d'una manera o altra, els han crescut
massa. Amb uns actors de menys anomenada hoin hauria pogut cercar una da.i.M...n• nn•nnnnn•nn•eMourMel•mx......M1.141..1
.1ho3i Cnsee
obra en la qual l'acció hi los tot, viva
twice, Le hevevinuaci
i regida; ara ens trobem amb un film gonista, que donen al seu freball una
irceja.ollinvidizre.zur
en el qual quan apareix algun deis dos interpretaciä sempre ajustada a la
oo Ao0
praducció; per contra. els dos persoherois semble que sala aturin.
L'arguinent és senzill, massa senzill natges episòdics que interpreten dos
El film espanyol parlat més perquè
is excessivament transparent i xofers poses/ amb la seca actuada
únics metres desentonats en el
apassionant, més original hons va veient sempre el que succeira els
cent, dos-cents metres mis endavant. Es conjunt de la pellicula. Seire arribar
i més bell
la història d'una bailarina que és una "Mernmortigo?" a éster el millor del
set, autor ni d'alguns dels films que
noia honrada i decent tot i ballar
un café concert on quasi ensenyen, qut ahan presentas en aquest concurs, per
després d'una razzia de la policia vol la seva subtilesa, perfecció de ritme
canviar de teatre i va a cercar treball i tècnica acusada se situa atub proa
al Broadway. Allá, naturalment, es tim- categoria per a considerar-lo cont a
ba que no en volen saber res. Perse- obra reeixida.
E; projecta en cinquè lloc "Nord
gueix Gallager, que is un director de
revis tes feroç, i a grades a un d'Italia'', que dintre el tema de vialges,
tan extens en aquest concurs, se
admirador del qual ella no vol acceatar els favors, ni tornar-los, és achnesa. situa segurament en primer lloc. Un
La fan treballar, pera tot seguit ella domini absolut de técnica posat al
s'enamora del director; l'altre Ii ofere,x servei d'un gust selecte en les greses
casar - s.ht , Perä ella no accepta més de vistes, donen en aquesta peHícula
que Si la retinta va malament. Lenamoral, aleshores, retira el captol que
secretament té en el negoci i aquest vs
de plegar. Però ella ho sabrá i la revista es tara, tindri un gran exit i a
rúltint Gallagher veurá que Jannie l'estima.
Al final del film, uns bells quadros
revista i una música molt airosa li donen molla vida.

COLISEUM
DEMA, ESTRENA
Un poble que sap riure
ridiculitzant-se ell mateix
en

CINEMA AMATEUR

PESEIMCNII
FANTIIIIMA
amb Jimmy Durante,
Georg M. Cobra
i Claudette Colbert
Noranta minuts de riure
esbojarrat
Completa el programa
El ASMA TEL elAlCON

El Cinema

6GRANS
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FEMINA

TIVOLI

Flexible com la mateixa
vida i emotiu en grau
superlatiu

Kursaal
DEMA; ESTRENA

"La melodía del amor"
Fémina

Prod. Hans Wolf

Film realitzat Per Carl Boese, fotograiia de Georg Krause, Kurt Ilerich i
Karl Feyder. Director musical, Para
Kühn, 1 interpretar per Paul Kemp,
Jacob Tiedtke, Ery Boss i nitres.

La mejor difusió del cinema ha fet
que els tenors desitgessin tots
entrar-ht i aix ò ens ha donat una sitie
de films que molts d'ells resulten ventableo mostraris de lee facultats del protagonista. "La melodía del amor" és

,

mes, alguns de molt poc interés, la
perjudiquen.
En tinque lloc es passä "Prometatge... ideal'', que obri la serie de
pellicules premiades que figuraven en
el programa, i que és guanyadora
la Copa Cinematogräfica Amateur
cona el millar film cómic, essent-ne
autors Josep M. Ponsetí i Josep Arrufat. Es tracta d'un film que els
seus autors indiquen a la manera de
iozo, i que nosaltres ceden/ que es
queden curts, dintre d'aquell 'nimios:sine del cinema primitiu, creador
d'aquell tipus que, malgrat tot, encara avui complirien el seu objectiu:
fer riure. Aquest film té tota la intenciä i obté l'efecte proposat. La
qualitat mes notable d'aquesla pella
i que enclou les més falagueres
esperances per tractar-se d'elements
inedits, és la justesa del muntatge i
la bóna disposició d'escenes. Tot fa
preveure que elS seus autors reuneixen apreciables condicions per produir bones realitzacions.
Seguí en sise lloc "Gestation d'un
poerne", deguda a Antoni Sarsanedes,
i que ha obtingut el premi BoleePaillard com a film d'avantguarda.
Aquesta pellícula té, com la majoria
d'obres que pretenen entrar dintre
aquests cantos tan diiicils de delimitar, la qualitat de deixar l'espectador
indecis entre la protesta, l'aprovació
o la siena: generalment es decanta
per l'aprovació, pesque no el prenguin per ase, encara que en la majoria dels casos no hagi entes res.
-Gestation d'un poérne" sembla que
ha anat a buscar tots els ingredients
emprats per produir aquests efectes,
qualitat que comença ami' la redacció del titol en francés. Técnicament
el film és portat amb força traça,
en conjunt és bastant apreciable.
"Xiquets ale Valls", guanyador del
premi "La Voz de su Anio", com el
millor film sobre un disc d'aquesta
marca, es un reportatge fet per
Candi Gómez; arnh el tema dels "xiquets", la plástica de les populars
acrohacies de les colles de Valls capsades amb un reeixit sentit cineístic,
algun truc emprat amb justesa i una
fotografia justa, fan un conjunt força
discret que juga perfectament
la illustracia musical que motiva el
film.
El darrer film de la sessió fou
"Leit-Motiv", de Francesc Gibert,
guanyador de la copa "Gevaert".
Uetern problema de irr art film hinteres del qual es rendeixi en la successió d'iniatges, es completament

FREtRICH
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Són dos films Paramount
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aconseguit en aque:ta pellicula, on
encara cal afegir-hi la qualitat que
les imatges estiguin lligades per la
intenció d'un guió. "Leit-Motiv", que
el seu autor classifica d'assaig de
film poernatic, té realmen aquesta
qualitat: les imatges que es reflecteixen al llenç no hi són dutes gratuitas/lene sinó que l'autor es val
d'elles per transcriure'ns una impressió sent:da, que assoleix comunicar a l'espectador. De l'acompanyament declarnatori en disc sobre un
ion; musical que illustra el film, cal
apreciar-ne mes la intenció que el
resultas, car per falta, probablement,
de condicions fonogeniques del rap
-soda,n'liefctsja.En
resulta aquest film, que en intenció
recorda "La ron/anea sentimental",
d • Eisenstein, ve a ésser un nou valor
en el nostre amateurisme.

t

el resultat d'una realitzacia de veritable belles:a.
"Aigiieta", projectatla en sisë lloc,
es un muntatge fet a base de l'icesgotable fotogénia de l'aigua, en el
qual mes que altra cosa sobresurt la
técnica dels foscos, poc freqüent cutre els "amateurs".
En seté lloc veiérem "Aquesta nit
no surto'', que sán uns metres de
film teta amb el mes pile sentit cinematogrific. A base d'imatges de
petits objectes fotogènics, com
bibelots, petits blocs de gel i •Mrwmrn
trossos de films, l'autor amase, •Abe4t0
interessar-nos amb la justesa de la
FlI GAZOT CENARE
Ilum i la precisió de la seva cambra.
Sortejant l'aridesa d'un film de cinema abstracte, "Aquesta nit no surto" té tetes les condicions d'una bona
obra cinematogràfica que situem en
el primer lloc de les projecteal:- en 1.191101 DeccioN /1 GRUJAN!
aquesta sessió.

* El dimarts vinent, dia le, a un
Tercera bessió de pellícules presentades al Concurs de l'Associació de quart d'onze de la nit, tindrà bloc a
Cinema Amateur
l'associació de Cinema Amateur, Avinyó, 30, una altra sessió de cinema,
Cal considerar un assaig tecnic el
anal) el programa segitent:
film "Sant Eloi a , que obri la ter"Seguint la costa'', "al iami, Deancera sessió d'aquesta serie de l'Assoville, Tiana", "Blasco Ibáñez a Vaciaciú. Paisatges nevats ami/ celatges
"L'earode", "Jornada al port",
contrastats donen a l'autor l'oportu- pellicula premiada amb la copa Pathenitat de ter jugar efectes crecrans
Baby
cont
el millor film impressiocompletament ree:xits, pecó sense cap
nat a/1lb aquesta pellicula; autors:
abre interes.
"Port de Barcelona" és, com diu Joan Roig i Antoni Sarsanedes. "Un
un subtitol, un reportatge de "quinze filma, sensacional'', pellicula premiacentims de trajecte arnb autobús uta- da amb la copa "El Be Negre", com
ritim", fet amb bona fotografia, pera la millor paradia d'un film professional; autor: Josep Fontanet. "Recaesense gran interés.
danea", pellicula premiada astil) la
En tercer lloc es projecta "La copa Eumig, com el millar film rodat
tempestad", pellícula de dibuixos feta amb aquesta cambra; autor: Joaquini
a base del disc de la coneguda "sar- Cases, "T. S. F.", pellicula premiada
suela gran" 'aquest títol. Sens dubte, amb la copa Serraliima; autor: Cinedintre el camp amateur, "La tempes- matic Clua Amateur.
tad" es la primera pellicula del seu
Es d'esperar que, con/ en les sesgenere; fins ara tot el que haviem
vist de dibuixos no passava d'es:es sions anteriors, el local de l'Aesaziaassaigs sense arribar a formar una ció de Cinema Amateur aplegarä un
pellícula completa, com ha aconseguit gran nombre de cineistes.
l'autor d'aquest film. La técnica dels
dibujaos és ben resolta, conträriament i 11111111111111111 11 111 1 111111 1111111111 111 11111111111111111111111111111111
a la fotagrafica cine destrueix tot cl
treball i encert assolits. Apreciant deDiu "La Vanguärdia"
gudament l'esforç que representa pro.
duir aquesta mena de films, creiem
"Yo soy Susana" mereix la caloque els "amateurs" haurien d'abandonar aquest aspecte, car la falta rosa acollida que va aconseguir.
d'elements tècnics amb què han de
moure's fa que el millor film que puVegeu al
guin arribar a ohtenir de dibuixos
assoleixi tan sols els de fa alguns
anys del canip professiOnal.
El pas de les estacions en la vida
de la ciutat de Cervera formen el conir
tingut de "Ritme de vida", que ocupa
95'
el quart lloc de la sessió. Scbresurt
• 1
da hl ti
en aquesta pellícula l'interès lomerafic, pera una gran desigualtat de te.
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"REMO-SATAN"

Un èxit sense precedents
del formidable campió
clímpic

Film rodat en la selva malaia, dirigit per Clyde E. Elliott, segons arnument de James O. Spearing.
El repartiment está integrat per
Marion Bonns, Rome Richmond
Harry Woods, Ah Lee i Remo-Satan.
Aquest fihn s'estrena en el doble
programa del Saló Catalunya.
"LOCURA DE SHANGHAI"
Basat en la novella de Frederick
Hazlitt Brennan, John Blystone
dirigit aquest film amb fotografia de
Lec Garmes. recentment ascendit a
director, fotagraf de "Vo soy Susana" i de la majoria de les produccions de Insel von Stenbera, entre
altres, "afarroc" i "Fatalitat".
Tenen els papers principals del repartiment, Spencer Tracy, que darterament hect vist en "La Hei del talia"
i "El poder i la gloria", film presentat en sessió "Mirador". Fay Wray
que hern vist en "King-Kong". secundats per Ralph aforgan, Eugene
Pallette. Herbert alundm, Reginald
Mason, Albert Conti, etc.
Aquest film s'estrena en el doble
programa del Catalunya.
"EL PRESIDENTE FANTASMA"
S'estrena denti al Coliseurn, és interpretat per George M. Cohan, junt
amb Claudette Colhert, qun v21/1 ved.
re en el film de Cecil B. de Mille
"El signo de la Cruz", Jimmy Durante, que herir vist diverses vegades
en els films de Basler Keaton, i Georee Barbier, con/ateten el repartiment
d'aquest Me/ Pararnount.
"DOS NOCHES"
Una produceiô espanyola realitzada
a America i interpretada per Conchita
Montenegro, que em vist en diversos
iilms parlats en espanyol, Josep Crespo, que darrerament interpreta' junt
amb Caterina Barcena "La ciudad
de cartón", i Cantes Villanas, interp ret de "Dricula'', versió espanyola
S'estrena denla al Kursaal.
"EL ERROR DE LOS PADRES"
Exclusives Capitälio ens presenten
al Kursaal aquest film interpretas pel
conegut galan Gustau Froelich, junt
amb Camila Spira i Max Adalbert.

CAPITOL

El nou i més potent Tarza
alumnes — un americä —aplica. la ca
lula fotoeléctrica al descobriment
pel mestre, i a Amèrica s'imposi c
a producte nacional el que era fru:
d'una intelligencia europea, tan cla
rivident com obscurida per un sent:
rnent insuperable de modestia. A p
nes si en vida gust i el doctor Me
rage les lloances de quelcom q's
a la glaria merescuda pe
seu talent i pel sea treball incessat
i profitós per a la humanitat: la da.
tincia més significativa que ohtinge
ion la creació per a ell, pel Conse
Superior d'Imtrucció Pública
Franea, de la famosa catedra de E
siologia de la paraula i del cant.

t
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De Catalunya. — Hube, 3 ('in al!).

Joventut Socialista de Barcelona.- si
Rambla de Santa Mastica, 29, segáis

(Oberta al públic tots els dies feinen
de set a nou de la Mt. Diumengte
d'onze a una del metí)
Acció Social. — Amadeu Vives, y
Acadèmia de Bones Lletres. —
rer del Bisbe Caçador.

D'Art Decoratiu. — Palau de
Pedralbes.

Noticies de la Mútua de
D'Arqueologia (antic Palau de
Defensa Cinematogràfica les Arta Gräfiques del Pare de
Montjuic en cura d'installacin).
Espanyola
D'Història Natural. — Rambla
Prosseguint la labor que la Junta deis
Estudis, 3 (Academia de
Ciéncies).
la corporació, es cornplau avui a informar als senyors associats que ha
Ictolögen, Cascada del Parc de
pres carácter oficial la sollicitud ele- lis Ciutadella.
vada a la Generalitat de Cataluns a i
Social i Industrial. —
al Govern de la República pesque
número 187.
sigui decretada ben aviat
de la Mútila de Defensa Cinernatografica Espanyola amh carácter de
Carnbra Oficial de la Cinematografia,
honi té bones reierincies respecte
a facolliment que els alts poders dis- ,all1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
pensaran a les esmentades soHicituds,
per tractar-se d'una corporació dc 31111111111111111111111111111111111111111111l11111111111iIIIIIMIIIIIii
rnés de vint anys d'existencia i éster
organisme en el qual estan integrats els diversos aspectes del ram
de la cinematografía a Espanya.
La Junta de govern ha demanat
ausi mateix la mediació de la Generalitat de Catalunya amb el fi d'informar el ministre d'Indústria i Comerç, Demà, dilluns, 14
COM a continuaciii de la gestió directament seguida grog del tut ministeri,
que no siguin greses disposicions que
afectin al gremi cinematográfic tense
previa consulta amts aquesta entitat,
per tal que el Govern pugui éstes
illustrat sobre importants aspectes
dels problemes que qualsevol disposicia plantejaria de na tenir-se en
compte els punts de vista que aquesta
Mútua es creu en el deure d'exposar.
També ha d'informar els seus
afiliats que ha sortit cap a Madrid
una comissia composta de menibres
de la Junta de govern, per tal de prea
sidir una Asseniblea extraordinaria
de socis residents en aquella capital,
convocada per al cha 2 ele maig, a fi
de tractar els assumptes que ioren
objecte de la darrera circular que el
s'ha tramas a tors els associats.
IP
La dita cornis.si6 aprontara la seca
estada a Madrid per a, en tiniö dindividas del Comise del Centre, realitzar les visites que per telègraf
s'anunciaren per la Junta de gavera
abs ministres d'Hisenda i Indústria
i Contere, per tal de tractar del 7 l4
per cent u de la Llei de Contingents
en projecte, respectivament.
de govern ve desenrotllant en pro de

Saló Catalunya
ESTRENA

retA de
la selva

Vi

REMÓ

unid'

El doctor Marage

Completará el
programa

En 1930, precisament quan :a conquista de la paraula pel cinema es
sean realitat absoluta i indiscutible,
morí a França un dels precursors
més illustres dels que havien de revolucionar el sete art: el doctor Marage.
Al doctor Marage es deu la jovenció d'un "aparell per a fotografiar la
Ve/1 " — Mal el titula ell mateix
presentas a l'Institut de Franea el
dia 23 de març de 1908. Les fotogra.
l'es obtingudes eren quasi iguals a
les que en l'actualitat es veuen al
marge de les pellicules sonores.
Com que en aquella época no es
coneixia encara la cellula fotoeléctrica, i el seleni no permetia la sintesi del so ami., la rapidesa necessig
ria,
el sistema del doctor Manage, si
um- 1-.71 b 0
,
1_
era perfecte en la teoria, no ho era
Nota: Es projecta un magnific re- Llegiu LA PUBLICITAT
en
la
práctica.
portatge del festival Warner-Lautren
Penh els treballs de l'insigne savi :4111111111i111111111111C11111111111111111111111111111011011
de Sitges.
Propagueu-la!
111111111111111OHNIMININWRIN no (oren infructuosos. Un dels seus

FANTASIO
ze,, se

l lt

"e111111111111111111111111131111INI1111111111111111111111,

LA FULLitITAT

La liquidació de la vaga Les bases de treball
per a la vaga a Ciude Saragossa
dad Real
Una nota del governador
Saragossa. 1 2. — El governa-

Ciudad Real, 12. — Despre's
clor ha fet püblira una nota en la de lata dies de deliberacions el
qual posa de relleu,la seva ae- Jurat MixL i les representacions

tilació durant la (terrera vaga
general.

Dóna

a la

i obrera han acordad, les

poblicilat liases de treball que regir:tu per
a les tasques de la sega. El jcirttat que es pagara ale segadora
sei ti de 8'75 yessetes diaries i
de trält els aprenents. No es fa-

diverses circulars de la C. N. 'I'.
que posen al descobert l'actitud
de l'esnientat organisme, disposat a impedir una solueiö del
cenit ¡cte. Din que l'Ajuntalnent
lambe va intervenir en el conMete i fracassà perque les causes ocultes que provocaren la
vaga persistien.. Diu que finalment va encaminar els sens esforços perque les gestions es
fessin per les organitzacions
adequades. ja que la intervenció d'aquestes en aquests confiletes es la raó de la seva
també la major gatmntia per als Migalas, pel seu personal competent i versat en la
legislació del traban.
Acaba dient que tan ilegal era
Ja vaga al principi com a Jaca ha ment i que la seva intervenci,
es va limitar a certificar la ve-

racitat .

lunes manifestacions 110
la classe patronal.

El Tribunal de Garanties
contesta una denúncia
de "El Socialista"
- Madrid. 12. — Al Tribunal de
Garanties ha estat facilitada als
periodistes la nota següent:
''El Socialista" de hoy denuncia que el vocal de este organismo don Carlos Martín Alvafez es al mismo tiempo vocal
del Consejo de Trabajo, en pugna, a juicio del periódico, con lo
que - sobre incompatibilidades
dispone la ley orgánica del Tribunal. A renglón seguido añade
que habiendo sido dirigidas al
señor Albornoz dos cartas, éste
ha guardado silencio sobre ello.
El señor Martínez Alvarez ya

editar& tratan a les dones, ileval de les Vidues, melare ti i hagi

Les Juntes Administrativos
dels Hospitals Clinic i de la Santa
Creu i Seta Pan, per t 'al de donar compliment a les normes
bàsiques per a lit reglarnentaeid
dels Hospitals del distriele de la
..ireumseripcid de Barcelona. deetanoles vigents pel deeret de la
Conselleria de Sanitat i Assistència Social (re la (1eneralitiit de
Catalunya, anib data del 10 del
passat abril, fan püblie que des
del dia 15 del (•orren/ maig entraran en %dgor i, per tala, s'exigira PI SOU 111PS PX1tele (. 011Thu/eta tule nialalls que pretenguin
ingressar en PIS esmentats es-

es refe . 11/1/1111 als senvors alcaldes presidenls tiels . Ajuntainent
de Calalunya que les 1inguin
111. n 11 preSe111.S. . tal enal disposa
l'ordre-eirrular de la Conselleria de Stumuitat i Assistencia SoMadrid, 12. — Han ,t ca els
cial, inserida ett el "Bullleti Ofitreballs per a la constitució dels
cial de la tleneratilal de Catat.:milites d'honor i executitt Iner
Innya" niunrro 11 2, 1.orrpsponent
a e0r1811 . Uir a Madrid Un Mc g IU ¡tIdia 22 del II1PS passat.
meta per tal d'honorar la mem().Les nolmleS per it l'adaptnebl
ría dels gloriosos aviadors Bardel cierre! del 10 d'abril de 19: 1 i
beran j Collar.
stUt les Següents:
Sola el patroeini del President
Atlicle primer. Els indigente
de la República. el Comité' d'holt la circumscripció de Barcelonor el constituiran el president
na. ,per ingressar a l'Hospital
de les Corls, el president del
un , • erlificat Ilturaf
consell. el ministre de la 1luerra, presentaran
pel Comité Central d'Assistència
el de Marina i el de ComunicaMunicipal. ¡ rls forans un err..ions, els governadors eivils (1.1 litirat
igual Ilittrat por Hur AlMadrid i Guadalajara, els alcal‚'tu Itiiti
des de Madrid. Guadalajara i FiAdiete segon. Els malalls
gueres, el director* de l'Aeronauindigents !mural] de presentar la
lira civil, els direrlors d'Ariacid
n • edula personal per a poder-los
Militar i Aeronaulira N 'aval i el;
aptiont la tat• ita inhn qtrada a Ilur
diputats a Corts per Madrid.
posicid. Aquesta tarifa pot ésser
El Comite executiu el formaran la FederaciO Aeronautica, innilifiralla si es pot comprovar
el matan posseeix bens que
l'Aero Club i afilials a les es- que
no han eslat tinguts en cumple
mentades entilats.
en obtenir la cedula.

monuments a Barberän
i Collar

---

Atilde tercer. Els ni:11101s no
indigents que tingnin cedilla de

classe deserta. onzena, dolzetia.

tretzena. catorcena. quitizena i
setzena, de la tarifa primera
(Rendes de trebalL tbazena i
lretzena de la tarift soviet
neral de la Presidencia de la Re- (Conlribució). i dotzenit lid cepública, šenyor Sanchez puerra, na, de la tarifa tercera (Lloen representad() de S. E. lia fel gtiers), ¡regid ra n cinc pesseles
e,ompres per' valor de 2.500 pes- diàries per estada ,t,:lassifiracié A). Els qui tinguin v(idula
setos.
La larda d'avui ha estal dedi- superior o es comprovi que poscada a l'obrer. S'Ila fet un des- seeixen bens no refleetils cii nur
compte oficial a tot comprador rhdmit a. pagaran quinze pessetes
que exhibis un carnet d'una. As- diaries per estada i rimporl
sociació obrera. Aquesta illiCia- la intervenció quirúrgiea. segons
tiVil del regidor socialista de tarifa del Sindical de Molges de
l'Ajuntament de Madrd senyor Catalunya, o una quantitat de
dues-eentes pessetes si per t aMutilo ha fingid un gran i•xit.
nyen a Medicina (Classificació

PER1ODICS DE DRETA
DENUNCIATS

•nn••nn••n••

detinüut el president de la Cambra
Je Comerç de PamEs

NOU REGIM D'INGRES
ALS HOSPITALS •

obrers capa de familia que n0
tinguin feina. Es petral] (alla bliments brnéfirs.
lane IPS maquines sempre que
Des del ,lia 15 del corren!
signin absorbides les tasques per una
¡ja, dones, l'zidinissió de matots els obrera.
lalls als Hospitals
SillIfil Creu i
Pau se S1.11/jeeEls treballs per a erigir un 1 ara a les normes esmentades,

LA FIRA DEL LLIBRE
A MADRID
planteó oportunamente el caso
Madrid, 12. — Continua ;lida que se refiere "El Socialista - inadissitna la l'ira del Llibre.
ante el Pleno del propio Tribu- Avui Ilta visitat el secretari ge-

nal. Si todavía no hubo resolución es por la circunstancia de
estar pendiente de reglamentación esta parle de la Ley organea.
Por otra parle es fácilmente
Comprensible que el presidente
de este organismo, como de cualquier oh•o Tribunal. no puede,
contraviniendo muchas veces su
d e seo , atender a los requerimientos que se le hacen, mantener correspondencia sobre
asuntos privativos de la competencia del Pleno y pendientes de
rPSOluei6n."

EL

Madrid, 12. — Ha eslat denuncial pel fiscal "El Siglo Futuro" per la publicad( *) d'un ;irtirte titulat "De Leningrado a
Londres pasando por Madrid el

B).

Artiele quzirt. 1.1s matan hilaran el mateix It•acle pel que fa
refer(Mcia a manutencid i 41SSiStimeia, tant si sen le pogament
coni si són indigents.
Article ringur. L'Administracié reclamara als matan e ingressi-as (l'urgencia ci pagament deis
lionoraris que els corresponguin
segons les bases anteriors.
Alinde sise. Tan• ibé reclamara
a lee Mut tea i iiermandals la

Ii de mayo de 1931".
•
plona
També ha eslat denunciat el
Pamplona, 12.—A conseqüenperiòdic "La Epoca".
tia del telegrama de protesta
Les edicions d'ambdós pedepels assalts a les botigues de dies han estat rerollides.
quantital necessaria per tal cl;:
queviures, dirigit per la Cambra
i 'obrin l'estada i assisteuria dels
de Comen al ministre de la Gosens afilills.
vernació, el governador ha orAdiete set?). Les Companyies
:denat la detenció del president
Asseg.itradores d'Aceidents
de la dila Carnbra, senyor Hilari
ran d'abonar les estalles i aSSiSElaya, el qual ha ingressat a la
1Hteia deis sens assegurats, sepresó.
gons la classificació B.
Seguidament s'ha reunit la
Els malalts no
Article
Cambra de Comer; per tal de fer
indigente. per a esser ;un-Ilesos
gestions per la llibrrlat del seit
als Dispensa ris de l'Hospital
president. També visitaran el
bauran i le proveir-se d'un segell
governador civil per a interesHem rebut uit nutnifest deis d'una pesi,eta eer a lo toimeca
sar-li la !liberta/, del detingut, estudianls nacionalistes, que diu risita i
d'un de vint-i-oinr cénels diputats a Corts senyors Aiz- aixf:
lims per a les restants. els
pua i Arenar/o.
"Davant l'alar
quals

Eis estudiants nadonalistes davant l'actual ofensiva contra
Catalunya

la

El conflicte deis metallúrgics madrilenys

serien farilitats per l'Ada fons contra
Sobirania d e l n o stre pfible, que ministració de Monina'.

intenta portar a teme el Govern
ospanyol, atac que des d'algurt
punt de v • ista ha estat
per l'actitud antipatriótica <Ir
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determinats catalans, els estuMadrid, 12. — El Comite exedtants cittalanistes , conscients
cutiu de la Federació local d'o- dels perills que
aquests fets subreva de redificaciú de Madrid, posen per a la riostra terra, pro-

De Catalunya. — Bisbe, 3 ( ' zz a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
clamen:
(Oberta al públic tots els dies feinere,
Llur fe incommovible en els de set a
nou de la nit. Diumenges,
alts destins de la Pàtria cata- d'onze a una
del mati)
lana.
Acci6 Social, — Amadeu Vives, 3,
Llur ferina rolunlat de posar
Academia de Bones Lletres. — Car
tot l'e.sforc fins ala maxims sa- rer del Bisbe Caçador.
crificis en la Iluila contra tras
D'Art Decoratiu. — Palau de
e ls que, des de dins o des de Pedralbes.

ha publicat una nola dient que
ha estat requerida la Federació
pel Sindicat l:nie per a declarar
Ja vaga geuerat de carácter indefina, per solidaritat amb els
niet albírgics.
Afegeixen que no consideren
eficaç aquest, movitnent, i ningzi
no ha de secundar-lo, si s'intentes, 'T'entre no ho ordenes la fora, s'oposin za nostre recobraD'Arqueologia (antic Palau de
Secció corresponent o la Ferie- ment nacional.
I llur protesta mes enérgica les Arts Gräfiques del Parc de
raeld. • Els obrera han de limi- davant
les introtnissiütts dels P o - Montjuic en curs d'installació).
lar-se, per ara, a la solidaritat
dors forasters eli la V ida c a la ecenbmiea ata els vaguistes.
D'Història Natural.— Rambla
lana i davant les inqualifirables
i ES DECLARARA DILLUNS LA maniobres dels fills (le Catalutiya deis Estudis, 3 (Academia de
Cieneies).
VAGA GENERAL?
que han servil de pretext per a
letoMgen, Cascada del Parc de
El periòdic "Inf o rmaciones quellos
romissionS.
diu que en els Centres obrers
Por l'Agrupado:S Escolar de la Ciuladella.
s'ha advertit durant els dies Nesiatres Sois, el viee-presidonl.
Social i Industrial. — Urgen.
d • ahir i d'avui, anades i torna- Agusti Carreres. — per la sereir, m'ollero 187.
rles, precursores d'un movimenl Escolar del Partit Nacionalista de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
Catala , el presiden', Caries Plan- nou a una). Especial d'Art 1 Arqueode solidnritat amb ols
gis madrilenys, que de portar- xel. — Prl Bloc Escolar d'Unir, logia.
se a la pi art ira setribla qu e s'ex- Denincrätica ile Catalunya, MarAcademia de Medicina i Cirurgia.—
leri.)ritzara el fiillnS vinent.
cel de Palmt."
Carme, 43.
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Darrera hora Comarques
DE BARCELONA

ANIT, AL C. A, D. C. I.

L'homenatge al general
Moragues

TARRAGONA

catalanes

GIRONA

TORTOSA

maniíestat que la Delegació
Trehall d'aquestes enmarques li hacia
comunicar que baria quedat constituir el jurar Mixt de l'Art
del qual formen part vocals parrons
i obrers.
— Aliir a la tarda ‘an reunir-se
a la Delegació de Treball patrons
obrers del ram de Construcció de
Sant Hilari Sacalm, i aquests darrere
acordaren, després de la reunió Migada. retirar Fofici de vaga que reinen presentar, l'esclat de la <mal era
anunciat per al proper dia
— Tanthe se celebrä, a la Delegació de Treball, una altra reunió
entre els obrers i aa trolls serradm
de Sant Hilari Sacalm, en la qual
queda arranjada ena peina qüestin
que hi havia pendent de solució.
— Els °brees de l'art textil de la
fábrica Grober, de la nostra ciutat,
Iran decidit retirar Folie' de vaga que
reinen presentat, perque les negociacions que vénen ient-se a la Delegació de Treball és gairebe segur nue
seran coronades per l'exit. la qua l cosa permetrà donar una solució favorable a Faier.
L'alcalde de Ripoll ha comunicar
al senyor Pruner que ahir, a Ripoll.
un grup de comunistes intenta imPedir la celebració de la proccssä de
Sant Eudald, i intercepta el pas d'ua
carrer pel qual hacia de passar-hi.
L'autoritat s'impoeä i els comunistes
fracassarcn en el seu intent.
— El senyor Pruners lun dit als
periodistes que ami, motiu d'una
. nota
publicada ahir al "Diari de Corona .
en la qual diu que un centenar d'oIners estan en vaga des del dia 8 a
la fabrica Grober, d'aqueata durar,
la qual cosa no és certa, i per tant,
la noticia es falsa. tendenciosa i alarmista, ha acordar Imposar una multa
de 25 0 pessetes a reamentat diari.
— A la casa de camp "Alegret-,
del terme de Monistrol de Peralada,
se suicida el seu vei Ranion Ertey,
de 2t, anys, solter, disparant-se un

que per tal de poder prendre part
torneig organitzat. per aquell setmanari, han d'inserlute's abans, del dia
— A punt de caducar la prórroga
concedida, pel ministre de la G rWtrnaci,3 per a renovar ele perni:505, u%
fa avinent als poseeidors d'armes que
e s Presentin a la caserna de la Fruir(tia civil, abans del dia 15 de juny.
— Demà, a les once del mati,
narä una conferencia al Centre R.,
'Pral el senvor Pérez Madrigal.
— Havent fint la Ilicenc:a que tenia concedida "ha possessionat novament del arree el jutge de primera instancia ,enyor Sánchez.
— Ha sortit cap a Tarragona per
a s eumptes relacionare amb el ses
carrec, el secretari de l'Ajuntament
senyor Andreu Selma.
— La COM:55i6 de govern
l'Ajuntament, en la sessió d'abir.• va
Prendre els següents acord s : abonar
:a remuneració corresponent al fui.
e"
designar pel conseller de Fi;lances. Geetionar la continuaciä
serveis telegräfics a la nit. Olsrir
,.oncurs per adquirir 2n5) metres • cil!mies -de pedra menuda destinda a
empedrar un mili. Den-lanar a la SuPerioritat escolte de noie i noies per
a la p artida d'Aldea. Ratificar els
nomenamente de temporero i el nsrnenament d'un delineant.— C.

Penyora
Robatori.
Detencions
Conflictes socials resolts
Autorització denegada
Lbs co- Torneig de futbol amateur :: Una
Tarragona, 12. — El divendres pas- muniste' de Ripoll volen pertorbar prórroga que caduca :: Conferencia
Comissió de govern de
sat la policia va detenir Josep Civit una procesad
"Diari de Gerona" Acords de lal'Ajuntament
Maritnon, de 20 anys, perqué arren•
multat amb a5o pessetes
cava els cartells anunciadora del miTortosa, 12.— Vida Tortosina", fa
Girona, 12. — El scnyor Pruners. avinent ale clubs de furbo l amateur
ring socialista que se celebrarä derni

Tal con) eslava antinciat, anil
a les . deu, després de cedida la
presidencia dé Vade a la Unió
Calalanista, comerle& Cliontenatge al general 3foragues. prenent al Cinema 51ndern. Era secundat per
la permita el jure Alfred Cale - uns quants jovenets mes, els quals,
nes. en representarle) de la Je,- perä, pogueren fugir.
— Fou detingut a Calafell Pan
\T'Out del P. N.' fi. E., el qual
fa relogi de la conduela del pa- ‘-alles, de 34 anys, el qual e:tà reramat
per estafa pel Jutjat del Ventriota Moragues i aconsella a la
joventut que treballi per assoli,' drell.
— El delegar d'Ordre Pabile, seaquella Ilibertnt per Irt qual rnori nyor Pujol Font, ha pcnyorat amb
i
el g e neral que slininenatjava.
250 pessetes el propietari de Capilar
Tot. segun Joart 'alitjavila. Josep Forinny, per haver desobeit
en representarici de la Unid De- una ordre de l'Alcaldia.
uteu-rhfica de Catalnitya.
— Aquesta tarda. mentre un grup
reix a l'a c te que s'esta celebrant. de nois jugara davant l'escola, abans
Diu que Josep Mot•agues ha frl d'entrar-In. Dolor; Garrido Gutemes que morir. és PI Sell record re,, de 13 anys, ha tirat una pedra
que s.,breviti cmi nosaltres i fa amb tant mala sort, que ha anat a
parar al cap (lel noi Francesc Gaeol,
possible aquesta soliaarilat padc 12, i li ha fracturar el crani. En
triótica que agerniana . tras els estat greu ha estar traslladat a l'Hos,eilalaus. Acaba dient que sois pital. on Iii han intervingut rápidautta paraula é,s la concreció do mear els metgcs. Sembla citie ha Inraele
Catalutiya!
gut una minora relativa.
A eontinuarid s'aixera a parlar
— A Reus, al i na< propietat de
Rtu Id Tasis i Marca. en num de Benet Oriol i Roca ella comes un robatori de robes ¡ cfcctes, valorats en
les Jorentrits d'Acció C. R.. i
1. 0111P1111 11 . 11CIPS emn el d'avui. I.5 00 pessetes.
— Ila estar denegada l'autoritzaOn
les difrreneirs que
per a la celebració de l'Aplec trasepriren; les , Hretilills s'a- ció
dicionalista, que Itaca de celebrar-se
drecen al poble per hontenatjar
al dia 20 d'aquest „res, a Poblet.—C.
el non/ de Josep Morzigues. Era
un general que no s'erigl en cabsind que 'ton un heroi que
Concurs d'espàrrecs
sor' f del noble i que hi ha tonal
Ga y a, tt.— Cont cada any, promet
amb 1;1 sera mort heroica.
ésser un exit el concurs d'espàrrec<
El milite eslava aleShriree
Suc organitza l'Ajuntament de Gaya
una epoca dreadent nosaltres, per tal dc ter conelxer o tot Catalunya
perh, som fills ja d'aquella Re- l'esparrec. producte que enicament es
naixellea que doitteti4 fa relit cultiva, a Catalunya, en aquesta vila.
anys, i cal que anib el nostre
L'esparrec, fruir gustó,. alimentar;
esforn treballen, pel total t'eco- i Que figura sempre a la tarda del
boa
gourmet, revesteix caracteristibrament de l'anima que anit»a lu
nostra tlettuteid. Delimita una ve- ques diferents segons les Comarques
gada mes l'ajut de lets per tal on és cultivat. Aixi l'espärrec d'Aranjuez és mes gruixut, pe y ó no té les
d'erigir agites!. monument a Jo- caracteristiques de finor i no és tan
sep Moragues,
agradable al gust com els esparrecs
Salvi Valenti, de Lliga Cata- de GaVi. Cultivar; en grane bancals
lana, din que tot en aquest nuni de sorra, que ha d'oferir una pericoés mutable. només una cosa que- tissima permeabilitat que l'ad facida i aquesta es la idea de la lissima la irrigad..., hidrica del fruit
niteionalital. Din que cal que ani- en l' è poca actual, epoca de recollida del frdt que és de mitjans
mals per l'esperit de lluita per
maig, iins a darrers de juny.
vida (le la patria . mm111111(. 1/1 HuiA les deu del madi ' s'nbrirá al milata sense defallir per la Iliber- blic el coneurs-exposiciä. Aquesta protal de Catalunya.
met veme . ; enguany ntolt concorrelb-nr Bot•onat, per l'Esquerra, guda, puix que les impressions reco.
e • iiithereix a . lacte. Es felicita 11:des dels agricultors, demostren un
que deixant a part diferneies gran interés per exposar llur producque eles podrien dividir, .ens tager- te i ensems veure's afavor:rs añil) els
Mala el . record patribtic 3Yunes valuosos premia atorgats.
I.a Medalla d'honor de la Generagestes ,heroiques.
tirar de Cala:In/ya, el premi que
routittuneití parla Mo niel Ló- té mes candidats i segueixen després
pez, pel Parla Nacionalista Ga- els premis ett r,uetiull ic oferta per la
rata. Amb vibrants parattles fa Conselleria d'Economia i Agricultura.
hisIhria del general .Moragues. (le l'Ajuntament de Barcelona. Ajunpresentant-lo con' zt exemple de tament de Ga y a, Sindicar Agricola.
patriolisme verilable, i explica Sindicar scle Productora. Unió de Raeta seus (barreis inoinclits. lot bassaires i . de Mverses cases comerc;a1s que no han volgut deixar de
recorelant les ignominies arl;.• contribuir
a l'èxit de la festa.
fou objecte el Sell . er's
I;Ajunrament ha tingut bona cura
Es el pohle qui Ii len tui monta- i 1111 gran encert en organitzar al
de bas- mateix lioc de l'exposició la,
meta, i tenim
venda
tir-lo.
tniblica de manats escollits, per tal
•
•
Es desprAs
Pru- que els que visitin Fexposició, ultra
na, de la' Unió 'Catalanista, qui retire l'éxit del concurs; pagina asea-

GAVA

ha

BADALONA

Vinguda d'un Orfeó gallee :: Que.
rella contra un periòdic t Desritució.
Curset de Gramàtica catalana :: Confe/r inda
Mort pel tren
El dilluns vinent. dia t4. a les del
de la reina, al Cinema Vietória, doliara oil concert l'Orfeä gallee "Tot.
ecos e Frotes - , a benefici del :nonti.
ment a la preclara escriptora gallega
Concepció Arenal.
— Hem rebut els "Anual, - de
l'Orfeó Badaloni. Contenen una serie
d'anides interessantissims.
—

L'Ajuman/cm de Badalona, din-

tret amb Una escopeta de la seva pro- tre poc, celebrará im Ple extraordiOietat, que el tocà de ple al con — C. nari per tal de destituir el delegat
en el Patronat Roca i Pi, senyor
›elv
MANRES,A

— La Secció de Cultura de - Palestra - ha organitzat nur curset de
Visita al Grup Escolar :s Autorització "Llicons de gramática comentades-,
de trànsit Pel foment del Cinema a base de la Gramática de Jeroni
Amateur :: Sessió de l'Ajuntament .Marvit, que comencara a partir del
Vària
dia 15 de maig, i tindrä Iloc tots els
5Ianresa, Lt. .Avui al inati. Ear- dirnarts i divendres, no iestius, a les
de la vetlla.
nui:ecte de l'Estar ha eiect •aar la sera deu
Alfir a la nit. al Casino Baprimera visita d'inepecciä a les obres
dalona,
va donar una conieréna, la
del Grup Escolar. L'acompanya v en els
obtingué un gran èxit, el iilósei
regi dors. Ha trobat que les obres reu- qual
Francesc Pujols.
nien condicione excellents.
— Aquest mati, pels volts de les
— Avui ha estar autoritzat el tan- vuit, s'Ira Ilancat al pas d'un dels
slt rodal pel primer tram de les mo- trens ascendente, a la sortida de Sant
rones. el qual e5tä pavimentat.
Adriä, un home d'une trenta anys,
— El Centre Excursionista (le la el qual ha estar trasIladat al dipósit
una
organitzat
ha
Comarca de Bages
dan Badalona per ordre del Jutjat.
subseccii, fotográfica destinada al lo- Fin; ara no ha estat identifizat. — t.
ment del Cinema Amateur.
— Ahir. l'Ajuntament va celebro r
eessiä plenfaia. Hi van assistir gar.
cebé tots ele regidora. A proposta del L'Ajuntarnent :: "Palestra" :: Po.
Rètols esborrats.
regidor senyor Font, l'Ajuntament .va litigues :: Incendi
sagnants
Circ
m'ata pe rarahat eSpPr.,- borlr veritables seleccions d'espärrecs. acordar protestar dele acres
C. ocorreguts darrerament. a cc/remitenGuissona, 12. — L'Ajuntament ira
naut ht j ormitut 'perquè seguint emIlIwwww.
dels guate va resultar ferit Jaume
la convocatòria dele regants
l'exemple del general Moragues
Casals. Es va aprovar per unanimitat acordat
de la foca de l'Estany i la seva putreballi sense defallences per
— El proper dimarts donar à una bficació al Butlleti de la Generalitat,
assolir la Ilibertat.
conferencia a l'Associació de la Prem- a fi que es constitueixin cii soCietat
El nombrós que aSSistt
sa el senyor Ramon Noguer i Comer per tal d'harmonitzar els interessos
a Facie aplaudi els oradortl, i
— Ha quedar conetituit el Comité generals i celebrar un conveni per a
finsliträ tarje at»b entusiàstic,.
d'honor de Manresa de la Volta Ci- la portada d'aigües.
a Calalunya iit la sera
clista a Cataluns•a. Ha estat nomenor
— La biblioteca de "Palestra" i
lliberlia.
president l'alcalde senyor Mareet. i de l'Ateneu ha rebut novament
inembres els diputats senyors Senyal importantissim lot de !libres, &mana
i Selves. el conseller de Governacio de l'exilia patrici senyor Joan Faus,
INAUGURACIO
DF
el coronel del batalló i altres.—C resident a Rarcelona.
DEL GIRO liAGENBECK
— En la darrera a_ssemblea del
El non] litigenbe ek
partir d'Acció Catalana Republicana,
.
fa un cert
DE
delegats
pel Centre Catalä Reptiblicä
respecte, i 103 ens alre<int, per
de Guissona, hi assistiren el president
tata, a parlar en unes pugnes
La Fira Comercial
1111111y•Ilalllibro— Riera)
Guillem Santmarti i els directiu s Jo!untes de (farrera Il o ta del Cit.:
Caldee de Montbui, ml.— La sega' sep Ferrer i Podre Mercader.
que un deis descendents del filludüstrial
i
Agri.
— A la marinada del dia 3 apal'ira
Comercial,
la
PAGINAS
uhs
toüs creador - del Pan: Zoolögjc
cola, que aquesta vila celebrara eis regué :remata la pallissa propietat
de Stellungen passeja pel 111(111 1
MÁS DE
SENAS dies 19, 2 0 i 21 del mes gute som, pro- del conseller municipal afecte a AeDATOS
ha Installat per mis quillas &bes
met ésser un exiCque superará el de ci(i Catalana senyor Ramon Ribo. Les
zu la itostra eapital.
del Comercio, Industria, Agricultera, Fan y passat.
pérdues es calculen en unes volt mil
Direin, 'mutes, que l'organit- Miseria, Ganaderia, Profesiones, etc"
Han sortit ja els cartells anuncia- pessetes. Hom crea que l'incendi
/aleló d • aquest Circ és perfecta:
dors, els quals han estar profusament intencionat.
existentes en la extensa y rica
— l'oren embrutats amli manga
que Ealmostera hi és inoit reei_
repartits per tot Catalunya.
región
catalana
rétols escrits en castellä, propies
anta; que el públie rtu respondre
Els stands de la Fina Mostrari que. uns
tat de Pere Farpa i Magi Mercader•nn111n
com l'any passat. será installada
tot el que US podi tu delimitar,
Casal de la Fina. han tingut una (1c- Aquest jet ha produit molts comen,
que, en general, sorti emiten de
taris.
la vellIzida; que foren aplaudits CUATRO PRECIOSOS MAPAS Eh manda extraordinaria per part dan— Amb motu afluencia de coespecialment el; ntitneros de (m- COLORES DE LAS PROVINCIAS DE Portaos cases comercials de la co- marcano ha actuar uns guants 'dies el
marca i de • Barcelona, fine al num
valls, i anda ells la familia itaeire
"Puerto Rico - . Es la primera
I RCELON , GERONA, LÉRIDA I TARRADO I de restar ben noca llora per ocupar.
liana Casi i el senyor Alfred Peregada que al nostre poble s'hi vemua
El disealue, dia ro, a les vuit dt
circ. s— C.
Ioletti, i que lambe rartplaure de
la tarda, tindra lloc la inauguraco
delni els trapezistes 31axims.
oficial de la Fira. a la gual assistiran,
Previo de un ejemplar,
Ara be: Una cosa és el Pare
entre altres personalitats. l'honorable
fuertemente encuadernad* t
Zoològic Hagenbeek i una altrzt
President de la Generalitat de CataUna visita interessant
hinca.
el Gire del mateix non). 1 el Gire
VEINTICINCO PESETAS
Verges, 12.—El Cor Infantil (le
Ilagenbeck ti nosaltres, persoEl diumenge. dia 20, al timad, <e
anea. ea partes el. tela toma)
celebrara el Concurs de Flore i de Vallgorguina. compost de seixanta
nzilnient, no ha arribar a ellIUFruits Primerencs i a la tarda el reine d'iniant i dirigit pel nostre comsiasmar-nos. Aquest itivern (farConcurs de Ball de les Gitanes dot patrici mossén Narcie S.aguer. visitará
ree /1( . 111 Vi. St, els bzireelonins a
la riostra vila el vinent dilluns, din 14,
Valles.
l'Olyinnia, a cine pessetes butaEl clithme: dia al mati. tindra d'acord amb el seguent programa:
ca, programes /non tuus inferesIloc al passeig del Remei, la l'ira A tres quarts de deu del Mati, arsala S, SI n la molls coneeples, que In at es
Ríen Rean As, S.
Coneurs de Bestiar i es concediran ribada del Cor Infantil i dels seus
Enrique Graradoa es y U- 811E:11017a
el que anit ens oferi el Cine Haillnertants premio en metällic de la acompanyants. A les deu, visita a
genheck.
Gentralitat de Catalunva. ile l'Abrir- l'Esgtesia narrogMal i abres !loes
-WOMN1
#1~7Miffing~~1,.
._.7
...-de la vila.
•
Per() Ireni dit ja, en (m'ominar. n,111 el que n-muentem, bien avial tament i del Sindicat Agrirola•i Caixa
A les once, visita oficial a lee 3,1.
. Imme no es roSa
parlar-ne en t'Ora agursta especia dat la que Rural, d'aquesta vila.
toritata.
Davant
la
Casa
Consistoro:.
El Comite (le la Fira ha organitzat
111111 nota fPla a lmniuil 1P ¡anear s'imposara a la 110sIra ciatial.
p er agitelle (Ees un riodrit . prografna r,m •ohsenni a les autoritäre i el p.yble.
—
Els guiare enntendents, pel (le
el Cor Infantil executant una ver:u:festes populars, com sardanes, traun igual inPl • PiNeu Ols
q ues. foes ileon:ene, gegants.i•nans: Irle seleeció de canean, populars i pa-

GUISSONA

GUiA

GENERAL

CATALUÑA

CALDES

MONTBUI

OF. 2300
400,000

A

A

N

VERGES

11 11

u i

FRONTO NOVETATE

'

dogis; no saben) qufi ponderar concerts ptiltPcs per l'Orfeó Crlderi
Inés, si la impetuositat del peill i el Cor del Centre Democritir, casZierraga o la eatt0eaSi6 . i sean' toll
Zärraga I Abasolo (vermells)
focs arrificials. 'etc.. etc. ' '
retat • de Gleiquitn • de (fallarla.
Ultra aixn, les snrietats Casino
contra
i el Centre Dem oirätic.celeOallarta III I Chiquito Callarte Abasolo el gerrnet pelirdels Ga- Caldene
narte, que - acompanyaren ols braran halls de societats b concerts
(Mates) 4 i
fenrunens, es ennlagiare», i fins caree, de lee ornueetree Orqueetrina
Aquest Amolare ha esta t de Pll algIII1S Inotnenla els slipera- Mages t ic 1 La Nova• de• Barcelona
re en e etivament.
ilion de 'milpa etiñä el millor
Tot fa preveure, dones. pee agrien,
pist a( a la cansa
Nei eta la.
rf'1 1 . :1 Frantó, tioinplelanient ple:
una gran afluencia de ferastere
El jor de pala rada dia rompla MOUPs o vari .g is i mol( d'entuemir
hu oro y a la coneiderahle demanami) mes nonibre d'aficiOna te,
s ins me.
da d'allotjaments que tenen ja les
si es poguessin prodigar partits
0110111
fondee i balnearis.—C.

triätiques.
Tenim les minore irnpreesone

Cor Infantil, sempre just
rrtesur/t
en totes les obres ‚inc interpreta, a
les g uate 534, impregnar aquell entusiasme- i io.ventut proois dele 5tW
an e a. N. éS estrany, dones, que sitatei captar ele
- mereseute etog•s
tOta • Ii SMureat:a admiració del
lilic que Iba escobar.
Esnerem que tot el nostre pelele
y oldrä acudir a aqueeta veritable atas

nifeetatió artiet i ca pretniant, aixi, amb
la seva p resencia i und, els set/5 apta.>
diments la labor dels perita executants.

Diente% a,

111/BLIDE1A1!

i3 ele inst
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BARCELONA
Pels Centres Ofieials
RENERALITAT
Presidencia. — Ahir, entre alees, 'visitaren el senyor Corn-

els senyors Crose, ceneal
deis Estats Cuita; Vicente ', Cieno; Eduard Miela, niagietrat del
¡Tribunal Catale de Cassació;
Ren6 Wirth; Pere Gual, secretanl rofnenit del Trebtill NecioltCl. i Ola diputate Tantee
panys

rTrabal, Mestres, Battestini j ilubtó

Tudutt.

Contenerla de (»aventad& —
Ahir al migdia el senyor Seives
n. ,a manifestar als periodistes que
a lee vuit del matt Savia 80110

en autecer cap a Saragosea la
dattere enedició de bote, fills
}dala Vagtrietee d'aquellä capital.
'els qUels estaVen destinan a
Com !sigui que el'Oovern
'de la Generalitat no Savia dual
la tse« autorIttacid petaltie
entes." els pitee han preferit
que beineesin a Serstgolea. Ale(
s • he. fea
L'etpedieia ha tnArtät enstndiada per dos carnions: en un bi
va un destricament de guerrliee
cavila i en l'altre guàrdies d'assalt.
Els •tpediehattirls encera no
tavien arribät a Lleida a la una
de la tarda d'abir. li havia rota
dre donada d'avisar l'arribada de
l'expedició ä aquell capitel.
Eta nota seran eutstödinte per
Ill fiareis fine Cl Ifinits de la regid
autbnonsa.
* Al vespre, digue ale periodistes que la guerdia civil de
Cardona Savia practicat un es Corcoll en un castell mbandonat,
el (mal es cOnegut amb el norn
de Santa Bärbera, 1 s'incaute de
210 cartutxoe de ainNtnita, 32
'deis quals estaven a punt des datar.
Com a isuposats autora de la
colteeacid d'aquests eartunos
foren detinguts Seraff Pérez
Carretero Joan Peu Rodriguez
Leal.
Gonselleria de Treball. — La
Conselleria de Treball ens comua
nica que han estat soluctonats
els següents conflictes:
Ram de la construcció de Sant
Hilera de Sacalm, aseerradore 1
g asa Grover, de Girona.
Aixf maleta s'ha resolt la vaga
'obréis de les Operadons de receptita i lliurament de pesca salada, mitjançant laude que sobre els punts en litigi dicti el
eonse/ler de Treball.
Mitjançant unes noves bases
Treball, que ahir t'oren elenades a la Conselleria de Treball
denle, dilluns, reprendran la feina els obrers de la Casa Sedó, de
Buba
També fou signat entre el eenyor Pau Ieern, propietari de la
Fabrica de Gas de Valle, i els
obrera del Sindical de Llum i
Força, un contracta de treball
que començarà a regir el die 1
'de juey. Armesl contrecte conté
aveintatges positius per ale
ebrers, 1. evita un posible emitirte, que es preveía de feia
MMPS•
guata per ablanda d' au to mò bils. — Es recorda que el dia 15
del present mes de maig aenbarä
el pertode voluntari per al pagament de les quotes per [Menea
d'automòbils de la zona de la capital.
Oficines recaptadmes: Aribau,
número 230.

Adminislericid MtlftiCiflAl. .ae
Edictes, eubhdeftts 1 coneurge4

d'Ajuntätnentä de Catälullya.
Adinthletrftelat de iftletteiti.
El ititlieti Offeill de la Ge- Sentencies i edictes.
Anex ûflic,
Disposicions del
neralitat. — En el sen número
d'ellir publica el següent su- GOVsStrt de la Iteptibilrn.
mate:
Governació. — Ordre dispoCOMISSARIA GENERAL
sant que, per les reune que s'esD'ODRE PUBLIC
menten, la Comunitat de Benedictins del Santuari del Mirado.
Ele agente afectes a la Brigade Rinda ha de desallotjar,
el termini de cinc dies, "La Hos- da Social detingueren ahir, pele
pedería", d'aquell lerme muni- eoltants de les centree deis
teentvlee de eatne, Antont Eécipal.
Finances. Deerel atorgant guerra 1 Mayoral, en peder del
Una pensi) a la senyora Jesusa qual foren teobades 8873 pesComes i Cernida vidua del eenyor melée que Savia eecaptet entre
Jaunie Brunel i BorgUtiyä, se- els trainviaires per tal de social. cretari que fou de la Cutnisearia rei. els empleats dels traniviet
anab motiu dé la dardelegada a Giróna.
Decret atorgant a la senyora vera vaga. Tumbé foil detingut,
Teresa Gil i Bencelt. vidua del per agcnIs sie la ninteixa Belgasenyor Josep telqUel i Casals. da. Mareelil Falset 1 Malliquer,
forner que fou de la Casa de Mi- él qua' ed D'abasia prop de • la
sericürdia de ',leida, una pensiú Cunera dele trainVles de LesSepa. Li t'oren trobades el pesee1 una indemnització.
Econornia j Agricull uta. — De- les, les qual lambe Savia recap(Te t deeignaut el senyer 'rrinitat tat amb el inateix fi que lenteCatastie 1 Cataseis, englnyer cap hi.,".
de la eeecia Agnenetnieat de Bar* Per la milicia ha eefal decelona, perque substitueixi el lingut el frauebe Joan Baptista
senyen firederie Turell i Bulade- rancheiste, acusat dlitiver inres en el Jurel que ha de resol- tentat v • enalre per 2.0 00 pessetes
Ore el concurs per a la provisita una duna de näclonalitat polodel eärree de Cap deis Servels nesa, »ve 1 toril-losa, a lä quid
.1. 1eni g S d'Agricultura.
venia explotant feet temps.
Depattament d'Economia i
El detingut ta 50 anys, i segona
Agricultura. — Negodat Central: informaa de la.policia, té m u
Circular adreçada als cape de les
Menee, a les <Naba litnibe ex--tes
Seccione d'Agricultura de C.ata- plota. El detingut va negar que
lutiya relacionada amb la provi- ei dedlquas ii semblant trefle I
cid de hiel i de terina que els que linguae el propasa de Venfabricents heu de tenir, (record dre aquella dona.
anib el decret del tila 24 d'actu* Ett reeprets han arribet de
bre de 1933.
aladrid ele ttenyurs Cambia RaNegociat d'Agricultura: Circuiiilbert, Pich i Polla Pi i Sulare relatives a vedats de (mea.
nyer, Serra í Moret, Roca, aneó
delegada
d'Ordre
Comisearia
i Gallo.
Públic a Tarragona. — Negociat
De la Comissi6 de trespaasee
Cava:
Anunei.
de
arribaren en el mateix tren els
Intervenció d'Hisenda de Bar- senvors Virgill, Cases,
celona. — Liquidada als Ajun- Nic O
« lan d'Olwer, 011er, con-he i
lainents deutors al Tresor per Rossell.
obligacions de primer ensenyaDe Palma de Mallorca arribh
ment (any 193aj•
ei senyoe March.
Delegaeiú d'hisenda de Bar* Cli AgOtit, ele policia obeercelona. — Altunea
Institut de Segon Ensenya- eä a l'Are de 'l'Hon g que th havien tres subjectes en stetilud
ment de Lleida. — Anunci.
Escola Normal del alegisleri sospitosa, per la qual cosa prePrimari de Tarragona. — Con- cedí a denaralue rallo. Els recurs-oposició per u la provisiú levas subjectes es torea eschaeonsegui agisfar
d'una plaça de mestressa de Sec- pols.
rió a la graduada anexa a la uit taxi , però l'agent engegn alguns treta en l'aire, els
Normal.
Corniesió organitzadora de la sembraren el pätile entre Pis
Cambra Oficial Agrícola de Gi- transedule, pritaluilit la natura/
alarma. Per fi fou deliugut un
r ona. — Convocated ia.
aeceld d'Agricultura de Tarra- dels tres que fertnaven el grup,
gona. — Circular relativa als anornetiat Fraectsc de la Torre,
preus de les farines I del pa, que n olsegut con/ a carterista.
* Denunciat per una Cumhan de regir aquest mes.
Districte Foreetal de Tiara- panyitt d • Aeseguranees fou degona-Caatelló. — Servei Abel- tingut , i ingreesä als calabossoe
cola de les comarques de Tarra- del Palau de Justicia, Lluis ¿siSerrano, el qual es deleavit
gona : llelaciú de llicencies de Pata Serrano,
ä tos' assegurances, cobrava la
pesca atorgades.
Delegada d'Obres Paliques comissiö, resultant deepres que
de Lleidss. — Relució dels eda- eren falsee les aesegurances que
des amh motor inecenic inscritas portara a la Direcció.
durant el mes d'abril d'enguany.
* Prop de les cotxeres dele
Relució dels velheles de mol« trainVies del cerrar de \alentar)
meeitnic traspassats duraut el t'oren detinguts Janiquini
va Vida!, Joaquiln lionesa i Josep
uses d'abril d'enguany.
Delegació d'Obres Públiques Gallego, els quals estas - en regispde Tarragona. — Carreteree: tala per als traniviaires acoAnuncia als efectes de reclama- iniadats.
da) del return de les fiances
En poder deis delingule els taconstituides pels contractistee de ren ocupades unes 'listes de enles obres realilzades en diversos lilzaciú i 159 pessetes, producte
quilümellics de la carretera d'Al- del recaptat.
colea del Pinar a Tarragona.
* En l'exprés d'ahir a la nit
Delegació dels Serveis Hidren- sorlf cap a Madrid el senyur
las del Pireneu Orienlal.—N e ta- March.
ext real e.
011111 n••n••n••••—

Servei Meteorològic
de Catalunya
arrimo) «Mame aymosranece

AlltAlSONI A Leal 1 stanNul odlt, 1:15k
1l OIL mare Di 1934
A la faeltat «Mental do la Ponlaäull iSeetes. i al eted de lat
Ilellanelle te empalaras at temas
es revele& mona nesuiesitat
Atole da elanette tetagasA la reate da reard•nt d'Aureola
patelate el raen% de bon tambo,
ama COI alles i tensparatue•e anee.
UTA/ 011. TAIIIPIS
OATALUNYA. a 1111 vare
El sal @ata conelotamont Lora I
ola yente ate Malos, a. dINICe16
OOOOO entuman del atetar
acedan
O OOOO 24 hopos te» eoOletee nauta 1 toneeltás Al Pahato I a la Alblnorol.
Tämporalueot rMnImot travuit 2
alees ä l'Ettatentó 5 9 • %Cela.

(Lee Ob OOOO ielona a ei temas a
g ariatiosa, a lea set. ven a e cap
ellletä et /a drandt11 344113.1

del boxädor Paull rzcudun.
al Miel aeoinpanyatai Cl sau Inaneger Seityor Oyaraebal, el senyur Gasa, organitzador del matx
Sita

sie deank, i els consellers senyors
fdaesip i Ventera.
l'arribe I'lian vi g ilia 60 alunitte g de l'Institut de Segaste Ensenyança de Terrassa, acompanyal g t'el director, senyor SantItornä, i deis prótessörs.
El doelor Jaulita delira-Huidor
lambe ton complimenlat pel se-

i Veus, el qual tenia rellogat al seu
domicili del passatge Massinee a Ata'
ni Gírela Molla, autor , dt l'atracament Comes en un desafié del carrer
de la Lleona, Li fou Ocupada una
tnäquina dkstriure que' fbü robada
d'aquel l despene Fou detingut, amb
l'objecte d'escatir si estava complicas en el dit atracament.
* El Jutjat de guardia, que es
conetitut ahlr a le niatitt5slst al lloc on
va ocórrer el tiroteig ocorregut a les
cotxeres dels tramvies del carrer de
ri ere IV, del qual (lo/laven/ una darmera hora en redició d'ahir i a conseqüència del qual va resultar nsort
Un jove, ha passat lea diligencies instruides a l'autoritat militar, per considerar el fet com una agressió a la
'orca armada. L'individu que foil detingut moments després d'haver ocorregut el ist ton posas en llibertat,
can es va posar en clar que s'ensopegis paSsar per casualitat per aquell
!loe i a mis que viu per aquells voltants.
4. Ablr estigui novament al Palau de Justicia el senyot Jaume Gubern, president del Tribunal de Casi/echa. Semilla que les dependacies
del dit Tribunal s'instaHaran 51 local
on Si hä installades actualment les
habitacions del president de l'Audiència.
As (lene corn a segur que el dia
del corrent prendean possess16 dels
seas carrecs el president i el mägistrat d'aquest Tribunal.

al. Eecurier, l el preeident, meHM Calada, saludaren el senyor alcalde, el qual els agrtit
la viSita, i després els visitants
les principals depeudúncies de la Casa de lu
Ciut a t.

van reeterrer

Ele eupervirents de l'Exposic10
del SIL — L'alcalde accidental,
doctor J'anille hei's'a -llunter
rebut la visita dele !timbres su-

pervivents de la Junta orguitztidora de l'Expoeiciú Universal de
Barcelona de 1888, ce 4t3 aniversari de la qual fa ei Ola 20 del
correal.
FOrillaWCI1 part de la irniteixa
Junta els senyors Bassegoda, vi-

ce-president; Pirozzini, Cas any,
Jurbe, Puigpiquer, Bnech, Cablrol, Caveller 1 Bart, vice-secretari.
Ei visitants Inuraren al ceoyen alcalde un docuitient pel
goal l'inviten a Cacle, que se
i . elebrarn al peu del monument
a l'alcalde Rius i Taulet, i han
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AUDIENCIA TERRITORI CL
Sala primera. — Divorti: Delóre
Sanchís 'raro contra Guillen/ tertraed i ministeri fiseal. Testimoni:
Josep Mas i Font contra Banys de
Castelldeiels, S. A. Menor qUantiä:

niria de la Joventut ce sollicita al vireplesident de la matra fintitat t chite advoces ettiyor inda tornat d'obrir un
consultori juridic gratuit per als aliliats
del Partit, el qual s'itrUgurarä el proper dijoue al nostre matee.
Cäda dijout, de vuit a nou del sreapre, l'esmentat advocat atendrá totes es
consultes que se serveixin ter- E.

alltra les 'Diades Josee• Mofagues",
Josep Artigues i Corornines contra
que vara anunciar se celebrarien dintre
joaquirn Sureda.
breus
dies a Tarragona i a Olesa de
Sala segOna. atajk quantia:
Panc d'Aspanya consta Lluis Tor- iloeuserrat, es reben novia d'abres indrets de Catalunya en el mateix sentit,
rent S.
i la darrera rebuda is de la cimas de
Grenellers. Aixi que tinguem mis daAUDIENCIA PROVINCIAL
des les donarem a coneixer.
Secció primera. — Dos orals per
estofa contra Manuel Garcia i Fnric
No pot mancar el donatiu de cap
Vidal. Dos orals mis per flirt contra isIS amant d les Ilibertats de la Patria
Francesc Sedan i un altre. i
en la subscripció pro-motivaient al ge.
Fort. Un oral mis per estafa contra siedet Me) Moragues.
Enric Vidal.
S'aimeten donatius a la nostra SecreSecciO tin Oral per unen. taria (Corts Catalanes, Oso. a totes les
Ca d'explosius contra Julia Saragossa entitats i delegacions d'A. C. R. i
i un altre.
l'Administracin de Lt PUBLICITAT.
Secció tercera. — Dos orals per leAcció Catalana Republicana
sions contra Ramon Elduque 1 Jóan
de Sant Andreu
oral per Mata
i Ranion Vinyes.
Avui, a les des del mati, isst important
contra Remen Pedras.°1:n divorci: nucli d'afiliats a Acció Catalana de Sant
Rateen Pedrós contra Miqueta Guías Andreu farà una visita collectiva a 'u
täbrica de Vermut Cinzano, lii aän inSecci,", quarta. — Dos drals per
vitats tots els afiliats de l'entitat i simtala cOntra Lluís Ihro i Miguel Su- patitzants.
Masque
divorci:
Ramon
Un
reda.
Seguiraa altres vintes a indti5tries
conträ Antenia Senäles,
corporacions.
41/~19/.11.2/./2/22/221,11oomffli

Acció Catalana de Sarrià i Bonanova

L'Aetivitat Política
ga Catalana" i /a competincia affib
que el tractä, en la prúrtna edició en
donare muna äntrilia reseriya.
Joventut d'Acta& Catalana

nyor Miguel Nadal i Guardiola.
"Le Rev411 Castrals". — Ahir
al Malí Vh‘iitii la Casa de la Cilltal la Balista francesa "Le Itoveil
Gastritis, lis qual exeetite una
eumposicid a la Plaça de la República. llespres el seu director,

ASSENTALAMENT
PER A DEMA

Republicana

Noticiari

En la darrers reuniO general celebrada per aqUeSta entitat queda conttitugla
segilent Junta Directiva:
PtesIdent, Joan Btosa i Saliente: vice-president, Josep Males i Castell; vice-presidens segon, Frederic Barceló 1
Aguilär; sécretari, Ferian Vilaplana i
Surja; vice-secreteri, Joan Beltran i
Ribera; córnptador, Josep Planella t
Canadell; tresorer. Jesep Coll i Pinos;
vacals: Josep Roure i Feliu. Frantese
Anguera i Constanti, Josep Mária Estrada i alembui i Josep REsdriguez i
Huguet.

LA REPRESE.VrACIO
La Juma Directiva de la J. d.1. G.
PIZOPORCIONAL
n., en la seva darrera reunió, prengui,
ta sa y a Lonstlinció, Acci.; entre altres importants acords, ele següents:
Lalatfilaa Åiopsiusiicalsu lki propuynat
Aprovar les directrius a donar per
cansatnentent ¡chino el sulruji per a
eieccio (lela re/ocio/fuma supiera a a forganització i funcionament de la ESQUSRRA RADICAL SOCIA¡es pe/ Sisienia proporcionuitsia. Apea biblioteca.
LISTA DE CATALUNYA
Proposar al Consell Executiu d'enser,r,teri, eidranient prociaindi a la Vtl•
Han arribas de Madrid els delega%
‘ iarac i a oe Brincipis del t'arta, no es regar-se de l'edició del llibre de la Prit'e ja sanaelo nuuurtta- nieta Assemblea General ordinaria del que les agrupacions de l'Esquerra Ra011..:1111t:
,55 actual ales sid sa con- Partit, complimentant-se aixi 'acord d'a- dical-Socialista de Catalunya enviaren
.'1Ci 16 nuera' 1 u:mochil:ea deis seus g./esta de pubivar integres es parla- al Congrés celebrät els dies 3 al 6 del
adiirreuls, pasada red:ruadinced de luu- mento que pronunciaren els seityora Du- corrent mes. D'acord amb el vot de conflamea que l'E. R. S. de C. coneedi als
;idea en des resonicions deis orpums- ran-Reynals i Martí Esteve,
Collaborar, amb la Joventut d'Acció seus delegats, aquests <4. finiren en l'Asmes del Par tit, en les nitervencions
semblea nacional la politica a se g uir per
Barlament Laiala i u tes Larporaciona Catalana Republicana del districte
pubtiques de Lalainnya, pei re/sus deis en la celebraciú d'una vetllada de teatre les organitzacieht del partit a Catalunya.
dipulats d'A.
a tes Lorts L uno/. catalá,
L'acord, per unanimitat, fou que
Illeal4 a alor9ar voll a la zwent
En una nota apareguda fa pocs dies l'E. R.-S. de C. estará sempre propicia
Id electoral espanyala, en la particiNota prolittaltsana a la canipan3a pro- s'incorregué involuntriament en Uns pe- a una federació o fusió d'esquerra, per
rqvcientacij proporciona¡ dile, junta- tits errors, per la qual cosa tornen a la qual cosa extremará el neu contacte
amb aquelles que igualment considerin
nient cono altres parlar oataians, es Tea- donar-la degudament rectificada.
que en aquesta uniiicació d'esquerra esLisos iany parral I, ¡oda/Jiu:ni, en la reeEn la darrera Assemblea extraordi- té la situad?) de la República.
tevaeid uot Pronzpi proporclonalisla d./•••••nn-• eigia•n••••n•••••••n••••n•••nn••••n••••nMI•MPIPm/I.MIM/»nn•••••••••ffl••//1nn•••
van( t'llonorable l'rerident de la Geneuoidat en sotni c tre a la anua con sideraEls reunas van acordar un vol,
:id les bases amb lea vals .4. t. . estala
da grecies al senyor Jolep CaJisresada a iOarerar astil Gatern
brer i Gelabert pels treballs que
leclarS,
Lt,111.0. C 0111 .117i4:11 ela
LA CONFERENCIA DE
ha fet a favor de la Fundtsció, i
aq.c.stes bases nicresquere.n la ccuicident
M. RUBIO 1 TUDI.1111 AL
s'acorde nomenar-lo euei d'hosenyor Lompanys, e! qual
a ».-: ,ací
CENTRE CATALANISTA
nor i fer extensiva aqueeta disha extri.s.sut repetidanien g ei y tan de
D'ESQUERRA

Cursos i Conferäncies

Unció al senyor Martí Estere.
demanda cola cada tima*, la Coope- ..5 al l'a-l.oneui Latula e,aza
La conferencia que aquesta nit pasA continuada ea van elegit per
rada de l'Ajuntarneld, fent - li /tez electoral amt, regias proporcional.
LiAcreniblea del diumenge passur rei- cada havia de donar al Centre Cata- achimaciú els senyere que han
ubserviir que enguany la testa lerii el criteri proporcionalista d'A. C. lanista d'Esquerra el diputas a les
de
formar part de les Juntes dise celebratia el sha ID, per lisser It o ten, en primer terinc, a tra; ct .so la Corts de la República senyor Mariä
rectiva i consultiva, que han
fusta el dia 20.
.;leviO r ia del Cansen Execiaiu s del bri- Rubia. i Tuduri. sobre ''El conflicte
del causeller dc Finan- de la Ilei de contractes de cometa", quedat integrades en la següent
La catalanitzacid dele neme 1:vid parlument
Gene,,ritat :cavo, Martí La- ha quedas ajornada per a ara:, diu- ferma:
do
la
dele careare. — Al IttitIleti t
Junta directiva; President, „teteen, al qual la proposicions del Centre meng,e. a les del/ de la nit, degut a
cial de la tlenerald ar de Cata- CalalaniSta 12,: fitblicd de Badalona i del que el senyor president de la Gene- sela Cabrer Gelabert; vIce-precorrent,
lunya del lila 9 del
Centre Latalanista !Upaban) Jet Mas- ralitat, absent ahir, ha volgut assis- sident primer, Josep Vilaseca
publi e e 1 estsct e obrita informa- non donaren l'oportunitat rrenietre sic- tir-hi.
aice-preeident segon, Jainue
pública
per
a
catalanitzar
els
5
rs precisions idue confirmen que la Llei
Cid
Martin Bumutil; secretara Rafel
distutira en la pròxima etapa Irgisnems dele carrers i !leer &fiTesis I Marra; vice-secretari,
PER A DEMA
nitivaindu la nomenclatura ac- , iniza del Parlament Catald. En efecte
Academia de Jurisprudencia i Le- Joan Altas i Roig; tresorer, 'MeleS HOStres ', del-Cu ja, la Co,,-JS▪
tual, pel terniini de deu dies.
gislació de Catalunya. — .1 les 19, a rla Ale/nativa cumplidor, EranSij Ju,nidi cij Assessora elicarregada de
n,itnetn • Inh q, pidra exami- la reclaccid del corresponent projecle, 16 la sala d'asiles del Collegi de Nota- cese }'abra 1 Bonastre; vocals:
nar-mi al Negociat dc eontribu- nioft ovinicats els sens treballs, tato que ria de Catalunya (Notarial, 41, l'ad- Agusti Comes, Delfi Dalmata
etons d i EixampItt, durant ele mal( acial aquen projecte podre) éste. vocat senyor Vicenç de aloragues
Eduard Arnata Pene alateu, CarRodtjs donara una conferancia sobre
dies indicals.
Piltras al G C72".
ies Cabut, Josep Pla i Marislany
tema:
"Associació
el
de
compres
Les inständes de imitan/notó
Els ceniimeuts de l'Assembka, pcl que
minores al camp de Tarragona". i Antoni 'Tomen Jereninia.
en
aquesta
qiiestia,
es
concretaren
han de preeentar-se ni Registre fa a
Junta censultive: Metal Eeteee
Aquesta conferència forma part del
General de Secretaria d'a q u e s t Tapar-tal que scpurix de les Conclusions cicle organitzat sobre les -Varietata i Guau, Grans Magenems -El
n'al'
3:
OPr
Ajuntament.
Siglo", 8. A.; Blanco Be"L'Assembira t.-Istota amb satisfacen' comarcals de t dret civil catala".
Institut Medieo - Farrnaceutie. — A nyeres, S. A.; Joan Fähregues,
les reiterader paraulcs de l'Honorable
AJUNTAMENT
les 22, sessió cientifica ordinaria al J. Coma i Cros, Salvador amdreu,
president n'e la Gencralitat sobre la
Contestes de represento:id proporciono', i denote:. seu estatge social (Casal del Metge). Vilardell, S. A.; Electrn Lux, S. A.
Visites a l'alcalde. — Ahir al
El doctor Joan Santinyä i Bragulat Establiment i VidrIerlee LAfrin,
~ti
toles
les
altres,
com
la
(pie aquista, arte
migdia l'alcalde va rebre la vide Liiivisii4 Territorial sie Catoliinya, descabdellarà el tema "l'n cas
S. A.; alanuel Recort 5 laliö, SiPass,
JaManuel
Grau
j
rarnunt,
conearälisi
de les cordes vocals (paraCom sigui que han estat
enniplementarits de FEstalut interior,
t..;
Pi i Cia. S. en.
Sebastia
Reme
i
pele
eint
Padilla,
lisi
dels
dilatadors)
en
una
malalta
• Alemanv,
„:.
,
els
Estatuts
feccionals
enriara eS aprovades, ho nasas en el
A- rta
'M asera a Ea..
es
. . s•
Eliee
Alpiste
de
Seita
tuberculosa
sra.:lada
per
la
Sanolerret
-nova
Arnet116
la
de
regir-se
ndia
període
de
sessions
del
Parlament."
•
quals haurà
Magat zenit Bustttil, Grite i EsPer l'actual cnalIctri d'esquerres cata- crysinc".
entitat Unió de Capadora de Cacodo, 5. E.
a
ararles,
sohretot,
a
Atetó
per
lanes
enneixetalunya, ei Comitè organitzador
a
Per la l que orean
a, que ha mantinput ninb patria- FUNDACIO
Catalan
convoest tole ele rapadora amb inent de Irle eis SOUS sneis,
MERCANTIL
endavant als dits cantees els sera do- tico persirti-ncia eh' SCII S Priflelpis
residencia a Catalunya a l'as- y orteal (traciene els fa avinent CAUSES VISTES AHIR nat el nom de fiscals-procuradors.
DE PREVISIO
i deinotratirs, s'linplonfara la rerolo
toemblea general que tindré lloc que al fecal social ha quedat exCatalunya.
Ahir me enspengueren, per diversos
* La Junta de Govern, que va prcsentael,i rap n relanal
Al lora) de lei Ciiinbrit Meranavul, diumenge, a les once p ru, al el projeele de nans Esta- motius, les causes que estaven assei- reunir-se
ahir, va ter un nou repartiAstil, a les cine de la tarda,
e Fiel turil til, i Sota la presidencia del seProle
rol
abete«
~elig
del mala al número 1 del carrer tuts i Reglament, que seran sol- nvalades a les quatre sales de l'Au- ment de Jutjats
~
a les relatoriea de
titistrit Roe al Casal del Melga fa
ti y or Josep Cabree i Gelebert,
de Valladolid (cantonada Galt- nieeos a raprovacia (le la junta diencia.
represa de l'obra del docter Arde
CATALA- 4 celebra la rennid eteneleil
lau), eraqueste nistet, a l'objecte general extrantalinitria que tinLa que shavia de veure a la aterió
D'ara endavant 3 la relatoria de 1 JOVENTUT
calle/hurtó de la Fundara) Ber- i haneutós, que lasst d'èxit asenu
de procedir a l'aprovació defini- dra lloc el dismable din 2 de juny Tercera, davant el tribunal de jurats, Rey atole es tramitarais els sumaris
oatilil de Pl'AVis j (i. amb assistn_ el din ele la seva eslrena, "La
tiva dele dile Estatuts i tinmenar proper. L'admissió d'esmenes a per rassassinat frustrat de l'enginyer dris jutjats números vuir, onze, dot- NIST A REPUBLICANA
...ata es plena - . interpretada
out
st!' la g ran matarla dels aseap
de
la
foncria
Gitana,
contra
Josep
I
l'esmentat
projecte
es
cloure
E
de
comhammn
ele elements que
re i els d'Arenys. A la d'Usera,
CORTS, 58g, PRAL.
sociats. Despee, di/a y er-en do- mateixos metges i familiars que
vuit Mes abans de la data en que Sänchez, fon suspesa per manca de deis jutjats números tres i cinc: Graprendre la Junta directiva.
jurats.
nat cumple dele 'Ireballe i ges- reslrenaren. Abans, pel maleix
nollers, Mantesa i Mataré, per les
la Junta general tindrk Roe.
Amb motiu de la clausura del
sales
tres
i
(tusare.
A
lions fets fina al dia, 1 (nevar- quadre eßChlitu i sota la (brecha
la
de
Ferratges,
LA Serela de Belles Arte 'de
Curset d'oratbria, domi, dilluns, el
se neot les adhesions rebudes. del doctos' Mer i GUell, interpreels
deis
jutjats números quatre, nou.
Propietaria
de
de
L'Assoriarid
l'Ateneu Bareelonee es reuthrtt
TRIBUNAL D'URGENCIA
dotze i Vilanova, per les Sales pries Vall ;qu'ovar lee elles regia- taran la eornadm en da s acte?.
la
barriada
de
Santa
Eulttlia
de
Duran-Reinals
el dinterts vinent, a lee set de la
Sr. E.
mera i segona. A la de Serrano, el;
trades per la Secreferia fins al de Pompeu Crea" -Flors i vioS'hi veieren dues causes. La una, deis jutjats números tretze, creme,
tarda, per tal de procedir a Vilapiscina celebrare Junta geconseller-re g idor d'Urbanització i
moment m'Asen', 1 s'acorde que les".
l'elecció reglamenterla dels se- neral ordinària avui, diumenge. contra Eadald Valt, actrat de resis- g et i Vilafranra, per les Sales primera
Per a inviteriefie, st Caeal del
Eixampla, parlad a la Joventut
tindren la cateenrle de gneis
nyors que han d'exercir eerrec a dos quarls d'onze del mata al tencia. LI fou imposada la pena de i segona. A la de Lezcano, els deis
rundadors tole els que ingreesin Meige.
d'A. C. R.
durtint l'exeretel de 1934 al 1935. seu domicili social (Passeig del sze pessetes de multa. L'abre contra jutiats númeras deu i setze, i Sant
Larret, per tinença illicita d'ar- Feliu, Vic i Igualada. per les Sales
durant ele mesos de maig i juny
Amb igual objecte es reuniré la Mariscal Jo(fre), davant les col- Jesús
L'acte, que ser* pdblic, comen.
ma de loe. Fou absolt.
del present any.
o:ir:vera i quarta. A la d'Orne!, ele
BEVEU AIGUA IMPERIAL
Secció de Comerç el mateix dia, zeres dele tramvies d'Horta.
çatà puntualment a lea vuit del
dels jutjats números sis i setze, i Saa dos quena de vuit del vespre.
vespre.

La Vida Corporativa

NAFTALINA

Tribunals i Jutjats

NOTICIES

VARIA

"Vendre" (Aestaciació d'Antics
'Alumnas de l'Institut Tecnològic
del Venedor) ha elegit la seguent
Junta Directiva: President, Carlee Medina i Cohen; vice-president, Jaume Sainad i Bordes;
secretara Josep Soler i Torres;
vice-aeeretari, R. Camps i Jua:
conteadler, Pera Costa i Nolla;
tresoter, DIdec Creixell 1 Bobinarla; vdealin Pare Joneir 1 Ola-

111111111311311113311111131~111111
No podem publicar Les notes
pregades que no vinguin es.

«Res en catali 1 amb un
timbre° signatura coneguda

badell i Terrassa, per les Secciona
tercera i quarta.

S'ha donat compte al Jutjat de
dimatis vinent és esperat a
l'Audiencia el sOteeecretari del Mi- guardia que un tren, en arribar al
niateri de Justicia, el qual ve a re- terme de Sant Adriä, hacia atrepellat
soldre el plet dele jurats i Procu r a- un heme, el qua l no fou identificat.
dore municipals. Pels passadissos de
.4 Ha estat det:nunciat pel fiscal
l'Audiencia es deia que agites( afee
seria arranjat, tot i que semblava el srn»anari lerrouxista de nartalena
"RepithlIce".
per injhries i calútunies
molt embolicat, en el sentit que,
d'aquella ciutat.
sent les funciona deis Escala i dett a l'Ajuntantent
procuradors gaireb Igisais i tot Es,
* La policia ha posat a disposici6
al capdavall, una gliesti6 de nom, d'ad del Jutjat de guàrdia Eugeni Adell
El

VESTITS

4441bletePtele

La Conferencia del senyor Regasen
Sabadell

DE TOTE8 MARQUES
DE

Tal com eslava anuncias, abans-d'ahir
al vespre i devane d'un ptiblic nombrosissim, tinqué lloc a Festatge social
d'Aedi', Catalana Republicana de Saba-

dell l'anunciada conferencia del senyor
Eduard Regase,.
Donat l'interis del tenia descabdellat
pol senyor Regato' — "El mal que fan
a Catalunya els politica agraria de Lli-
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L'esdeveniment d'avui a l'Estad i

70 boxadors en 35 encontres enquadren
una reunió el "clou" de la qual és el matx

cuIinà Uzcudun-Max Schmeling
Nlés de cent periorkstes i nombrosos aficionats, han
vinüut expressament a Barcelona per a m'Asar
a aquest maüne esdeveniment esportiu
(Ve de lo p-inicra página)

La gènesi del combat
:a ‘isita gairebe caenal del senyo:
Strauss a Barcelona, i una entrevista
ç.e aquest va tenir amb el promotoi
català senyor Gasa. donaren peu. con
• sahut, a la conclusi.) del rnatx entri
paulino i Schmeling i a la magna reunió que asna l'enmarcará . Strauss. a'
aaI Schmeling. en tant que boxador
havia confiar els seus interessos a Euro:sa, pensa que un combat entre e
sei patrocinas i Paulino, a celebrar
Berlin. rodia constituir per al públi,
berlines un espectacle de primer ordr.
vista la gran admiració que hom sew
a Alemanya per Schmeling. i donada 12
circumstáncia inc l'ex-campió del mór
¿es pesos forte fa sis anys que no ha
Issxat al sen país, El senyor Gasa. MY
• establerta ami., Paulino una entesr
en virtut de la qual el! té la prioritat
per a l'organitzack, tot encontre cm(
purni ésser celebrat a Europa a base
de Paulino. desnrès <l'escoltar el senyor
Strauss, no va tenir grans trehalls net
a crevincer-lr, une on ha c ia d'é sser die
,at un semblant combar era a Bar--pu
cel-na. Hom sao la resto: l'acord
Straus s - Gasa. nunt de curtida ¿'uno
serie de neg ociacions laborioses. va condur per fi a la signatura del, con.
traeres corresponents i a la definitiva elaboració del p rog rama erre asir
el , r.-ssrtius 1,nreelmins veuran descah.
a l'Estadi.

La personalitat dels dos
boxadors
En aquest punt del nostre article pocera ésser breas, car tant pel qu e respecta a Paulino com pel que fa referencia a Schmeling, els lectors menys
atente a les coses del ring han estat assabentats aquests dies de toses ¡ cadascuna de les caracteristiques de Pauline
i de Schmeling, i de tot alió que har
iet al ring. Remarcarem, tanmateix, aml
referencia a Paulino, els seus 33 anys
edat en la qual molts boxadors han
passat a la reserva. Direm tumbé, ami
referencia a Schnieling, que als 28 anyf
seca carrera no pot considerar-se fi::da, baldament el combar d'avui rerresenti per a ell un moment decisiu.
Volem remarcar encara. amb referencia a Paulino, una característica niolt
curiosa, que és la que malgrat les nombroses desfetes que ha experimentas e:
la seva carrera, ni una sola cegada nc
s'ha volgut teconeixer vençut per un advereari, hagi estar el qui hagi estat. 1 fa
l'efecte que aquesta actitud de Paulino
tan oposada a l'esperit esportin is
actitud absolutament sincera, filla dur
primitivisme que ni els anys ni el contacte social no han .aconseguit d'esborrar. 1 aquesta manera d'ésser caldrá qut
Sini considerada com a lòg ica en ur
herie que pujant al ring per primen.
segada, sense can coneixement, ha aconseguir sempre exercir-h¡ un paper preponderant. fine a l'extrem nue Paulino
avui pot vanar-se que en les 66 reunionf
a :es gula ha uarticipat com a cornba•eat. sempre ha actuat corn part interrant del principal combat que sin
disputava. Vegem ara el que ha dit e:
basc cada segada que ha estat batuf
des del mes de j'inc de l'any 1929, data
• sea primer cortnbat amb Sdameling:
Amb Schmeling va perdre perquè es
va presentar a comhatre amb una fractura al colze dret, que li produi
np renador, probablement a son de Fa:emanv.
AMb Tuffs' Griffits no va perdre, sies que el director de combar, que era
en "gangster" que hacia trames diverso,
policies al cementiri (el combar es fét
a Xicago), li va convenir proclamar
vencedor Grif tire.
Amb Johnny Risko. nerquè aquest
amb consentiment de l'àrbitre. el va deizar cec per mitjà de cg;.,
Amb Primo Carnero, a Barcelona, er
N. a tenir la culpa l'arbitre angles Mos,
Ines-rang, en no deixar-lo henar en co:
a cos. De rn:. s a mis. tothom sa dir
ella ell qui, malgrat tot, havia guanyst.
Tommy Lou g hran. La clecisi6 erré=
de s concertant que ha sentir donar:
“Maigrat el nieu domini de tots els
r, unds. hom sa declarar Loughran
vencedor per punts enmig de la protesta general."
Kiqg Lewinsky. L'àrbitre no el va
deixar boxar.
Mickey Walker. El va dominar durant 'cuit rounds de carrera, pern al
nove Walker el va (cric a la cella per
mitjá d'un cop illegal, i adjudicant-se
Kament el darrer round, hom el va
declarar vencedor.

• Ernie Shaat. El van emmetzinar
donant-li per a beure durara el combar una metzina barrejada amb l'aigua que el va deixar sense iones. No
es recorda de res del que va fer, i
sort va tenir d'un vimit que li va
venir quan era al sestuari, car del
contrari ho hauria passat molt malament.
Primo Carmen, a Roma. El gegant
no va soler mar boxar, i es va dedicar
a tota mena de truca.
Seria dificil d'escarie 'el que hi
de positivament cert en aquestes allegacions. No cris atreviríem a negar
que ale Estats Units Paulino no hagi
eetat jutjat mes d'una segada amb
parcialitat. També pot afirmar-se rodonament que Uzcudun no ha pas
convencut els ianquis. Elle l'haurien
pogut fer campió; però elan acontentar amb fer-lo milionari.
No oblidéssim tampoc que Paulino
no sempre ha perdut, i que en els
set combats que ha disputat a Europa densa que va tornar per darrera
segada d'Amèrica sols ha estar batut
un cop. pel campió del n'in dels pesos forte, Primo Carnero, i figuren
en la llista de les seves "victimes"
boxadors de tants mereixements com
Pierre Charles j Mac Corkindale.

Perspectives del combat
d'avui
Paulino pot dir-se que s'ha entrenar en secret a Sant Sebastià, on observadora de Schmeling no han pogut
anar a veure'l per copsar quina era
la seva forma i quintes armes posaría
en joc en el combat d'avui. Res no
saben dones, que no sigui per retereneies, sempre interessades, de la
condició actual de Paulino. Reportarem, no obstant, a títol d'informaciä,
que la consigna és dir que Paulino
está avui millor que mai.
Ni Paulino ni Schmeling semblen
haver tingut en compre en llar preparació les caracteristiques de l'adversari. Abrí, dones, el basc aportará
al combar les sesea proverbials empenta i resistencia, i l'alemany, la seva
acunada ciencia de la boxa. Dels dos
boxadors el que mes sorprès pot quedar en copsar el joc contrari es
Schmeling, cae Paulino no és pas
d'aquells que es trenquen el cap dalt
del ring. De totes maneres cal tenir
present que l'alemany té motius per
a conèixer a forte el joc del sen adversari; car l'ha sist bo yar repetides
vegades, particularment en el matx
que ieu darrerarnent a Roma davant
Carnera.
El combar, doncs, enfrontara dues
tècniques diferents, i el seu desenllaç
tris ha de dir quina será' la cridada
a imposar-se. Quant a la táctica que
posaran en joc els dos cornbatents, no
costa pas gaire d'imaginar per tot
aquell qui conegui llurs característiques. Paulino tractará de boxar en
cos a cos, mentre que Schmeling, per
mitjá del seu puny esquerre, intentará mantenir-lo a distancia. Donada
la seva facilitas a manejar els punys,
Schmeling colpirà abundanttnent l'aulino; els seus cops a voltea plauran
coro a pedregada seca damunt el baec.
Uzcudun etzibarà els seus llargs
"swings", adés imprecisos adés periliosos, i en el cos a cos tractarà de
colpir els flanes de Schmeling amb
la inaxima eficacia. La resistencia i
el fons de l'alemany semblen cridats
a dir la paraula decisiva en aquesta
Iluita: si encaixa 2111b facilitar els cops
d'Uzcudun, si la fatiga no el disminueix, pot esperar un resultat favorable que adhuc es podria traduir en
una victoria decisiva. Perqué no cal
oblidar que Paulino, que no Ira estar
posat ni una sola segada lora de
combar, que no ha anat mal a terra,
quan mes a la vora ha estar de perdre decisivament fou quan va boyar
per primera cegada arnb Schmeling.
Si l'alernany, per contra. es mostra en condiciA física deficient, si,
com Mac Corkindale, s'esporugueix
davant l'empenta del base, aleshores
el base l'ha d eguanyar amb relativa
facilitar.

Sehmeling avantatja Paulino en que
és millor boxador.
Aquestes dues premiases no creiem
que puguin ésser discutides per ningú.
Dues afirmacions més inqüestionables: El cop de Schmeling és rnés
eficaç que el de Paulino. Paulino is
millor encaixador que Schmeling.
Fixem-nos ara en que cap de les
premiases que acabern de detallar no
ens illustren prou respecte al resultas
que cerquem.
I és que existeix a la base del problema un enigma dificil de desxifrar:
la forma i condició tisica actuals de
Schmeling.
Si sabéssim que les esmentades forma i condici6 física sin astil les utateixes que quan fou declarar batas
per Sharkey o que quan va barre
Mickey Walker diriern: Schmeling
guanyarà Paulino, i podriem estar segurs o gairebé segura que els fets
sindrien a donar-nos la raó.
Si sabéssim, per contra. que la forma i condició física de l'alemany són
les niateixes que ha palesat en eis
seus dos darrers combate (els que
ha disputat a Max Baer i a Steve
llamas) diriern: Schmeling será batut per Paulino, i és el mes probable
que els fets ho confirrnessin.
Perquè tant Max Baer com Steve
Hamas eón tinguts per boxadors tan
ben dotats fisicarnent cona mediocres
eegrimistes. Recordern de passada que
Baer, vencedor de Schmeling per fora
de combar, fou abans batut per punts
per Paulino.
No cal donar de totes maneres una
excessiva importancia a aquestes desfetes de Schmeling, car al ring s'observen a voltes alguns contrasentits.
N'és, per exemple, im de contrasentit (encara que aparent) el que Torilmy Loughran, vencin per k , o. per
Steve llantas, compti en el seu record
ami, una vicuiria per punts damunt
Paulino, i que acabi de resistir deu
rounds a Primo Carnera sense anar
ni una sola segada a terra.
Ara be, si admetern que Schmeling
es trobarà astri en millors condicione
iisique.s que quan va disputar els SelIS
dos darrers combats, haurem de convenir que les seves possibilitats de
victòria augmenten d'una faisó considerable.
I si tenim en compte encara la
Ilarga inactivitat de Schmeling que
precedí als dos esmentats encontres,
podrem considerar com a probable
que el que enunciem mi; amunt es
produeixi.
Establim ara una categoria de v alor', prenent per base els noms d'alguns pesos forte, la darse ¡ mereixements deis quals no ens poden
oferir dubtes.
r. Loughran Lewwinskv.
1, Corkindale Pierre Charles,
3. Schoenrat - Rugirello.
Max Schineling fou considerar un
dia superior, absolutarnent superior,
als sis esmentats pesos forte, Paulino,
provadament superior als quatre darrers, ha estat batut pels dos prirners.
Si és cert que Schmeling ha perdut
terreny, a quin nivell el collocarem
avui?

Nosaltres no creiern que en justicia
!ion/ el pugui situar mes avall que
Loughran i Lewwinsky, i que, per
tant, avui Schmeling vencerä Caendun.

Consideracions sobre els
possibles resultats

Hem considerar ell escriure les ratlles immediatament anteriors
Paulino es trobara avui en lexcellent condició que ha palesat en els
seus darrers matxs, i hent acceptat
igualment que la desfeta que darrerament li infligí Cantera per punts en
quirrze represes no Imitan disminuir
la seva proverbial fortalesa. No eta;
Ira semblat prudent admetre que Paulino hagi operar guanys apreciables
cont indiquen les referincies de Sant
Sebastiä i ens pernietern d'esperar que
almenys en aquest punt concret els
mes entusiastes partidaris seus estaran d'acord amb nosaltres.
Una victnria de Schtneling °Min.
guda per punts i en la qual el facPronòstic
tor "millor ciencia" Iroqués intervingut d'una faisc) decisiva, no afectaría
Aplicant a la resolució del proble- pos, al nostre entendre, la classifima (des c atir "a priori" quin dels cació del base. En canvi, si Schmeling
dos boxadors guanyara) aquelles da- llagues de sucumbir, víctima de l'esdes que ens són positivament cone- comesa del seu antagonista (d'un congudes, hom s'adona ben aviat que trari que ja havia batut abans). el
totes les solucions són possibles.
seu papes experimentaria una sensible
Paulino asvantatja Schmeling en baixa, car serien ja tres les succesqué és mes fort, mes resistent.
s:ves desfetes que hauria experimental, u horn ja sao el que això significa per un hozados pes fort, catePer al grandiós esdevenigoria en la qual hom no acostuma
pas a tenis en compte mis enllá de
ment pugilistic d'avui,
deu bornes en tot el món.
Tant com més convincent sigui la
victòria
que obtingui el vencedor, madiumenge, a l'E STAD I,
jos sera el prestigi que de cop i volta
guanyara. Una decisió abans del lientrades i localitats
mit representarla per a qualsevol dels
Es despatxaran a %lit, de les onze del mal( a les nou de la nit, a les dos bornes que l'obtingués una performance que es cotitzaria molt alta
en el mercat pugilístic internacional.
Taquilles ofieials de l'Olympia.
Taquilles oficials de la Plaça d'Espanya - Parallel.
La resta del programa
Taquilles oficials de Revenda.
No ens resta ja gairebé ni temps
Tiquets per a bosses-berenar ¡ coberls restaurants s'expenen ni espai per a estendre'ns coro caldria
a les taquilles. Indispensable adquirir-loß amb anticipació.
e.t la resta del programa d'aquesta
magna reunió. Consignarem :tomes
EL CONNIAT NO SERA RADIAT
pue molt seria que en els quatre altres combata a deu represes que fi-

tí

•

e

guren al programa i que en els trenta altres a quatre rounds, hom no
tingues ocasió d'assistir a apreciables
exhibicions de bona bosta. Gironès,
Ara, Echeverria i Morejón tenen provats llurs mèrits, i és d'esperar que
en llurs combata enfront de Leo Hermal, Costas 'asis, Catrain i De Besen
els .atificaran. L'esplèndida forma actual d'Ignasi Ara i les legitimes aspiracions d'Echeverria al titol de Cam.
pió dels plomes que ostenta Gironés,
ens fan assenyalar aquests dos cornbats com els que revesteixen un interés més pronunciat. Girones, que
Ira de cloure la reunió amb el seu encontre, arnb Leo Merma!, caldri tambe que s'afanyi per donar a la magna
vetllada un final digne de la seva
importància.
Totes les autoritats, nombrosos forasters vinguts de tot arreu d'Europa,
mis de cenit periodistes, assistiran
avui al festival de l'Estadi. Cal, dones,
que el públic catali correspongui en
la mesura de les seves forces i atub
la circumspecció deguda a l'èxit d'un
esdeveniment en el qual el bon norn
de Barcelona va estretament iligat.
La nostra ciutat, que ostenta el récord d'Europa d'assistencia de palie
en reunions pugilistiques, ha de procurar avui batee el seu propi record
a f¡ de donar al món una ultra segada una idea clara de la seva puizanca ciutadana i esportiva.
CRITIAS

Diverses opinions sobre el
vencedor del matx UzcudunSchmeling
Hem demanat a diverses persones
estretament lligades amb la boxa i
amb la reunió que tindrà Iloc avui a
l'Estadi la seca opinió sobre el probable resultat del matx entre Cacadun i Schmeling. Heu-vos aci el que
liara respost a la nostra pregunta de
QUI GUANYARÀ?
—Paulino.
Penso que ara és el moment d'Ussudan, i que per tant vencerá a
Schmeling.
J. Clols
(President de la Federació
Catalana.)
•••
—Paulino.
La forma que diuen que ha assolit
Paulino en els seus entrenaments
ha de valer avui una sorollosa sicAixi ho cree, i ho desitjo...
To
(De la F E. B.)
• • •
—Paulino.
Paulino, per dues raons: la primera,
perquè és el nostre, i la segona, perquè és el millor.
Doctor Repeto
(Metge n le la Federació
Catalana.)
• •

L'ACTUALITAT FUTBOLISTICA
Les qüestions interiors
A manca de partits dc campionat.
cada any, a l'acabarnent de la temporada es tornen a plantejar aquelles
qüestions tan delicades que fan reterenda a l'estat intern dels nostres
Clubs. I com que això és sempre uti
assumpte escabrós en el qual hi ha
més pa que formatge es posa sempre
d'actualitat el dir que hi ha malestar
i que ser:161a imminent Una Assemblea moguda, unes dimissions sensacionals o una stispensió de pagaments
immediata.
Clar que a l'acabament de la temp orada és quan es troben els resultats bons o dolents d'uns mesos d'actuació. Pm) aiscó no justifica de cap
manera que amb la bona fe d'uns
quants i la malicia dels mis es proyoqui un estat de fet advers als que
durant el temporal han dirigit la nau
del Club on potser han fet prevaler
un criteri personal, pesó on no cal
creure que han volgut obrar premeditadament en perjudici dels interesaos socials.
I el que s'endú sernpre la palma
dels rumore es el Barcelona. El nostre primer Club—primer, ínclita en
aquest aspecte —a cada acabament
de temporada, empès per la marxa frenética duce quant i ha de fer
esforços per a descobrir un equis,
ideal que no perdi cap partir i que torni el Club al lloc on l'havien posat gis
setas prirners elements. Per això :a
marxa económica, naturalment fluixa.
sita de ressentir amb els traspassos
de jugadors perquè aquests acostumen a esser una mercaderia cara de
compra i barata de traspas. Corteses
tament, el Barcelona necessita renovar alguns Hoce de l'equip, no tants
cona sembla, però alguns sí. I cal
buscar elements tete, no jugadora que
p rometin penqui l'escassa proporció
que arriba al 'loe que semblava protnetre no pot solucionar la necessitat que senten molts, els que més

A qui vulgui jugar amb mi i donar-me lo a 8, li deixo triar el boxadi-sr.
Strauss
(Organnzador.)
as.
—Schmeling.
L'alemany, millor boxador i més
jove, aconseguirà imposar-se a Paulino.
Pere Säez
(Manager j ex-campió
d'Espanya dele welter.)
*•
—Paulino.
Pesque no són 28 anys contra 35,
sinó 28 contra 25. Paulino, diguin el
que vulguin, no té ara mes tle
anys.
Vaig venut. Crec , aixó si, que el
Taxonera
rnatx constituirá una de les més for(Matchmaker.)
midables batalles que s'han vist a
•
Barcelona.
—Schtneling.
Salvador
Si és cert que els dos contrincante
(Secretari de l'Organització.) es criben en, gran forma, la "urna"
• ••
(Jiu que guanyarà Schmeling. )o de—Schmeling.
sitjaria, penó, que, encara que no tos
Paulino és alga, evidentment, i el més que per una vegada, la "linia"
que feo davant Corkindale i Fierre no tinguis raó.
Charles ho demostra. No obstant jo
Doctor Climent
cree que Schmeling, superant les dues
(De la F. E. B.)
darreres actuacions, guanyarà Pau• •
lino.
—...?
Picquard i Perel
He vist alguns entrenaments
(Secretaris de l'Organització.) Schmeling, i la impressii que &he
le.
rebut ha estar :non favorable. Si no
—Paulino.
li manca fons em sembla que pot
Schmeling, després dels seins darvincer. Però COM que no he pogut
rers combats, ha confin-1m el rneu
pum de vista, o sigui que l'alemany sonsas la forma de Paulino, cm veig
a ahstenir-rne de formular un
gaucha d'una fama superior als seus obligar
pronòstic,
mereixements. Cree, per tant, que
Antoni Artero
avui guanyarà Uzcudun.
(Manager.)
Noves
*5 it
(Manager.)
• ••
Crec molt dificil que Paulino venci.
—Sehmeling.
Un matx nitl...
El men patrocinat guanyarà per
Piera
fora de combat abans del nove round.
(Manager.)
«loe Jacobs
***
(Manager de Schmeling.)
—Schmeling.
• • •
Desconec la forma actual de Pau—Paulino.
lino i Schmeling. Si tots dos es precree que g uanyara Paulinos.
senten en forma, malgrat que jo deOyarzabal
(Manager d'Uzctulun.) sitio que venci Paulino, cree que
Schmeling sera el que s'emportarà
• ••
la decisió.
Tomas Cola
Ile presenciar els sis combate que,
(Ex-campió d'EsP all Ya deis
organitzats per mi, ha disputar darpesos
lleugers.)
rerament lIzeudun a F.spanya. Tamlié l'he vist aquests il/tims dies prePer anar a l'Estadi
parar-se a Sant Sebastia. I us die
que avui Urcuclun guanyara Schmelink per fora de combat o abandonaDISPOSICIONS DEL DEPARTArient.
MENT DE CIRCULACIO
Gasa
Per tal de tenis cura que el tráfic
rga nitzador.) todas dins del recinte del Pare de Montjuic es realitzi arnb les màximes facilitats i tenint en compre la gran afInéll
FRONTÓ NOVETATS a l'Estadi, aquest Departament de Cir--ciadevlusqprneavl
AVU I , MIMEN«
enlació u Policia Urbana ha disposat el
80LOZABAL - UNAMUNO
que segueix: Tota la circulació de vehicentre
ZARRA GA - JAUREGUI
cles aminá en un sol sentir entrada Per
la plaça d'Espanya i passeig central fins
Mil. • he 101 1{ :
Tercer pertlt de complonat
a l'Estadi, baixant tots els vehicles Pel
IZAGUIRRE - URZAY
passeig de la Font del Gat i sortida pel
centra
catres de Lleida. Els sehicles que es
QUI
IV - Pallad
dirigeixin a l'Estadi, en arribar al flor
Dilluna, — Pres. p opular*: "Mace,
une pesaste; •
conegut pel "Mirador", situat a la part
I, una Pellet••
Tarde, • lee di Fernande. - A
superior del passeig central, seguint les
contra Muñoz - Degollé' III; litt, •
lea 10 . 15: Narre II - Una" centre
indicacions dels agents que vigilaran e:
Callarte II - Lejana
circuit, es dirigiran cap a l'Avinguda
Internacional en la forma segnient: ele
taxis entraran per la calcada esquerra
de l'esmentada avinguda (iris arribar daFrontó Principal Palace vant l'Estadi, allá viraran a l'esquer na, desencotxaran el passatge i tot
Asan. diumenge. Tarda, 41:,
ernprendran el :ami de baixada per
tal d'aliar a trobar el passeig de la Font
ARRUTI - AREITIO
del Gat i sortir pel carrer de Lleida.
contra
Els automòbils particulars prendran
calcada dreta de l'Avinguda InternacioOURUCEAGA - TEODORO
nal, viraran a la dreta, desencotxaran
i seguiran cap als pares d'estacionament,
litt. • in. 1011,
sttuats darrera la part superior de l'Es•
ANDRINUA - GUILLERMO
tadi, on se situaran formant bateria, Per
cap motiu no es podrá ter ultra manincontra
lira que l'esmentada. La surtida s'efectuaLARRUSKAIN-OELAYA-GOMEZ ri invertint el. termes, o aigui que ela

criden, de guanyar immediatament
tots els campionats.
I abrò costa diners. Adquirir un
jugador com Marculeta—segons sembla —no pot ésser, acose un gros
sacrifici i si a aquesta adquisició se
n'hi adjunta alguna altra de veritable
importancia, cal que el Club ps
a tots els recursos de que disposi
pesque la situació econinnica sempre
dificil no esdevingui perillosa.
En escriure aquests comentaris ens
hem assabentat de l'adquisició d'un
element molt prestigiós, la del mig
centre Berkessey, rep resentant guau:
ficadissim del centre d'Europa, ris i
-dentacilmPrísfoa
esportivament a Hongria.

Malgrat tot el que s'ha dit,
Espanya no ha estat considerada "cap de serie" pels
organitzadors del Campionat del Món
La confus¡i creada amb la celebracid oréis:Mía del partit entre Brasil
Es p an ya ha fet que molta gen, es
desorientes i hagi pogut creure que
Espanya, per la seva tradició i categoria indiscutibles, hagués estat classificada "cap de sitie" en els vuitens
de final del Campionat del Món. I no
és aixi, i ho repetim, Holanda, cense
tradició, i Alemanya, sense categoria
Pian estat triades com a millors que
Espanya.
El nostre criteri de considerar-nos
millors que aquestes dues nacions ha
vingut coniirmat per un resultar-sorpresa ja que Franea ha aconseguit fa
poes dies empatar amb Holanda al
mateix Amsterdam.

i de la supressió dels campionats regionals —depen l'actitud que adopti
la nostra Federació i alguna altra que
no s'avindrà amb suprimir, en benefici
de poca, els campionats regionals que
eren la vida de moltes Federacions.
Catalunya, mis ben dit, la Fedenació Catalana, exceptuant el so/ ea&
de l'Espanyol, ha demanat que no
se suprimeixi el seu campionat 1
estem segurs que l'Assemblea trobara
l'ajut de molls delegats—els bascos,
segurament —que tampoc estafan ¿'acord amb la tasca d'una Ponenci‘
elegida per a estudiar, pesò que no
podia tenir facultats incontestables
per ter i desfer el inc dels campionats d'una manera tan radical.
De totes rnaneres, si la raó no
s'imposés, ¡quina actitud adoptarla la
nostra Federació? Sembla que fóra
radical i ho hauria d'ésser pesque ne
creiem q ue l'abrumadora majoria cm(
li ha demanat la persistencia dei
Campionat re gional, pugui ésser saa
criiicada per haver-hi hagut una sola
excepdó en aquesta demanda justa
i concreta. ¿Si la nostra Federacie
aren aquest acord que passaria?
hauran altres escissons a la F. E.
F. A.? Segurament, i les meced
impressions són totes en aquest mas.
tela sentit.
S. 0. S,

Torneig de Promoció
PARTITS PER A AVU"
Martinenc-Sans ,
Badalona-Granollers ,
Palafrugell-Terrassa.

Torneig Català

per a avui:
¿Una escissió dins el futbol Partits
Espanyol-Ripollet (al mati),
Mollet-Júpiter.
espanyol?
Granollers-Badalona.
Del resultar de l'Assemblea de MaSantboiá-Sant Cugat.
drid—a recordar que tracta de la
Aquesta és la darrera jornada del
modificació del Campionat de Lliga Torneig.
cotxes que entrin ho taran pel correr de
seguran pel carril de la Font del
Gat i arribaran a l'Estadi. Els cotxes
particulars i taxis, una vegada hagin
pujat el passatge seguiran pel passeig
central en direccii a la plaga d'Espanya, tínic lloc autoritzat Per a la sur
-tidaevhcls,nbr-'epta
de, L'estacionament de taxis es tara
corn segueix: a l'Avinguda Internacional, situats en triple filera a la calçada
esquerra, davant la porta Marathon, de
l'Estadi, en toruno de bateria i en la
mateixa forma, davant les portes S. E.
i en hiera d'un davant les portes Sud i
en altres Hoce que especialment indiquin
els agents. Nomes en aquests tres llocs
sera permis liestacionamen t d'autotaxis.
Els autonribils particulars notnés podran
estacionar-se als parcs d'estacionament
situats, con/ s'ha dit, al darrera de la
Part superior de l'Estadi. Com sigui que
si no fos guardat un ordre Perfecte Po
-drienpousgtadeqprjudicarien la bona marxa de la circulació i causarien tnolesties als conductora
que siguin respectuosos en tot el que
s'ordeni, s'adverteix que tota infracció
del que disposa aquesta nota será severament castigada. El Departament de
Circulació i Policia Urbana ha pres les
mesures necessáries per a mantenir l'ordre en la circulaciö, ¡ a tots els indrets hi llama agente que facilitaran el
träfic i donaran les indicgcions que els
conductors necessitin; al mateix temps
demana als conductors de vehicles que
es limitin a obeir les ordres sense comentar-les ni discutir-les. La tarifa que
aplicaran els taxis per anar a l'Estadi
és de 4 ptes. d'Un a quatre passatgers.
Per cada passatger mes, t pesseta de
suplement. La rnateixa tarifa regir-a a
la sortida. Aquest pren Unic inicial de
4 Pesseres e'enten des de qualsevol indret de la ciutat fins a l'Estadi. Per a
la qüestii de distancies no hi ha suplemen t en aquest cas.

Detalls de l'organització
del combat
L'AFLUÈNCIA DE FORASTERS
A les oficines de l'organització han
anunciar la seva arribada a Barcelona,
procedents dels pobles nIe Catalunsa,
grups d'aficionats que en autocars. camionetes ¡ cotxes particulars sumen un
total de mes de mil vuit-cents
Per altra banda, de Madrid arriben dos
tren; especials, un altre de Valencia i
un altre de Sant Sebastiä. Denles, de
Valencia i Mallorca arribaran tambe
aquest mati vaixells especials. De Paras ¡ Berlin vénen mes de mil persones, especialment desplacades amb motín del comhat, i de Tolosa u Perpinyà
venen tambe quatre autocars.
Cap altre esdeveniment esportiu no
pot superar, dono, en ¡meres, aquest
comba( Lacildun Schmeling, I orgamtsació del qual s'havien disputat altres
organitzadors i altres mutare, pero que
a l'entusiasme i audacia del jove promotor catala Joaquim Gasa devenir els
catalans veure'l celebrar a la capital de
Catalunya.
ELS REPRESENTANTS DE LA
PREMSA
A presenciar el combas assistiran representants de la' preinsa d'arreo. Per
primera segada es veuran reunits en un
acre esportiu d'aquesta mena tants representants de la Premsa. Tots els periOdics de Catalunya han anunciar l'arribada de Ilurs redactors, pecó, Jemes,
la representació de la resta d'Espanya
será tant o mes nodrida. De Madrid sellen els repórters de "Ahora'', "Luz",
"A B C", "Heraldo de Madrid", "lo
Voz", "El Sol", Informaciones", "El
Debate", "La Nación", "VI Liberal" i
"La Libertad". Dt Sant Sebastii, "La
Voz de Guipuzcoa", "La Prensa" i "La
Noticia", De Bilbao, els de "Euskadi",
"Excelsior", "La Gaceta del Norte",
"El Pueblo Vasco" i "El Nervion".
De Valencia, els de "El Mercantil Valenciano", "Correspondencia", "El Pueblo" i "La Voz Valenciana".
Ultra els representants de les adn-

cies internacionals d'informació d'arreu
la pretina estrangera estarà abursdantment representada. De París vinen els
redactors de "Paris Soir", "L'Intransi.
geant", "Paris Midi", "Match", "L'Au.
" S Porrin c", 'Petit Parisien"
"Petit journal". D'Amsterdam arriba ja
ahir el president de l'Associació Hola*.
desa de Periodistes, i d'Alemanya es cos
neix l'arribada de sis periodistes mis,
que efectuen el viatge juntament amla
els mil turistes que es desplacen de
Berlín.
LA INSTAL.LACIÓ
D'ALTAVEUS
A l'interior de l'Estadi sisa instale
lat una potentissima estació amplificadora, capaç per a gran nombre
d'altaveus. Durant la sessió matinal,
per mitjá del servei de micròfons
installats al voltant del ring, es facilitara tota mena de detalls, referente
als combats que se celebrin, i al mateix temps, s'anirà donant compte de
tot el que durant el 'p arí efectuin
Paulino i Schmeling.
A part d'aquest micròfon d'infore
mació general, se n'ha installat uts
altre, des del qual comunicará l'"speas
ker" els resultats dels combats, i de.
més, n'hi haura un altre de transpon.
table, des del qual dirigiran la pav
raula al públic les personalitats que
assisteixin a la vetllada.
Durant els intermedis seran samba
radiades peces de música.
EL PROGRAMA DE LA REUNID
Les portes de l'Estadi seran obertes a les deu en punt del rnati. 1 a
Ring A. — Blasco-Esteve (mosquest Manresa Conesa (plomes),
Sanchiz-Alemany (lleugers), Muntaner-Llorca (galls), Cervantes-Garcia
(gane), Albi-Andreu (plomes), Sagiiafie. z (welters). Murray-Sanpedro
sI ab t,)
(rnosques), Mestres _ jonny Bolet
(Ileugers), Pahisa-Coscuela (semipee
Ring B. — Redon-Moreno (1Ieu.
gers), Ballesta-Martinez (welters),
Eid Res-Arizo (welters), Romeros
Vila (lleugers), Albiol-Aguile(no (wel.
tersl, Puig-Almagro (Ileugers). Bosch
Ferrändiz (welters), Tuset-Samber
(galls), Terrer-Tiberin (welters), Bu..
talino-Valls (lletigers).
Ring C. — Viana-Esteve (galls),
Díaz-Armengol (plomes), ArlandisPrats (mitjans), Muntanya-Serrano
(Ileugers), Alcaide-Mendieta (pesats),
Burque-Nalo (lleugers), Mir-Rainiond
(welters), Seto Céspedes (gana),
Guerrero-Colas (plomes), Fenoy-Sam.
biago (mosques).
Tots aquests combats es disputaran a la distancia de m'arre assalts,
amb el ben entès que en el cas que
el combar d'un dels tres rings no
arribi al limit, en aquell ring no comer/cara cap mes comba t fine que el
comencin els altres dos.
La sessic't del mati acabara puntualment a les dues de la tarda. Despres hi llama un descans de !unja
hora, durant el qual es procedirä al
desmuntatge dels dos rings laterals.
A dos • quarts de tres come:nata,
la sessió de la tarda, i es disputara
al ring central el combas Fillio Echevarria-Catrain, a den assalts; després
seguiran els combata entre Cheo Mos
rejón i De &len, i Ignasi Ara -Co s
las Vassis, ambdós combats a deu
roundS.

EL GRAN COMBAT
Ele organitzadors calculen que el
comba: Paulino l'acudun-Max Schmeling s'iniciarà aproximadament cap a
les cinc o un quart de sis, argolla
sigui la durada dels combata anteriors.
El mate final de la reunió serà a
cartee de Josep Gironeu i el francés
Leo Hernia'.
Durant les se_ssions de mati i tarda
es repartiran al públic els magnifica
programes que ha editat l'Empresa,
com a record d'aquesta monumental
i histórica reunió.
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MatarZ
Caracteristiegues de
s!V la ciudad, de Maeava

Una eludid, en mara&

La Fira de Mataró
Mataró, la ciutat del Maresme, no
vol restar rerassegada. Tenia la seva
Fin des de tenme immernorial, a partir de les llunyanies medievals. La
Pira. però, no sertia dele motnes
la tradici6: molt je colorit , tuolt de
t : pitme, transaccions mes o mema
nontbraees, si be l'eficiencia d'aquell
aplec anual era ¡orca limitada. tot i
essent la Fina una de les mes importante de Catalunya. Les ¡n'es ä la
"vena manera" han perdut la transcendencia que les lela memorables i
especialtnent al& pobles i vileS
d'una mateixa comarca i més
i tot que M concorrien emprent teta
mena de comunicacions. Les rice de
Mataró tren envaides per una multitud bigarrada i sorollosa, exponent
de civisme i comarcalisme. Amb tot
Mataró, ne se sentia prou 13tiliel de
l'iStit que cada any assolien les diades
de Nigua. Granada.
Mataró vo:guE Esser mea que un
centre exponent de tipisme i pagesis activa. en les jornades de la seva
Fira, 1 petar aquesta d'acord amb

resplandid descabdellament de la d atat, que s'engrandia, que veia creixet
completar les 'evo indústries i
planter-ne de noves. Volia continuar
essent la bella i activa cfutst que va
veude , junt amb Barcelona, la ¡molanSaca) del primer ferrocarril de les
terres que constitueixen l'Estat cepanyol. Per tal de respondre a les realitats d'avui que ban fet de Mataró un
dels mutis industrial, i comercials
mea importants de Catalunya, modifica les directrius de les seves tires de
caire i regust de l'Eclat Mitjana, i la
ntodernitza, inaugurant une noca etapa l'a nY 1933, amb e) nom de Fira
Comercial de Mataró.
La d'enguany seri oberta el die 19
del mes que som i durare Ens al dia
27, installada a l'aire lliure en el conjunt de vies urbanes que tenen per
nexe la Rambla de Castelar, coincidint anda la confluència de la carretera de Madrid a França. La privilegiada situació i la vistositat de les
neves inetallacions, constituebren
interessant conjunt. L'èxit aStelit per
la primera Fin, o Certamen de rany
1441.0.11044+144444444.44+6. nassat, junt urda tes innovacions proj ectades, sán factor, oren estimulante
que fan esperar una franca cooperació
de productors i mis nombrosa concurrencia de públic.
La segona Fira Comercial de Matará, ultra el Patronatge de /a Generalitat de Catalunya, esta patrocinada i rep la coIlaboració entusiasta
de l'Ajuntament de la ciutat, entitats
económiques,
industrials, comercials i
Sant Francesc d'Assís, 14
maritimes del Mareante, és a dir, tones
MATARO
les corporacions que tenen i donen
vida a la ciutat mediterrania, i es
S44444444444444440~0.44. :a conseqüencia de tantes activitate

Emili Danís

VISTA GENERAL DE MATARÓ

aplegades per a donar mis brillantor
a la Fira que cor
p a complement de
la part expositiva, hagin estat orgafiltrarles interessants exposicions monogrifiques, d'art, d'organització comercial, conferencies, focs d'artiiici
festivals esportius, festes popular&
alhora que han estat concedides notables rebaixes en les tarlies ¡errovidries.
Esdevindrit aixi que la Pira Comercial de Mataró ho sera de la ciutat
i de tot el Maresme, puix que ella es
el punt geometric. és el primer centre d'irradiació cultural 1 comercia; de
VINS DE TOTES CLASSES AL CELLER DE L'ESTANC Iji In nablació activa, senyorívola
ra. genuina capital de la seva coEspeolalltat en "Carl g ena u d'Aragó
marca.
Entre les manifestacions q ue tindran
lloc es creu que assoliré singular imMoseatells - Rancla Xampany "Jeronlmus", pur da maya
portancia l'Exposició d'Art, (1122 clara formada per tota mena d'obres originals, de carácter pictóric, en totes les
seves inaniiestacion; i executades en
njualsevol dels procediments: pintura,
gravat, dihuix, etc., etc. Donat el caracPALAU, 29
MATAR 6
ter
d'aquesta exposicil Start, hons creu
Ni
ene predominaran els tenses (me interpretin algun aspecte relacionat amb

Sastre

Per. Montserrat
MITGERIA FINA

Alfred Ruaix
MATARÓ

SegCleitTS:

Matará, l'amiga Puro, situada Ci1 düstria. L'any 18 05 funcionasen a Mi.
;a comarca del Maresme, es avui upa taró 118 telera per a tritges SIC eelá
cjutat d'una 30.00 0 habitants, el P ro - i 52 per u 1:5 :"Ir. seca, En un, terutiai
gres de la qual segueix la seca mea,. de quaranta anya el nembre de h.
xa aseendent, per la seva excedent lees augmenta fans a -.1*(4 aucnnees.
situacin i les seves ritlieseS laliirals tan a; wat:te tentps les indúeteies
L'agricultura, al descabdellament
auxiliars de ¡natura. tintoreria, 1:11.
la qual contribueix tant tota Ja costa qulruarla (reparació). embzbl ges: etc.
de Llevant, de acial un dele llore nn
Del; /T.000 obrers que es calcde
ad q uireix mejor relleu, puix que la q ue treballen a les diverites indUetril
envine del sea cl:ma i els cahäls d'ai- de la eiutat, mes de la m
gües su/aterran:ea que venint tic lea Ponen al genere de pum.
muntanyes vein.s reguen els seus ter.
Coro en teta ex p artacin, els coni:lc.
renys, hi contribueixen activainem.
tes exteriors han repercutit en la d'ig
seva major exportació la constitbeix :Entre de punt. De la pe.rdua de le
la natata primerenca , de la qual An- Colònies se'n ressenti notablentent
glaterra s'es el principal mercat malerat que continuessn essent bono
Recentment ha estat adoptat per .1 mercats fits o ue uni ha deixat senfr
aclueca patata Cl nona de "Mataró" la influencia estrangera que ens
donant aixi a cnneixer arreu, el non, Pneu una bona part.
de la nostra chitar. En l'exportació
La ciutat de Mataró, celebra les
de p roductes agricoles cal cementar la seves Eres del t9 al 27 de j un y , que
de les hortalisses. que dones un bor enguany enincideix anlb la II Fira
contingent.
Comercial. Le; festes próniament dis
S: en l'agricultura ocupa un !loe tes són els rEes 27 i 28 de juliol
nreeminent no menys ben situada rEada de les Santes, devoció que data
estd q uant . a la indústria. La SeVI
especialitat, el gènere de punt, es prou de molts anys, cona ho prova el fet
conegucia i ben acollida a tots els raer- q ue una de les naus que Mataró e:11.i
a la batalla de Lepant p ortes el n9711
res de punt i altres de diverses que re- cate del món. Fou la uriniera cietat
d'Espanya on s'establi aquesta in- d C. les Patrones de la ciutat.
presenten riquesa i trehall important La
industrialització d'aquest nucli urbi ve
de lluny es cosa cada dia mis consolidada, el mateix que la seva riquesa agrfcola, però els temps són de lluita i faran molt hé els mataronins, i farem molt y.;
ez re(
he tots els catalans, de multiplicar els
esforços, d'unir voluntats, d'estrinyer la
no s tra solidaritat en top els ordres, ja
que tant com es dificil Ibera actual miren del món, ho esdevé encara mes per
a anpiells que viuen refiats amb el sen
pi-sat.
La Fira Comercial de Mataró ea. com
' feiern, la manifestacii', ocasional d'una
MATARO
rip tat en marta, que tant e trine del que
ha estat i segueix essent, exterioritza
la noble aspiraci6 de valer ésser encara
mes.
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CANDI DURAN

Ramon Freixes
Castellà
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sitors hi ha cases de veritable importancia, entre les quals podcm anotar les

Miguel Cruixent, Martí Fite, F. Regas, Flor de Saben Lepe, Aanuncis Estallé, Germans Ferrer, Escames Som,
Genar Parull, Llet Marinette, Frigidaire, Maquines de Cosir "Alfa", Mobba
S. A., Apareas Nerbi, Acumuladors
Siem-Triox, Atatiater Kent, Persil, Laboratoris Unitex, Manuel Murians, Lahoratoris Portolà, Rafel Soler. Mantega
Ra mS. A., U. S. A. de Vilasear de
Mar, Salvador Calman, Caldo Maggi,
Ciaa S. A., Reirigerator, Rocalla S. A.,
Refrescant Primavera, Frederic Pera,
Agusti Coll, Uralita S. A., Escola de
Teixits de Punt de Canet de Mar, Lahnratori Vellido de Barcelona. OrtoPedia i Per¡eineria Enrich, Lampares Abe11ó, J. Prima, Tallers J. Roure,
ea de Colorants de Vicenç Pite, J. alontasell, Forn 'fe Vidre Collectiu d'aqt.es
ta ciutat i Oficina de turisme.
Per la llista de cases que precedeix es
pot veure la importancia que ha estat
donada a la Fira Comercial de Mataró
en el seu segon con% Ningú no ignora la
sitalitat de la bella població q ue desMar-mine.
taca al Pare de la co s ta catalana de
Sabem que entre els mimbrosos exilo- 1.1ev , /t ren la sse, indi,stria del; gens-

MITGES SATAN ImpermeabIlltudes

Mitges de fil 1 seda natural I eedä artificial
Vestits Interiores per a homo • envera, Indesmallables

de maig de 1934
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Comptat i a tertninis

Argüe/ les, 34 -- Toleren 382

MATARO
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IJANCA ARNUS

IB

Successora d'Evarist Arrias
Fundada l'any

SUCURSALS a BALAGUER, BERGA, CERVERA, FIGUERES, GIRONA, GRANOLLERS,
IGUALADA, LLEIDA, MANRESA, MATARÓ, OLOT, PUIGCERDA, SEU D'URGELL,
SOLSONA, TARREGA, TREMP i VIC.

•

Salvadó Cairnari
VENDA i REPARACIO DE TOTA
MENA DE MAQUINES
Abonaments de netais
coneervaclas
VENDES A TER MINIg

1546

Barcelona: Casa Matriu, Passatge de Rellotge-Casa Central: Pl. Cata'unya

•
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AGENCIES a AGRAMUNT, ARTESA DE SEGRE, BANYOLES, GIRONELLA, LA BISBAL,
MOLLERUSSA, LA POBLA DE SEGUR, PONTS I PORTBOU.

TALLER DE SERRALLERIA
ARTISTICA
OBRES I CONSTRUCCIONS

Comptat i a tertninis

SO LDADURA AUTOCiENA
p ltiMF.CTF.S I PRESSUPOSTDS

Salvadó Caimari

SANT LLORENÇ, 4 I
Despatx: SANT JOSEP, núm. 11

Amälia, 38 -Mat a r ö- Tel. 261

MATARÓ

Santa Maria, núm. 9
SASTRERIA I CONFECCIONS
PER A SENYOR

Santa Maria, 12 i 14
MATARÓ
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Mateo Ros
Expeisici;l s lPspitlx:
Carrer de Barcelona, 20 1.:
Mapalzems j tullera:
Correr de Barcelona, 9S

Sucursal de 'Mataró
Rambla IlleadizAbal, 62
Teletan 40
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HISPANO-RADIO
Agent oficial a MATAR° i comarca

TEIXITS I NOVETATS
PER A SENYORA

Comptes Corrents a la vista i a termini. Descompte i negociació d'Efectes comercials sobre la Península i l'estranger. Girs, Transferències i Cartes de crèdit sobre
tots els paisos. -- Compra i venda de valors a totes les Borses d'Espanya.
Dipòsit
de valors en custòdia. Comptes de valono, lliures de tota despesa. -- Comptes de
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3
Pt
»
i last Andreu) aant Andreu, 145
"
4
.
"
5 n Ponle ?<os) Pare IV, 189
o
o
Honda Sant Anton). 13
6
"
" 7 Cloti Menorca, 547 .
" z oir/nis a la resta de Caialunya: L'tiospielet de linbreaal. lirlia. TOrlosil. Tarea.
M4. Leida, BoUpuip, Cervera, Palas:ter. Alsayrsa. liudada, %fin& Arrnys de mar,
s
%estira dei Peneno,. carona. mot, Flaneres. Santa Coloma de Fumes
sur utsais properes a lnaugurar-se: Valla calcita, malgrat, >lo/acopa i El vendren
It a hiel:ralla eStaberles a les places Mea Importante de le resta de /a PenInaula

Patiu de l'Orina?
gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté
Al es hores Demaneu
les característiques de l'orina, simptomes d'aquestes malalties i la mano

vacil al eu:

nera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de

JUGO DE PLANTAS BOSTON

al
Aquest opuscle es dána o remet gratis i fraile do porta a qui ho
Correr del Consell de Cent, 303. - Barcelona
Comptant-se ja per milers els malallS leslimouials que han Minen/ llur guartment quan s'In% tractat de combatre
catarros aguts i crònics de la veixiga, arenes, mal de pedra i orins terbola, inflamacions agudas t cròniques 1 estretors
de la uretra; blenorragia aguda o crònica; gota militar; inflainació de la próstata; releneió de l'orina t neeassitat irequent
anormal d'orinar; dolor de ronyons 1 bilis veutre, etc., no vacillem a reimmanar amb it maxim inlerea el JUGO DE PLANTAS
308TON. Els resultats que s'aconsegueixen amb el seu ti. an.exits tan falaguers, que no dubtem, li per un sol moment,
ß qualificar-lo de remei insubstituible.
Rar as el rae que amb un sol Mascó no es nata t'Un extiaardinaria minora que marqui Itt linia progressiva que ha
d3 portar-lo ben aviat al guariment complet. El DIpoaltarl per a tepanya le la Casa Sestil, Rambla Flore, 14. - Barcelona.
De venda a toles les bones farmacias d'Espanyit i a la Central d'Eapecifics, 5fU Vtlar, Via Laietana, 50; Pelai
Rubi6, Pito Macla, 13. - A Madrid: Gayoso, Arenal, 2; Borren, Puerta del Sol.-A \'alencia: Farmacia Gamir; Farmacia
D'Iba% Placa Mercal; Gorostegui, Placa Merrat.-A Saragossn: Riverl i Cholla, Drogueria.-A Bilbao: Barandiaran ¡ Cia., Droguerla.-A Sevilla: Frantiseo Gil, Farmacia del Globo.-A Melilla: Farmacia Moderna.

LAMORATORI FARMACIEUTIO DEI. Dr. VILADOT

•
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LA PUBLICITAT.

Dlumenge, Id efe milig de 19

ESPECTACLES"mr".

y Sally", 1 "La cruz y la espada", en
espanyol.
Podre. - •• Ls vida empieza" . ei terror
del hampa" 1 "Ile sido mIn".
'

Principal. - "El rey de la plsia" I "La
llama cierna". oit espanyol.
Pubil Cinema. - Reportatges
Dimatis, 15: limite roncean a Barcelona g arnieles. - .EI hijo improvisado".
illeoreu. - ''lla entrado un fologrefo" I
1• cala/lita do Rusia".
Reyal. - "El hijo del milagro", "con
Orquestra. Direrior: meslre CASALS
mesh% y astucia" I "Pareen que dad
Exclusivament per als socia

Associació Música Camera

Tesitura

Vegeu la comedia de l'ativ

Romea.
LA

Fritz Kreittler

MARQUESONa

ayer".

GRAN TEATRE DEL LICEU

APOL•LO

Alud, a les sls do la t cala. els aplairills
ballets LIS SILFIDES, CHOREARTIUM,
EL BELL OANUOI BLAU, per la celebre
compsium do BALLETS RUSSOS 310:1tecarlo. Inmarts, represa dels relebtrs
ballets ELS PRESAGIE 1 EL TRICORNt
("El sombrero de tres pl.as")

Companyla eetelane
Primera «tino: ASSUMPCIO CASALS
Primer actor I director: .101111P CLAPERA
Aval, diumenge, tarda, a dos quarts de
cine. I lot, a les den: CELOS! oletees a
la tacita: 1 67 I 68 repreientaclone

Romea. Ifh‘ll me, gran
LA MARQU SOMA

de Miguel

TEATRE ROMEA

Anal, tarda, a les

Ccmpanyla Horrero-gardern

Poal -Aregall

cl dual

Mary Ward's
l '"atar'' cent per mll, la recaben:. I

l'esIt

del dia
El leatre Wart rus

LA CHULAPONA

niss"i 07"m

.parlada en espanyo11, el mes sensacional, el mal visi a la paillalla el millor
lilm dneumental presentat Dos a la data,
la gran superproduerid de 1. 13. 1. Fines

La maravillosa tragedia
de Lourdes

i in film que fa 52h! ir

DORIS BEAUTIES

al

FUTBOL A LES CORTS
Astil, dima ne .), • lid 4 '30,

HERCULES
t.ntrada, 2 ptea, mes el 10 per cent

l e S lnn dis e ulties gir's nallnuarles
nit, • dos asarla d'onze: fundó

Stambul.

Asid, larda

grantas

Te dansant familiar
Orcheetra

extraordinaria

Cta, de revistes del Romea, de

111111

Venus Sport Palace Ball

SASTRE
Avul, chumenge, ba/l de socletat, tarda
Girar veslils o abrirs, passar-ies de gran;
I MI.
a pedes, de 15 a 18 pessetes. Es fan re.
ESTRENES
formes. Rae: Sant Antele, Cl, Interior
"Tus ojos", vals criollo
doran( a la plaea de la Universitat)
v

Malrld

LA PIPA DE ORO
per Laura /Mallos. Maui/. .31ady I Ler",
i /a 1, 19.5111 de g randl6s emt, de Parada
i Jitueli e z, I infislea hiel mestre Rasilla

Dissabte,

19 de melé de 1934, Temporada
lírica

Romea. La comedia mes agradable
LA MARQUESONA

2 SENSACIONALS ESTRENES, 2

n•n•••••n•n

11 mall, durs seas/mes 3'30 1 6 larda. 1
10 mi: .. l'apa", Miden 3Iuratore. Pathe
tour-tul, Cultural I Dibuixos. hilluns:

ioes

Ungiste:

CoLycue

PUBLI

ESPLAI

RAPIDO

110113

(ame 24 números')
Despatx de bdliets sense rerarrec a la
Pape-ter/a Vale', Rambla de Canaleles,
telefon 12963, als celares de revenda I a
la ((quilla del tire, lelefon 33544, des
de les den en enelavant
Enlrad . s a 2, 3, 5, 5, in I 13 pessetes.
Lidia mis 4 ettlrades, 50 pesseles
Mande de Ceros rada Ma, de to a 6 lar.
da. Alimentarle de l'eres, a Ira 11 del
mal'. Entrada: 1 pta.; reos, 050 pies.

YO SOY SUSANA
:un!, Gene Dayniond

SPLENDID CINEMA

Caneen de Cene. 117 - Toleren »MI
Aval, Luda, s e,s1,1 'col lilao do 330 a 8,
darrer mita del gran Ca lt

REINA EL AMOR

per

ro espanyol,
Clandrite coleen 1 Erederic March

ALMAS TORTURADAS
p rerd I Comal,/ Auge!
DIBUIXOS SONORO

per Evelsn

LA CASA ES SERIA
espalixol, per Impele( Argentina
I Carlos flardel
Ni!. a mes:
QUEREMOS CERVEZA
per Blister liedon (Pumplinas1
PF.VIsTa
DIllunsi MATRIMONIOS, edad. Ltda.
en

Romeo 18 grundles friera
LA AIARQUESONa

per rimel>

A CARCASSONE I AX LES THERMES
Pies 29 - 30 - 1. -- VIATGES CANUDAS - Gravina, 12

10a0.11nACUONA

i Els que aneu a París
i

CINE RAMBLAS

SO - Tole.
COMICA 1 REVISTA
TISIBUCTOO, comedia d'asentures a
l'Afrira
Rambla tal Centre,

El hijo improvisado
dellonsa nan'alla per l'emana Gravey 1 1 101,.110 ( e n esP.U/Y01)
(Sesel0 continua)

slAn", "El poder y la gloria" I "El
gran bInfr".
banm, - "Entn : Ja g m ramnes" I "Fierra
In, Ronda'', en espanyal.
Kursall. - .Eicierne ae la Hepyg" (!):¡!.
1'1106111 larda). ..iig les" I "La chtenne".
Laletan g "resilgo sor-

prenderle" 1 "Aventuras de Alberto
/ley". "Al despertar" 1 " A trompazo
Inepto".
Melestic. - "Dona Franelsqutla", en en.
1 a 1 101; "El rey de la piala" 1 "A
froMpa7.0 )1rnid0".
Marina.
"narrlo chiflo", en espanYol.
"Estupefacientes" 1 "Dilnelo con mii•

- "serretes", "1 no tres cera'
1 "De hombre a hombre".
Monumental. - "El heder° Ir Ilungrfa",
"Mai masiva y astucia" I "Parece que
fue ayer"'
Mirla. - "Trabajando por su nifilla"
ninleament larda) I "'Valer dolorosa",
Malinal, 10 • 30. Tarda, 1. • sessle, de 3 a
en espanyol, 1 "La prometida de mi
5'15; 11/1/neradla, a PM 6; hill, a les 9'45:
Diark10".
Metropol.-"Amor entre menea" / -Tres
EL ZAREWITCH
caballeros de Cric".
Nou. - "El marido de la amazona", en
espanyol. I "El testamento del doctor
31iibuse"; a Mea: "TerrsIta".
FELIPE DERBLAY
.11nnor, amor y ~Awilda'''.
Es despalxa n
per a la bessia
-Dona Frandsquita" 1 "La ames.
numerada 11 • 0510. I ar d a.a les 6 Dengt.
dIlluns: EL HIJO IMPROVISADO I BE
Perla. - "El zarevlich" I "Felpe DerFUGADO UN PRESO. per llosIta Diez 1
Play".
Juan de Landa
Psthe Peloso. - "Anny chofer . , 431mIriy
1 1,5"

que

NO OBLIDEU
trobareu

Grans Boulevards, de la

Republique a
illadelaine

Place de la
la

A la Place de la Bastilla

I A la Placc de SaInt-Michel
i
(costal Metropoliti/
, Al Boulevard Saint-illichel
i Al Boulevard Sebastopol
i
i 1 a tots els grans quioscos
de t'arte

..,

54.1

-25.r

57.2
152.8

-29.3
-71.6

Per a més gran informació reproduim
les valoracions de la importació i exportació per partides, per les quals
quantitats si hm les compara amb les
de mesos precedents, és de remarcar el
notable aumnent que es registra en la
importarla d'articles fahricats, primeres
matèries i substancies alimentases, i resaccte a l'exportació s'aprecia Ileugera
millora en els totals de primeres matéMes i articles fabricats; per aura banda, pecó, es constata notable reducció
en la partida de substancies alimentoses,
que és la principal causa que aparegut
un saldo tan deficietari.

Minerals
9.049
2.267
Fustes
Animals
2.605
Metalls
3.503
16.018
Maquinaria
Productes quimics
t1.426
2 . 505
Paper
1 4.032
Cató
t.386
Fibres téxtils
r.o3.2
Llana
2.271
Sedes
Productes alimentosos 16.164
2.026
Diversos
2.194
Tabac
86.498
Totals

4.300
2.942

51.3 +11.8
63.3
-2.1
1 7 6. 3
+6.4
iterior espanvol és ben poc falaguer.
des dels començas d'enguany saprra
una di:erència desfavorable respecte
resultar de 1 933, diteréncia que no
ment s'ha mantingut en els mesas
gitents, sind que àdhuc anat agr
jant considerablement iins al darrer
que considerem. Cal que prenguin
mesures neiessiries per tal d'evitar ei
continui aquest estat de coses, ja ya
si no és aixi, l'economia nacional
sortirà ben aviat molt perjudicada.

Mercat de Llotja
Tanc à la setmana en aque:

4.537
726
/.181
321
393
75
36.77/
120

Blats: Malgrat la fermesa de'
preus d'oferta, els comprador
es mostren por decidits a fa
adquisicions, ¡ tan sois pogu
rein anotar alguna operació pe
lada a terme procedent d'AreAllo, a 56 pessetes damunt ver)

origen. Es compren aquesta passivitat, perque bote creia que
57.175 'nutria estat autoritzada la
Veiem, dones, com el panorama que del preu del pa 1 en el de
ens ofereix la situació del Comerç Ex- farines; com ja sabein, per 5:1
no hi ha cap resolució en aque.1
CARRERES PER

Ntelt senyor meu: Servia-vos trametre're a voha de
correo. I sense cap compromis ni de s pesa per la IlleVa
part, el Ilibret cine m'ensonya la manera d'aprendre
11113 carrera per correspondencia sense sortlr per a res

CORRESPONDENCIA
ELECTRICITAT, AGRI.
CULTURA, CONSTRUCC/0. CO31E11(;, TOPOGRANA. CONIPTA1311.1TAT. QUI311CA, alEs
CANICA,
AUT0310BILISME I FUSTE111.4

Apartat 105.-SEVILLA (Espanya)

de casa nieva.

•

49.5
67.4
169.9

2.0/1 mercal. amb sessiä de regul
3,500 coneurrbncia i vendes força
296 mitades.

Sr. Director del POPULAR INSTITUTO POLITECNICO

Carrer

1933
Di/, Import. Export,
- 1 7 . 253 .049. 7
-3.3

79.2

Milers pcssrtrs or

1 LA PUBLICITAT
1 a WES els quioscos deis

en el març passat, ja que s/ bé el Si
ddiCielari es registra CO! la major
del temps, la intensitat assolida da
rament s'allunya de la normalitat.
palesen a bastament aquestes afirmac
si ens fixem en el detall segiient. ea
qual el saldo contrari als intcresscs
insulars es ve accentuant des del mes
gener, i no cal dir que si la compz
ció es fa amb el primer trimestre
1933, Ja desproporció queda mis a
vista.

86.5
224.41

Totals

Esp.

Programes d'ayui 1

ti

Cllit IliGiNBECK

lEasen UTA",

"Memo Salan"

TEATRE STUDIUM

Circ Carl
Hagenbeck

FITXES-FITXERS
AGIJSTI BO

MARICEL -- PARK

ROSA DE EMBAJADORES

to s

"La vol. de su nulo", arnerienna. 3:1
irbar.a. 3 5. 1 . , .!rela

CATALUNYA

Arel, de 4 a 8 de la farda, funcionaran
E U AAAAA
toles les g ratis 1 petIms airarciens leaSessió M'Oca 4 tarda I 930 elf: "Esda. l:111A, en aquestes terrasses. Entrada.
cinquanta
1
vos de In llena" nettcament tarda).
«intima. Funicular i entrada,
IIMMIMMMINI••n••n•••nn••n••n•nn••n1
-liriss". "La rhienne". balan,: "Dos
una pesaste
RAZA DE BRAVOS
nocheS"
TEATRE BARCELONA
Miel detalle
AAAAA
PALAC1
Companyia del Teatre Maria Isabel
10'45 mal. I rentinua 330 tarda: Anny
/mport.
de Madrid
chofer". "JIMIO' y 53113". -L.i cruz 3' la RESTAURANT DEL PARC
espada" , en e s panyol, José Mujica. 11 011
Avul, donnen ge . larda. de 1. a 8
Aval. diumenge, tarda, a dos quarts
'El resucitado"
de sls; ni:, a dos quarts
EXCILSIOR
TE SELECTE
el mes grades de Jardiel Poncela
Bailén, 72 , Telèfon 52343 1045 MA/I
1 roullnua 3111 tarda. ' Uno
enin0 ulleuna-. - 3iminy y Sally".
ARGELINA O EL HONOR
COMPANYIA GALLIGÖ mujer
-La cruz 3' la espada", fui espanyol,
J.:se MoJlea. DIlluns: "El resuellado"
DE UN BRIGADIER
Avui, diumenge, dia 13, a les 5 tarda,
MIRIA
(UN DRAMA EN 1880)
Continua
330 larda: "Trabajando por su
Teta una epoca evo c ada amb grada
cuenta". " 11 ,1er dolorosa", en espanyol.
desbordant
TEA TRES
"La promrthia de ntl marido". Dilluns:
-3IuJeres Ihn p 00 1 1 0"
Dorns, dilluns. tarda I nit: ANGELIOpon& ''Gelos1" 1 "La gloORAN TIATRe COMTAL
NA O EL HONOR DE UN BRIGADIER
Cesa";
hit, "La gloriosa".
1015 mal/ 1 continua 3'30 tarda: "Tle- Barcelona.
- Tarda 1 111: "Angelina o el
nnn•••••••n•nn••n•n
•n•nnn••••••n
rras de disrordia". "31aler dolorosa",
D'EN PITARRA
en
honor de un brigadier".
espanyol. "La prometida de mi marido". Cdmle.
- Tarda: segon arte de . I.a pipa
Di/lUlls: "Mujeres de poiliti"
dr oro" 1 "A/ pueblo"; 1,11: "Al pueble",
MONUMENTAL
Espanyol.
- "El rel fa treballa l'Ore,a1".
11 Mall 1 conUtota 3'30 (arda: El hechizo
TEATRE POL/ORAMA
Sr Ilungrla". "Con música y astucia", Noretats. - Tarda: "La marcha de Mimr" i "La ebulapona"; ult, "La choOran Companyla de Comedios Cfonlquee
-Parece que rne ayer". Dilluns: "La Pli.
cidad no es el dinero"
LUPE RIVAS CACHO
Olympla. - Varletats russes.
ROYAL
Po ililirra.1.-1.
- 7 1';,irsla 1 un: "Carolina se
Aval, tarda. 330: LA TANGU1STA. A
11 mall 1 rontinua 3 • 31, tarda: "El hilo
les a, especial, 1 rilt. a I rs 1./15: CAROIn) nelagra". -Con nuislra y astucia". Romea. - Tarda. 330: "La verdad InLINA SE LLAMA MARGARITA. rt de feSta
Parece
que
fue
ayer".
Dilluns:
La
felivencida";
a los 6: "La tuarquesOna":
en les tundees de les e 1 les 1015.
cidad no es Cl dinero"
1111, a Ira 1015, segon I darrer recital
BOHEMIA
Gonzalez
11 mati I continua 330 lardo: "La Vida Victerla. - Tarda: -Los de Arasen", "La
As al, larda, dora S,Si nn AF, a les 330
empieza". .Compaleros de falleis". ..112
han, del repule", -La del 2 de 111:1I a les 6 eSperial nyjnerada; nit,
yo" 1 -La dolorosa": III 1 -Los de Ora.
Romea. La mIlleir obra de Quinten,
nido copla", Dantas: "Su l'unce pecado"
a les des:
gait", "Los claveles" 1 "I.0 dolorosa".
1 Guillen
REVISTA
PEDRÓ
PARAMOUNT.
P
AR
ALA MARQUESONA
MOUNT GRAFICO. LOS PELIGROS
C.ontinua 330 tarda: La vida empleza".
C 1NEMES
DE BETTY nibuixesi 1 TODO LO
El terror del Itaus-. ne sido eapla"..
CONDENA, per Edmund L'o, vide,
Dlliuns:
Actu•litate. - Reportatges d'actualltat.
finte° peeadO"
MarLagleri I /tic/miel Arlen.
Arnerica.
- -Tres N'idas de mujer", "Yo
DIANA
Sen fllms Paramera
guau . ° a hIll niñera", "El padre :lee!"
ComInua 3'30 larda: -Compatleros de fa.
GRAN TEATRE ESPANYOL
1
-Duna FrancIsqulta".
IMI••n••n
ligas". -El terror de/ hampa". "El código Allanes. Companyla de JOSEP SANTPERE
de :unor', ..8e ncees1penal", en espanyol
T I. 1„11 5n Lcival" 1 -Matar (Morosa", en 1, 1 .
•Avul, dlumenge, tanta, a das quarts
IDEAL
cinc, 1 MG a lea des, I* eln a del dia
Continua 330 tarda: Entre Ana corazo- Arenes. - "Unidos en la venganza", en
espanyol. "El rey de la suene" 1 "Senes". "Sierra de Ronda", en espanyol
reeloS".
EL REI FA TREBALLS
ALIANZA
AvInguda. - "Belleza a la venta" 1 "Pl1.14rli. 1/11 - Telefon 81228
rdas de Xang-11,0".
Continua
330
tarda:
-Elixir
de
amor".
FORÇATS
Asid, elinmenge, larda, a dos qm . rts de "Se necesita un [aval".
-Nlater dolorosa", Barcelona.-"El poder y la gloria" I "La
emano, I a lea 6: el,. a /es 111.
initseara de Fu - Nlanehd".
Dtmerres %leed, larda 1 nit: grandiós la graciosa
en espanyel
comedia
AMOR
SOBRE
RUEBese.
- "El rey de /a plata" 1 "La /lama
festival it borlen,/ del pepinar primer
DAS 1 la superprodrinao
actor Alfons Arteaga
SALO COMTAL
Bohdrne, - "El precio de la Inocencia.'
Continua
tarda: Su sm . npia culpa",
ES despatza a tole els centres de localltats
Tres caballeros de frac
:l te
N t irhoari"'Ca ecnn eaSzPianY°1.
ll" 1 "Snitba".
-El chluvio", Petury Shannon
Broadway. - "Nadando en seco" 1 "Catalina de Rusia".
per TITO SCHIPPA
RECREU
Bohemia. - ..La vida empieza". "Com.
Romea. tsr exit
Es de s paIxen localitals nunierades
paleros de (aliga r '' 1 "iie sMo espla".
Continua 330 tarda: "Ha entrado un feLA MARQUESONA
mgrato". -Catulinu de
Lönilea Catalunya. - "Papa".
Capitol.
- "Taran de las tleras".
documental
Coullaum. - "Todo /o condena".
Comedia. - "I • O caballero de frac" I "El
CINEMA
icalvido Zarof•'.
Comtal. - -El telón lehinn", «Maler
Matinal, a Irs 11, 1 pta. Tarda, a le s 330
do/oresa", en espanyol, I "La promeI 6 numerada. .2'20 atol, IA n posl. CURIOtida de oil maride".
SITATS MUNDIALS.
.1, /rporDelicies. - -Adlos a las armas" 1 "El
CINEMA
latgr s Fox 311.14 . 1enr, 8sfdpiNy, 11.11.11.
rey de los fósforos".
CORSECIA. entre Montaner 1 Orilla«
mental. NOTICIAR' FOX SONOR, 11,111,e,
Diana.
- -Compañeros de tatiteas", "El
.1'E.parlys i 111101nuclonals. NAVEGANT
t,ins rizrpadne312:aitipa" 1 "El c31.1160 penal",
PER LES SET MARS, primera ele la 50EL
DE
ROMA
de "Les aventures d'un rameraman",
per Conrad Vean
Dlor
iir:abnal
:na,..1; ..n;Cbvoif,rear. cr00%
eenn eess_-Dos anIdadltna » . !mi. de 530 a 1 m atiCAllTO DE CUNA Plibutxos)
nada, sess/6 e ont/nua, 1 pla.
p ua-0 1 ‚ all 1AS, a la
" Politiquerias".
1. 1 sumar, 0:11 II'''
ruido/cal
Entenco -. "Mareado de e sentida los" ,
-•nnn•n
-Lady Leu" 1 "Lit ladrón en la al.
cantonada Urgell - Diagonal
Esplal. - ./Iny o nuera" 1 "Dona Eraneisquita";
(correr de buenos Aires)
a ines, "Cuenteo de Ca na
Exceislor. - -Una mujer corno ninguna",
-VrJ1.‘r
Aepresentadons dIfiries a les 5 larda I a
"Jittany y Sale . I "La cruz y la espar Raquel Rodrigo. 3latilde VlizqUes
p ada". en espanvol.
les 10 nit: els Misas, diumenres 1 lea
1 Anteni Palacios
Fémina. - "La melnit'a del amor".
.4,111, tuatlual, a les 11; larda, de 330 a
4 tarda 1 a les 1C, nit.
Fanteelo. - "Yo soy 5Pisana".
515; a les G, numerada; nit, a lea 10:
Fregoll. - "tala vida pur otra" I "La
El fumes programa mundial
h e rmana Mintra".
Gran exIt de Lilian Harvey en la producen(
B oya, - "Paddy" "Reina el amor" 1
Fax
IMI•n••n•nn•n•n••••
"Noches en venta".
Irle Park. - .Par el mar llena la Ilun•I•MIMILI°.«•

GRAMOLA PORTATIL

1 934
Import, 1:#0d.
8 -7
4 1. 5

Gener
Febrer
Març

VENDES

ROYAL

LAURA PINILLOS
11 rnati , daos sessiOnS 3 51 0 I 6 tarda. I GRANJA
Mean, Alady, Lepe i bala la eenip•toyia. In oil: "liesfite de e :mal/P./as", 2.i1.2,
Cada din aran 05 11 delf
Nil. a les 11.15: ;AL PUEBLO!, ¡AL PUE- Ca g n e y 1 Joall (Simule.
Dibinses
/
BLO!, pela inaleixos art:sb
10 CRAZY BOYS
Esporilva
Dei., larda. a les n. Butaques a 1 pta.;
que actuen en o.: S TES 1 SORTIDA DE
CAVALLERIA RUSTICANA, p! , ) f.n,A., I general,
CAPITOL
0'80 otee.: LA PIPA DE ORO.
divo tenor
TEATRES
Ni l , a les 1017, ¡AL PUEBLO!, ¡AL PUE- 11 matt, diles sesslons 3'30 1 6 tarda. 1
In ult: . Tarzan de las Peras . . Blister
De 10 a 12. ult. SEXTET TOLDRA
1...-110als crah/e
HIPOLIT LAZARO I BLO! F. , despana al,
1 Ja r quellne \V e lls. Documental,
.35.11:
TE
EXTRAORDINARI
.ArtuaIltals 1 lubulsos
per

TEATRE VICTORIA

57 6621 557 57 .0 4 2 64.758 73.7/8

pesseics

raickey", panzón

CINAES
¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo! SALONS
TIVOLI

i

Totals

Referint-nos mis concretament al reHotel Rito. - Avul 1 cada die. Tue dan schal obtingut, veiem coni, rnentre les
sant.
importacions mantenen en el marc pasPepe Hurtado.
Casa LlIbre, - Avul I carla lila, Tbe dan sat els nivells aSSolits en el rnateix pesant.
nade dels dos anys precedents, les exSalé Dore (Gran/a Roya!), - 10 CraZy portacions es manife s ten en declarada
Cops,
Mateen Dores. - Orquestra excentrica //tinta, i s'aprecia una diferencia entre
The Hanoi Jazz.
el març d'enguany i el de 1932. de /6
milions i, mig de pessetes.
Alnest desavantatge que s'observa en
HABIT. p. 2 PERS.
el
comerç exterior d'Espanya len./ de
II. c. 1. r. D'arte Cornil., 33 Mes. sem.
Tallers. 7 2, O so, O. s
repetir que, accentuat en gran manera

Rda, Sent Aneen!, 82 I 64 - Tigre, 27

DmI g ida roe %Trenes 310,11 . 1. AvIii. Mamen.
g e. larda, a les 4: segfin arte .1, la revlsrt

LA CHULAPONA
Dimarts, tarda, repa s ase d'AZABACHE, per Matilde Vlszquez 1 Emill a
Vendrell. ;sial: LA DOLOROSA 1 !

Ethel Aldereon.

DIVERSOS

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
que arnenlIzara Rabease
I ele lime Boya

Déme,

SamanieliO.

Diversos

ereaebn de .110 kiepurt

TEATRE COMIC

LA CHULAPONA
5
Triomf Maulees I amistes intr:pre.
tadors. Denla. larda: EL SANTO DE
I LA %SIDRA I EL CONDE DE LUXEMBURGO, per la Banyuls, la Conti,
ErnIII Vendrell, Palacios, Ruiz Paris;
No. a cada tot:

telefon 17798

BARCELONA

KRAKATOA

rrrient remedó
mes Intensa de la rellgiosital, magna
creada de Suzanne Despees hielen PerTER ABRAMOFF
diere I Jean Fierre Aumont.
(els discos de l'enser:mi I la 11510161
Preus: Srs,M ilniea numerarla. O pIes i
Original orquestra ruana. rnmpesta de vint
1 • 51 -1 ptes. Dijems (arel: LA RUTA
virluesos müsirs I cantants
DE LOS CIELOS 1 HOY O NUNCA, lomo,:

y

Gema] ere .c1 . 1 de Matilde Vázquez,
lenes, Mayra!, Llenes, Rulo
Paria, Palacios, Tejada, Bara;a,
A les 945: NO FALTA NAIDE 1

gran pianista

Esports

do prendida satt, 2 - Les nou flete mine/ea:les, O - 24 vedettes internacionals,
24, I la célebre "atar" nord-amerlcana

Carnoisn le lime. LLUI5 CALVO

1
Tarda. u l e s 4. 31:leerle preteran:a: i
LA MARCHA DE CADIZ, crearld re,i
nuca d'Aleen! Patines. Ex11 fartnid ible de

lnseripclons:

11111 8E011181Ni

4 . 3(1, I nit, a do, quarts

(BALLETS-REVUE)

TEATRE NOVETATS 1

Comeris comentats pel

Alfred
Cortot
Vla LaIrtana, 46, 5.0 3.•

j

ARLEKIN

• n•••n•n•

(CASAL DEL METGE)
files 17, 18 I 19: e seleventment entalle
CNOPIN, SCHUMANN, LISZT

re,:ren 11.1,1 110 Chistes de primerisslm SALÓ VICTORIA
ordre, 110 - 2 orquestres esnanyolcs, 2 Valencia. 2118-251
Toleren 7211114
1 celebre orquestra rusas. 1 - 2 "h•llets"

Romea,Sil d'Antonia Herrero

LA MARQUESONA

Grandiós ball de
JOAN CRAINFORD 1 CLARX GARLE
cn

d'onza:

Cali' del prendida e<necterle ro

p.,.
1^: Sil. Ii bufa,/
ella .1
gesedes, LA VERDAD INYENTADA,
navente; a les a: LA MARQUESONA,
Quintero I Guillen, g1 .unilos e 5 11, Lxit ut.
ciescrlu , tible. .N les 10 • 15. segun i aner
recltal GONZALEZ MARIN, 4511 Manamos.. No deis. u de aener Gonzalrz atann.
Rema, 0 ies 515, darrera represontada
de LA VERDAD INVENTADA, butaltieS a
tres pessetes; int: LA MARQUESONA.

"La mera.

Salé Comtal. - "Su propia culpa" 1 "El
adivino".
Acaba de sortir a la llum el resum gneis la balança comercial pemns
lean Cinema. - "Dona Francisquita" mensual del Comerç
Exterior d'Espa- agreujada considerablement en el
"Les tres cerditos" n "De hombre a
hombre"
nya, corresponent al mes de març pas- a que ens referim.
Splendid Cinema. - "Querernos cerveza" sat, que publica la Secció
d'Estadistica
"Cahulgala" "La casa es Seria" I "En
El movitnent de i'intercanvi cae
de la Direcció General de Duanes.
rada puerto All terror".
Talla. - "La nisrara de Fii.313nrhil"
Pels totals que es reprodueixen en rial (excloent l'or i l'argent) en ei
"VI rafe de la marina", en catalti.
l'estat que detallem a continuació s'ob- referit queda reflectit en resta(
Tiren. - "Desfile de eandllejas".
Triomf. - "Raerlo <Mino", en capa- serva la marxa poc falaguera que se- güent :
nynl, "Estupefacientes" I "Dlmelo con
avis I ca".
UrquInaona. - "Alma de ballarina", es.
Importaci6
Qa,aIiIilats
Valora
trena.
mllerj to 11C.S
milers pessctes
Volea, - "Paddy", "Entre la espada
la pared"; a mes, a la tarda: "Ha
Alar;
1934 1935 1 9 32 1 934
1 933
1933
sal/do un ladrdn".
Animals vius
- - 182 249
71
XII.. - "Atrapandnies romo pueden".
Primeres matèries 238
208 214 31.213 26.833 27•573
-Catalina .le Mista".
Articles
fabricats
132
98
131
38.920
28.089
42.339
MUS1C-HALLS
Substancies aliment. 44
43 57 16.164 12.209 14.523
Apolo. - Varietata I Mercedes Fltl.
ea-Te-Clan. - Varietals. Roana Vallé, i
Totals
349 402 86.481 67.402 85.006
414
EmIlla Dominen".
Exporlació
Pompeya. -- inaugurarle, de la temporada
de primavera. Grans atrarclons.
Animals viuS
50
ro
36
Edén Concert.- - Varielals 1 Angelita
Primeres matéries 375
3 6 7 316 10.370 7 . 597 10.147
3I arrio.
Articles fabricats
Eacelsior. - Varletais 1 Celeste Grijn.
40
21
12 9 .8 3 1
7 . 3 68 9 550
Substancies aliment. 161
Moulin Rouge. - Se amistes, 50, 1 3f1m1
233 2 29 3 6. 771 49 . 7 1( 3 53.995

AUDICIONS INTIMES

OLYMPIA

iseel

"Krakatoa".

EL COMERÇ EXTERIOR D'ESPANYA:
e EN EL MES DE MARÇ DARRER

vellosa tragedia de Lourdes".

TEATRE CATALA

LA GLORIOSA

ceeesseinenen

Toleren

bald 1/leterle. -

Borsa Finalice

•

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES
Proa de seafrle InOtilment d'aqueeteo malaVes, grietee al m
110. descobriment dele

gr.

enorMgla (purgaVies urinitriesle
clon& en hol.;

seves manitestamons: uretritis, proetititle,
orgunte, clatItle, gota
etc., de l'h o me,
•ullitts, 're/Ondas, out...Isla, em ine, etaaporltia, flulsee, etc., de la dona, per
arordques 1 revele Q112 atguin, 2$ guaretzen avtat 1 radical:11cm
amb ele Caaete del doctor Colore. Ele nialalls es guarelzen per ens rolo, sense Inleectona,
al rentista, n1 eplIcaclons de sondes I Ingles, etc., tan perillas sempre I que
necessIten la presencia del t rs tcre 1 ntngi1 no s'assahenta ds a Costra mantilla.
Venda: 6'80 emite. cap«.

p

Imparesea la san...glie sllis lavartuale), mezamos, ne p e" alcor*. varia- en (litigues de les ce.meal, erupclone »oreolineo, eritema% une, %groom', ate., mataltles cine .0 ten per causa manara,
vuls o Infeccions de la sang, per crúniques I rebele que slguln, es si/arriana
atila% amb len Píncheles depuratIves del Dr. Solaré, que ido la medicado da.
purativa, Ideal 1 perfecta, perque acitien regenerant la 5.1.s. la rencores, ene'menten lotee lea energies de l'oteanisme 1 fomenten la salul, resolent en
Par una Intre lea thecres, llagues, grane, tonInculs, supursel9 de les
mi/coses, angula ael caben, inflamaclona co general, etc., quedant la Den
neta 1 regenerada, et caben Prt g ant 1 enes. 1 eo una en norirsoisme senyals del passat. Venda: 6'60 mitotee fincó.
o
(manca cle •ta-or sexual), ~tetona,
e i i a nerviosa nirnpotencis
ctureit, •Ofirola t orrea
tperdues srminaisi•
Cansareis% mental, pèrdua de merneele, maldecap, ~ten., dobilltat
lar, rediga oorporai, trernolora, paf/Mocione, traotorns nerriogoa de la dora
totes les manitestacions de la Neurastenia o esaulament nervIds, per crea/di 1 rebele que s'yola, en irtiareben avlat 1 radtra l inent antb els PepeSenats potencian' del Dr. Soler& 31 41 que un medicar/leer s e l un ellment
essencial dr • eer•eit, medulla 1 101 el al3leme p ernea, inclicats eapecialineut
als eego all de la Jcventtil per teta mena cl'eteeasoa brees cense anysi
;le? fee9Terlt integrament toles lea tunenant I conserv e, fina A l'extrema
selles. sense violentar TareanIsme, el vigor «vial proot de ruma Venda:
6'60 amelo. flaeal.
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIEI D'
A Ye. PORTUGAL
MERMA
4 e I e . Tela els parienta de les ves urinertes o debilita( nervloSit, odre.
ent-ile I Iramelent 050 pesseles en tusen& per al n'engomo, a
lflelneo Liberilerl Wellerf, 0.,POP Ter, II, toleren 80751 , relama
gratia un Mine eiplleallu sobre Porteen, desenrocianieut. tructa.
Mute I auaraneal d'aquea ge moalues.

D blt t

sentit.

Ferinos: Es mantenen farrA
a mesura que er•
irem al boa temps es taran pr

els preus, i

cises m6s boiles qualitats,
que vol dir que la flequeria has.
y a Ale posar ma a generes supe
riors, que no seran pas a pral
de la classe corrent.
Moreno: La ferrnesa en la r:‘.
tització d'aquest gra confiOtt
molt, activa i sense que per Sr
hom vegi cap bona orientar:
que faci planera la situació
la rarnaderia.
A tilo) d'informació

rep
duim alguna dels, telegram.
cursals al senyor Prieto p
importadors d'aquesta placa:
"Com a importador el feliei
manifestacions arlaridores co.
tuberni moresc esperant en
nrfici Tresor recolzarn
importació pagament aranzel
pessetes or en lloc de 5 ron,
‚lides a Banc Exterior 0.E.9
nya."

1115111
MIRADOR
QUE SURT ELS
to) DIJOUS

30

CTS

ADVERTIMENT

SASTRERIA F. COMAS
Tall elegant - Contorció acuradn - Qualitats superiors
Gustos selectes - Generes del pals 1 estrangers

Advertim a les persones a lee
quals interessi la publicació titl•
mediata de les notes que ens envien Que els originals han de di•
rigir-se tote a la Redacció, corta
Catalanes, 589, rer pis, aten%
de les nou del vespr e , Els que

PREUS RAONABLES

ens arrihin mes tard d'aquests

Fontanella, 9, pral.

NOMES A MIDA

ESPECIALITAT EN VESTITS DE SOCIETAT

hora o varia

premta

adreeets a la lis'

