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De la consulta als joves

Voijanitzacid de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya (1 ) 1

L'abisme deis

LA F. A. I. CONDUEIX
LA DANSA

deu anys

Lanconvenient principal de les dictaduras, tal com s'entallen del segle
NIX ençà (recordara Napoleó 111
,er JOSEP MARIA PLANES
les repúbliques sud-americanes, cosa
que ens estalviarà de dallar maltea
Com
hem
•
els
darrers
anesoa
de
tota
la ronca minaire (Figols, Súria,
patenta de modernitat a la Ileugeral.
1931 marquen el triomf complet de la Sallent, Cardaras la propaganda anarcansisteix en la destrucció del sentit
F.
A.
1. dintre la C. N. T. Una mino- quista havia agafat proporciono extraor•
politic que s'opera en la consciencia
ria audaciosa s'eta apoderat de tots els diráries. Garcia Oliver, Ascaso i Dura.
dels ciutadans. avesats nomas a obeir.
El pare d'estacionament de comes, durant el combat Urcudun-Schmeling
Boas de comandament. Mai el Comunis- ti, les vedettes de la F. A. 1. d'aquel!
La dictadura de Primo de Rivera, tot
mo libertario no ha tingut uns defen- instant, havien cultivat personalment el
i grotescament casolana, en aquest
sors, si no mas intelligents, mis decidits. caldo revolucionari d'aquelles comarsentir fou tan pertorbadora a= la de
El 21 de setembre la F. A. I., després ques. En aquells moments d'eufòria fajaEls participants a renquee
En pl. fulletó
qualsevol Porfirio Díaz o qualsevol
La reunid monstre de l'Estadi fou un tracia económic
d'haver-se fet mestressa de totes les ra la Confederada, recaptava a Cautaaltre dictador serias que el lector
juntes
i comitaa, dona l'assalt definitiu nya un promedi de r3o.000 pessetes set"On van els joveel
podrá. afegir segons el seu gust i la
i s'apodera de l'òrgan de la C. N. T., manals.
seva cultura. Sobretot a Catalunya.
el diari Solidaridad Ob r era. La redacCom de costum, les (orces en !libera
on hi havia un moviment politic molt
ció en pes que hi havia hagut des d'a- tat de la C. N. T. consideraren que era
intens. aquest estroncament de prop
y
leshores,
que
dirigia
Joan
Peiró
i
tenia
el moment oportú per a fer la revelade deu anys ieu estralls considerables.
per redactors Sebastià Clara, Ricard cid social a tot Espanya. Aguaita, paDesprés d'un abisme tan rast, les
l'amena, Agusti Gibanel i Ramon Ma- ró, nomas esclata a l'Alt Llobregat , el
novas generacions es trobarem obligagra, publica un document coRectiu pre- dia 21 de gener, després <l'una reunió
das a inventar-se de cap i de nou una
sentant la dimissió dels seus carnes. En- de Sindicats que se celebra a Manresa.
política catalana. Tot alba que conatre altres coses, dejen:
A remarcar que els sindicalistas maneotitueix una cultura, és a dir, una série
La reunió pugiiistica celebrada diuPot considerar-se encara com a fac'Preaisa que la organización de Ca- sann, mis bregats en la Iluita sacia',
de coneixences i d'experiments antemanga a l'Estadi, va constituir, di- tor de la manca d'exit el limitat intalada se decida de una vea Para s ie 's - s'oposaren -al moviment, per considerarriors, objectivats aptas per a incorguena-ho ciar, un desastre (l'uncen terés que oferta per al gran públic.
Pie a sacudiese la tutela onerosa de los lo inoportri. S'imposa, però, el criteri
porar-se a la coneixença de les proTal regada la recaptació obtingucia aquest públic heterogeni que no sol
que obran movidos por intereses ajenos a dels delegats de la comarca, anarquismocions ulteriors, sahavia ros. No
Ahir, a les tres de la tarda, Josep los específicos de la C. N. T. Hemos tas en estat primitiu. Una bella mostra
no arriba ni a cobrir ni una cinquena manear a cap esdeveniment dainporresta mis que el sentiment nu i cru.
Part de les despeses que havien fet ancla, ei cocnbat entre Uzcardun i Llopia, que té el seu domicili al car- llegado a/ momento en que conviene, en d'aix6 darrer és el manifest revolucioDamunt d'ell slagué de construir
els organitzadors.
Schmeling. Paulino, que és encara rer del Bruch, número 32, principal, que precisa de 'Im modo imperiosamente nari que Ilanaaren a Sallent.
a corre-cuita un nou ediiici.
Una propaganda que no es pot pas aya: dais la boxa una valor estimable, va donar compte a la policia que la ineludible, que la C. N. T. se resigne a
Diu així:
Diumenge va tenir llar la reunió con- titilar de descuidada i l'ajut que ha deixat evidentment de constituir seva dona, anomenada Maria Laiulla reg -!or mediatizada por organismos
N'as un exemple la política deis
.41 pueblo de Salten!: Proclamada la
primera temps de la República a la vocada a rertatite d'Acció Catalana dea desinteressadament hi va donar la per al gres públic l'atractiu d'anys i Aiguader, no havia tornat al seu
Catalunya autónoma. Nogensmenys participares a l'enquesta organitzada Dar premsa d'opinió, no va pas servir per enrcra per la senzilla rió que per dotnicili, del qual havia sortit a dos
parla prou eloquentment la conversa LA PUBLICITAT. Hi assistiren une a desvetllar, almenys practicament, en utilitzable que resulti la sava persa- quarts de dotze del mati per a anar
de les javentuts catalanes celebrada cent cinquanta jo yas. ultra alguna cu- el públic aguan interès de cooperada nalitat pugidistica per a l'estalaiment al Banc dEspanya a l'objecte d'inel dia 13 del mes que 50M, com a riosos que anaren arribant en el curs que de vegades hom ha aconseguit d'una gerarquia abras la categoria de:s gressar-hi una quantitat important.
resultat de la consulta als joy as que dels debatsestimular anda axit sem p re que s'ha sesos forts, és evident que es tracta El senyor Llopis digué que la seva
Va iniciar els parlaments En Rossem, tractat de la bona anomenada de la d'un esportiu en decadencia.
ha vist la llum a les columnas de
mullen és la propietaria de l'estalla
LA PLIBLICITAT aquests darrers Llates, e/ qual va explicar, en poques nostra Barcelona en tant que ciuta:
Jictu se'n va al darrera i recolza i administrada de loteries de lAvinterzips. Ella ha revelat l'existancia de paraules, per qua va néixer la iniciativa viva i expansiva en el camp de ea- sense desmaiar el boxarlar que len- anda del Portal de l'Angel, númetament va obrint-se carn per ¡inc que ro 26.
forts temperar/lenta politics que cer- de l'enquesta. Eau remarcar com Cata- port.
quen una fórmula per a estructurar lunya es traba avui en uns momentJ
Quan va sortir del aeu domicili
Diversas causes han collaborat, al hom vegi en ell voluntat i coratge,
cal
orientar
la
politica
per
ilaids
i
com
una voluntat imperativa que els emnostre entendre, a aquesta manca si raxit corona a:a esforacs d'aqueat basas de trabar-se a la placa de Capeny a desitjar la grandesa de Cata- tal de pa rtar inquietada novas 1 renova- craxit. La primera. és la de qué els borador. horn resta satisfet i aialagat talunya amb un dependent sea anomecalas a la vida del país. Invitó els assislunya.
organitzadors calcularen antb un cor ¿laven contribuit a Feclos:O d'una nat Benigna Orna i tato dos havien
El marga d'inexperiancia que lii ha tents a produir-se en to correrte. per tal n:assa alegre eta beneficis que anaven valor nova. Arribat a la notoraetat d'aliar al Banc d'Espanya a ingres_
que
de
la
discussia
en
poemas
naixer
dins les novas promociona, que sisan
a obtenir. D'aireó en va prevenir que aquest boxador, reo encara indeiini- sar la quantitat de 95.000 pessetes,
trobat desconnectades per deu anys més tard una doctrina i un afana, dc fixessin a les localitats de l'Estadi uns dament l'ajut de nombrosos "suppor- que portara la senyora Maria La
ters". Parir heu-vos aai que ajad que fulla.
de l'experiència anterior, es delata treaallar per Catalana.
El primer a parlar és el aenyor mena que si d'antuvi semblaren abu- declina les desercions se succeeixen
En veme dependent que la dita
per un cert anobisme que mou molts
sius, ho resultaren mas encara si hom
Ferrer.
Fa
tina
critica
de
la
Eduard
en
massa. Horn ja no es mobilitza senyora no es presentava al lloc on
d'ella a donar Ilur adhesió a les dochagués volgut tenir en compte que la
trines de moda — feixisme o comu- nostra época des del punt de vista ¿tic butxaca deis aficionats a reaport baria en gran quantitat guata actua 1, guau havien quedat que es troharien, anä a
i crea que el desencert de les apoha de bosar, l'amo del bar de la canal senyor Llopis.
Mame — amb un fervor qui sap si ques
passades és la causa de la des- estat ja posada excessivament a pro- tonada, per exemple, es Posa a r u- donar-ne compte
niés verbal que sentit, i. no cal dir-ho, orientacia
va, dins d'un periode de temps reta- miar com batejara de nou el teu es- Aquest, a les tres de la tarda, en veumas sentir que no pas meditat.
Ataca els partits existents a Catalu- tivament cart per dos partits de des- tabliment si l'i.-l o/ popular, amb el re que la seva senyora encara no
havia tornat a casa sexo. Ana a la
Quan ens trobem davant animes nya, ove Catalunva no té cata P
a empat del Campionat de Futbol Copa nom del guiri rhavia retolat, "torna a DelegaciO de Policía a donir compte
espontànies i gens tarades que daten-parintecol.Esdanti-em6 d'Espanya, per la final d'aquest Carn- perdre". I aquest is el cas de Paulina
sen aquestes teories tot seguit ens crata i anti-liberal, 1 fa una apologia p ionat. celebrada a l'Estadi mateix, i
del fet. l'a indicar que la stva stI no és pot pas dar que hi hagi en nyora du:e un vestit verd i barrat,
adonern que tant els feixistes com els del nacionalisme. Fa una violenta cri- per la celebració de dates irnportants
a q uesta conducta una negra« injus- per si de cas aquests detalls podien
comunistes—partidaris a mbd du de tica de la lluita de classes eme (Iraca uns oro yas motoristas.
ticia. El boxador aJ • qual d, públic servir per a trobar-la.
l'Estat absorbent--parteixen del prin- germans de raga eils ums contra els
S i afegim a això el fet que les mi- ha ajudat per creme que reunia concípi que ella seran els que manaran altres.
Prop de dos quarts de cinc de la
grades condicions de visualitat que dicions i que pocha arribar a fuer
i els altres els hauran ¿'obeir, cosa
Tomás Bartoll es mostra disconforme apleguen els seients del nostre Es- "aligit". ha guanyat mis que el sufi- tarda iou concluida al Dispensara muque en aquesta mena de règims té amb les paraules de Ferrer, i diu que tadi,
nicipal
de Sarria una dona que baria
tindrem
una gran importancia un innegable malarat esser nacionalista esta allunyar explicar-nos elun argument més per cient per viure amb comoditat el, estat trabada sense sentits pels volperqui el palana, da- dice que li resten de vida quan el
allicient. Pera descartat tot el que del feixisme q ue defensa Ferrer. Cret vant de dos factors tan capitals cota
tanto de Pedra/bes, amb senyals evihi pugui haver d'ingenu dins aguas- equivocada l'excessiva preocupació Polí- els ressenyats, va optar per l'absten- public deixi ile prestar-li suport. dents d'haver estat maltractada i
Paulino és milionari.
tes pretensions , ens trobern amb una tica en menyspreu d'altres preocupaciony ció.
agredida.
Damunt seu trabaren docu(ConfillUd a la Pdo. co)
Despees de la revolta a l'Alt Llobregat, da revolucionaria de &gime
voluntat de puixança i de grandesa culturals 1 socials. Cita el cas que er
ments estesos a nom de Maria Lade Catalunya que són un presagi del l'enquesta dels joyas no s'ha parlat de
fulla. No li fati trobada, en canvi
Muten lee armes a 3a tropa (gener de 193a>.
paper important que jugaran aguas- la qüestió sexual, quan evidentment incap quantitat.
El Congrio radical de Clermont-Ferrand
Degut a l'estat en qua es trobava, irresponsables ante la gran maro del /'ro., revolución social en toda &Pa ga, el Cote; promociona, quan arribi llur teressa malt a la joventut. Acaba diera
no va poder declarar. Per tant, no es Iclariado, o que la C. N. T. se decide a mité Ejecutivo Pose en conocimiento del
temps, dins la política catalana.
me les lluites de classe són un fet soLa conversa del diumenge prop- cial que és inútil negar.
pogué saber, de moment, la forma reivindicar su personalidad y sus propios proletariado de esta villa, que todo aquel
passat duple aquesta afirmació. Que
com s'havia comas el robatori ni qui principios, echando por la borda el las- que esté en disconformidad con el proParla a continuació el senyor Piquer
tre de incomproxsiihr y de irresponsabi- grama que persigue nuestra ideología
puja un plantel' de catalans preocu- Creu que la democracia s'ha de renovar
la va traslladar fins aquell lloc.
par; dels problemas cabdals de go- pera no crea que sigui factible el fea
• ••
lidad que arruina moral y colectivamen- será responsable de ..rtar aaat. Por el
vern t allunyats de visions anecdòti- xi s me a Catalunya.
te a lo que debe . y puede scr el organis- Comité Libe rtario, el Comité , Ejecutivo,
Duta al seu domicili, la senyora La- mo representativo
ques. Que arreu batega la illusia de
Golferischo i Rigau replinuen a Pidel proletariado de Sallent, 21 enero 1932.
fulla va recobrar el condaement i va Espuria.
la política francesa
treballar per la grandesa de la Patria. q uer per a defensar el feixisme, i HaA Súria, Sallent i Figols, eß anarmanifestar
que
en
sortir
del
seu
domiNecesitamos y querernos recabar mes- quistas s'apoderaren defs Ajtmitaments,
Davant alza nomas cal creure que yan es planteja un debat general amlcili
per
dirigir-se
a
la
plaça
de
Cataintervencions
de Llates i Vergés. ES critra libertad de acción, Hemos tenido que i proclamaren el comunismo liDertario.
amb un xic de contacte amb la realiParís, 13.—Han acabat les sessions que Ola d'iniciar en aquests mo- Intuya, on havia de trobar el depen- silenciar muchas rosas que atacan a los A Cardona es laten amos també de la
tat les idees agafaran un caient just tica la democracia francesa, que és dedent Orti, al qual havia de lliurar els principios y a la moral de la
del Congrés extraordinari del partit menta de treva.
i catala, el que hi hagi de caduc sera tensada per la presidència.
C. A', T. població. Pera a la vista de les farree
Una patita minoria, disposada a diners que havia d'ingressar al Banc Y no querernos estar. mas tiempo frisio- de i'ex/Trit i de la guardia civil, tota
Ginés i Oliveró parlen contra el ki- radical francés, esperat amb tant
eliminat , 1 els deu anys de Dictadura
d'interès
d'Espanya,
la
va
aturar
un
senyor
ben
pels
milita/2s
del
partit
com
combatre
la
política
actual
dala
ditaxisme,
intervé
un
obrer
ver
tal
de
deneros
›eran esborrats. La nostra joventut
de determinados romencionalis- resistencia cess.i.
per tota ropinió política de Eranaa. ganta, mostrat tan contrariada, vestit, alt, ros, que parlava en castellar, mos que obligan a la complicidad
pot no haver expressat idees novas. fensor un federalisme aue resrectant
El 23 fou declarada la Vaga genera/
en coEn airó ia com la de tot arreu. Peró sobirania de Catalunya treballés per re' • D'quest Congrés podia dependre la que ha adraaat a! president Herriot el qual es guaira del malament que sas que repugnan a nuestro conciencia a Barcelona, com a cua dels fets de l'Alt
separant-se
una
carta
tracten
els
clients
els
seus
dependents
del
partit.
Tots
continuitat
tahliment
d'un
rélim
del
de latida social
Govern Doumergue
de militantes."
ella és una forca nora, i airó és el
Llobregat. L'atur, parcial, no arriba a
Daniel ',apea die-ué oue per a ell Ca- perquè hi liarla el temor que una els signants de la carta, que són qua- de la loteria. La féu pujar en un auto
que interessa. Mentre puguin afegirLa nova redacció que entra a Solida- durar vint-i-quatre horas. La vaga, per
particular, on hi Irania una scnyora, ridad Ob rera tenia per director Felipe tant, fou un iracas.
se nous valcrs a la vida pública de taluma eslava per sobre de tot. per?- fracció important dels delegats exigía
talaba ben vestida. L'auto va empren- Alaiz. Detingut aquest el 12 de gener de
Catalunya la nostra esperança no que eh creia que una regada aconsecuido la ruptura de la treva poltica i la reL'aventura' acata amb la derertacia a
dre tot seguit la marxa, i navors
la independencia el Doble catala. Mine - tirada dels ministres radicals del Gaminva.
1932, Va dimitir el carrer, perque, tot i Villa Cisneros da ioR anarquistas que
ment, havia de decidir el régim que vol. binet actual.
dividu Ii agafi el cap i l'hi va posar essent director dcl diari, hora es real,- sortiren de Barcelona el IR de febrer a
entre els genolls, fent força al matriz ha a publicar-li els anides que trame- fiord del Pianos Aires. Entre els expeguésEl resultat del Congrés ha estat
A dos quarts de dues es va acordar un nicnnt personal politic O » ; pre-itetillas per a prendre-li la bossa.
ca dea le la presa.
dicionaria hi havia Prieto, ASCaSO, Cana
3)1111111101113)111111!)11111111111115911111111111HIN1
suspendre els debata. A petició de lo dcnt lierriot el qual baria tet públic
La senyora Latulla cricli, pera
i Durruti.
DEMA publicarem la ter- majoria dala assistents i vista la im- que, fos la que los la resolució del
'SS
rautomabil accelerä la rnarxa. Sense
Josep Maria PLANEE
dels temes a discutir, s'acorda partit, ell continuaria forniant 'part
saber per on havien passat, es (roba
cera i darrera crònica portancia
Un bon dia, amb gran mistela, dues
canvocar. Per a dintre quinze dies , una del Govern Doumergue perqua hi haa Pcdralbes, i al cap de poc va obser- persones
¡eran
passos
per
tap
ir
una
enreunió per tal de tractar del se. ría entrat amb rautorització del Covar a la nuca una sensaciO com si ha- trevista secreta
d'ALBERT LONDRES altra
amh el senyor .\nguera
güent tema:
(1) Vegi's LA PUBLICITAT dels
gulas rebut un tret, i llavors perdé el de
Directiu, i entenia que rhonor
Sojo. Rebuts pel governa&r,
dies 21, 22, 24, 25, 26, :7, 2S i 29 d'aSAINT JOHN PHILBY "Nacionalisme. Posicia de Catalunya mité
coneixement.
del
partit
radical-socialista
exigia
diuen:
en els moments actuals."
brit i 3, 4, 5, lo, it i 12 de maig.
Un
gos
policia
va
trobar-la
estesa
—Pertanyern a un crup anarquista.
l'home misteriós de l'Aràbia Oportunament s'avisara el dia, estatge mantenir la fidelitat a la paraula doa terra, i començà a Iladrar. Llavors
(Seguirá)
S'Ita decretat la rastra mort, paró carn
¡ hora en que se celebrará aquesta re- nada. Aquesta actitud, que era d'uhi acudí la guärdia civil, que la v a que
na
gran
valentia,
hom
la
creia
per>
nosaltres ii, sum partitlaris de l'as111111111111111111111111111111111ilillii111111111111111111111111111111111111
unió,
portar a la Casa de Sozors de Sarria. sassinat, seas lis plantejar 1111 cita de
lloaa a les vigilias de la reunió del
Del senyor Joan Peinó hem rebut
• • •
Congres, en el qual es posaría a proconsciancia, i per això vetara a avi- una extensa lletra en la qual lea-diva rautoritat del president Herriot.
El cap dala serveis de la Comis- sar. Els dos que han estat designats per rector de "Solidaridad Obrera" aclasaria General d'Ordre Públic va cri- a matar-vos han de cobrar deu mil res- reix alguna deis puntas tractats en el
La prova ha estat definitiva. Malgrat l'actitud tumultuosa, ¡ en alguns
dar, al vespre, al seu despatx el depen- setas.
prasma reportatge. Encara que el semoments agressiva de l'oposició, el
--Aliaos o desprts de ratemptat? — nyor Peiró no ens ho demani, tenista
dent i la dependenta de la loteria de
Congres sha sentit unit , durant el
la senyora Lafulla, per tal d'esbrinar pregunta el senyor Anguera.
interés a repraduir els fragments esdiscurs del president Chautemps, sena
—Després,
com °corregiré el segrestament i atraaencials de la sera Iletra.
dubte el mes emocionant de tots per
—Donas avisen a aquests amica vosDiuen
cament a la dita senyora, sial com alChautemps
la situació personal i de familia de
votes saber les rasas, les veritablea
tres detans que desitjava conaixer i tres que s'espavilin a cobrar a la !sastreranns,
que in'acunsellaren de retirar la
l'orador, que, com és sabut, es cuque la policia no traba prou claro ta, penqui si esperen a cobrar desprjs, illeVd signatura
ttel matares( d—Inle111nyat de lea-procurador de la Repúbli. tre i pertanyen al grup deis "joves i elesitja aclarir-los.
hi perdran dinero.
gencla Republicana"? Dones sea les seca Pressard, acusar, pels energútnens radicals", anuncien la constitució
1 aquí es dona per acabada l'entrevis- gaelas,
Es recordara que la dita senyora
Ja fulavia romprotats a formar part
de la dreta d'haver jet assassinar el datn nou partir que sinomenarà "ra- ja havia estat víctima d'un altre roba- ta, que duró uns cinc minuta estima:a
diana emes; revolucionerta, que st Cs cert
quo Savia de culnaner amb la instauramagistrat Prince. A partir d'aquest dical-socialista Camil Pelletan". La ter, temps amera, quan regentara
cut
de la Reptaltica Federal, el ist's
ellscurs, el Congrés Ita escoltat amb cosa ha fet per ara molta gracia, per- l'admi,uistracE de loteries de la Ram- Canvi de governador
Jr arabava en el g is iris moment d'aeabar el fet vitirent de la resottichl. Fisetala máxima atender el president Dala- qua el tiran de Pelletan ja era anti- bla deis Estudia, prop de "El Siglo".
l'os que es iracnva (runa amasa rescdier fins a esclatar en una manifes- quat quan el famas ex-ministre de
En aquella data estava assegurada
1.a tivantor de relaciona entre el se- indo/tarta I no pes d'una 'n'enlatarla
retada:, )(ardorosa d'adhesió .'agairehé Marina va morir abans de la guerra, contra el robatori, pe! qual motiu, a nyor Anotara de Saja ¡ el Govern
publicana—en ia qUal to no. palta enunr-nl,
parque Mal no be asna repulo/Iunänime en acabar el discurs . que va després d'un procés sensacional.
part rensurt, no soirl cap perjudici la Genes alitat alma& accentuat de tal ra—, I per , i tuesta mateisa r al, en una
Clerrnont Eerrand, 14.— Lerdee en diners; paró ara,
seguir-lo del presidcnt Herriot.
manera que feien practicante:u impossi- reman eelebrada ii l'alenell Polyteeenlsegons
del dia votada quasi per unaninitat no tenia cap
[non abans d'esser publica/ el susassegurança.
El partit radical-socialista--ha dit pel Congrés
tila la convivancia. El 28 de ilesenihre, ruin,
Cut numirast, vals: da' que el ata fine llora
radical
socialista
canté
Herriot—no s'agemollarà mai da vant
després
del
viatge
del
cap
ael
tiovern.
parles (raerle elecloral .1Intre /*calesa
li deirdla ic tnrinaril e pert.
genere Azaha. a Parcelarla, .anantera
de cap partit que ho exigerxi per a els següents extretns: Aprovar a Her1.a mera
va esser drInanada,
parlar-li a peu dret. Aquesta &Rugió not que co mantangui fidel a la { U
Serio preaenta la dimissia. Fon subati- nn pas ¡t'Usignatura
el manifesi a la vano, sitie
donada
an non, del partit de-rani
als socialistes ha estat objecte d'una
estampada al marge d'un Mart. 15 qual
tuit,
el 4 de gener,
senyor
Joan
Mocosa vot dIr que al bague! estar el prigran ovació. 1 seguidament va fer mantenir-se en el Govern de treva
les.
mar, 1 jo pagues visr que el manaron Sinacional: conclemnar les campanyes
una critica dels que demanen la rea- q ue s'han fet contra els presidents
t 15 rPenrapealar-se amb el Mol cl-Intelneen-la irepuhlieana", de cap manera no
lització de plan, económics improviLa
revolució
Daladier i Chautenrn. i aliara memr batirla signat.
sato i parten d'una economia dirigida brea ‘Ial oartit flionoraltilitat del%
Podría, ara, is itar Una anerdma per la
Madrid.
14.
—
arribat
a
Madrie
Ha
del
Llobregat
qual,
sensor Planes, veurleu que al,nn
ejle
fe
teteno saben com
Eta fa l'e- onals queda intaata: expres s ar ale el diautat a Cotas loan Match OrOals repoblirans 511(1141,1i del manen
1
que volen deacobrir l'Amarica- ministres raiicals una contaleta con- dinas. Des de l'estaci6 d'Atocha, on
al arruen die cate aqueas apaA les mines de Flauta treballava un reconetris,
ha dit—, perd s'acontenten ansI, decla- fianca i prestar el seu decidit ajut al peraven familiars i imita, el senym asturiä anomenat Prieto (alias) El Cojo, regale .1 la Ilum, que - tulio birlen fet
malarnent".
macions. Egi realitat de França exi- ranvern de trera.
March alta trasiladat en autornabil a que, en venir la República, es destapa
—.No plans, Lerroux: tot s'arreglar g , i a t.. mai no t'l:a de faltar res..
gtix un treball mes Unen& i mis útil
(Co atMto a la página 7, cal. 3) sau domicili,
com un agitador de primer ordre, En
(Srptleir o Ict p.». 6 col. 3.)

propietäSchmeling
a
batre
lizoudull,
ria
administració
Diumenge tingué
qual
loteries,
lloc la primera però els jutges donaren matx
95.000
Rapte de la
d'una

a la

de

roben

reunió, que resultà

pessetes

molt interessant

Un momen tiranscenc;ental

cle

L'altra Generalitat

Joan March ha arribat
a Madrid

▪
•
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Els dèficits de l'Exposició

El procés de desrepublica-

nització
L'OPINIO parla dels sacrij, , 4s)
sensor Lerrour: deis personatges de
dictadura amaistiats, dels militars de
brillants anteceden:4 mondrquies que reingressen a l'exercit, j comenta:
"Els que des de l'estranger segueixen el moviment polític espanyol,
deuen pensar que som ximples en
veure el que esta succeint. Fa quarre
dies que es parlava de fer una teclamació diplomática al Govern francés
per les condescendències que tenia
amb els monárquica espanyols que
conspiz 'en a plena llum. Ara,
aquests monirquics s'asseuen als escona del Congrés i reingressen a l'exercit republicä d'Espanya. Això fa
rodar el cap.
Arribades les coses a aquest extrem,
Es lògic preguntar: AM defensa la
República? Si aquest Gavera afirma
que és el continuador de robra del
Govern Lerroux, ¿com ens podem
sentir defensats els republicana de les
noves envestides que puguin sobrevenir -que sobrevindran- per part
dels elements enernics del regim, després d'haver-se posat en vigor una
amnistia tan temeräria?
El fet és greu i les conseqüències
poden ésser mis gratis encara. No
s'hi va: a dir: tingueu serenitat, tingueu confiança. Confiança? En qui?
Si tots els ambaixadors del rei van
entrant amb l'ajlit del Govern!
Davant del que ha esdevingut no
ens podem fer massa iliusiona, i si en
algú bern de posar coniianea es en

•
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.
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Almele. veta

nosaltres mateixos, en el nostre republicanisme, per a decidir-nos a defensar la Ilibertat en el terreny que
caigan si aquesta gern que Le7rt/UX
acaba de fe; entrar donava francament la batalla per a implantar una
dictadura. A Catalunya no reelxiri.
lacró si a Espanya reeixfs, nosaltres
tent al costat deis republicana espanyols per anidar-loa."

e t eJ

tandas ý términos tales que, ms que
obtener la corrección de los errores
Un
y defectos de la ley, han contribuido,
tut duda involuntarlamente por parte
de la mayoría de ellas, a aumentar el
f
.. `
encono de los partidismos políticos.
Entregada la ley de C ultivos a la
crítica apasionada de éstos, en vez de
representar una solución pacifica del
Ha fet cinquanta anys que Fron.
problema agrario se ha convertido en
cese Matheu guanyava, per primera
un instrumento de guerra, condensanvegada,
amb la pareja "Primavera",
do
en
torno
de
él
toda
suerte
de
odioa
Cadascú al seu
la Flor Natural dels Jocs Floral. de
y recriminaciones."
111:31.4,VITAT assenyala que, tal
Barcelona. Francesc Matheu era aleeFinalmtml, Roig 1 Bergadd eres que
CCM siso e:d.-ring:II de primer a C.7td..
hoces, entre tots els autors premiats,
hoya, aro o fot Espanya cada die at la qüestió no knut d'isser (luto neri
el
de menys història flo r-aletea. ExTribunal'
de
Garantid:,
:culi
i
ofereix,
sitsfen aatb eles pc,..'son; les forccs
ceptuant el catali del Rosselló Pera
tiines de la República ¿lea antierPmYli dir-ho lo regient ¿ligó de catalanisme
Courtais, Matheu, malgrat els premia
-eanls: I i de fe en Cotalunya, a lo Lliga:
assolits en els Jacs del 1873, film I
"En 'circunstancias tan criticas y
i878, era, al costas de Basegoda,
"Creient que el 1-aún té la neceadelicadas,
fija
la
atención
de
toda
EsRiera i Bertran. Picó i Campanear
sär:a vitalitat P er a Superar la crisi que palia en la actuación de nuestro ParFrederic
Soler, Martí i Folguera i
havia sIe produir-se, fatal/nena un dia
Apelies Mestres. el menys conegut.
o altre. El dia ha arribat. El socia- lamento y de nuestro Gobierno, y
cuando
s relaciones entre los parla
Avui la figura de Francesc Matheu
'Asilar per una banda: les iones auha esdevingut representativa. La leva
ténticament reaublicanes, per una al- tidos regionales adquieren caracteres
de extraordinaria acritud y virulenhisteria poética ne'x amb els J'ea;
enllä;
els
mollarles
dretes,
Mis
tea;
cia, esta lucha partidista, mantenida
Fiarais i, en la rnaduresa de la seva
quics en el limit extrem.
en
torno
de
la
ley
de
Cultivos,
ha
sido
vida, els Jocs semblen 6.sser una cosa
Repetim que no ens dol massa.
llevada
mas
allá
del
Ebro,
en
busca
consubstancial
amb el poeta.
Massa ni gens. Ara es produeixen dos
Cinquanta anys de poesia! Matheu
;cts , en el sentit indicat, que han d é s- de apoyo del Gobierno central, para
provocar
un
conflicto
de
competenha dit darrerament:
er de transcendencia excepcional ens
el cura de la vida política de la Re- cia con los poderes autonómicos y
Senyor, prou he durat
pública. Ens reierim, primer, a la se- la consiguiente revisión de aquella ley
paració inevitable de Martínez Barrio Por el Tribunal de Garantían, sin tecontrol.. q ue titheu deiaat entra en la vuiner
en
cuenta
que
la
apelación
a
este
de mon mesqui (nasa!
(tantena;
i deis seus azules del partit radical.
unes
de mon present still enser judicat.
El lerrouxiame. amb rallut”arnent de superior organismo del Estado consProu he durat:
la seva brenca mes jove i niés sana, tituye un recurso de orden excepcm•
Faci's, Senyor, ha vostra voluntat."
esdevindrä el que en definitiva fa nal, ya que si se utdizase con irecuen_
rnolt de temps que és: una gran soca cia quedaria el Parlamento catalán
convertido
en
un
modesto
tribunal
de
En 1884 la poesía de Francesc Mapodrida ¡ inservible, a remolc de teta
theu és inquieta i optimista; "Primaels corrents i de totes les ventades. instancia, sujeto constantemente a las
repulsas
de
la
casación.
vera" , amb el lema "Joventut", es
La seva liquidació, COM a forca rePor el Prestigio de la autonomía, la
ami cant de vida i d'esperança:
publicana. no trigará a produir-Le. El
cap es vell en anys i en desprestigi; contienda sobre la ley de Cultivos
"Has tornat anib la brotada
la in lisciplina, ab s oluta; la manca debió haberse resuelto dentro de Catalufia, en el lugar adecuado. que no
de ton fullatge novell,
d'emoció ; de ccn a teció, definitiva
puede
ser
otro
que
el
Parlamento
reamb tes aubes lluminoses,
L'alee fet té tanta transcendencia
amb ton sol més matiner."
o mes: és la desintegraci6 d'una part gional. Para conseguir que esa ley
de la C. E. D. A. Poc sembla haver quedara expurgada de sus errores y
brillat el sol de Gil Robes. Ara paga extralimitacions, los partidos de opoLa sensibilitat de Francesa Matheu,
la culpa d'una politica de torda Hui- sición debían haber empleado y agoessencialment lírica. li inspira delicaste, que es rúnica política que la vida tado todos los recursos parlamentades tendreses amorase; que. corn ha
moderna no tolera. Es lògic que les rios, todos menos uno: el del retraiassenyalat Octavi Saltor. des1Furen
dretes trobin mes atractIvola la fi- miento, que es la negación del régiaquest caire de la poesia de l'estil
gura, almenys definida, de Calvo So- men representativo."
trobadoresc emprat fina aleshores
telo, el lacai preferit de Martínez Aninels oredecessors. Els &tus llibres
Les despulles de Galan
do i d'aquel] xerecii alegre i coniiat
-La copa" ¡ "El relicari - . anterior?
que fou Primo de Rivera.
a la seva primera Flor Natural, assei Garcia Hernändez
No ha de doldre'ns. Al contrari.
nyalen .ia les caracterlstiques del poePreferim que cadascú ocupi el
ta: espontaneitat i delicadesa. Lea
EL SOCIALISTA es pregunta indiúque pertoca a la seva posició ideoPi- nat si és possible que ro:tual Goverti
seves cançons sen una mostra
gica, al seu interés de classe o al sen presideixi el trosIlat de les d;spulles do
questea quaLtats un bon tros escaf anatism e d'encegat. Allá cadascit Gulas i de Garcia Record,:
dusseres en aquell moment de poesia
amb la seva responsabilitat i anita la que els ministres són els mateziros que
matice. La ave delicadesa es consAquesta cremor d'estómac
seva política. La democräcia republi- un quclilica r, en ple Parla:neo, de
tata d'una manera notable en "Mar'
que
noteu
despres
dels
cana sabrá qui són els seus Ileials, els tupetnble la gesta deis des herois de n G
ta". elegía de caire romäntic sentiseus amics i e/3 seus enemics. Tot e5
äpats
pot
ésser
l'úlcera
de
mental. inspirada en la dissort irrecopia el seyúent fu!l qa.•
preierible al confusionisme angoixant circulo entre elements miltars earaeter.!mciable de l lamar perduda. La imdemä. Aconseguiu la vosi mortal de fins ara.
pressió d'aquest poema fou tan inzaa'ament república:u:
tra curació inmediata amb
Coneixent els amics j els adversatensa i dels critica tan
"Hace unos dias que "El Literal"
ria, situant a cadascú en e/ seto lloc
favorable, que Maten, l'any t888. en
EXTOALAOAL
en el seu deure, no hi ha perill per al viene insistiendo en que el actual Goun volum intitular "Poesies", editar
bierno
presida
la
grandiosa
manifesa Perpiny3 a cansa de la censura que
restint El perill venia precisament de
tación republicana proyectada para
la barreja i de la confusió."
imperava a Barcelona, la qual (en térecibir los restos de le% heroicos camer a l'autor la muülacin drittes
pitanes
Ferniin
Galán
y
Angel
Garq uemes de caire patriätic. !a inserí de
La Hei de conreus
DE
cia Hernández. Como correligionanou. Del "Relicari" shaviett esgotat
Reig i Bergada escriu a L.4 VAN- rios y compañeros de aquellos márlea dues edicions anteriors. Es plaent
GUARDIA el primer deis seas a n s"- tires de la República, nos opondrede remarcar el tremp patrititic del vecid: G rades sobre aquest tema. Vi:: qué mos con todas nuestras fuerzas a lo
nerable poeta, el qua; escriu en el
adscrit al problema del terrer eatala hi ha que propone "El Liberal". Permitir
próleg aquestes paraules de catete
que ese conglomerado político formadues preocupacions que el deformen.
nacional: "Veu's aqui mon 'libre.
La primera es la creença equivocada do por el señor Lerroux presida la
vents de ponentala l'han emque les reitindieacions agriries stfts
pura dcrivació del canti de régint. Res,
pero, mis equivocat--ofirma--. El earup
català-diu-ha ringla les seres 'habas
mientes. En fa un breu esbds histaric,
afegeir:
"Después de la Gran Guerra, este
problema adquiere, en todos loa paiSegueix jugant-se amb gran entusiasses, caracteres apremiantes. La reCAMPIONAT DE ROXIAlat
El Clubs d'Escacs Barcelona el mes
forma agraria ha sido la preocupación me el Gran Torneig de Mestres Cataes, ha
1 la quedat primer el tnestre Spiel- vell de traes les entitats escamnst
de gobernantes i juristas. Las nacio- lans organitzat per Escacs Comtal Club.
organitzat un gran Torneig Internaciones más cultas y avanzadas la han Després de la 8 ronda porta el cap de mann (iota de concurs) anib L punta nal que tindrà lloc a Sitges del 23 de
seguit de 1/2 per M. F.rdelyi, que
abordado inspirándose en criterios sin- la classificació el senyor Cundiera amb ea canipió dep.Romania
per a aquest maig al 4 de j uny, sota el patronataa
gularmente expeditivos. En pocos 7 muna de 7 partides jugadas; segueix any.
de la Generalitat de Catalunya.
años puede decirse que la propiedad Vilardeb6, amb 6; Sererels M., atnb 5 i
??A lln-eX.X.-2039--BAT6A ótaGTclie
ha pasado de la condición de derecho li2; Comes i Grau, amb 3 i Ribera,
TORNEIG D'ESTOCOLM
L'Hotel Tertuliar Palace será ef marc
subjetivo a la categoría de una funi Xerta, amt) 4 1/2.
de tan important testa escaquista, en la
ción de utilidad social.
Está a punt d'acabar-se el Torneig VICTORIA DEL MESTRE LUNDIN qual participaran els famosos mestres
La moderna legislación agraria de Pot-pourri, del qual ja és virtualment
A la capital sueca alta blilat atine-si internacionals Spielmann, d'Adstria, TarRumania, Grecia, Bulgaria, Austria, vencedor de l'equip núm. 3, compost pela
Torneig. que ha acabat amb la victòria takower, de Polónia, Lilienthal, d'HonHungría, Checoeslovaquia y Polonia senyors Monney, Pinkoler i Torelló.
gria, Koltanowski, de Belgica, i Geotner,
tiene corno fundamento básico la asTot just acabat aquest torneig ha que- de Lundin.
La classificació final ha estat la se- de Fraga.
piración a crear una clase de cam- dat obvia la inscripció per al campioTambe hi prendran part els mesares
güent:
pesinos económicamente independien- nat del grup C. Simultániament es juLundin, 7 1/2 s. to partides; Ninno- Dr. Rey, campió d'Espanya, Golmayo,
tea.
el
Torneig
Copa
d'Estiu
per
les
cagará
7: Steltz, 6 112: Danielsonn, ex-campió d'Espanya, Rivera, campi de
En el fondo de todo el movimiento tegories A i B sense handicap. Aqueas witch.
1/2: Bergcmist, 3; Dahlquist, t //2. Catalunya, Vilardebó, ex-campió de Cade la post-guerra relativo a la trans- «meneara el dia 6, l el campionat el
talunya, aixi com els mestres Lloren&
formación del régimen de la tierra, dia 4.
. MATX
Domenech i Dr. Ticoulat, primeres fise descubre la influencia de aquellos
MLLE. MENCHIK- MLLE. GRAT gures del Club d'Escacs Barcelona.
NOVES ACTUALS
principios en que 5e inspiró GlacisArinest Conjunt de dotze mestres será
TORNEIG DE SITGES
Durant el mes de mere pasat es
tone al formular su famosa ley de
ampliat fina a catorze, i a tal finalitat
187o, destinada a solucionar el proDonem les darreres nones respecte a jursä el mata esmerftat, que acaba amb el club degà esta tramitant la particiblema agrario irlandés. Proclamaba aquest important Torneig, que es juga- la vietória de la campiona del nión pació d'un altte mestre estranger i d'un
Menchik per Pseore +3. --1. =0.
aquel insigne político la necesidad de rá als salons del Terraniar Palace del
altre de cataLä que designará la Federadar la mayor estabilidad legal a la 25 d'aquest mes al 4 de juay proper. QUARTA PARTIDA DEL MATX ció Catalana.
situación de loa cultivadores, procuEn definitiva, desvires de la inscripeió NIEMZOWITCH - STAHLBERG
Sities , la platja d'or de la Mediterrando por todos los medios abrirles del flatnant camba de França, Graner,
anta, amb el seu esplèndid Hotel TerBlanques: Niemorvitch
iacil acceso a la adquisición de las queda format el quadre estranger pels
remar
Palace, veurä el mes important
negress Stahlbera
tierras que cultivaban y cuidando de següents mestres: Spieltnann (Austria),
torneig deseara fins ara celebrat.
que las rentas, siendo siempre remu- Lilienthal (Hongria), Tartakower (Po1.-1541), P4D; 2.-P4AD, P3R ; Club d'Escacs Barcelona prega a tots
neradoras del capital tierra, guarda- lenta), Koltanowsky (Bélgica), Grarner 3.-C3AD, C3AR;
5.- els escaquistes que no deixin d'honorarsen justa proporción con la cuantía (França) a els mestres espanyols se- A4A, P4A;
AXP: 7.- lo amb la seva presencia demostrant de
del Illi51110.
P3R,
C3A;
0-0; 9.-0-0, passade a les autoritats i a totes,
ran els consagrats Dr. Rey, Demeneeh,
La Espaha del antiguo régimen, Goimayo, Llorenç, Vilardebb, Ribera, P3TD; to.-PXP, PXP: st. -A5C. persones que l'han ajudat económcacon sus tímidos y vacilantes ensayos, Cherta i Ticaidat. En total tretze per- A3R:
C2R, P3T; 53.-A4T. ment que san mereixedar de l'esforç
no acertó a dar solución a nuestro sones que us faran gaudit de les belle- 15CR; A2R ; 13.-D3C.
problema a g rario. El advenimiento de set del joc ciencia elevar al sea tnáxint AXC; 16.-PXA, D2D; 17.-TRID. esmerçat.
Les sessions de joc tindran lloc al
TD1A; 1/3.-.AXC, AXA; 19.- AR. saló de festes de l'Hotel Terramar Pala República, por el contrario, con exponent.
sus tendencias socializantes, lo agraLa nostra més sincera felicitació al C3R; 20.*-TXTI, TXT; 21.-r-C4A. lace a la tarda. exceptuant les,
vó e hizo surgir, imperiosa e inapla- C. E. Barcelona, car representa una DoC; 22.-DXD, PXD: 23.-CXP• que se celebrin en diumenge i dijous,
zable, la necesidad de la reforma obra gegantina i amerada d'amor als CYC: 24.-TXC, TIT: 2.5.-TgAD! que es jugaran a l'Hotel Gola TercaRIA: o6.-AD, P5C ; 27.-T7A, ÄXP;
agraria.
escacs l'organització d'un torneig
mar, i scgurarnent es jugaran mati i
RIR: 2n. - TXPCD.
En estas condiciones el Parlamento questa envergadura.
MA; 3n.-TXPCR, AXT; 31.-AXT. tarda.
catalán . en USO de su soberanía, dirtó
Posició final
abandonen.
la ley de cultivos.
CAMPIONAT MUNDIAL
Nada tienen que ver, pues, la repúD'ESCACS
3.` DEL MATX NIMZOWITCHblica o la monarquía, las izquierdas o
STAHLBERG
las derechas, con el fondo del prog
ALEKHIN, DESTACAT, PORTA
blema. Su meollo está en sf mismo." UN AVANTATGE DE 3 PUNTS
Blanques.-Stahlberg.
Negres.-Ninizowitch
La seanna preocuPacid provi de creuLes partides 12 i 13 han estat nutles,
re que la sol "cid del problema no inre- o sigui que no augmenta l'escore del
t. P4D-P3R: 2. P4AD-C3AE:
reata sind als frontis que es disputen o campioníssim Dr. Alekhin establint la 3. C3AD-A5C; 4. D3C-13
4AD; .5.
Catolunya Iheyoutonia del poder las puntuado com segtri g e +4 - 1 ;
=8 a PXP-C3A; 6. C3A-C3R; 7. Aallriel:tenis en pugna que hi cerquen un favor del campin.
CXPAD; 8. D2A-0-0: 9. P3 TD
Contrariament-diu--equests proPer ara no s'albira ni remotarnent
-AXC:to.AX -P4TD;ti,P3CRMimes soeutts afecten a totes les cha- que el titol vulgui canviar de isOSSeidOr 13 5T ; 12. A2C-P3CD; 13 0-0-A2C;
les i a Sois els estontents, ei, qua(' e.;En reaum, l'expeetaci6 poi match nu ta. TRID-CaT; t .g. A4C-A3R; 16.
tan obligats a estudiar-loa, i fer alai' que exIstelx, car ja sabeM qui Es l'amo.
D3A-C4T6C; 17 , C4D-AXA;
les solucions no sigui:: un redacte articuRXA-TtR; tp. CXC-CXC; 2C.
lat per mi dels litigants, des del anal
UNA NOVA SENSACIONAL!!
T61/1)2A; 21. TRID-TRID!
j'agur destruir i arruinar ets narremos
D3A--TIT1C; 23. D4C-P3A;
deis seus rivals.
LA REVENJA
A3A-RTT: 2C.
??- se.
DR. VILARNAU
ALEKHIN - CAPABLANCA?
"Las indicarlas entidades, por desTXPAII-PXf;
gracia, guardaron un absoluto silenLa ederaci6 Argentina ha invitat eis • Ttell-TtAR: 2q. DXP-TXP4- •
cio, mientras se elaboraba en nues- hígado.. Alekhin i R. Capablanca
3 0 . RICI-222.1;
TISA-I--aband)
tro Parlamento aquella ley. Han ha- qué celebrin a Buenos Aires la revenja nen.
blado luego, cuando ya se había pro- del matar de l'any 1927,
(Sepuei.r)
mulgado, y han hablado en circunsORAN RIRRRIO.-A eafés 1 bar.
Aveure, a veure...

Amb molla légiea EL .11.171
la Vide el Govern central no co Pos desentendre d'una compromisos que ¡SU CO31"
treure a Barcelona rEslezt sola la dieta.
dure, tal c., r n ro es desertn deis de Se.
ralo. Crea que la visita del :tuyo, Pi
Sunyer a Madr id . relacionada ami,
serü cisorca:
°gnus oler.
"Tete recordem prou bi el que
s'esdevingué aleshores a Barcelona
Certament que la idea r he celebració
d'una Exposició a la nostra ciutat fou
concebuda pel nostre Ajuntatnent.
Aquesta idea sofri diverses vicisaisuda. De la ciutat fosa en efecte
iniciativa. Però la sera .realftzacib
práct:ca ben aviat va easer, mes que
influida. dominada pels repreaentanta
del poder central: ¡ alai), sota una
forma de govern que na conmortava
resistencia ni apellació de cap Mena.
La voluntat del nostre noble fou, en
aquesta qüestia, absolutament negligida. El pla primitM, lógicament ajustat a la nostra capacitat financera
fou inversemblantment desbordat.
L'obligació de pagar. al nostre Tresor municipal, no li fou P us llevada;
però Ii fou interd:ta, en cairel, la facultat de limitar les trópica despeses.
L'Estat, i amb ell agnell regint dictatorial, cercaren de fer aleshores. als
ulls de propia i estranys, amb la presentació del nostre certamen, una manifestació enlluernadora d'esplendor i
de fo rca. Perra cont que aquest esforç
obligat era extraordinäria/r.ent cacessiu en relació amb la nostra puixança
financera. Barcelona va restar endogalada pel deute i els ciutadans sorn
sounesos a soportar una carroza tributària que no té parió en cap altra
capital crEspanra 1 ni aixi no ens
seria fácil de refer-nos. si l'Estat es
resistís a fer-se cárrec del comproniís,
normalment ineludible, que per a ell
deriva del seu comportament en relatió amb l'Exposició celebrada a la
nostra ciutat amb subjecció estricta
a les disposicions i conveniencies d'aquell Govern. Com que la raer es tan
clara per la nostra banda, confiern,
com hem dit al comencament, que la
visita feta per la representació barcelonina al ministre de Finances produira un beneficies efecte."
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de
A, correaltnario dd Pa nete
aell01, que c e 4.viteldra le
ribblibli, de jata: el goitOlile
cl;
t'O y democritico que regaitra l Jjd.
baria. Pero... ¡qué sebe thilief!ee Alvarez Valdés y demás damiselas correligionarias lo que es 'ofrendar la
vjcla por un ideal! Todos los re p ublicanos nos opondremos enérgicamente
a que prospere la vergüenza que nos
propone el aludido diaria. Los cadáveres de Fermin i de Angel $e incorporarían en sus féretros para reine
de nuestra traición y cobardía.
tRepublicano$1, no permitamos tan
grave ofensa y dejemos el traslado de
los gloriosos restos para mejor ocasión, que no tardará en presentarse.
Que el sellor Lerroux fabrique cuantos bloques le venga en gana con tucintas, monárquicos, upetistas y detnis enemigos de la causa por la que
estos gloriosos capitanes dieron sus
vidas; pero permitir que el acto de
republicanismo glorioso sea presidido
por tan rara mezcla... ;jamás!
Bovfo! - A las señoras madre de
Fermín Galán y viuda de García
Hernández, Señoras: Haciendo uso
del &recen que sobre esos gloriosos
restos les concede la ley, no permitan, por ahora, ese traslado. Tengan
en cuenta que si el grandioso arto es
presidido por el conglomerado, puede
ocurrir que en dicha pre g ídencia figure el sefior Rodríguez de Viguri."
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pes fora d'Espanya; no l'han pogut
treure, perd, de territori català".
"Mona" és en aquell moment una
novetat en la poesia nacional. Els capítols, volgudament dealligats, j et pressions de l'instant, ten tots sermans de sentiment, fills del mateix
dolor. Una serenitat malencónica
controla la dissort i afina la sensibilitat. L'enyorament expressat d'una
manera sencilla i captivadora es alhora inspiras-id, pesar i censo):
si ella pogués despertar
ern diria: Quin mal corl
Francesc, ni cm saps en) orar?
Hi ha en les poesies de Francesc
Matheu, sobretot en les ca ne on s que
'plega en ta copa", una marcada
tendincia. Matheu troha :milpee en ei
plany el motii" dels seus verSOS. Ara serf tumor perduda. després la joventut que ha de pausar i
gire el poeta veu eit un sol montent
perqué l'instani no torna, mis tard
será un plany históric amb caires de
reaellia-tota una epoca floraleseaper la Pätria clizsortada.
"Rei i Iladre quinze voltea"
din a Felip V, i en "Cant de germanon" se'ns ntostra el catalä conscient
que ven en la Catalunya de demá la
Patria veritable:
"Fin% d'En Jaume: catalana,
mallorquina i valenciana
bevent tota com bons germana"
Diríeu que renyorament, en les seves múltiples manifestacions, ea Seillpre el guia de la inspiració. En la
mateixa poesia de la Flor Natural
dels lora Florals de 1C'84, malgrat
l'optimisme que cm:mita/la de vida
do Ilum, hi ha l'espera enyeradissa
del bell tenlos. El poeta e.perava
tenyoraval tot el que en aquell moment saboreja i. en evocar el silenci
de les nits llargues i dels dies curts
dhivern, expressa la tristeaa de la
natura , a en el contrast, troba la gräcia deis prats. la Ilum magnifica de
les albea i ha meravella deis cols..
Algú ha dit que alatlieu era el canter de la primavera; bastarle, persa.
creure en la sinceritat del poeta per
tenir tothorn aquesta niateixa impressih.
"Mateu-me a la. primavera
que es passar de cel a cel."
Aquests dos últims versos• de la
seva primera Flor Natural. adreçats
a Deu. consagren la seva devocie, devoció espontänia a Ia miel resta sempre fidel i constitueix una de les se ves principal!. caracterrstiques. Adhuc,
en relegia c .:mentada. ella inOr quan
"el món sonaran ple de vida"; guau
canta !a dona i l'amor no rroba res
mes bell de comparança que la • primanera, i "En la moto de Fortuny"
(21 de novembre del 1874) la tristesa
de la tardor inspira al poeta l'elegia:
"Morí quan mor la t'una". .Matheu
ha trobat el motiu: Si la primavera
és amor i és vida , la tardor és Per
al poeta tristesa i mort.
En els Jocs Florals del inoi dita
en vers, en el aell discurs presidencial:
"Vine del bell ter nie la" centúria
(monta
i allá en el clarejar de ma infantesa
vegi deis Jocs g lorals nbrir la porta."
A Maten, ara, en evocar la seva
llarga vida de poeta i patriota, qui
sap si una mena de melangia ii emboira eis records; nasaltres, en aqumt
cinquantenari, li reten/ el nostre homenatge.
J. M. MIQUEL I VERGES

Exposició de Primavera
El Salb de l'Art Modern , fragment
del Palau de la Metallúrgia del Pare
de Montjuic. habilitat per a les exposicions oficiala d'ara s'esta enllestint aquests dies per tal que l'Exposició de Primavera s'hi pugui celebrar enguany. En efecte, el dissahte
die /o d'aquest mes de inaig tindrà
lloc el vernissatge de l'Exposició
Primavera a l'esnientat Saló de l'Art
Modern, i a l'ende:tia. diumenge,
dia 20, la inauguració oficial, anib
rassistencia de les sastres primeres
autoritats i les corporacions artistiques.
El Sale> de l'Art Modern s'eatá posant aquests dies en condicions d'esser nna de les galeries d'exposicia
mes acondicionarles que hi hagi
tualment. El ternos htnitadisaim
qué sita disposat per a fer les obres
han posas a prova l'entusiasme i l'encera dele •q i hi han intervingut, rensin) a executar unes educa que requerien alguns nleSt/s de tenms. Calla.
pere, que rEapoaiciii de Primavera
sr celebres aquest any en la sena data
i en les 'M'Ion ronditions possibles,
i será. L'Ajtmtament de Barcelona,
concedint a la Junta Municipal d'Ex%
posiciont d'Art la para del local que
conatitneix el Saló de l'Art Modem,
ha fet possible que Barcelona i els
artistes catalans puguin celebrar la
mes gran nianifestació artística en les
luillors condicions.
Totes les impression_t eón que
l'Eaposició de Primavera d'enguany,
responent al que Es (l'esperar després
de l'esfert realitzat per tothorn, superará les precedents, atenyent un
nreell
í
de qualitat máxima.
El Grivern da la Generalitat, senmilite a aquesta mena de manifeatacierna ha volgut rrear per a /Mierra.
que ès la del nc3' e er. Pe r it ;s4:11,
premi ube pint o ' •
.Peroor'tite,
tata amh cinc •
'it. r' .-in ora
L'Ajuntamea
ir , (lon'a 1 la

;;:

'Ar t

Generalitat de Catalunya, representats en la Junta d'Adquisicions de
l'Exposició de Prirnavera, compraran
obres cona en el§ anys anterioes, i
es d'esperar que la junta de Museus,
que sempre ha estat antatent a nodrir la aeva coHecció, tumbé aquest
any tindrà a be d'ésser el primer
comprador. Aquesta part tan impartant. afegida a la concessió del Saló
de l'Art Modern, fa merèixer que
l'Exposic:6 de Primavera. que s'obrir h al pnblic el diumenge el :a 20, obtingui el major dels ¿ajas.
Eta artistes socis del Selcms
Barcelona l de Montjuic han efe Bit:rar llurs obres del dia ro al 13 inclusiu, de deu a una, la darrera data
improrrogable, al Palau de Pe rajeccions.

EL CORREU D'AVU1
* 3faragall. - En el Vibre XVI de
les Obres de Maragall. que s'està re g ígant i que es pasare a la venda dintre
de 1)01's dies. es publica una totografia
inédita d'aquest taceta. en una de les seres excursiens al Pirineu. rany mea
F . 7 , 11 una de les excursians que (lana lloa
a diverses poesies i alguns articles del,
que es puMiquen en l'esmentat volum
(al e emite temes de carácter li
inc i
tanca la serie <marAcmest
ra ele
i la cinquena comeneara
aria) el volum XVII, rue també sortira
dintre
noca dies.
* Cafineira assoleix éxit amh la seca exposició instaliada a les Galerie'
Laietanes. Per aquest nintiu ha esta:
prorrogada a instämties de melles persones, per almilla dies mis. ver tal de
rafe': admirar els sens bella quadres.
.40/Vt5t pintor is preocupat per la ritmica
amh la Huía amh la rompositió. ric en P/115 de nrimitivisme i classicisme. i d'un nrimitivisme fort i adanirahle. i d'un salvatgisme genial, amb la
riquesa de colaraciona. - L'autor de
"Cantiea nava que se chaira Riveira"
disserta dilluns. en una de les sales de
les Galeries Laietanes, sobre el tema
"Saló Gallee de Pintura. lfanuel Colmetro, pintor". Exposä els aspectes desr oaeletrts de la vida del ¡ove pintor. tou
l'angoixa, tota la terrible Iluita dt la
seva vida per l'art.
* Marporida Sans -Jordi. - El vinent dijous. dia 17. tindra lloc, a l'Hotel Majestic (no al Rita, com shasia dit
en un principia un sopar d'homenatac
aue els amics i admiradora de la lave
i notable escultora Margaricia Sons -JOrdi
Ii ofereixen per rexit assolit amh MOTU/ de la !esa actual eapesició a les Galeries Laietanes. - Farmen rare del Comite organitzador la senyora Teresa Gat'ami; de Marean. senvoreta Maria
la Lluen Morales. Mercè Selicman, i els
senyors President del C'reol Artistic,
Josep Clara; President dels "Amics dels
Museus de Cataluny a". P. Cases-Abarca;
Rafel Llimona i Vicenç Navarro.
* Sal,i de Montjnre. El'_Comite
Directiu del Saló de 'fontjuic fa 3,fnent als artistes socis d'agnest Saló n'ir
és requisit indispenfablt estar al corrent
sie Pagament de la quota de soci. ser tal
que les c'.Nres eme han inscrit a l'Exora.
sició de Primavera siguin conocerles rel
Jurar de Callocació, rer a robtencié, del
Dassi de Iliure entrada a l'Exposicita i
per a tenir dret a prendre Oarf en les
assemblees del Saló.
* Pidelaserro. - Amb motiu de la
inauguració de l'exposició de paisatges
del Valles de Maríã Pidelaserra i Bries.
la qual tingué lloc dissabte. a la Syra,
(oren molts els artistes i colleccionistes que desfilaren davant les obres extra'
r edes i en feren apassionats comentaris
Tots coincideixen en que l'actual canosació de Pidelaseera assenvala una iita her
remarcable en el Cerní aseendent d'aquest notable valor de la pintura catalana.
* Llimona. - Dissabte, a les dotze
del migdia, finará lloc a can Pares la
inauguració oficial de l'exposició Llimona. A atinest acte hi assistiran totes
les autoritats i els representants de les
entitats artistiques i culturals de Barcelona.
* Hugo!. - As molt comentat l'exit
que entre els mis existents colleccionistes obté l'actual exposició de Manolc
Hug,ué.
• Criireatts. - .Arnb motiu de Fezposició Créixems arribaran Miura
poca dies a Barcelona diversos concedomates franceses, interessats ver robra,
d'aquest rimar. obra oste a Barcelona
continua obtenint la simpatía deis nostres callecionistes.
* Gausachs. - La nata artística do
dia és l'exposició Gataachs a les daleries Valenciana.
* 'Peseris de rallar el ratui". Lluis El:es, autor daquest Ilibre, parInri. apuesta tarda. a la Catalónia, sobre
a Post-guerra" (amb projeccionsa Hom
pOt passar a recollir les invitacious a
la susdita Llibreria Catalónia.
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27 de juny

Sa rn a de la Jognitteria. deis
Arlieles de la Pell. .11inanntaciii,
Fain-Cinema. del 'Turismo. Sala
de les llivencirms. efe.
Por a (anear Podició do( Calhleg

insoripcions fins
din IR, a len: ofirines del Pillan
näol, f iJ álenljule, dels poe3
St ande disponibles.
Lasquen el lolKun 30252
Detnaneu per. a propagninti
11.0lä segells i les eaules jet : a
viatges st pren redutl, que hola
facilita gratis a la Direoeid
Gotts Catalanes, 5 92.
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La vetllada neerolbgieu Incidents a Sant Bol Les relaciona La reunió del
Un atraeament a Hostafrane.
en honor de Macià, celen amb motu d'una :Hada
()rada a Borges Manques organitzada per Lliga entre Catalunya Consell de la D els tres malfaetors, la
Dissabte a la tarda. el President de
Generalitat sorti de Barcelona
• „apanyat dels consellers senyors
;ego: i Esteve; del seu gerina, sease Manuel Companys: els diputats
..:ayors Mestres i Tauler; del presisu de l'Assemblea Municipal, senyor
‘ cofet; del secretan de la Pre_eieacia. senyor Alavedra, i del cap de
'tensa de la Generalitat, senyor Vien direcció a Borges Blanquea, on
ava de tenir lloc una vetllada ne.
-lògica a la memória de Francesc
h ! at.

la propietat 1 podria produir, duna banda, la guerra civil, i de ralea la miseria
mes ubsoluta. La llei de Contractes de
Conreu no resol pas el problema de la
terra. Es únicament un par: Es equitativa; es justa; está teta de cara a la
constitució i a l'Estatut de Catalunya,
intangibles andedues per a noealtres. EIs
Que abandonaren el Parlament català.
desertant dels jloes que el poble e ls ha via coi/feria han anat a posar-hi dificultats a Madrid. Diurn que el Parlament
de Catalunya no tenia facultats per a
legislar en aquesta materia. Es desperar. perd, que no sofrird cap escome-

asediaren els expedicionaris a Bor.e Blanques cap a les nou del ves- sa seriosa.
A l'entrada de la població s'haEl Govern de Catalunya prendrá
congregar una gran gernació. que
cada ocasió els determinis que cregu:
:en:pl ay a els expedicionaris fins a convenients. Heu desee disciplinats toril
ejun:anient, on esperaren. entre aleximir en marxa. El mdn esta traseve eis president del Parlament ca- un
balear i corren rents imponderables que
sensor Joan Casanoves;
penetren
per tot arreu. El feixisme resenyor Joan Naves; els regidora
presenta un retroces en la civilització
gf.yors Badia, Ferrers, Malteó, Llueä,
eeyoi. Criquell i Tauler; el jutge del món, i aquí voldria iniciar-se can]
una tornada al fet o a Feeperit de Ins
ed nicipal, el cap de les force de la velles institucions corrompudes. Dones
Ordia civil i totes les abres autonosaltres enfront d'aixà no aixe-Ms locals.
senyor Naves, alcalde de Borges arene els braços de manera infantil i
;a l e:Je& dona, en non] del ponle, estúpida exposant filosofies atemptado:erdenguda al President de la ce - res i predicant democracia ais que no
a destruir-12.
i seguidament el senyor Iii creuen i C5 disposen
sine, que, organitzats com ells, cembaiaer: allYs adreçà al poble unes pa- tius tont ells i de cara a idealitats suets dagrairnent per la rebuda que
periors, salvarem la llibertat amb el con,
l avien jet i de salutació.
ap a un quart d'onze comenel, amb el cap i amb els braços, que elle
,.,ecal del Centre Republicá Catala. no són ningú ¡ nosaltres tenim—que ho
,i-etnada necrológic a a la memòria sentin —tot el poble al darrera.
El rencor Casanoves dona l'acre per
Francesc alada. El local, que és
espaids. era ple de gom a gom, acabat, 1 seguidament el senyor Cona:oten moltes les persones que ha- panys i els que amb ell anaven empren•
neren de romandre al carece per no gueren la tornada a Barcelona. on arrietaar lloc a l'interior, per la qual baren a primeres hores del mata Foren
acomiadats amb aplaudiments i visques.
asa ¡oren installats altaveus.
Ocuparen la presidencia de l'acte,
• •rna e; Presiden t de la Generaltat,
senyors Gassol, Casanoves, Mes-

II. Torres, Tomás j PieEscofet, Belli, alcalde de Lleida.
Saves, Valldeoriota j Mias.
president del Parlament, senyor
lisanoves, inicia eis discursos. Par:en, seguidament. els senyor; Pere
•as. Tornas i Pida. Mestres, TauGassol i Humben Torres.
TJ:s eis oradora recordaren diverde ;a vida politica del
rs
nineer President de Cztalunya i reaten hornenatge a la sera fe i a la
it iermesa en la Menea dels seus
Bla smaren durament la deseeaele homes de la Lliga del Par. .;e7.1 català. Remarcaren que l'EsZ
ceerea baria recollit l'herencia política
President traspassat, del guiatge
et a qual n'es un fidel seguidor el
Feeeident actual, i recomanaren que
pcble s'inspiri en les obres de Mar.: per tal de seguir endarant en pro
a :es llibertats de Catalunya.
.0ts els parlaments :oren subratass amb cálides ovacione.
:. ISCURS DEL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT
,enycr Companys va començar
eue l'acte era d'intenea &Nació.
pogut veure que en escoltar la
sneula poètica de Ventura Gaasol
tc:Is ulls espurnejaven. No solament
f: :es dones, també en les canes col ade' eel sol, dels nostres pagesos.
Irr c: que us pugui dir de la me a le Francesc Mudé ho han fet
t.s que Mhan preceait en l'as de
parauia. La memòria del cabdill
e les llibertats de Catalunya ha esas invacada amb brillants parlamente
i especialment pel
amic de Mac:á, Ventura

El

ru

'egura de Francesc .Macia.—
:— es desprenia una aureola
estela de Ilum. Elegant de
amb uns ulls que li
emb falegria de la d'un inportava les multituds per la
ostólira que traspuava sota
• gura de cavaller de l'Ideal.
• un carácter. Va éste/. un
- • vida 1 un valent a l'hora
ea

-m de dir mis?
aa episodis de la sera vida!.
Hem de seguir les seres
endavant i amb energia. cap
t a venórial
són, ele moments que vivim, mol'ea en els quals peguen .' tenir gaires
e'2,nee ee que la nostra obra es ',sigui
,n. ezse sense trontolls. El recaneixe:iutnnomia ja fou una cosa que
e :er inecessari l'exercici d'una pela:ea
`- 'nh! energia, perquè en el fons duna
ene par t del país espanyol vi ti un con' tete umerialieta i despótic.
Ar a. .ee recades, sembla que es trola.. f aeiatate—no vull dir generoses,
;eenee ne en són; diré cordials—i reala.eaaes sembla que torna a ressarcell sentit borbónic. No voldria
les diferencies que es poden
ne strear amb un greuge, reni es P ro ¡atecen unes cenes habilitats, una Terna
t e etuesitat politica, que fa semblar
la ncstra aetonomia sigui una cosa
e re:nada rer la foro. i que quan es
ainb una foro superior ens sera
será aixi. El peable catala
" de:eera prendre ni una luna, ni res
castres Ilitiertats.
ja saben que la Ilei de Cnel.
' te n de Corren, que fou votada pel
Pu: ament de Catalanya, ha estat porta ' , al Tribunal de Garantes Corten!a anie, trib racusaciO danticonsti'ntizal.
això és un incident
' lea l respon a una intenció política?
nie
F'r a Latalunya san les ¿retes tara
'alnitquee õ monarquitzants les que
"nbla que obtinguin privilegis i tracto
iamr. S'ha fet política datracció a
dretes, que sernpre combatran la
e4a n Ca 5/ no la polen convertir ea
m onarquia disfreseada, que no -e 12 a riostra.
.. _iC/Se0 C5 pessihle que havent-hi
cm, intelligents i honestos coin
ue
sitagul deixat de prendre de le;
' eta l 'entusiasme de les multitud!?
Cal fer una palitica d'autoritat se'"ea, de spullada de tata dernagógia, arr'"e de les terres catalanes, on viu arden:
sen timent catala, republici i
estar en continua comunicació
7 h el noble per a mantenir viva l'as- "U na que es fa cami.
Et
Irelalern a dc la terra—segui dient
si lla de tractar d'una manera moit

.res d,

puix Que CaGIVial l concepte de

cor "Tono e Frolea"
a Barcelona

Catalana
Priviament anunciada, tingué lloc
ahir, a la ella de Sant Bei de L10bregat, la Fiada Comarcal de Lliga
Catalana, a honor dels consellers municipals que resultaren elegits als districtes de Sant Pedir] i Vilanova.
Aquesta ne, obtingué els exits talagil er s que s'havien proposat els seus
onranitzadoes. tota regada que els

aesiste.nts a l'acte, especialment en
el initing, pot ben dir-se que no ultrapassi la xifra de doo Pe r s one s tot
i eeser-hi compreses entre elles les
delegacions i representacions dels dos
distrittes judicials, i es de remarcar
que la cabuda normal del local on
se celebra lacte is d'unes 1200
. Persones.

A remarcar també que de la localitat tan sols shi rail veure representara
una vuitantena de socis i simpatitzants.
El por ambient que la "Diada"
tenia a Sant Boi bou ¡n'esas arnb
la xinlacla formidable que es tributé al senyor Cambti a la sera arribada, reproduida en presentar-se a
l'escenari, i s'origina amh aquest nto.
sin un aldarull que no mengue proporcions grades a l'oportuna intervendó de la force pública, la qua l .
previament s'havia presentar. i reiterada amb mis intensitat a le sortida
de l'acre.
A remarcar que el senyor Camba,
i bona part dels retis acompanyants
es dirigiren immediatament a Barcelona sense ni tan sois personar-se al
local del Centre Canela.
Amb algunes intenencions de la
torea pública, previs els tocs d'atenció corresponents, es dissolgueren ele
grups estacional, al voltant del loca!
de l'Ateneu Santboiá sense cap mis
incident.
Acabas el miting es dls. :giren els
assistent, al local del Centre Catalé.
cni se celebré un apat de confraternitat, al qual. sernhla, hi hacia mia
rep resentació nodrida de la bregada
municipal de neteja pública.

L'homenatge a Anselm
Avui arribaran els dos
Clave
Diumenge al migdia va tenir iine rhomenatge que el cor "Toxes e Froles"
dedica a Josep Anselm Claver. Prop
de dos quarts d'una arribaren al monument ss cors de Claven amb els
enes respectius estandarde i el cor "ToX05 e Frotes'. Anara precedit rser uns
hatiders de la gnärdia municipal, dc
eran gala. Fiauraven en la comitiva el
president del cor aallec. senvor Car mcl el representant a aquesta
massa coral a Barcelona. eenyier Alired Casanoves; el president dele Cors
de Claven. senyar Benet Codorniii: el
vize-preeident, senyor Daniel Pedes, i
el secretare serr a r Joan Mit 5or-

creuers de guerra
japonesos

l'al rota Jil anunciaren', avui,
entre vuit i nuu del mati, arribaran al noslre port ela Crellerb
jup011eSOS " lwate" "Asuma-,
iopiest porta el baltde j i de
nugitne }idéenme 31alasis-

Per tal de retire els marnis
japunesos es traba a Barcelona
des del diumenge el ministre del
Durant l'acte feu ús ole la paraula Japd a Madrid, senyor
rga l . naval senyur ‚los 'c
el senyeir Alfred Ca!anaros. que mané

fine la vinguda a Barcelona del co
"Toxos e Frotes" equivalia a una abraparla qt:e es donaren Galicia i Catalunya.
Victorejá Catalunya, Galicia. el cor
gallee i els Cors Claven Després parla el presideut del cor "Traes e Froles". senyor Carmel Gotizälez. el qua:
peea de sellen que leer primera vereda
un cor gallee visitava Catalanya, felidtant-se'n, i expresad que ner a Galicia aquest fet tenia una significació que
rerduraria a través del temor.
Deeprée poeä una Ilaeaia arnh ele
enlors tallecs a l'eetandard de l'Associad!) Euterpense.
Finalment parlä el reaidnr doctne
More glessant l'ebra de jaeep Ansehr
Claven i (temar cisques a Galicia. Fou
contestar arnh entusiasme rcr la concurrencia. Els oradora ¡oren aplaudita
L'acta araba amh ja internretari ó .
canee del cnr "Töxes i Froles".
les cnmpreeicions Ers Segadero i Mima,
a Gali:ie, que foren igual/mear molt
aplandits rel públic.

es

tights.11. Attibilha ussistiren
baliqUel taína que els oferi el

presideni de la Lieneralital Ctr no
aristocrät ic Ilestattrant. A la
larda, des de la 'forja presidenrial presenciaren el mal
baria Paulino L'actidutt-Max Schnieling, i a la nit soparen ainb el
canteul del Jipo, senyor tieurgee
Delgado.
Per la mateixa ra6 que els anleriors paran/mines, aqUrst matt
arribara en l'expres de Madrid el
ministre de 31arina, senyor
ella, el qual se nl s. rebut amb
honors ref,latnentaris , amb la
corrésponent revista d'una conipa nyia militari Eassistencia de
generals i caps principals dele
Cossos de la guarniriú.
També ha arribat el virealinirall de l'esquadra espanyola
senyor Javier de Salas.

1 Mallorca

policia n'ata& dos

Generalitat

Ahir, a dos ;tisana de dues de la tanda. Mi va cometre un atracament al pis
primer de la casa número loa del carrer ele la Creu Coberta, on viu el se-

soltar ferits tres vianants. Muja Caselles, natural de Calaf i ami) domicili al carrer de ¡'Amaba! de Sant
Jaume, núm. 36, presentava una tenyor Rarnon Aramina el qual hi te mida per arma de foc a la regid inguiinstaNat un despatx d'administració de nal dreta de pronòstic aren; Vicenç
finques • i dassumptes jurídics.
Soriano i Palacios. de 17 anys, amb
Els atracadors eren tres, i es proposa- dornicili al carear de Leyva, núm. 51 ,
ven aptalerar-se de la recaptació nie diu- tome, primera porta, amb una ferida
inenge, producte dels rebuts de Hoguer ¡lea al genoll esquerre, per rascada
de les cases que administra aquel! re- de bala. i Soledat López i Mestres.
ine-He Noniés pogueren araderar-se d'u- de té ams, amb dmicili al Paesatge
na petita quantitat i d'alguns objectes. Elies, núm. 14, bancos, anal) una leiCom sigui que la força pública va tenir da d'arrr.a de foc aer,b entrada per
esment del fet, va perseguir inmediata- a rtg:6 umbilical. de pronOstic arament ele atracadors quan aquests inglete, vissim.
L'agent senyor Vidal, afecte a la
i aleshores s'entaulá un tiroteig, a conseqüencia del qual hi llagué tres virn- brigada de ferrocarrils, junt amb un
mes. Els atracadors, poni. foren detin- guardia civil, va detenr prop de la
mita j es recapti tot el que ha y iel ro- plaga dEspanya, Adolf Campos, un
altre dels atracadors. l'a ésser trasbat.
El fet ocorregué de la manera segiient : Hadas a la Cornissaria del dietricte.
Poc abans de dos quarts de dues de la El tercer, va poder desapareixer.
A la Comissaria de l'Oest van Estarda, es presentaren al domicili del senyor Ramon Aramim tres individus jo- ser. interrogats <sis dos detinguts. El
ves. Anaven ben vestits, i no san inste- primer va dir anornenar-se Albert
rar sospites. Digueren a la senyora da- Cor:a i Boialios, es fill.de Valencia
quell, anomenada Dolors Serra, la qual i sembla que era el que capitanejavr
ion qui va obrir la porta, que ~ven el grup. Aquest individu portava una
a recollir el rebut d'una finca que ad- Disto:a marca "Star". del Upas de
ministrava el seu marit. La senyora els g uerra, igual que les que pc,rta la
(ligué que el edad el tenia el cobrador. g uardia civil. Segons sombia, aquest
Aleshores un dels desconeguts va pre- individu és l'autor de l'agressió contra
guntar-li si el senyor Aramón era a ca- un guardia civil, el dia 25 de mane de
sa o, en cas «mirare si trigaria a tor- 1 any 1932. La pistola que li Va CSSer
nar. La senyora li va respondre que tri- ocupada era la que portara el guardia
garia una estona. Aleshores els tres in- q ue va ésser assassinat aquell dia.
L'altre detingat dugué anemenar-se
dividas es tragueren les pistoles. i ame- Adolf
Campos Artola, de 21 anys fill
naearen la senyora i el sea fill amb que
ele matarien si es resistien a fer el que de Lorca, En esser detingut empu:nyaells deien. Acte segun els tancaren en va una pistola marca "ParabeHum". Els
una habitació. Un d'ells es quedé al peu ion trobada la máquina fotográficarode la porta. Els altres dos passaren al bada al despatx de la Creu Coberta
despatx del senyor Aramdn, i regiraren unes seixanta pessetes. Tot aletea natatots els calaixos de l'escriptori i al- calmoso. procedents del robaron que acaguns armaris. S'apoderaren d'una quanti- baren de realitzar.
A la Comissaria de Policia no eis fotat petita, d'unes tres-centes pessetes,
que era la resta de la quantitat cobrada ren trobats antecedents. Tot i aloe., es
procediré
a iitxar-los per si de cas hadiumenge pels Bogues de les cases. La
guessin donas noms falsos.
quantitat mis grossa, el mati mateix, el
La policia es va veure obligada a fer
senyor Aramón ingreesada en
un banc. Els atracadora, trabant meras grans esioreos per tal de contenir el
car volia linxar el; atracadora
dines dels rpm es creien, regiraren mis
A coneeMiència de l'atracament i de
mobles, i s'apoderaren d'una maquina
fotográfica, <l'unes plomes eatilografi- la detenció ahir a la tarda de dos dels
atracadors, la policia verificit un escote
ques, propietat del fill de la casa. ¡
tres objetes de menys valor. En sertir coll en una barraca del carrer de Pujades, prop del camp del Júpiter, on hadel pis, es creuaren amb la senyoreta bitava el detingut Corla, i s'incauta de
Dolore .Aramón, filla del procurador, i
li donaren una torta empenta, Ilaneant- ij càpsules per a pistola eParabellum"
la amb violenvia contra la paret. per del calibre 9 millimetres, duna escapetal d'obrir-se nas, i baixaren l'escala ea- ta i documentacid.
A conseqüencia d'aquesta documentipidament.
cid es verifica 015 escorcoll a casa de
Abans de sortir al carrer es creuaren Jaurne San Juan, de 2,5 anys, que habita
mula un llogater dels soterranis de la
al CM- ver de la Llacuna, 49, segon, tercasa, anomenat Josep Joan Duarte.
cera, i hi trabé una documentació i dien
sentir
els
crics
d'auxili
Aquest,
verses coses que demostren la competenque sortien del primer pis, havia sor- cia que hi baria entre aquest nou desis per tal de veure el que suceda. tingut i Coria. Entre les coses trobades
Els pistolers l'amenaçaren amb dis- hi ha dues maletes arnb roba, propietat
parar si de cas no eis deixava pas- de Coria. Segurament, era la roba amb
sar; i aleshores van aortir al carrer. que verilicaea els atracaments, que,
i es dirigiren a la cantonada prcpera sens subte. per tal d'evitar que li fosdel carece de Gallo. des d'on, reient sin trobades a casa seto, les baria ionque aquell els perseguia, li van dis- dueles i les g u ar d
ava al domicill "paree uns quants trets.
quest nou detingut.
En sentir-los, i degut a l'alarma
Albert Coria no ha estat mai detingut
que es va produir entre la gent que fins a la data, i, per tant, era descohi halda pel carrer, hi va acudir la po- negut com a atracador. A la Comissalicia. manada pel senyor Josep Agua- ria General d'Ordre Public s'esperara
do. Un dels pistolera, anomenat Albert que hi los portat, juntament amb l'alCoria, va pujar per una escala del tre detingut Alfons Campos, el qual té
carrer de Gallo i va trobar la porta antecedents. per hacer estat deringut en
d'un pis °berra. Hi va entrar. per tal altres ocasiona.
d'escapar de la malicia, la qual el perEl Jutjat de guardia. sial que Migué
seguía d'amor. L'agent Leandre Ma- noticies ¿el fet, es traslladà a l'Hespital
ristany. va entrar-hi poc denprés que Clinic, en va rebre declaració als teeli i encanonant-li la pistola el, va rna els quals es troben en gres estat.
obligar a Ilanear la seca a terra i a Els ferits declararen que pasearen cadonar-se. Mentre succeia aixa, uns snalment per aquell indret, j foren soraltres agente. ajudats per ui guardia presos pel tiroteig. Les dues dones .1 ecivil i Per la noticia urbana perse- rides greus han dit que reconeixerten
nuien da> altere dos p!etolers da quals un cele atracadors, car era un que discebuia, Mieurl Foricza. %arco- Pu
fugien en direcció a la placa d'Espa- rarava mil una mi enseres que tracia"O
'! Cr truh2ri er't. rlel 1033.
101. Pero Oliver, Miguel Masouti, A. Du- nya. En esaer-hi a prop va iaser quan
ea que no ee li escapes de l'albo mi
Forteza.
ran 1 5-eurfecre Par-trunca ¡artera, An- es va entaular el tiroteig. al qual ens inta cartera que portava.
Pontheara in'a.
avimlan cl'Olerer. lsrtsij Salra. T'emitir lirell Crespí, F. Vidal i lea; hem reierit més arnunt, entre la roA l'hora que escrivim aquestes linies
Gasto!. Jorre Sarda i Bla”rs, Mario lanasi ralentí, Miguel Ferré i Francesn nda i ces pistolero.
s'ienora el resultas d'unes gestions molt
Antattin Salva, lirio Millet, Groll-ins .leartorcIL
A conseqüència dels trets van re- interessants que esta verificant la pedida. per tal de t robar el domicili de Canoros? el qual ibis ara, n'ha donas .dos de
falos. Es coalla, pel que lutos dit nosaltres, trobar-lo i ier l'eacarcoll coreesponent.

Ahir, a dos guarra de set del vespre,
ea va reunir el Consell Esecutiu de la
Generalitat. sota la presidencia del se'limaren al President de la Generalitat nyor Comparas.
el manifest següent:
Pets volts de les non el Dr. Dencis
"Aviat jara un segle que un mateix va donar als periodistes la segtient reesperit comeneava d'arterinanar, en CI5 ferencia oficiosa:
inicis d'una renaixenea gloriosa, els pri"E.1 conseller de Justicia ha presentas
mera vidents de Catalunya i de Ma- un decret referent al Iliitrament de rellen-ea, votass a la reata/iraca', de la nos. huts per part deis secretaris de les CaSra 'lengua. 1 de Mana Agisitó fins
missions arbitrals.
nostres dies, mai no slia desmentir la
El conseller de Finances ha infarmat
fidelitat dels nostres escriptors continen- del curs de la confecció del projecte de
tals i insurtaes a un emú ideal de pa- preesupoet.
tria, vivainent sentir per les seleccions
El cnnseller de Sanitat ha fet alguna
d'ambdues Catalunyes. Peris ootser ha
arribat l'hora de fer quelcom deficae aclariments a l'Estatut del Cedlegi de
Metges.
per a estendre a tot el noble l a <nos•
Finalinent—acaba—, el conseller sle
ciencia d'aquella unitat de sane. de
ena i de cultura que a l'una i l'altra ri- Treball ha donat entume de l'anunci de
bera de la Mediterránia ha de suscitas vaga dele contramestres de Barcelnna."
A aquesta reunió del Censen no In
dins tres els ordres de l'esperit la mateixa florida que, com una penyora, ha assistí el sera« Selves, car es trobava
un ale indispo,at.
suscitas ja dins el camp de les lletres.
A ajudar aquesta obra d'aproximada
NIANIFESTADIONS
vivificadora, en la cual algunes associac ions han 'Migue trehallant en distinte
. DEL SENYOR COMPANYS
erdques amb un elevat patrintisme. conAliir al migala els periodistes que fan
viden] atad tots els qui en Apianen sen •
informació a la Generalitat conversaren
tir la transcendencia.
El que ens proposem no és una obra breus =mente amb el rencor Comparas
politica; es quelcom me profund i mee el qual va dir-los el següent:
—He rebut aquest metí la visita del
espiritual.
No està be que dos noble que vei. Ministre Plenipotenciari del Jaleó —
per
rindes
del
parentm
gue
el President. — Hem parlar d una
negen units
premie venerant En Jaume I i Ramal projectada testa que se celebrará a bord
Llull, els màxims herms duna mateixa d un dels cuirassats que dema arriben.
Tambo ha vingut a saludar-me —
raça, parlant amb Ileugerissims matar
diferencials la mateixa Ilengua. viequis prosseguit — el senyor Pompeu Fabra
una vida de relació tan notara . Si idea amb el cual heni parlat d'alcuns dele
l'ideal que, iins per damunt les mes pro- problemes nacinnalistes que té plantejat.
fundes diferencies nacionals, les gent. Catalunya en l'hora nreeent.
He rebut també la visita del rencor
de tot arreu s'acostessin ser coneixer-sr
estimar-se, els qui sentim el poble ma. Xavier de Sales. cap de l'Estat Mejor
llenad i el catalá tan prop l'un de de l'Armada, el qual he invitat a dil'altre, no podem resignar-nos a anueste nar.
incomunicació miritual que els isola
No fa gaire — va acabar — he confora de les eónfraries litera:des.
ferenciar per teleion arnh el cae del GoTen i la simpatia q ue sovint Ii porten vern. senior Samper. De l'ohiecte
són malt, els fills de Catalunya que no- quinta conferencia ja us en parlará e!
enés roneiven Mallorca —1 rarament
senyor Comorera, que es trobava ac
les illes germanes, amb les g ne is n'As present en aquella momees.
estern en deute d'afecte — el Dintorest
•
* •
superijcial ofert a l'ull del turista. I sau
massa els mallorquins que passen pe;
Andi referencia al projectat augla metrópoli catalana i manee a trate! mem del pa. el conseller d'Economia,
de les mes estranye s defortnacions
senyor Con:orera, va ten ahir als
trcveuen ränima.
riodiates que fan informació a la Gecultura
nacional
que
s'lli
elabore
La
neralitat les manifestacions segiients:
irradia escassament fins a les illes. El.
—Si el Govern de la República—co!libres catalana a penes s'h i llegeixen men'a—no troba una solució per a
El teatre catala, el meeavellós Gritó, h sanear l'especulacid que es realitza
sAnt desconegute... I. si moltes gents de anili el preu del blat, ens trobarem
Mallorca ignoren on jau el Rei En Juni andi lana situació dificil. car l'excesmei sols vagament i cono a e052 esta, afea valoracid deis preus del blat han
exótica sabrien ficurar-se le; pedres di de determinar un augment en els
Poblet i ele raisatges del Pireneu. bree% ufo; de les farines i el ¡aren del pa,
de la rae a . els lamines recòndits de le cosa excessivament greta donada la
Serra millar guarden la intimitat de 10 dificil situació económica de lea dasDieramallernuina, san vergel. ele la ses populars.
¡seriada d'agua excursionisme catalá ola
De no trobar-se una anida soluciee
té iina tan eloriosa tradició patriótica.
Penare creiern que mútuatefent des no. la qualitat del pa anida degenerant.
Ens trobariem cap allá el mes de
driem donar alguna cosa. ens dol eme
el nnstre carnere ee p iritual no s'intensa juny arnb que tindrient el pa mis
iiqui. La Poeia deu als //leg res mallos, cae i de guatitas inferior a la del que
tenim costurn
menjar.
emins quelcom Otte cap hinercritica
El senyor Samper parlará de tot
darrera liara nn podria desvalorar. Ma •
!larca. d'altra banda. Ilaneuird i diluir: aireó ami] el ministre d'Agricultura,
la teca perennalitat en un coamorolitia amh el qual tindré denla una converme deetacia d'hivern sense el contacte sa per telefon.
Del que partem, ja us donare denla
eetinitilant (le Catalunva. I ningú nc
san les inrcea latent e q ue en una i altri !a corresponent referencia.
Mt deenertar aquel] contacte ni lees
nuins gloriosos camins pest emmeror
nos.
Colon', Antoni Martini.: Dentina°. Joan
A les Conanracinne Paliquee. a tose 3fasear°, Maspons i Artalascll, Anta:,
le s entitats animarles rels ideal, de Re lt Sbcrt, loan Est,drich, Etnili Duden
flamenca. a tots els devele i patrocina Pon Pila, Elpir Salln, Baltasar Saterr
dens de la naetra eeniritualitat. volee ,Iintinei dc Mentoliu, loan POIIC.
adreear-nns. Per Cataliinva. per Ma dills Lcandre Cervera, Estattislau Pc'Meca. re r la nnetra unitot espiritual Ilisoer,Francroc S. Anuda, J. M. Batior
demanem la VOStea collaboració i e i Roca, Mario Mayo!. lose° M. (‚am
Ahir al migdia els senyors Pompeu
Fabra, Ante/1i 114, Sbert i Miguel Ferrà

Pf din de Pegados:1w i dels intestino?

ERVETINA

GUMM

"Acta non verba", fets i no paraules, és l'ensenya del SERVETINAL GUMMA. Fets que no deixen lloc a dubtes

i que procedeixen de malalts agraïts, que proclamen Ilurs guariments d'una manera sincera, sense respondre a
cap estirnul vituperable.
(Comentan de "El Comercio", de Gijón, en la se-a edició del 16 d'abril de 1932).
A continuació copiem textualment la interessantissima carta que ens ha tramès
(Valencia), carrer de M. PORTA, número 14.

--nyor JOAN MARTINEZ, resident a MISLATA

Sr. D. A. tiumniá. — BARCELONA.
" Mislata, 6 de marro de 1931.
Muy respetable señor: Con cuanta alegría lomo la pluma para nolificairin mi más preifundo agradeeimiento per el bien que
usted ha proporcionado a este mortal. que de poder personalmente demostrárselo, seria mayor all a»
De mis Cl alb o s de exis te ncia. ll ev aba 11 Padeciendo horc i blemente t lot p atdmagn. a VeeeS 'en fuertes dolores. la mayoria
sin apetito, y e:•los ruhlro únanos ;dios ron vómitos que nie privaban de loan actividad,
En vista di" tni mal Pelado, y después de haber probado un sin fin de tratamientos sin N-tau/lado positivo, me hice una
radingraffa, la anal dav !m'A la existencia de una úlcera ron
Por entonces (hace ocho IlleSeS) nie recomendó un amigo que probase su celebre proclueto del que, si he de decir la verdad.
nn rne inspiraba más confianza que la de (-Oros innehos a que habla sido sometido.
A. las dos fraseos ecinsuniiiiris SERVETINAL, not° que los dolúres iban desapareciendo, así como los vómitos tiemblen
eran merma frecuentes, en»siguiemin tal lile:paria en (loa meses que tui familia se sarprendió y a mi Me han ido dando la vida,
quo es a/111 roas sorprenden! e, pues hoy me ellellentrn completamente bien .
Este ha sido el resultado de su intervención en mi vida en 511 uiiatiavilioso SERVETINAL, que cnnsagrare al perpetuo
reeireado.
Haga el uso que quiera de la presente. pues yo por mi parle haré que llegue a lo más reanulilo sti triunfo obtenido en mi ceso.
Cnn el agradecimiento que la pluma no acierla a expresar, queda atentamente suya affmo. (1. s., .q. e. s. m.,

ma ut
u
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Exijan el le gitima SERVICTINAL i

t

(Signan: J. MARTINEZ.-
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Sanjuan. en la seva declaraei6,
nega que fos conegut del Corlas encara

que diu que no el coneix per aquest

a nani
,oc::N

hurr aca
si
. heahe
tailtntaiietnasgqtuatseec
caete:h!latli je-m
d-l tei eg :Ilfs
aeattiner:ael i:juit.eabeir,axtrnia

enpues ' pres part en l'atracament, i
cara meneas que ealats que Coria es

dedicava a realitzar-ne.
Arnh la vigilancia q ue es Posä a
Ca s a de Cnria fusa detingut un iave
duna vint-i-quatre anye, d'aspecte
ailetic, el qua l anava a aquell
cli on vin.
Manife s ta jure havia passat el dia
a la platja, i que baria estar detingut sestee saber per que.
La seva indumentaria efectivament,
demostra que arel a barl yae.se, ear
munes portava el pantaInn i una brua u de mecànic i les espardenyes. Es
fan esbrinaments per tal de naher
aquest deshiela ha Miaus o no participaciO en l'atracainent.
p ot

haver-bi un con-

fuete al ram de fitatb

i teixits
El ärontrameatres de Van 15 br11, que eom.prim les fabriques

filats i teixife, tenen presentarles unes husos reclaman algunes minores, sense que fitts

ibso

ara hagin tumbal a un acord amb

la time patronal.
Ceno que el termini tisú per
anar a la vaga els dita elements
acaba dernä, si de ces arribes e.
produir - se et confin:te, això
pliraria la vaga foroga de fullera d'obrera per afectar a una
Ir las initistries ntns importants
sIe Calalunya, la qual eomprea

. , entenrirs de fähriques escampades per tcda la regiö.

LA .PUILICITAT

_
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EL CINEMA
D'UN FILM A L'ALTRE
* Amb el major entusiasme les c ru preses associades de Cinemes de Catalunya han acordat retre un hornenatge
d'adhesi,5 i simpatia a la persona del
senyor Sacras de Buruaga per la sera
tasca intelligent en la presidencia de
la Secció de Cinemes.
Entre altres actes, se celebrará un
äpat al Ritz. Tan aviat n'han tingut
coneixement, no solament les empreses,
sind tots els actors del llene, &han apressat a inscriures a les llistes de l'associad&
Ultra els directors de la Secció, han
estat comissionats els senyors Josep Vidal i Gomis. Pere Alzina, Joan Tatxer,
Josep M. Carbonell, Frederic Mulet
Josep Gurgui per a intervenir en l'ororganització de Faene.

'ara de "Conceptes generals del Ci- P11444444-

En resulta una seasi6 interessant
dóblense/u pel fet d'acoturnar la risajoria de vegades de passar desapercebras en les barriades que amb aqueskas, de Budapest (Hongria); Nils ta • sessió dernostren l'exist è ncia d'un
Asther, de Malmo (Suecia); Lawren- nucli altament encoratjador per als
ansias del Cinema. • .
ce Grant, de Carnbridgeshire (Anglatema); Esther Ralston, de Bar Hit--

bor (Maine),

Dorothy Revier, de

San Francisco (Califärnia). El director del film és James Whale, de Du-

El festival cinematogràfic

del Ritz
dley, Staffs (Anglaterra), i linalmellt.
el Productor Laemmle, de Laupheim
.Ambsnotiu de J'estrena de "Dan(Alemanya).
cing Lady" --=que es "Alma- de bai* "El arrepentido - es la versiö larina -, segons la traducció espanyocinematográfica de l'obra teatral del la—, l'empresa productora ha orga(lector F_nrique Larreta. titulada "El nitzat ún concurs internacional de
linyera", que ha constituit un dels ball amateur amh . un viatge a Hollymes grane èxits del teatre argenti, i wood, etc... Aquesta es, dones, la gesl'estrena de la qual es tau a benefici ta que dissabte se celebrará al Ritz.
d'una coneguda Societat Benéfica de
No cal insietir. en la relació que té
Buenos Aires.
aquest concurs amb el filns . que l'ha
Els principals papers van' a cárrec niotiYát; perque encara trobaretn mes
del conegut Mario Safficci, de Nedda absurd els 'Mineros que d'exhibicions
Franci. de Domingo Sapelli i de Julio de hall que, aplegats amb el titol efe
Renato, intervenint en forma eficaç "El 'baile a través de los siglos-,
i en pla de capital importancia di- prengueren part a la festa, que ni tan
versos gauxos autentics, tals com Fe- s'ols . s'ajustaren 'a les més minimes
lipe Benin, Hermenegildo Herrera, exigències del .titol; altranient, l'amPatrona Nirando i Julio Sosa, cone- bient de la testa no era adequat
Per
gut aquest darrer més pel non/ de "El l'actuaeió de números com
el d'ErnRanchero". "El arrepentido" ha estat eta Maleras, la discutida ballarina,
totalment filman a les PamPes'arger- q ue després d'actuar en dos ni/meros
tines, sota la direcció del Mitrar En- es nega a continuar. Carne Vargas
rique Larreta, la qual cosa assegura ballä les Demods Girls tea l'obra el máximum d'autenticitat i ten algunes de les seres acostumala rnajor fidelitat en la seca notable des atraccions- acompanyades • per la
qualitat artística..
Demon's Jazz.
1--in el transcurs de la • (esta
— — — — - tuaren alternativainent les elinsinató-

* ¿A que obeeix l'espectació que
ha suscitas" Aves sin rumbo"?
Obeeix, senzillament, a tres causes,
a que els protagonistes de "Aves sin
rumbo", són els amistes argentins
lrusta, Fugazm i Dentare, secundats
per Trini Moran, Kety Moreno (miss
Voz), i Vicenes l'adula: a qué la direcetó de la peliicula, va a cartee de
liscriptor Antoni Graciani, que és a
l a negada autor del llibret, i a que
Orphea Film — els estudis on es roda
"Aves sin rumbo"— sisa proposat
demostrar una regada mes que, a la
Mes del concites- de ball, que acaba
muntanya de Montjutc, poden fer-se
amb la victòria de la l' ar e n a valen
i es fan, pellieules tan perfectarnent
-cian.
aconseguides com les fetes en estudie Rambla do Catalunya, 97 - Tararon 11701
estrangers. D'aqui, que els uns i els Gran setmsna
re' ortsiges
res1.«.?
altres, es preguntin incessantment:
Prtle:r nes
Quart s'estrena "Aves sin rumbo"?

Actualitats

*
* Segons anuncia Herbert Wilproducció
de
la
cox, director de
B. & B., quan acabi la filmació de *
"Nell Gwyn", filos basat en 14 vida
de la favorita de Carles II d'Anglatema, començarà la labor de la versió cinematográfica de "Lillies of the *
Field" ("Lliris silvestres"), de John
Hastinge Turrar als estudie d'aquesta
*
editora.

PERDIDOS EN EL MAR

documental sobre el salvament d
naufrags.

DESTRUCTORES
•
Illm ,moural sobre eta animals
que es tinten Uns als ältres,
b lieat eit cd otella.

REVISTA FEMENINA
doble, amb notabillaslmes curtositats per a la dona.
PATHE JOURNAL • ' •
amb les darroes actual/1ms mundisto.
* Requerida per l'argunsent inter8essio
continua de les 320 a les 1230
né en "Yo soy Susana", una compa'
Prou ante: una ;mota
nyia de teatre de marionetes, la qual
en aquest cas no és altra que la famosa del "Teatre dei Piccoli".
Podrecca. Els elogie recollits a tot
el món per aquests famosos artistes
* Richard Barthelmess, protagovan decidir Jesse L. Lasky a firmar nista de "Aeropuerto central'', que
el contracte.
tambe protagonitzá "La escuadrilla
del amanecer", amb la qual té alguna
analcgia, és un actor . sobrerainent Conegus, que realitza una labor prodiB.05t0 IflU FOGAZOT DEMARE
giosa com a pilot d'un avió transoceinic. dale que realitzen la linia Cuba.
exic, i al qual l'amor d'una dona fa
arribar fins als límits més alts de
l'heroisme.
Sally Eilers i Tom Bromas collaboORO j oletttioN GRAm
reir e/1 la cinta, que ha estat dirigida
p¿- William A. Wellman, i que, per
estar filmades moltes de len seres es* Encara que els secrets de la cenes a Villa de Cuba, té gran part
cambra són acuradament guardats de diàleg en espanyol.
s'ha declarat que mentre es rodaren
* Charles Boyer, l'actOr trances
les escenes de "Alma de bailarina
hart estat fotografiades, tal corn apa- que ha rodat a Franca per a la Fox
mer, es troba actualment rodant a
reixen al llene. s'ernprá un truc
óptica científicament computada Hollywood, sota la direcció d'Erik
per un cos d'enginyers. Sis-cents es- Charell, "Gypsy Melody" (melorlia
Pins units i dinou tones d'acer fos gitana).
es van utilitzar en un dels espectacu* Encara no havia estat estrelars i vistosos balls de conjunt.
nada la producció nacional d'Orphea
Robert Z. Leanard ha dirigit aduest Film -Se ha fugado un preso", quan
film de Metro Goldwyn Mayer.
en anaests estudis es muntaren els
* Walt Disney produirà durant primers decorats de "Aves sin rumaquest soy, i els Amistes Associats ho" i de "Sor Angélica encara no
distribuiran mundialment, 13 filme de s'ha donat per acabada la filmaciä
dibuixos del "Mickey Mouse" i
d'aquestes dues pellicules i ja s'estudeis seus "Silly Symphonies" que dien en la direcció artística d'Orphea
fan les delicies de ton; i fan riure Film diversos arguments, entre els
quals recordem "Viva la vida - , de
els més taciturns.
Actualment han sortit ja dels es- Castellvi; "Quiéreme - , de Carles San
afartin;
"Asilo Naval -. de Cola;
tucks "Mickey y el gigante", "afickey
en el campo" i "Mickey y los pira- "Su Excelencia el Cantaor", de F.
tas". Quant a les famoses Symplio- Roldan, i altres, sense titol, de Josep
Mes. que Mickey presenta encara que Buch. Per altea part, Rosita Diaz enarno hi aparegM, M'ah Disney te ja carrega a un company nostre
acabades "Tienda de loza". "La ci- gument marcat perfil còmic, que
pa_ssara.
a mans de Benito Perojo, per
garra y las hormigas". "Leyenda de
Pascua" i "The Big bad wolf" ("El a filmar-lo als estudis Orphea Eran.
Per tal d'atendre a aquesta demanlobo feroz"), en la qual reapareixen
da de producció, Orpljea Film , ,insel llop i els famosos tres porcs.
talla un non estudi —el número 3-,»
* El repartiment del film de Ja- i es proveeix de material enabundanmes la'hale "A la luz del candela- cia, a fi que les sis
pellicules esmenbro" és internacional, veten sima la
tades i altres dues que s'anuncien punacionalitat dels intérprets: Elissa guin
quedar enllestides a primers del
Landi io veneciana (Italia); Paul Lu. rinent agost.
Les peRicules editades a Orphea
Film són "Si/sana tiene un secreto'',
"Boliche" i "Se ha fugado un preso".
AVUI, al
* Lila Lee ha firmat,atub la Fox
CATALUNYA
per a interpretar un rol dransátic en
la
producció musical "Fox Follies".
El Inés emocionant film e n la
qual aparexeiran més de 25 esde la selva Malaia
trelles de la radie, l'escena ¡ el llene
"Fox Frailes" está basada en una

-711'd'Zdaori,e2al,/,`!„f`i%,;21'
Brown.

és pro_
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"La segona joventut"
en sessió especial

REMOSATAM

Penya Castissos presenta arui, en
sessió especial, al ' Cinema Unió (placa d'Eivissa, Horta), "La 'Segona 'joventut" ("Reifaprufung"); .direcció
de Carl Frölicin, amb fotografia de
títol, de Mart Dreyer, interpreper Hertlma Tariela, Peter Voss,

teix

tat

Heinrich George, Albert Lieven. etc....
Com a complernent, es projectará
"LOCURA DE SANGHAI" "Núria", reportatge de Xavier
un dibuix de Max Fleischer, un noper Spencer Tracy
ticiari d'actualitat, i imep Palau Par-

Dimarte, 15 de maig de 193

La Música
Els Balls russos al Liceu

L'èxit obtingut per la company:a
de Ball, russos la pit dé la sera presentació sIma accentuat encara i ha
estat .plenament cqnfirmat en les dues
representacions egients. a les (Mal s
ha assistit un nombrois público
L'obra més important que en aqueotes representacions ha destacat és
l'escenificacra de la Quarta Silltfonia
de Brahms titulada "Choreartium",
que la nit de l'estrena s'inmosa ja
plenament. Ja diguérem que aquesta
prOdUcció de alassine ens sembla
dels seus millors encerts; la cancel,ció és excellent, tant des del pum de
vista 'purament mhsical, cosos pel que
es refereix a la realitzaciú plástica
i a l'aplicació de la técnica coreográfica. A més, l'orientació que aquesta
obra 'revela, obre una bella perspectiva que pot atraure els millors artistes. El que més ens plau d'a qu esta orientad() és la major exigancia
que mostra envero la /miste:, Caldrá
que 'les composcions musical, que
interpnitades olashagin d'ésser
ticament siguin beis construides i segueixiii un pa coherent i s6lidament
establert. Un altre avantatge és la
fusió uses intima que tothora hatirá
d'existir entre la música i la realització 'plástica. 1 resta ben entes que
horn no enyora gens un argument ni
una acció naassa precisada en aquestes . realitzacions, car amb el simple
joc d'idees abstractes hom pot desvetllar les mes variades emocions.
Els Balls russos han posat també
en eacena aquests dies "Carnaval" i
"El bell Danubi blau", dues obres
ja conegudes que han estat rebudes
ansb molts aplaudiments. En la interpretació de la segona prengué
part l'autor de la coreografia, Leonide
alassine, que ion ovacionan en el set/
paper

d'"hússar".

PALAU DE LA MÜSICA
CATALANA

Festa gallega
La presentació del cor gallee "Toxos e Froles" al Palau de la Música
Catalana obtingué dissabte passat
1111 exit complet.
Dirigit pel mestre senyor Manuel
Lamas ‚Ríos, els cantaires ferrolencs
ens feren conaixer una important selecció de cancons o danses gallegue.i;
molt caracteristiques i interessants
rase . el . nombrós auditori acollí amb
Ilargues ovacione.
Les danses: acompanyades amb cmnaniuses i timbals. foren executades
per diverses parelles i produiren un'
magnific efecte. També dansaren amb
iota notable perfecció i graciosa desimholtura la parella de nens Fonifia

.1111~011"1"1"0111111
LILIAN HARVEY

defrauda . els seus
admiradors

mamo

Vegeu al

ala

el
lIP D9')

11,1

""-'1n44444444 tot interpretará les obres que Chopin
compongué durant la seva estada a
la famosa Cartelas. Els noms de Chop ro, Cortot i Mallorca, units e:1
aquesta ocasió, prometen orla testa
d'enlodó i art suprems.
Aquests festiaals Chopin venen encara a augmentar jinteres pels tres
concerts cornentats que Cortot ha de
donar a les nostres "Audicions IntiTres artistes intelligents: mes", Casal del Metge, el primer deis
quals estará dedicar precisament
CLAUDETTE COLBERT Lhopin, de qui és coneixedor profund
i devot el gran pianista trances.
Els Concerts Ccrnentats d'Alfred
JIMMY DURANTE
Cortot, dedicats a Cl.opin, Schumann
i Liste, tindran !loe, respectivament,
els dies 17, 18 i 19.
Avui actuará a Barcelona , en concert privat de l'Associació de Música
da Camera, el mes célebre de tots
els violinistes actuals, Fritz Kreisler,
fill de Viena. En uis ambient de profunda cultura cientifica i artística (el
seu pare era un meta-t molt eminent),
Kreisler s'inicia en el coneixement
de la música, encara que per voluntat
dels seus pares llague de cursar la

COLISEUM

llEATI1EPAfIGER
,

noPrien FOlTER
FOX

o

al

CAPITOL

els dimecres, de les vuit a les nou
del vespre, i tractaran del tema "La
construcció musical i els elements
que hi intervenen". Per a l'assistència
en aquestes lliçons cal inscriure's a
carrera de medicina. No abandona, la secretaria de l'Ateneu. Carme, 30,
perä, la música, en la qual aviat la qualsevol dia, de dos quarts de vuit
sera personaiitat aparegué con/ un a les nou del vespre.
cas meravellós: Puresa musical, força
* A 1- Ecole Normale de Musi¡ noblesa d'esta, i sobretot el fanras
"Ritme a la Kreisler", fan que ja des que", de París, tingué lloc el dia
del
corrent el primer curs d'interprede . les seres primeres aparicions en
públic galvanitzi les multituds 1 rapi- tació de l'insigne violinista Jaques
dament el seu nom es regi auriolat Tibaud. En ell triomfaren plenament
el, dos amistes catalans Giocasta i
amb la fama Inés resplendent.
Explicar la sera vida d'artista re- Carles Corma, els quals executaren
queriria Uni volum, les pagines del la "Sonata número 2 - , de Mozart,
qual semblarien, znés que una . bio- i "Le printemps", de Beethoven, resgraiia, una II egend a meravellosa. pectivarnent, amb el violinista rus
K r eis ler és atrae dels reis, dels Paul Makauvitslci.
mes grans artistes i de les mes emiEl nombrós públic que assisti en
nents personalitats de la sera época; aquest curo d'alta interpretacin artíspero és també, sernpre i abans que tica celebra amb veritables mostres
tot, l'honse simple que riu per la d'entusiasme l'actuació dels nostres
música.
pianistes, als quals el mestre Tibaud
Kreisler és un recercador, un bibliä- abraça en pUblic i eis anornená "grans
fil apassionat. En els curs de les se- amistes".
Un film intelligent,
res "tournées" a través del món
Davant l'exit assolit, 1 a petició de
les bildicteques i cura de donar l'insigne artista francés,
que interessa als amants del aregira
Carles Corconéixer veritables meravelles miu- ma caneara
aquest curs d'alta interque havien resta t oblidarles,
bon cinema i de divertir-se. isicals
forma un repertori que has la de pretació el dia 23 executant la "Sopopularitzar-se ràpidament, encara nata", de Schumann, amb el mateix
que
sigui Kreisler el creador inimita- violinista atakauvitski.
Completa el programa
ble d'aquestes obres.
Com podia dir-se en vida de Paganini, Usan. Vsave i altres figures
FREDPICMAIWnt
de Ilegenda, Kreisler té ja des d'ara,
quan encara podem tenir la sort de
GÄRYGUNT
sentir-lo, inscrit el seu nom en els
AVUI I CADA DIA
JACK OAKIE
anals de la irnmortalitat.

FEMINA

(ÁROLEIOMBÄRD

Són dos tilms Paramount
4+11414-444444444.4444~«1
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El mestre Josep Barberà a l'AteGRAN EXIT
neu Enciclopedic Popular. — La Secció de Música de l'Ateneu EnciclopèLA MELODIA DEL AMOR
dic Popular ha organitzat un curset
per
de cilsc lliçons, a càrrec del mestre
Josep Barbera, director del ConservaHERBERT °RON
tori del Liceu.

Aquestes Ilieons tindran lloc tots

Romeiro i Pepifio Mixan, que n'oren
aplaudidissims.
L'OH eó Català, dirigit pel mestre
prengué part a la festa i catentO "Negra Sombra'', de Montes.
"La mort de l'escola", de Nicolau
amb la meravellosa perfecció que
seninre hom pot admirar en la nostra
primera emitan coral.
El cor "Toxos e Frotes", molt nodrit de veus ben disciplinades, deixa
les millors impressions i fou acomiadat andt efusives dernostracions d'afecte per la concurrència que assiati
a aquesta simpática vetllada.
B. S.

NOTICIAR!
Associació Obrera de Concerts.
Ateneu Polytechnicum. — El :tele
d'andic ion, nu.sic al o complementarles
al Curs d'Història General de l'Art, a
cárter del competentissim. professor
Enric Roig, ve desenvolupant-se normalment en una constam atenció per
part de la selecta concurrencia que
assisteix a tan suggestives i interessants lliçons, professades documentalment pel susdit musicóleg. La tercera andició, celebrada el dimecres
proppassat, despees del consuetudinari
exordi del senyor Roig, la distingida
i pulcra pianista Anna March d'Estelrich i el propi Enric Roig, que acMaca de violinista, detectaren l'auditori smb escollidissimes peces de
música instrumental de Lully, Couperin, Daquin, Scarlatti, Rameau, CoreIli, Vivaldi i Bach, reveladores cada
una d'elles de l'est è tica musical que
imperara al país de Ilurs respectius
autors durant els seglcs dissetè i diruité.
L'Associació de Cultura Musical
i l'Associació Obrera de Concerts. —
As un fet digne d'esmentar i d'agrair
el de la collaboraciO artística entre
les Associacions de Cultura Musical
i l'Obrera de Concerts. Sisara, nora.
:nene sera palesada aquesta tan lloable intelligOncia en l'actuació 'pie fará
el fartras Cor de Cossacs del Don a
l'Obrera de Concerts, el qual, en una
magnifica demostració d'art ccral ,115,
donará a conèixer interessants obres
del formas 1 emotiu folk-lore musical
de llar país. Amb tan valuosos elernents artistics, i grades — repetimho — a l'Associació de Cultura af ucai, és evident que aquesta nora sesoíd (que se celebrara el mati del dinmenge vinent, dia 20, al Palau de la
Música Catalana) esdevindrà d'un interés i magnificencia artística superlatius. con/ wat/ al brillant i pletäric actual curs de l'Obrera de Concerts.

Alfred Cortos a Mallorca. — Ha
paseas per Barcelona l'illustre pianista francés Alfred Cortot. Ha anat a
Mallorca, on ha de donar un concert,
4
td, off
organitzat pel Comité Chopin. També
prendrà part n un grandiós festival
411111111104111~0441114/111, a Valldemosa, en el qual Alfred Cor-

fil

Molt aviat

El Teair
LES ESTRENE

Poliorama. — "Carolina
llama Margarita", de B
tamal Soler
La 00va Pf0dUCCi0 de Barranca
len és una farsa Ileugera, en la
la idea que la inspira is posar de r
que molts matrimonie es fan ells
reinos infeliços, tat estimant-se e,
fono, per baralles sense motius, per
aparents, sota els que viu
Aixi ens presentará un matrimoni
vol divorciar-se per incompatibilitat
caricters, pes-O en el qual la gelosia
matra es desvetllará, d'una manera
Masa tan bon punt la muller
que fara. fas d'un altre home. I
retira també la muller tornar als
cos del marit tan bon punt el cm
amenaçat d'una dissort.
En l'obra no hi ha gaires moraj
ni gaires consells. Es escrita amb
diàleg á g il i trencat, irancament
farsa. Les situacions cbmiques.
des amb desimboltura , s'hi enteren
De vegades en el seu desllorigames
pensar si és que vol seguir Milito!
Perä cal convenir que al costat de
Flor Seca, Bartomeu Soler resta

En realitat la farsa, la caricatzt
menys encara la comedia de saló—de
cl qual hi ha una mica en "Carolfra
llama Margarita"—, no són el fon
Bartomeu Soler. Horn hi espora
creador de carácters de "Guillenno
dan" o l'evocador d'ambiente exòtics
"Tierra del fuego". on els millors
pectes de la personalitat de Bart
Soler van revelar-sens.
En la interpretada tots els arries
especialment la senyora Rivas Carl-.
el senyor SamsO, van fer els impass
per tal d'imposar l'obra.—G.

N O 1' ICIARI
ESTRENA A BARCELONA D
DRAMA "SAMUEL", DE N.aas.,
RO COSTABELLA.—Demá paso.
companyia Callejas-alartinez, que a.
al teatre Parthenon (Balmes, 137 i .
inaugurará una tanda de sessions de
Ire catala amb la tolaaboració del
mer actor i director Enric Lluelles,
primera obra que posará en escena
el drama en tres actes de Navarro C•

tabella "Samuel", el qual, com is

bat, obtingue el primer premi en
Concurs d'obres teatrals celebran
l'Atesten Igualadi. L'intens dramatimt
la valor literaria i teatral de l'obra
collida són prou per esperançar que
tingui a la nostra cintas el maceta
que tingué en la seva estrena a I,:
lada.

011~0110
Divendres, dia 18,
a les 10 del vespre

MIRADO E
presenta al cinema

FANTASIO en
SESSIO UNICA
el film de Frank Lloyd

Berkeley &pm
i

el de Buftel

L 'A GE D'OR

pca•rte.: t6

Va.

de maig de 1934'.

mame«

E

John %son confinar
la compra per Al..
manya de Monto
Amenaces ale- motors d'aviació
manyes en la Londres. t4. - Contestant a la Carn•

T R

Roma foren
Consell de la S. de N. examina El Congrés
la reclamació formulada pel go- Radical - Socia- signätíels acords
qüestió del Sarre
Haloaustro
lugosbia
vern hmgarès contra
lista franüs
cr.-: C.n.sell
COMCLida113 alta, Es la• foP-irde d'intensa aetizitat di- que precedira la reunió de la
ga leal de la t - ert[erh:ia de!
p•not:t.
•••t era oi:estid tractada ha estat
• rs presentat per Kanya, mi.l ners Estrangers
oshivra po uns ineideras de
13.trthou ha propasa!, pridet
los ajornada Per a-laqirstó
aisä
• do srtembre, sense pie
'n:t la nota de fugoslavia dema- .e s per a justifioar-se i per a
ir els jets, vaganrcat aprottats
:-,a hongaresa. Barthou ha posea
Ates aiiestions: la data del pi¡ ia de friltim, i quil3
:nratics ha fet Budapest prop
La S. de Ira N. no ha serios tradicions internacionals, t'out
et cas d'un ineident de frontera, el
qUe es croo OPS es diriocizi
;:vse r ¿emanan! expiicacions. Nontés
?„,-• apestes gestions rto donen resul1: es recorre a Ginebra. Els ineidenls
Parla la rota de Kaya no topen
• de reten! j ne han estat objecte
••;p reclarnaci. l. L'arthou ha posat en
• situari3 el gotern liongar.‘s. des;ee-a :a maniobra pe, a prorooar 110
COntra lugoshiria.

de dones i aens iel de ProtecciO a
la Intanc,a.
El Consell tornará a reunir-se demä, a dos quarts d'onze del mati.

Les qüestiona a l'ordre
del die

(Ve de är p r imera pagina)

Les expulslons
Aquest mati. el Congres rad:calsocialista ha autoritzat per unan:mitat
l'excluSió dels diputats Garat i Bonnaure. acusats en Vassumme Stavisky
i ha decidit negar-se a admetre la diinas:Is del senyor Proust i exclourel del partit per haver fet gestions
a favor de Stavisky.
Tambe han estat exclosos els exmiMstre s senyors Renoult i Hense.
?jai mateix ha estat cachas sense
debat el senvor Dalimier, per haver
unitat. sense llegir-la. la carta que
va fea- p ossible l'estafa de Baiona.
En canvi va esser refu s ada la demanda d'exclusió del senyor HuEn.

Entre les qüestions més importara!
que figuren en l'ordre del dia per a la
reunió del Consell de la Societat d,
les Nacinns, que s'ha inau gurar avui
figuren l'organització del plebiscit dr lo
conca del Sarre i el conflicte del Chaco
entre Bolivia i el Paratmai.
Continua essent comen:at elogiosament l'informe elaborat per la Condssi.:
del Chaco, que presideix el semor Alvarez del Vaya, el qual sera Presenta
denla al Consell. però la sera di,cussi,1
no tindrà lloc ¡iris al mes de iuno' er
qui se celebrara una reunió extraordinaria del Consell de la Societat de le,
Naciono, per tal de tractar d'anuest as- Una esolseltS
sumpte.
Clermont Ferrand, r4.- Firmada
p er Gabriel Cudenet. Le Benn, SenLa qüestió de Leticia
nao i Enric Faron. ha estat feta
Ginebra. 14. - El Comne del Con.
11113 carta al senyor Herriot
sell integral per delegats de Mexic. Es- President del partt radical-socialista
panya i Txecoslovaquia. encarregat dt anur.cant la seva separació del partit
seg uir el desenrcallarnent del conflictc Tracten dr constituir en nou partit
existent a Col5mbia i Perú. ha estat in. out prendrà el noen de "Partit ra.licalformat cale les negociacions que se ce- socialista Camilo Pellttaa".
lebren actualment a Rio de Janeiro sol;
Ginebra, 14. - Durant la sessió la Presidencia del senvor Mello Franco Comentarte de la premsa
--rada celebrada aquest metí pel van p
er bon Caelli. car les Delegaciort
Fas diaris d'aquest mati fan el
'Censen de la Societat de Nacions colombiana i peruana es troten a pire
batalle del Coneres radical. clausurat
s-na acordat ajornar per a la sessió d'arribar a un acord.
el diumenge a Clermont-Ferrand. En
esnent l'examen de la reciamació
compte ao.uest fet. el PreTenint
¡ el.
pel Govern hongares sobre sident delen
Comité ha acordat ajornar 1. general els diario d'inforinaciófelicisimpatitzants amb el partit es
ons incidents de frontera amb jugos- reunió, que havia estat prevista per
del dit Congrés. i
resultats
dels
ten
denla. dia 15.
posen de relleu l'energia amb qué foSteons el representant iugoslau, el
rre pronunciades les exclusions per
seo Gas-en no ha tingut temps d'as- Reunió del Comité sirle
motius de moralitat política i el padegudarnent de la gestió
Ginebra, 14. - Prosseguitn a redac- triotisrne que demostra la V Ot3CiÓ
gateo a.
E! sera or Barthou ha intervingut. ció dels informes que hauran de pre- continuar collaborant andu el Govern
sentar
al Consell, inri han celebrat sen- d'unió nadara:.
'.'objecte de plante j ar dues Miestions
Les exclusions dels senyors Grat.
:a importancia de les quals no pot gles reunions els Comités dels sirians,
presidit pel senyor López Olivan, i el Bonnaure, Proust, Hesse. Renoult.
escapar a ningú.
Dalimier i del periodista Bonardi ¡oLa primera consisteix a saber en del Sarre.
També s'ha ret:nit el Comité d'Admi- ren pronunciades per unanimitat de
ruina da:a se situa el primer incident
loto
els congressistes.
nistració.
esmentat en la relació hongaresa.
El senyor Malvy ha estat acusat
La segona en quitt moment
El
Comité
d'Higiene
es
d'haver sostingut el prefecte de notiersenrot Ilat la darrera gestió del Gocia. senyor Chiappe. Per aquest tu-talio
rro de Budapest a Belgrad.
reunelx
també ion demanada per6
Despees el delegat francès ha poGinebra. 14. - En la renni6 del Co la rnajoria del partit vota en contra.
est de relleu la conveniència de deid'Higiene de la Societat de Na--mité
El partit radical sofrita Vescissb",
rr els Governs interessats el temps
cions
que sla celebrat avui amb assis- que acabdilla el senyor Gudenet, el
reressari per a resoldre. directament,
s es possible. les dificultats comen- tència del doctor Pittaluga el professor qual és seguit solament per una petiitalià senyor Lutracio ha P resentar l'in ta part dels congressistes que a Cler:es en el document hongarès.
-formedlaCisópume,q niont-Ferrand representaren l'oposició
Durant la sessió alta tributat un
pr
s ecord a la meniória del doctor Ama- trocla, entre altres punto, de la re e- a Herriot. A pesar de les exclusions
- , r. que representa. Panamá. al Con- sentació d'armes:a Comissió al III Con- i de l'escissió, no es creu que el partit
gris internacional del paludisme, que se radical quedi. com a resultat del Congres, ni perjudicat ni en situació de
-rés s'ha acordat prendre nota celebrara a Madrid Vany 1935.
El Comité ha encarregat la dita re- perdre el gran paper politic que ve
• reballs realitzats pel Comité
representant a França.
a de refugiats, el de la tracta presentació al doctor Lutracio.
Finalment ha posat de relleu la
gran autoritat del senvor Herriot,
que ha estat objecte de grans ovacions pele seus correligionaris i a
l'actuació del qual al Congrés
deuen. en gran part els resultats obtinauts.

hollgaresos

Entera manquen / WhiCieS teet ISeS sobre els croareis italn-austro-hangareaos
.onclosos atar d.,fiiiititmuctil a Rellitl,
den) :turbia que lot "S reducir a compromisos copareis pel govern italia desproporcionais als truantaiges que en
/ re1j e) ‚ ‚liv i, per exemple. Italia comprara gra a l'anoria, perjudicara l'agricultura del país, ja prou castigada. I
en alguns ambiento t'O/101U ha fet mala
UPIP r eSSió la cessid a ilustria i cr.Hono ria de zarp es franques ala Porte de
Trieste i dc Fiume. respectivament.
El que is important de saber is com
, •ho f,ran tes nerions de la Petita
Es teso, Penes ha declarar que aquesta
cari disposada a col-laborar en el r esso,gi:nent cortan:ir dansbid, per j amb la
eonefiriei ea-pecosa que sigui reconeouda
l'entitot patalea de l'agrupació, i seno.
pretensions hegeminriques per part de
cap nació. Pergit., pian', sigui p oss i ble,
cal d'andana Iota velleitat revisionista.
Ja Bencs ha rema rca' sovint que nomis u, acord general Pm arraniar la
sje,soij de la nona ciara:Liana. El ga3era de Roma, per& lob portara de col_
laborar amb nitres paisos, segurix una
politica hogentM-a.
Roma. is. - Els acords de caracter

Berlín, 11.-El prciódic "Bolkischer Boobachlor", eseeht:
"El Sarre es la pedra de loe
1/, 171 b011zt ii mala v.itintat
Naclons.
Itiett de In Societat
Les notes diplomatiques, ädloue
de les potencies neulrals, desitgen la tornada d'Aleinanya a fi e •
nebra, 1 el poble aleniany no delxara segurenient que quedin
sense conseqüències les decisions de la Societat de Nackons
en la qüestió del Sarre.
La Societat 'de Nacieras i tots
els pobles enropeus són responsables del que passi. L'ajuma-

1

ätislant - ha afegit In
110 està acabilda. Exigeix
it letal de les querelles
tit. El Govern ha d'acabar
- o obra: ha de portar a cap
rma fis c al i la lluita conTisi de l'agricultura.
,I que es refrreix a lente França continua desitjant

amb int. No 1^ ambiciono
▪ territoriale, però l'expe, de qué donen fe els im- s cementiri.o 011 reposen
'trts le dues guerreo ocien eili g seule. l'oblignien a
n eanties de seguretat sri eficaces.
'iturl do Franca ',ro y a que
prendra la inicitiva d'una

aos aviaders americans

intenten trevessar
l'Atläntic
a York. 14. - A bord de
"Leonardo de Vinci“. en el
1/en sortit aquest metí amb
a noma el capita, senynr
P ond i el linent senyor
fl rt e ti 2..574 tares d'essencie.
74antitat suficient per a rnman-

.:rp.. enlaire durant 40 hores.

El capita Pond es un aviador
13 marina americana, i el Sell
" rnP a ny, el tinent Sabelli, és un
" vi ador italiä que es dislingi ditra nt . la guerra. i qua va sol -herIr posieriorment la nacionalitat

nUericana.
Ln uisburgo (Nova Escòcia. 14. L7a gran avió. que es creu signi
" Le onardo de Vinci", ha passat voant sobre aquesta població a les
2) su. hora
anglesa d'estiu.

qual sofririen lots els proble-

mes."
La Gasela d'Alemanya cita
la següent decharacid del heredecensor del senyor l'inox, el ca-

_ ELS

PU?'

LLANTS
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JOIERIA
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El partit socialista

EN LES SEVES VITRINES, LES
nadenc senyor Stephen:
La hialimia del Sarr p co la
DARRERES CREACIONS EN
Setd'un experiment alrevit.
del
habitants
e emir: vuilanta mil
Sarro voten reintegrar-se a la
so y a Phiria.
La "Gasela de la Creti" deczonärnic que han estat signats asad pel mostra que la tornada del Sarre
senyor Mussolini, els ministres d'AusAlemanya estlt dictada pelo intria i Hongria i els caps de les delega- teressos vitals i econówics de la
tions austriaca i honearesa, constituei- )OblaeiÓ afegeix que la qüestiö
1
xen präctica dels principis diParís, ti. - La Delegm•o'i
ha d'rsser resolta a Ginebra per
rectius dels protocols de Roma.
Executiva del Grup Parlamentan
i eficaç.
S'hi disposa, entre altres coses, la una decisió ràpida
Socialista s'Ion reunit avui i
utilització del port de Trieste per al
acordat insistir dernä prop dei
Delegaoló del front
träfc austriac 1 del port de Fume per Una
Grup perquìs exigeixi la discusalemany, a Ginebra
al trafic hongaris.
sió immediata de la interpellació
Sarrebruek, 1-1. - thit Deledel senyor Frossard sobre l'agimió del Frota Aletnany del
plicació que el Govern ha fe l
Sarre ha sortit en direcció a Gi- dels-plens poders i d'una manera
nebra amb l'objecte de seguir
especial sobre la seva política i
de prop les deliberacions del els seus artes.
DE BARCELONA
Nade
Societat
Consell de la
Per altra part, el Grup Sociarelatives a la preparació lista seria invilet a defensor la UNA TOPADA D'UN AUTONUIII
del plehiscil.
I UN TRAMVIA
proposició de llei relativa a l'escrutini de Hista i de representaAliar, a dos quarts ele deu del
cid proporcional.
vespre, al carrer de Muntaner,
Djeddah (Hedjaz ) . 14. - El GoAquesta nit es tenia la Mi- xamfrit al del Consell de Cent,
vern anuncia oficialinent que ha queque
pressió als cerdee polities
toparen el trarnvia número 224
dat concertada una treva arnb les troel Govern l'ajorna- de la linia 59, i l'autobús nú.
pes del Yemen.
socialisinterpellació
de
la
nient
mero 15, lletra A.
Djeddah tHedjaz), 14. - La notita, aixi cono de totes les que es
cia de la treva concertada entre les
A conseqüència de la topada
a
la
politice
interior.
rrfereixin
:rapes wahabites i yemenites ha estar
resultaren alguno ferits:
El senyor Doutnergue fiara una Morera, de 34 anys, conductor
rebuda amb gran alegria per la pobrea declaració i segnidament
blació. Els caps saudistes han celedel tramvia, presen ira una feplantejarä la qiiestió de conbrat grans testes i han estat sacririda al cap de pronüstic cesarper
celebrar
Vesficats miler, de heno
fianea.
val, i Lluts Llena Andrés, de 2S
devenitnent.
anys, empleat de la Casa de Ca n
Les tropes saudistes, dividides en
ritat, el qual presentava una he.
tres sectors, ocupen importants postToquio, 14. - Cotnuniquen de Tsit- UN EX-MEMBRE DE LA materna, lambe al cap,
cions a Hodeidah, al Nejran i a
sillar que un vapor manxú que el POLITICA DE MACHADO, Aquest anava de passatger dalti
Teltama.
Es creu que Fintan de Yemen ha diumenge al rnati navegava per lade l'autobús.
ASSASSINAT
acceptat incondicionalment les con- fluent dels rius Sungari i Amar, ha
dicions que le han estat imposades estat tirotejat per una bateria soviéL'Havana, 14 - A la platja dels
tica. Falten detalls encara que se sap
NOVES DETENCIONS PER
P e r a la treva.
que el vapor portava nombrosos pas- Jamainites ha estat trobat el cadáver
L'ATRACAMENT D'AHIR AL
d'un ex-ministre de la noticia de Masat g ers entre els quals hi ha un co- chado amb una nota explicativa que haCARRER DE LA CREU COronel japonés
BERTA
via
estat
linxat
per
haver
denunciat
a
El ministre de la guerra Ita rebut
diversos revolucionaris durant el manArnpliant les noticies referents a
un
telegrama
donant
compte
que
en
A
Basilea, 14. - Al domicili del Banc
l'atracament perpetrat al carrer de la
cl boutbardeig del vapor mamá ha dat de Machado.
Internacional de Pagaments ;la ceCrea Coberta la noticia se g ui durant
resultat mort un tripulant i ferit lleu
lebrat la reunió del Consell d'Admitota la nit passada i aquesta maticrear un altre company seu.
nistraciä.
MUSSOLINI REPARTEIX nada les seves gestions per al totag
Durant la reunió el Consell ha
Protesta del ComIssarl
descobrirnent.
aprovat :a mentäria i el balanç, que
PREMIS
Anit, despees de les declaracion&
d'Afers Estrangers
dóna un benefici de 1 3.000.000 en
que prestaren els dos primers detinLondres, 14. - Diuen de laarbine a
Roma, 13. - El seraor 'Mussolini re- guts, es procedí a la detenció de doa
números rodons.
l'Agencia Bettler que el comissari d'A- be ahir, al pare de la Villa Torlönia, mes. Aquests són Francesc Clünene
.aviat es proposará el pagament
Viena, 14 - Es declara de font ben
fers estrangers ha protestat M o r, del prop de dos-ceats estudiants, entre els i un tal Emili, conegut pel "Sastres",
d'un dividend del sis per cent als
ami
Front
Patriütic,
informada que el
accionistes.
Oporto, 13. - Davant mim- cònsol general dels Sóviets, per l'anees- quals figurasen els guanyadors de les que Ion el que pujla primer a la casa
cont
les
formado:1s
per
a
militars,
estan
sia perpetrada contra rnarins japonesos Olimpiades universitàries de Cultura,
La próxima sessió se celebrara el
organitzant, <record amb el Govern, brosa eonettrrtmcia, entre la qual per trapes soviètiques a les vores del Arts i Espora que s'han celebrat darte- ¡ avisa els altres que podien pujae,
juny.
dia ir
Aquests detinguts han coniessat tant,
una vasta acció de defensa contra la nn- figuraven el senyor Duzissi, mi- riu Amor.
rarnent a Florincia i afila.
Basilea, 14. - La IV Assemblea va ona terrorista nazi, eme amenaça nistre d'Italia; representants del
be la seva participació en el fet i tose
En un ambient de cordial camarade- l'havien efectuat i preparat.
general del Banc Internacional de Pa l'ordre, Veconomia i el turisme.
ministre d'Instrucció Pública,
ria el cap del Govern ten lliurament
gaments, a la qual assistien represen.
Falten detenir-ne dos mes. Un delle
regió imtihtlor, cl
Viena, z 3. - Dicen d'Insbnick que ei
dele premis a cada un dels interessats, sembla que és un xofer que havia de
tants de 23 Bancs demissió. s'Ita pro- gendarme auxiliar austriac del qual cornandant de la
1
i
membres
ir
i
g,,vernador
i
despees
els
obsequia
amb
un
dinar.
nuneiat per unanimitat a favor del res- s'havia dit que feu atacat a la frontera
prendre part i que no acudi a dureza
Els estudiants, abans d'abandonar la hora, i després un anomenat "el fe>
ELS PROGRESSOS
tahliment de restabilitat de les menede, i internat a Baviera. ha telegrafiar des la Colònia italitinta, sha inauguTorlönia. feren objecte al senyor tägraf", que potser fou el que havin
rolare la base de l'or. tan promete com de Munic, dient que abandona el seu ral el Saló de Cultura Italiana.
DE L'AGRICULTURA
Mussolini de grans maniiestacions d'en- preparat i planejat l'atracament.
les condicions sizuin favorables.
creal en aquesta Universdat.
voluntiriament.
tusiasme.
L'Assemblea Cita mostrat favorablt lloc
Astil) aquest inotin s'llan reALEMANYA
Dels documents trobats a casa d'un
Viena, 14. - Comuniquen de Linz
als principis de la Conferencia de Lon- que un guardia de la presó ile M'eh (Al- gistra' alguns incidents. Quan el
d'ells es parla de compres d'armes i
Breslau,
13.
lOt
aria
Assemblea
cedres re specte de la neressitat d'una co. ta Austria) ha fu.eit, juntament amb rector de la Universitat ha aramunicions i de con/ és facil a Barcelona
lebrada pels camperols silesians, el mior dinació dels Bancs demiesita
fer atracaments sense Perill.
seu discurs amb rtta rlogi nistre de l'AlimentactO del Reich proL'informe - ene també ha estat aptos- guatee reclosos del partir nacional-so- bat el
EL REPRESENTANT ES- També ha eshrinat la pulida que Alcialista
que
hi
estaven
detinguts.
Segons
Mussolini,
diversoS
senyor
del
nuncia un discurs, en el qual pOS la de
val - acaba amb les segilents pauna infm-mae;6 de Passau (Bavieeal, (•stinliant o han donat culis hos, maniiest els avaneos realitzats per l'A- PANYOL AL LUXEMBURG bert lOria fa un any que no sin en
tardes:
companyia del seu pare. que viu 111 Cargricultura alentaraa d'eneti que satt al
"El Ralle Internacional de Parament els fugitius s'han refugiat en aquella lun al rt• gim feixigln..
PRESENTA LES CREDEN- ter de Pece IV i que darrerament fa un
es prepara per a les emissions que l'in- localitat, i han passat la frontera austroministre d'Italia ha volgut Poder els hitlerians.
El
any que vivía a Valencia, don torne
Afegí que, tualgrat els esforços que
curnbiran quan s'estableixin les paritats havares a al voltant de mitja nit
fer no de la paraula, pecó la se‘a
CIALS
per escassejar el trebalh.
contra
la
porten
a
cap
alguns
elements
noves, aixf com per a la militracii
\Mil ha estat ofegada pels crIts
llu via treballat a \'alincia sempre a
Corporació de camperols alentaclis.
l'or, amb l'objerte de reglamentar
Luxemburg, 14. - I.a t•ran
dels esludiants.
la mateixa casa, i sembla que fou
els saldos de les negociacions i el moaquests triornfaran de toto els obstacles,
rebut
aquest
ha
i
adversade
laixemburg
oto conegué algun dels participants en
Entre els partidario
portaran a la practica les idees que quessa
virrent deis rancia
VUIT PERSONES MORTES
metí en audiencia el nou ministre l'atracament, i s'eshrimrà si en aquella
ris del feixisme s'han cenda t serveisen de base al sett programa.
rl'Espanya, senyor Manuel Aguirre de població Ilevantna tamhe es dedica
NEGOCIACIONS COMER- PER UN AUTOMOBIL DE alguns ceps. com a
Correr, que ha presentat les seres atracaments.
prcejectils rls ilibres que hi baria
CIALS ITALO-FRANCESES
caries credencials.
Ilavant del intge acudiren abur dei
CURSA
exposats. Hit calgut cuto la ¡miliagents, guardies i tannliars dele fa.
de
rasper
tal
us
es
espera,
inlervingurs
cia
EL CARNET OBLIGATOR1
Parí s . 14. - Dtj a
rits per tal de prestar derlaració.. Nsi
Paris, 14. - El "París anuncia
avesta capta t el senyor Asquin. sots- que aquest ntati ha mort una altea de ablir l'ordre.
digieren res de nou.
ALS ESTUDIANTS
secretari de Corporacions italiä, que sera les persones que resultaren ferides ahir
Hom té la impressie, aquesta matiELS COMUNS APROVEN nada
hoste del senyor Lamoureux durant la a conseqUencia de l'accident ocorregut
que no paseará el dia davui seaALEMANYS
seva estada a Parla
UNA LLEI SOBRE L'ATUR se que estiguin en poder de la malicia
en les curses d'autom, I,ils que se celeEl senyor .Asquini reprende& am el braren a Fontainebleau.
loto
els
atracadors que han pena Pan
Berlín, 13. - Per acord del mini s
FOROS
ministre de Comerç les conversacions
en aquest atracament
Amb aquesta nova defunciO. aKenPública, el cap dels-tred'Insució
-iniciades durant el viatge ,jue el senyor deixen ja a vuit les persone' que han
estudiants aleman-ys ha instittnt el
Londres, 14 - la Camina ele:.
Lamoureux feo recentment a afila i teert a conselfiencia l'esmentat accicarnet obligatori.
Comuns ha estat adoptar en tercera
que permetran sens doble completar l'a- Pent.
A CASA D'UN NALLINAIRE
Al mateix temps Ita estat promul- lectura per 451 NOIS contra v7 el pro
cord parcial de 21 d'abril.
gat un reglarnent, en el qual es deitEn una raAa d'a% i ram del Pasa
t
e
c
l
i
g
o
v
r
n
a
m
e
t
u
- Els ministres de Letii- neixen les obligacions del, estudiants,
Riga,
latur forc Os , que modifica la Ileí ac- seig sie Sent Joan ahir tu entrania ¡ Eetnnia a Kaunas hati
especialment respecte a l'Estat i a la tualrnent en vigor relativa a aquest ren llatires i se 'n'emportaren un
LA BALANÇA COMECIAL al ministre d'Afees Estrangers littra
problema
canne, en el qual carregarets
la contesta dels seas governs al me,EL GOVERN FRANCES
nJol le caixes tte gallines i pollasANGLESA
morandum tinta sobre la qüestió
ARRIBA A UN ACORD AMB
la solidernat i collabora c iO dels Estre.
14.
Sigons
dade,
facitala hältics.
Londres,
TROTSKY ES A SUISSA LA CIUTAT DE TIBER1AEL GOVERN DEL BRASIL litarles
Els mMistres d'amliclOs paisos han
. al Board of Trade, .el valor
VAGA SOLUCIONADA
de les importacions efutuade, duran/ acollit amb satisfacció la idea d'ecosAnnecy. 14.- Procedent de ChaDES DESTRUIDA
Parí s , 14. - Entre els Govern s de el mes d'abril darrer ha estat de lamente deis Estats bàltics, i es mos- monix. el senynr Tundra , . ita passat
El., 14.- Aquesta n.t, a les nou.
Franca i Brasil s'ha arrihat a un
han estar firmades les bases d'acord
6. 330 43 de Ilitires esterlines, la tren disposats a iniciar negociacions 48 loores en aqueste pohlaci6 de r iacord sobre ele erudita francesos itn- 5qual cosa representa un augment
entre patrons i obrera, per la cilnd
per a una collaboraciel eficae.
gorós inctignit, Es troba ara a Suissa.
Len
inundacions
Jernsalein,
14.
Brasil.
al
mobilitzats
cera (lema, dimana, es reprendra el
.1 93 .1 73 en relació amb el mateix
ocasionarles per )t n pluges torrencials trebail. Ha esto aixecada la c.:aupara
Aquest acord és molt semblant al 5mes de lacro eivsat.
han destrutt la clutat Ar .1meriades, ,le la Casa del rc.ble. Han ambat 35
que sha concertat ami) Anglaterra
Les ex;,ortacions han ascendit a
situada a les voreres del I la.' del ola- detinguti que es trobven a la presa
sobre el mateix assumpte.
3o.o99.67o lliures esterlines, co sigut
tela nom.
d • \lacear i Que, solucionada la vaga,
un auguren . de 3.704.457.
Eins ara no ha estat po,sible de hau estat posats en Ilihertat En arria
Quant a les reexportacions, el seu
conébier exactament el nombre de bar al Elx seta ha tramase una gran
valor ett l'esmentat periode ha esta/
BANYOLES de 5.0/9.142 de lliures esterlines, o sivletimes; sois se sap que han estat rebutia. La noticia de la aoltició dol
recollits mis dc vint cadàvers.
la vaga ha produit satisiaccit
TANTEU-LESI
glo; un augment de f.4131.6no

13. P. P.

"TORRAS", de

X OCOLATES
OON «QUIMONO

tninistre de Negocis Estrangers, Sin
John Simon, ha declarat que crema saber que s'havia fet per una firma alemara a una comanda de vuitanta motor
d'aviaciä a una lúbrica angle5a.
Ha afe2it que el fet d'haver-se
tuat aquesta comanda no infringeix cal
clausula dels Tractats internacionals.
tia acabat dient que en idèntic ea s e
troba el relatiu a les peces solees.

Mis que unes explicacions, Jebes Siaten ha &mar una confirmen-id del te
dr la comanda alemanva de 'tuno', ¿'au -lució a II nun fabrica (inglesa.
Es v •ril« ate cal, trata no s'nPost
al proveiment. per earf de In ind•strir
privada. de motors a aualsevol dais
derb John Sierrea ha oblida 'nie encarc
ms viocra el tractat Versall^s, trut
trähily is rarmament d'Ale»ran ya. El
aorrrn analés, per !mg , hourin fet midel
violad()
llo, de no pcnnetre que els
seria tina
Illellt
Tractat dr Nersalles i muntin- cotolcsos (.11.h/borre:in rl rearmement aleI preeisamcnt al rearenament aeri
I ria una atmosfera tivant, de la many.
que tortt preontru Anglaterrot

francès vol interpifiar el govern
Doumergue

.101•ER1A
RELLOTGERIA
1 ARGENTERIA

Darrera hora

Ha queda concertada la trova entre
Hedjaz i lernen

Un vaixell

manxú tirotejat
per una bateria
soviética

Doumerguepronuncia Reunió del Consell
una aiocució
d'Administració del
7 r S, lb. - El senyor Don- e ha pronunciat, a les vuit
:lit, una allocució que ha
radiada.
..:int-se familiannent al
;t'anees, el president del
.1 ha mostrat el mol re::it en tots els terrenys pel
posant especialment de
el que es refereix a l'apai, nt dels esperits i a la jus-

bra dels Comuns diverses preguntes, e

comloojes
D'A 1 G U

Lis nazis tornen Oporto els est u a pro‘wear dis- diants es maniturbis a Austria festen contra
Mussolini

L'acostament

dels Països Bàltics

11

D'Inerte, 15 'de ese 'di 103(
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BARCELONÄ AL CIA
Pels Centres Oficials
SENERALITAT
Preeldencia.—E1 senyor ComPanys va rebre ahir, entre Ratees,
Je $ segtients visites:
El senyor Ponapeu Fabra. al
qual aeompanyava el senyor
Gassol; el senyer Xavier de Sala,
cap de l'Estat Mejor de l'Armada; l'ambaixador del Japó; ele
Ésnyors Sola de Canteares i Gay
44 :dentelle; el diputat senyor
Selles, aeompanyant l'alcalde. de
Sallent; el senyor Prunés, ¡ el
eenyor Sheet.
Conselleria de Governacle. —
'Ahir el senyor SelNes no va snrtir de les seves habitarions particulars parqué eetava
Per aquest 'notita no va rebre
ele periodist es.
L'arribada d'uno veteens de
guerra de l'esquadra Japonesa.—.
Avale a les dues de la tarda, tendera anunciada la saya arribada
al nostre port unes unitats de
j'esquadra japonesa.
A les guatee, Palmaran anirá a
la Generalitat a saludar ei senyor Companys, i a dos queme
de sia el president Ii tornara la
vidta a bord del vaixell almiTale
El ministre de Marina a Barcelona. — Avui, en l'exprés del
arribarä a Barcelona el
ministre de Marina, senyor Rocha.
Una catedra de Delata a Liverpool. — Acompanyat del senyor
Sheet, visite ahir el presiden( de
la Genetralitat 1 el eoneeller de
Cultura, Mr. Alliseon Pears, professor de la Universitat de Liverpool I iHustre especialista en
estudis sobre Ranion Llull, que
exposà els setas propòsits de
.erear una catedra de Catala
Mengua j literatura': a la Universitat de Liverpool.
l'ant el senyor Companys con)
el senyor Gaseol manifestaren el
seu grata interes a favor d'aquesLa iniciativa, que es patrocinada
per l'Institut d'Aeció Social Universitaria j Escolar.
Contingente. — El cupue de
certificacions filopatológiquee a
lliurar per les expedicions de
fruite$ j verdures a França, conUngentades, eorresponent a les
comarques catalanes, ha estat
djstribuit per la segona desena
de maig, de la següent forma:
Seccire Agronómica de Barce1 °" . 200.000 q uil o s de t'Imites
770.000 quilos de verdures.
Secció Agronómica de Girona,
10.000 quilos de venduees.
Secei6 Agronómica de Lleida,
20.000 quilos de verdines.
De les comarques de Tareagima no hi han hagut sollicituds.
Els interessats podran recollar les certificacions que ele
Correeponglii a partir del dia 17
del corrent, a les Seccions Agronómiques.
Es recomana als exportaders
que abans d'aquest dia tinguin
presentades, tal com se'ls ha
indicat opnrtunament, les seves
demandes pel mes de juny, a les
Seccione Agronómiques de Catelunya.

El Bueno« Oficial de la 91neralitat. — En la seva edieite
d'atan publica el següent sumara:
Presidencia. — Decret donant
publieitat als del Govern de la
República que fan referencia a
la valoraeid del cost dels Serveis
de Vigiläncia i Seguretat i del
cost de les subvencfons que amb
duren a les rontributions i impostos cedits per l'Estat ha da henar la Generalitat a les ente-

tata benèfiques que tenen dret a
percebre-les.
Juetfria i Dret.— Decret artarint el parägraf seg o n de tapar tat al de l'artiele vuite del decret del dia 1 d'aquest mes, relatiu a les demandes de revise)
de preu deis contractes de conreu.
Sanitat Assistència Social.-Decret organitzant a rEscola
d'Enginyers Industrials de Barcelona un curset especial cl'Enginyeria saniteria.
Departement d'Econem¡a
Agricultura. — Comissió arbitral per a la solució dele confiletes derivats dele contrartes
de conreu del districte d'Olot;
Edicto.
Administrarle) Principal de
Correus de Lleide. — Concurses
per a FarreneIament de bocata a
Artesa de Segre i a les Borges
Blanquee, per tal d'installar-hi
les Estafetes de Correus.
Direcció d'Obres Paliques de
Tarragona. — Anunei.
Delegació dele Serveis Hidreulies de l'Ebre. — Nota-Anunci,
Administració Municipal. —
Edieles, subhastes i concursos
d'Ajunternents de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Sentencies j edictes.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
La amilanada paseada aparegueren unes banderes monerquiques collocades en unes palmeres del Passeig de Colom, <lavan( mateix de la Capitania Ge-

i en un arbre, davant de
resglesta de Santa Mónica.
Tambe n'aparegue una altra,
per cert molt grossa, a la Diagonal, xamfrà al Passeig de
Gracia. Els bombees les anaren
treure. ?in es practicaren deleite/ene.
* La pulirla de la Brigada
d'Investigació Criminal va delealin, a la sortida de l'Esaarli,

neral,

acusats d'ésser els autor$ I en
tobridore de t rebaten •f i u
Servel Meteorològic
colitis fa uns qeante dies a In
de Catalunya
"Industrial Cuebillere", del car1
rer le Baltnes.
pogut comprovar que i arrumbo litmenat ATI1164,3412.11
Auge i la seva amiga Anna ron- I DeVIROPA A Las 2 11011124 Oil De
daren pels voltanta de la casa on
14 DI MAIO DI 1964
foil cornee el robatori.
data eta 'tutee d'usa delOrmnild
En un escorcoll practicat, per
berometHee 'MUNA e omaluarea ha
empltierit el temen • aren pan de
la policia a la casa del tercer del'oceldent 6 .16tIropa, I plau • EN6tingut, o sigui Josep Raigo', fou
SIS I • Aleinanya, I ii P•ilstren tamtrobada una part dels generes
bé albune rulaeld lubina de «Meter lerapeetude al centre I al eud
rohats.
d'espray..
tea tirinetraturee edn altea al san.
Els dos primera neguen que
tre 1 el EA 611111606,11; iii 01•61, e la
haguessin participat en el robaffilItAt nerd e`he Inielat un lieuber
tori. En canvi, el tercer din que
6•50•16 en tetaatir-se vente del Quart
quadrent.
els generes trobate a casa saya
els hi donaren els Mires dos, 1
afegeix que no sap si precedien
erra? PM. TIMPIII
d'un robatori o no.
LIS VIAT
CAT111.1,1111Y4.

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde. — L'alcalde,
senyor Garles Pi i Sunyer, va
rebre ahir. entre alares, les regüelde, visites: el ministre del
Jaleó, senyer . Arata Aeki, el qual
va saludar-lo i ii parle de la
propera visita dele vaixells de
guerra japoneses; et senyor
Adolf H. de Sotas, capita de vaixell ¡ comandant del culraßeet
"Jaime 1"; el senyor Mas Alemany, director del Ces de Veterinaris; el senyor Sablees. director de l'Eecoreader; senyor
Joan Rof ¡ Confina, inspector general veterinari. cap de la Seccid de Foment Pequari: el senyor
Cesar Pérez i Moradillo. cap del
Dipeeit de Cavalls sementals
l'Esta,.
La novel regiamantaoli del
Mercat de Frultas 1 Verduras._
El Conseller regidor de Preverments, senyor Hl/Medie, es teme
plau a fer públie. a fi que se
n'essebentin els intereesats, que
a partir del dia 21 del cerrent
ce posara en vigor l'acorta d'aquella Conselleria aprovat pel
Ple consistorial en seesire del
Iba 30 d'abril proppassat que diu
aixf: "Que es modifiqui el redactat de l'arlicle 46 del Regletnent del Mercal Central de Erantes i Verdures en el sentit següent: Tetes les vendes de trilles i hortalisses calcará realiizar-lee en l'indicat Mercal Cene
trel. exrepte qual CC tracti dele
següents genereee les partides
11f1)3 (1 02)3 exredeixin de la quanWat assenyalada a continuad();
Taronges. 1.000 quilos; pletans,
25 guanal$ o Rabies (bnacales) o
cinquanta raims; tomatero de
Canarios. 25 Iligals o 50 cableles; cebes. 1.504 quilos. La venda
d'aquests articles podre efectuarse niel reateix als molas i ceta-

diversos carteristes que, aproli- cimas. però únicament i exclusitant l'aglomeracid de públic, es vainent per coneessinuaris del
proposaven demostrar les seves Mercal Central de Filiales i Ver.

dures o per comerciante degudament le g alitzals, que paguin la
cerresponent contribució industrial com a majorletes. Ele em.
(fuetees de carruatges que frotisportin les partirles venudes en
modas i estacions. als quals es fa
referencia anteriorment, limaran
d'anar provees d'un trabara per
duplicad, en el miel consta:1in
els noms del venealor ¡ el com.
la lt
prador, llora on va destinada la
* Per la policía /len estil mereaderia i la quantitat d'aquesta, ¡ serà rigorosament prodetinguts Juan Aug,: i
Anna Serrat i Crivillers i Jesep hiba que un mateix earrualge
Raigo' Expósito, els emule eetair porti generes per a diversos com-

habilitats.
* Abur a la matinada ele carrabiners del 1,1011 donaren Vallo
a un auto que ele va inspirar
ea-espites. En veure que no saturava, dispararen uns quants
tretas. Aleshores l'auto va parar.
Es pegué comprovar que els que
l'ocupaven no havien sentit que
els rarrnbiners els denessie

Iferalna temes variable 1 auementa le nebulaeltit procedent det *entre de la Peninsule.
Les temeeteturee ade anee 1 ele

»eta Mur nula... da &recele variable.
In lis rrrrrr 24 berree oses refloral algun es tempestivo des ded
Penara 1 Plana de VIO fine a (Peona.

mea enea...cena ea' tantee a
Pucelana, a lea set. van a la eatit
0419{11 Os la erliner, pee11111.1

pradera, Mal mateix limaran d'aliar preverte del corresponent
albina els etanductoro de les parlides destinades al Mereat Central de Eriales., ¡ Verdures. ci magatzems de comerciante maj nrieles. i en equest albarà constara. el nem del vendiere i el Une
un van destinades. Els alludits
albarane seran sellegats al pas
del carrualges per les casetes
de ceneurns. a lee dependeneies
de les quals eere reservat
exemplar. Les partides venudes i
earreg,ades en molla ¡ esteriene
que hagin d'anar de trameit anal,

destinaeid a fora de la capital, no
podran esaer inferiors de 5.000
quilos; (pian es tracti de t'arengue,
de 20 gUacals o gieles (huatales) o 10 rahme de plitans, t du

L'Activitat Politica

1.000 quilos de cebes. Per cap

concepte no es permetre la
transgressió d'aquestes dieposiricos, i als infracters els sera
impesada pel Conseller regidor
ele Proveïments una torta sanqne consiotirk, *egonts

Avis

importencia del fet en una multa
que podre ascendir fins a la
quantitat de 1.000 peeeetee, 1 que
resti cense ende el que es dieenea en l'adiete 12 del Reglement del mateix Mercat Cenara'
de Enfiles i Verdines. aixf eom
en virtut de lis modificació pro.
posada en l'artiele 18 que es
cemplimenti temhe el que di$P ra
que ha dentar al Pie-eal'rd
Municipal en data 20 de mere
proppassat.
Crida a un ex-empleat.—I; ealdta de Bareelona i emplee* Josep Toribá 1 Pujol, erapa p al subaltern que fou de l'Asil
Munirepal del Pare de la nosItis
ciutat, a fi , epie comparegui davant el Cenaeller dele g at senyol
Antoni Oliva i Oliva diana el terrnini de tiot/ die!) hábil% a comptar de la dala de la publirecie
rediete eorresponent al “Brilllelf
Oficial de 14 Generalitat de Cubllunyn " (12 del eerren1), per tal
que declara en l'expedient que
s 'està instruint.

Es prega a tots els tee.esentants

SI E Ltall) C
osTat
'preolqual
n its COZiJeOnreleit
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Trihunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORI
Sala primera. — Desnonament: R..
Terrets contra A. Fairen. Divorci:
Herrninia Herrero contra Andreu
!d'Hinca Ramos. In hivitiria desistida: Armand Riera contra el fiscal.
Sala segona. — meidest: Banca
Comercial Italiana contra "Esteve i
Messer". Major quantia: Bru Galicia
i Moreno contra Joan Barreis i Pous.
AUDIENCIA PROVINCIAL
* A la mateixa Secció es ved
una causa per robatori contra Valera
Secció segona.—Des orals per furt
en
el
tau
sorpres
Juan Juan, el qual
i robatori contra loan Victeria i Pere
precie moment que saltara lee ri- Saus, i alares.
pies de l'Hospital de Sant Pau emSecció segotta. Des orals per esportant-se'n diverses peces de roba. tafa contra Ramos Malet i Salvador
Per ésser reincident. el fiscal dentani Arenal°. Dos orals Mis per furt i
que li tos aplicada la pena d'un any, coaccions contra Pau Díaz i Pesque'
vuit mesos i vint-i-un dies de presea. Trigueros.
El processat fou defensat pel lletrat
Secció tercera. — Quatre orals per
senyor Venir del Castillo, el qual dr- delicte electoral, furt, robatori i estaama que es consideres el fet cona la contra Francesc Arques, Amadeu
una temptativa de robatori.
Llovet, Jaume (apele i Francesc Per.
ramon, respectivaznent.
.ide A la Secció Segarla compareSecta quarta. — Dos orals per esguercn Juli Saragossa i Albert Cara- tal acontra Anteni Rius i altres, Joi
lar, els quals foren detiuguts arran sep
de la vaga de tra garles. Esteren acusats d'haver abandonas una bomba
que pesava ti quilos a les Tres Torres, la qua], segons sembla, havia
desscr conocada a la votxera de la
carretera de S arria. Després de les
provee el fiscal va retirar racusaciú
Al Süll domicili del ciare'. de
que sostenia contra els acusats, per Cinsega, 452, porteria, intenta:i.
manca de peores.
pean fi a la seva vicia Tomasa

A la Seccid Primera es velé una
causa contra Francesc ibada i Trilles, el goal, al catree de l'Arc del
Teatre, s'acosti a un individu iamb
l'excusa de demanar-li un Ilumi ¡profusa r ocasió per a prendre-li de pas5ada, la cartera. A dins hi havia una
quantitat. Per ésser reincident, el fiscal so g icitk que li fos aplicada la
pena d'un any I volt mesos de presa.

[ETS niVERS8

zniversar¡ del sin traspas, hom pee.
g a a aquestes i a lotes valiente en.
titats i publicacions patriòtiques que
tinguin en projecte celebrar la "Diada
Martí i Julia" d'enviar Ilur programa
abans del dia ro del mes que ve 2
Rosselló, 363, segon, primera. per w
disser publicat a "L'Intransigent",
que es pesara a la venda el dia 1.2
del mateix nie.

de les Entitats adherides al Comise
UNIO SOCIALISTA DE CAComarcal de Barcelona-Ciutat que
TALUNYA
assisteixin a la reunió que tindrà Itoc
avui, a dos guatas de vuit del vespre,
La secció Barcelona-Centre de la
a restatge social d'Accia Catalana U. S. C. convoca tets els afiliats a
Republicana. Corte Catalanes. 580, la reunió extraordinaria de ren:aat
principal.
que tindrà lloc avui, dimarts. a les
deu de la vetlla, a la Casa del Po.
Federació de »ventura d'Acció
Me : carrer dei Primer de Maig, 7.
Catalana
COMITÉ PRO-MONUMENT
Es roncees 01 delegas% de la JeA JOSEP MORAGUES
ventut Catalanista Republicana per a
r assemblea de la Federació a una
Es convoca per a avui. a les des
reunió que tindrk Roe a l'estatge cen- de la nit, els delegar, que integren
tral del Partit avui, dimarts, a lee el comise per parlar d'un assumpte
vuit del vespre, per tal de ranciar im- urgeur.
pressions sobre els temes a tractar,
la data de celehracie i altres detaus importantissims d'organització
de l'Assemhlea projectada.
Querlen incitar, en aquest reunió
els delegats que les altres Joventuts
Cona a tribut d'homenatge i
o entitats del partit hagin pogot
respecte als que feren dignes
t'emular per a aquesta Assemblea.

(lauWid

Fement Catalaniata Republick
de Chrona

En la cierren' reunió celebrad; en
aquella entitat va ésser elegida la
Junta Directiva, la qual queda constituida en la següent forma:
President, Lluis Franquesa; riceprestelent, losen Pla i Daltneu: tresorer, Francesc Albee; secretare Enric
elitjä; vocal,: loan Nouviles, Pere
Carreres, Lluis Mula i Lluis Bota.
— La nava Junta del Fornent Catalanista Republicà de Girona inaugura la seva aetuació arnb una converse,
que titula llot avuj, dimarts, a ley
otee de la nit, a l'estatge social da(tuesta entitat, la qual promet eSter
melt concorreguela, a jutjar per l'interés que ha despertar entre tots ell
socis i simpatitzants.

academice numeraria doctor Al/.
toni Sabater. doctor Rieard Boley i demoro Francesc Soler i
Garde, l'Acadèmia de Medicina
celebrara sessió necrológica
dinteeres, a dos quart$ de
set de la tarda.
Els discursos respectius seran
a carrec dels acadèmics numeraris senyors Josep Mas i Alemany, Lluis Sunyer i Merlan I
Jaume PUji1113.

dimecres. a lea quetre
de lerda, es reunire la Secció
d'Indüstrie de flteneu Barcelones per a proeedir a l'eleectO reglamenteria anual dels senyors
que han d'exerelr canee.
Amb el rnateix motiva es retunee pasen detiià, dijous, a des
Constitució de la Delegació Comarcal quarts de vuit del vespre, la Secdel Bala Llobregat
ció d'Agrieulture.

Dissabte al vespre tingué lloc a
l'estatge social d'A. C. R. la reunió
de les entisati adherides al Partís
pertanyents a la Comarca del "Baix
Llobregat. Els reunits tingueren un
ampli canvi d'impressions sobre les
actuacions a emprendre a la comarca
esme.ntada, i es prengueren diversos
acords en relació a elles. l'arribé s'acordi nomenar per a representants
de la Comarca el Consell general:
Alvar Santandreu i Cases, de Sant
Boi de Llobregat (efectiu) i Jaume
Saladrigues i Cuscei (suplent), del
Casal Catall de COrnen.
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
La Confluid organitzadora d rhomenatge a les-president i fundador
del Casal d'Esquerra Esta t Català.
del canten de les Corts Catalanes, 627,
P reg a a tose ele seus consocis que,
pròxim a finir el periode assenyalat
per a signar en l'albur.) que dediquen
a rhomenatiat, se serveixin passar
pel Casal qualsevol dia i a qualsevulla
hora fins al 2,3 del corrent, per tal
de signar els iulls que trabaran preparar; a releen.

NOTICIES

SOLTES

Per les Unpressiens recollides,
premie eúnstituir un eorislle:
èxit la Selinana de ea Perfumera.%
Nac iunal, que linera alee eli..die*
Li al 19 del eorrent.
Tots els elidas han d'exigir,
per cada cinc pessetes de Colapra, un CUPO per a prendre part
en el couvurs, mitjaticant el qual

es repartiran premie per valer
dl 1.500 pessetes.

40° DE FEBRE
AqUejta es la temperat'ara

serva atub ireqüene.a en el transcuri
de la tiioide. escarlatina, xaramoió.
erisipela, verala, felsre puerperal, etc.
Se la pot fer baixar quasi instantäniament, i al mateix senos destruir
la infecció, ices prendre al mala!t
com si fos una tisana i el mis tan',
darnent possible, tres o ilustre vasos
de Soisson Blanche de l'Abat Magna.La Botssou Blanche destrueix tic 5,tiene microbians de la sang, que eh
I'origen de les malalties iebrils
Aquesta beguda es basta per a clezze
rar les mes greus infeccions. H1
salvas milers de vides: i a Sotas les
easeshauria d'haver-n'hi algun (lascó en
nrevisib. A tOte , les larmacies es ven
a 3 *.:ci pessetes el l'astil

DE LA DIADA MARTÍ I JULIA
Havent estar tnoltes les entitats que
elan dirigir a "L'Intransigent" acceptant ja seva proposició de celebrar
actes d'hemenatge al doctor Marti
* A la Secció Tercera es velé una Sri, de 38 coya. causant-se fe- Julia el, die; 17 i z.o de juay vinent,
causa contra l'Untan Pedrós, acusas rides greus al echt, per barer in- amh inotiu de complir-se el dissete
d'haver estafat e l preu d'una vaca a tentat tallar-se les venas.
un negociant de bestiar. El fiscal ¡oiEn graviseim estat pasolt a gravelat del set/ eetet no loo
l/ci h e. la pena de quatre ntesos d'ar- l'Hospital Clinic.
possible prendre-li declaració.
rest per al processat.
'Hospital Clfnic ingres- Hom ignora, per tant, el seu nom
BEVEU AIGUA IMPERIAL
4. A la Secció Quarta va compa- se ancla lerides Bartoineu Mili- i domirili.
— A la fabrica propletat del
rei g er Lluis hará, actual del delicte gel, de 14 anys , lt eonseqüenciat
d'estafa. El fiscal demana que li ¡Os d'una guilza de cavall, rebuda al senyor Vila, del carrer del Dos
aplicada la pena de quatre mesos dar- noble de Tornabous
rae Maig, fose comes un robateri
rest.
— El diumenge paesat, a lee de generes. L'impele del robavnit del veepre. a la sorbete del ione pu j a 6.000 pessetes.

Ocasió única

pont del Bereatell el tren 151
IiIropeltä un IlnItle dune 35 enes,
i 1 i canee ferides greus.
Per al dia 1S d'aquest mes hi
Després d'assistit al Dispenassenyalada la vista de la causa con- sari del distriele fou conduit el
Galobard,
acueat
d'assassiJosep
tra
nat frustrat. El fet va ocrórer a Mari- ferit a l'Hospilal Clfnie. Per la
res.. El fiscal solliciti, en les seves

VARIA

Un atare robatori bou delatanreal pel senynr Domener Guaech.
que sin al rarrer tic. /*Hospital.
el qual trebe a manear de caen
seva joies per valor de 1,000
pessele.

Venda obligada
Hotel Ritz. quadres a 2 i
fins a 300 peeseles d'as.ators
cena empernan,

conclusions provisionals, la pena de
quince anys de reclusió.

enyora, el Veramon
es un

remei especial per a vostè

Sobretot les senyores, que per la seva constitució mes delicada
no toleren sempre els calmants usuals, han de pendre el VERAMON.
Aquest preparat fa desparbixer amb Ilestesa eis dolors, especialment eis propis de la dona, i retorna el benestar sense atacar per res
el cor ni perjudicar gens l'organisme. Es per això el calmant de
dolors especial per a la dona, i el que vostè tard o d'hora té de
pendre. Si no el coneix, provi'l una vegada; quedan de seguida
admirada de la seva acci6, de la sensació de benestar que proporciona.

-4 WRAMON
f'weiseelilleir-1
;0~
111
7,0
1.

.

-

—

Ob,eL
el

Tube da le I 20 taulstes
Sobre de 2 tauloess

* Pel Jutjat número quatre ala
ordenas al metge forense que practiqui un reconeixentent al processat
Antoni Tomas i Balsalobre, autor de
l'agressió comen contra un altre individo a Sabadell dins el cinema
Coliseos*, del carrer de Corta, fa uns
quants diumenges. Sembla que sita
dit que el proceasat no es troba en
el pl tía de les facultats mental'.
Davant ei Jutjat número sis
declararen ahir el sereno del carrer
on hi hacia l'auto que es creu que
va élSCT utilitzat per a realitzar ratracament al cotxe de l'empresa Cines. Tant el sereno com el propietari confirmaren allá que digueren a
la policia. sense que apartessin cap
dada noca important.
,* Ahir a la matinada el matri,.
metal eorapost de Josep Garúa Rico
i Teresa Verde i Pérez, de cinquanta-dos i quaranta-sis anys, respertivament, es disputaren al seo domicili,
situar al carrer de Valencia. n(1111• 532.
eingui pis, primera porta. El maro..
anib una 'lima, va produir a la seva
/•ni unes ferides greta al MI. la
dona va patinar a 1Hospital de Sant
Pau, j l'egresar feo detinatit i posat

a disposició del Jutjat de guardia.

LA SENYORA

Lluisa Calleja Borja
VIDUA D'ENRIC PI MORELL
ha mort cristianament a 54 anys d'edat
(P.

1. P ..)

Els qui la ploren: fills Pere i Empar, germana Empar, mare política Lluïsa Morell vídua Pi i Suñer, ties, cosins i familia tota, en assabentar llurs amics i coneguts de tan irreparable pèrdua els preguen que
la tinguin present en llurs oracions i que se serveixin assistir a la casa
mortuòria, carrer cl'Aribau, 135, pral., 2.', avui, dimarts, a dos quarts
d'onze del matí, per tal d'acompanyar-la a l'església parroquial de Nostra Senyora del Pilar i d'allí a la seva darrera estada, cernentiri
Sarrià.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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LA PURLIOITAT

Dimarts, 15 de maig de 1934

BARCELONA
CursosiCempierèneies

Studium (Bailén, 72): "La Banca en ciará la segona i darrera conferencia
relación con el momento actual , con- sobre el tema: "Educació integral".
ferencia a arree del senyor Alfred
Ateneu Enciclopèdic Popular.— A
A. Casanova i Fernändez.
les 20. "Impressions del primer camAssociació d'Alumnes de l'Escota parnent Internacional a Anglaterra",
de Selles Arts (segon pis de 1.1otja).— conferencia andi projeccions Per Josep
. conferencia pel doctor Buzli i Rossend Pujol.
A les 1930
Pere Bosch i Gimpera. Tema: "Inicie
Ateneu Polytechnicum.— A les 2o.
de l'art en la prehisteria".
el doctor Emili Mira donará la seLondon Club (Ronda Sant Pere gona Ilieó del turset de Psicologia
441.— A les 1940, tercera conferencia aplicaaa a rEducació, que versarà sodel cicle "The Development of Man". bre "Conce p te actual del procés ciaque tractarä de "The Origins of Civi- preeeotatgee aplicacions pedagegilization". Anirä a càrrec del filetee Mies ". S'admeten encara unes peques
Mr. Harry Stait-Gardner.
inscripcions per aquest curset. que
Associació d'Idealistes Pràctics constan' de sis lliçons eme són do(Santa Anna, 28).— A les 20, el se- nados els ¿íes-arte de cada eetmana.
nyor Frederic Climent i Terrer, do- de mit a nou del vespre.

cobrint en propietat. No fa cap mena
de diferencia entre 1/115 i altres, segarle les Ultimes °eches de la superioritat.
També ha acordat no efectuar cap
nomenament d'aspirante a servir escoles interinament el domicili dele
quals no estigui situat a la provincia.

La Mar
els espanyols "Axpe Mendi", amb

SEMAFOR DE MONTJUIC
aquella finalitat coliesionant que tenen
cärrega general, cap a Bilbao i
totes les institucions de rorganitzacie
Observaolons
meteorològiques: escales, de la Cia. 1%avilera Sota
familiar catalana.
A sol ixent vela. al N. U. tresc, i Aznar; "V. La Roda", amb pasEl Tribunal Suprem i la Direcció
ereele semicobert; al migdia satge i eärrega gene' al, cap a
General de Registres han vingut a supoO. S. O. molt fresc, cel atol, Ceuta i escales; els correus "Rey
ELS MESTRES
A causa del gran nombre denvit a- ser que aquesta Associació era una infiltració
en
virtut
de
la
qual
el
Codi
ciJaime II", amb passatge .i eärstratus i horitzons bo¡rosos,
.eons adquiridas par a les confere nvil
espanyol
entra
al
Canip
de
Tengode
Mestres
Nacional,
de
Deganat
eut ponent á. U. fresc, telar loa- rega general, cap a Mae , "Ciuces que ha de pronunciar el doctor
na.
Cal
desier
aquesta
suposició.
Menla darrera assem- rejadeta del á. O. 1 el cercle que- dad de Valencia', arnb passatge
Fit
Barcelona.
—
:.luis Jiménez d'Asila al Casal del
tre en el Codi civil es regula minucioblea, entre altres. CA prengué el se- da arate celatges.
i ciirrega general, cap a :Valenavui i denle, a un quart de sament la Societat legal de ganancials.
güent acord, a proposta del senyor
uit del vespre. sobre "La mujer el
Barbinetre, 7525. — Termò- cia; 'Ciudad de Mahón', amb
¡s. corn
a
compres
i
millares
del sel'Associació
Mas:
"Sobre
l'aseen/une
Coll
i
matrimonio". la Residencia de set iyopassalge i eärrega general, cap
de pur consentiment. Es la
nyor Solsona, propma que s'acordi metre, d o.
rotas estudiante es veu obligada, p re- a hent dit,universo.=
Eivissa; "Ciudad de Palma",
croe ex ac i rate, republicar a la prernsa diürna de la loMovIment de vaixells a posta aamb
evitar aglomeració de gen: a la sala Societat
passatge i càrrega general,
que té vida exhucalitat ncc resulte de l'aclariment in- de sol. — De/DUFell U l'E. un
ez conferencies, a recollir les de tots niu,:1 del Dret roinäXVI,
mentre el Co
berant en pie segle
serit a "El Magisteri Catalä", en el berganti goleta que va en popa. cap a Palma;, tots cinc . de la.
,es centres docents llevas, de le s de di
civil ée de darreries del XIX. Segons
Chi. Transmediterränia; el corqual consti que aquest Deganat vea
o Facultat de Dret Medicine., on el Codi civil, els ganancials elan de Es
amb disgust la posiciée com a soci, Pel S. una goleta que passa a reu italiä -Franca Eassio", arnb
7,x1ran sollicitar-les els estud Unta
ponent, i al S. O. un berganti
partir per meitat: a Catalunya el mes
del
senyor
Solsona,
i
que
es
lamenpassatge i carrega general i de
e:entre n'hi hagi, fine a les sis de la frequent és que s'In comptin eh l'Assocondiciona.
o
table que no recolzi ractuacie del De- goleta que va de bolilla, i un transit, cap a Genova, del senyor,
tarda d'avui. mitjançant la preces atació electa els ascendente del marit, de maganat ett propugnar que desapareen' pailebot j una goleta que serien Tomits Mallol 1 Bosch; el noruec
algun document que acredit i Ilur nera que arriben a éster sis els assola dualitat que hi ha entre els mes- en popa, i un palebot a motor -Finar Jarl", amb carrega. genecondició d'estudiant.
ciats, fine a reduir-se a la menee Per
tres nacionals barcelonins, implan- que va vers la mateixa direcció;
Per a. les persones no est: dlants aquest motiu tampoc no coincideixen els
tant-se per part de l'Ajuntament els de vela llatina dos falutxos vers ral jdo tränsit, cap a Londres
continuaran a la venda fine a les 5.:S casas de dissolució. etodernament, per
i Ataseis. dels senyors Fills de
acorde que te presos rentitat repre- diverses direccions i tres i.ap
la tarda d'avui a la LEbreri t Cata- tal d'evitar les dificultare que neisen del
31. Condeminas;
sentativa dele mestres de Barcelona aquest port.
:e/tia, Ronda de Sant Pere, 3.
Registre de la Propietat o del criteri
'1ml) cärrega general i de tränsit,
del Tribunal Suprem i de la Direccie
cap a Burriana, dels senyors
General
de
Registres,
s'ha
arribat
a
ELS
ESTUDIANTS
elac Andreevs r Cia.; el francès
Sollicitud de proves academiques.—
-ASSOCIACIÓ DE COMI 'RES I concretar aquesta Associació a comtres,
MOVIMENT DEL PORT
UNIVERSITAT AUTONOMA Dacord
amb el que es determina en
MILLORES AL CAMP DE
-Asni', amb cärrega general de.
minores ¡ adquisicions que constin
Una enquesta sobre Fautonornia
les
normes
aprovades
per
la
Junta
TARRAGONA
transit, cap a Marsella. dels seVaixells
entrats.
—
De
Palma,
Seminari de Pedagogia. — La se- d'aquesta Facultat, en la sera sessió universitaria. — La "Eederació Naescriptura
260
curven,
mercaderies
nyors
Ignasi Villaverchia i Cia.;
iiinb
i
També, modernament, en les comieres, nyora .\largarida Comes donare un
das-rar, els alumnes cional d'Estudiants de Catalunya" ha passatgers, la motonau postal l'espanyol "Opher", artab gasoliConferència del seny er
es fa cansera per escriptura pública la curset monografic sobre "Els proble- del dia 24 de març
organitzat,
(record
ami)
la
revista
Vicenç de Morague
de
manifestar
concretament
na, cap a Palma, de la C. A. M.
respectiva participada dels associats, o mes metodológics de les Matemäti- hauran
les provee que desitgin practicar "Universitat Catalana". una gran en- -Ciudad de Palma"; de Valencia,
Ahir a la tarda tingué lloc., al Aleg. almenys del marit i mullen Respecte de ques" al Seminari, el dirnecres dia 16, aquest any acadernic. .A t'efecto cm- questa sobre Fautonontia universitä- anib corren, mercaderies 1 233 S. A.; el "Navernar", amb .cärrea
21,
Notaris de Catalunya la conferencia :a muller, s'acosturna a fer constar que divendres dia 18 i dilluns dia
praran els impresos que els sera/1 ria. A aquest efecte s'ea adreeat a passalgers, el motor corren ga general de tränsit, cap a Ge-,
re feevocat senyor Vicenç d e "eloraguet el diner procedeix dels parafernals. Tal les set del vespre.
Iliurats a la Secretaria ¿aquesta Ea- uns quants estudiants representatius "Ciudad ele \'alencia"; de Bilbao nova, del senyor Fill de Itómul
Rodes, sobre el tema A .sociació de cegada seria menor declarar amb tota
Els ja inscrits al Seminari poden cultat. El termini assenyalat per a de Facultats i els ha fet aquestes i escales, amb cärrega general, Bosch.
compres i /rallares al Canet-. de Tarra- lleialtat que la compra selectas pagant assistir-hi sense cap mes requisit. Les
preguntes:
el vaixell "Torras y Bages"; de
Vela. — El " Pa (tulla Vera",
eme - . Aquesta conferencih forma pan anib diners estalviats. Tanipoc no poden persones no inscrites poden fer-ho al complir-ho es del 15 al 25, atubdós
I. --Quina opinió tenis de l'auto- Maú, Ciutadella i Aleúdia, amb
amb ciment, cap a Cartagena, i
eel cicle orcanitzat per al preseas cris- tenir aplicació a Catalunya els deutes Seminari. Preu de la inscripció, 5 pcs- Melosos, del mes que som, durant notnia universitaria?
les
hores
de
despats:
públic.
que, segons el Codi civil, graven sobre setes.
er l'Acederilla de Legislr ateS i
II.— ¿Quines modificacions creieu corren, Inercaderies i 30 passat- el -Cala Antro", amb eärrega
• encia, sota la denomi latió de Va- els ganancials. Paria de l'aren' fundar
Conferencia de L. Jiménez de convenient introduir als plans de la gers, la inotonau postal "Ciudad general, cap a Màlaga.
Estudis universitaris per a obrers.—
comarcals del Di et Civil Ca- a Tarragona per l'Elimine Cardenal:
Asua.
—
Demä,
dimecres,
visitará
la
vostra Facultat en el proper curs de älandn"; de Cartagena, arnb
La sisena lliçó del curset sobre "Les
Arquebisbe senyor doctor Francesc Ci- idees económiques i el dret obrer" Facultat de Dret de la Universitat academic?
27 puesalgers i cärrega general.
racte el Pee eident de l'A- dal i jarraquer, en el qual cIta acuPresidiren lacte
MOVIMENT D'AVIONS
No cal remarcar ad la importancia el vaixell "Sagunto", tots cinc
ve donant-se tote els dilluns, de Autónoma el professor doctor L. Jiridemia. senyor Roig i E ele g ad a ; e l de' mulat en breus anys una eritable munta- que
nou a deu de la vetlla, a la Facul- ménez de Asua. el qual, a les dotze d'aquesta enquesta, que posará de re- de la Cia. Tranemediterrenia; de
u 5 del Coheni de Proc eradors. senyor nya ele documentació de valor inaprecia- tat de Filosofia i Lletres de la nos- del !Media, donan ä una conferencia lleu FopiniO de la maese escolar so- Hamburg, Cädiz, Cartagena i VaAHIR
3ergers. i el magistrat 3 enyor Pomares ble preceden en bona part de molts arsobre "L'Estat i el Dret penal" a bre el fet importantissim de l'entono- lencia. amb e:irroga general i de
Aeròdrom de l'Air France. —
els senyors Albert Bao tardas i Anzue- SiUS parroquials. La more pero. del seu tra Universitat, anex dele cursos ge- l'aula de Química general.
nerals dele Estudie Universitaris per
etilo universiteria i destruirle tota la trànsit, el motor anglès "Pi- Procedent de Tolosa, a les 6.1 6.
7O de Sojo.
arxiver, mossen Sara Capclevila, ha fet
Conferencia del professor Allison vana literatura que &hacia bastit so- carro", dels senyors Mac Att- arriba l'avió arnb corren, meneesFeta la presentació rel Presicent dt. impossible d'utilitzar documente que per a Obrers, asiirä a den-en del doctor
:Audiència. el senyor Vicent de Mo- a aquesta conferencia haurien estat dun Josep M. Pi i Sunyer, i parlará del Petes. — Organitzada per l'Anglo- bre la rnateixa.
¿enes j 1 passatger.
Oportunament donaren/ a conèixer drews i Cia.; de Nova York, Catema segfient: "Caries Marx. L'altarraptes i Rodes coma lea relatant
Procedent de Marsella, a les
interés extraordinari. El senyor Fidel quisme. El sindicalisme. El comunis- Spanish Society, el conegut professor els noms de les persones consuitades sablanca i Màlaga, amb càrrega
crespanyol de la Universitat de Licn-cumstäncies o y e direant la seva vida de eforagues, genná del conierenciant.
general i de tränsit i amb un 636 arribä amb correal,
i
la
data
de
l'apandó
de
la
revista
me",
Recordein
que
l'assistincia
a
professor
nileeverpool
i
distingit
tulliste
portat
a
l'estudi.
d'aquestes
iban
ha ter recerques a l'atzar en l'Arxiu de
Universitat Catalana, que publi- passatger, el motor espanyol mercaderies j 2 passatgers.
es reservada als elimiE. Allison Peers donara avui. eimarts,
t:on5. tan importantis emes per al Dre
Valls, tota cegada que avui encara no aquestes lliçons
Procedent de Casablanca, a lee
"Navemar", del sensor Fill de
Civil Català. com si a les diverses va- sen possibles investigacions metòdiques, nes inste-de i als dels Estudis Uni- una conferencia en angles a la Facul- cará aquesta enquesta.
per a Obrers.
rietats juridiques co:' ras-cale.
tat de Filosofia i Lletres de la UniFruta estudiantil. — Els Avales Rbmul Bosch; de Mogador. Casa- 12'12 arriba lavió amb correal,
Ass ocia - versitaris
meres
per
tal
de
datar
les
Pri
mercaderies i sense passatgers.
Entrant en tema. el conferenciant
Una ordre interessant per als es- versitat Autónoma de Barcelona a Alumnes Salessians de Sarrià celebra- blanca escales, amb càrrega
dons. Tot seguit &ene lectura d'algunas
A les 1236 sorti l'avió cap a
constar que les inst itucions de dret
escriptures de Capitols matrimonials, en tudiants. — Pel Ministeri d'Instruc- un quart de vuit del vespre. sobre el ran enguany la seva festa anual el general i de trànsit, el vaixell
ene
han
de
consncleessäriant
les guate hom pot veure la marea de la ció Pública s'ha dictat l'ordre se- tema "Social Life al an English Uni- dia 3 de juny arnb nombrosos actos francès "Asni", dels senyors Ig- Tolosa amb correal, mercaderies
tituir un conjura le .rmónic. i 50M IVM,versity".
I.a
cenferencia
serle
pública.
religiosos i d'esbargement, i l'acostu- nasi Villaveechia i Cia.; de Gijón, 1. cense passatgers.
nostra institució des del se gle X VI iine güent:
altres qui podem dí r amb orgull que le:
mat äpat de teermanor postescolar.
**La real orden de 19 de julio de
A les 12 . 3-5 sorti l'avió cap a
amb carbó mineral, el vaixell
nostres dies. I, finalment, acable exnostres s"narrnenitt en i com penetren ad- als
prohibe
que
en
un
mismo
curso
Els qui desitgin assistir-hi poden "Inocencio Figaredo", de la Ma- Marsella amb corren, mercadeel seu criteri que, tractant-se d'u- /93 0
reirablement. Per 0ah consideració, ha y - posant
ENSENYAMENTS
adquirir el tiquet corresponent als ritima Successora de P. Garcias ries i vence passatgers.
puedan formalizarse matriculas de esrem de situar la. institució memorable n ainstittició de libérrima eoluntat dels
llore de costum abans del dia 31 de Seguí; de Braila i escales, amb
caldrla respectar aquest ca. tudios de distintos grados de eriStESPECIALS
A les 703 sorti l'avió cap a
del nostre Cama!. corn en element cu( contraents,
fianza:
Bachillerato,
Licenciatura
y
l'actual, diada de Corpus, en la qual
räcter en la futura obra legislativa de
—
etta passatger de trànsit 1 amb Casablanca amb correu, mercaarri , a a encaixar !lintre de l'organitzacie
data
quedare
closa
la
inscripció.
Doctorado.
Del
Congres
Internacional
d'Ensede la familia rat liana. fins al eme que Catalunya.
el deries i 3 pas.satgers.
Se fundamenta esta restriccien no nyament Tècnic, — El dia 15 d'aEn acabar la seca dneurnentadissima
Als acres religiosos i a la vetllada cärrega general i de trànsit.
',nra d'ella verdeen la transcendencia que
Procedent de l'Amèrica del
conferencia, el senyor Moragnes i Ro- selo en estimar dañoso para el des- quest mes arribaran a Barcelona per teatral podran concórrer així inateix vejixell ilaliä "Capo Arma". del
7>Odell/ atribuir-1
se- arrollo intelectual y físico de los alum- assistir al Congrés Internacional els familiars dele socis.
senyor Joan Salvador; de Lon- Sud arribà el dia 13, a les 15'23,
Es tracta due os institució ',accionada, dee fou malt felicitat i aplaudit pel
dres i Anvers, amb carrega ge- l'avió aeropostal amb correu i
1105 el dedicar la actividad de la ju- d'Ensenyament Tecnic que se celelibérrima cet.ttracció. Fontanella vol- lecte auditori que omplia la sala.
ventud a estudios diferentes efectua- brare. els dies 17 a 19, entre altres,
neral i de trànsit, el vaixell no- inercaderies, i cap a aquella prosuposar co: istituida tàcitament Vas:
dos
en
poco
tiempo,
sino
en
la
conpersonalitats que viesen delegados ASSOCIACIO PROTECTORA ratee "Alle Jarl", dels senyors e edAlcia sorti el mateix dia, a
si es podia prever el costee,
veniencia
de
salir
al
paso
del
deseo
PER
A
AVUI
pels grane centres d'ensenyament de
les 13'18
:lec que no s'haguessin ator g at ean i Fills de M. Concluimos.
DE L'ENSENYANÇA
de muchos de comenzar un plan de l'estranger i dele governs de França,
—
No s'ha Dogut aconseguir en car
Aeròdrom de l'Aeronàutica NaVela. — El "Carmelita", de
CATALANA
Clínica dermatolbgica de l'Hospital estudios para adquirir derechos que Alemanya, Anglaterra, Estänia, Esaquesta comprovació. Certament
Felanitx, amb carrega general; val. — Procedent d'Eslutgard,
-t a circur istäncia treu teta im pa r - de la Santa Creu i Sant Pau.— A les al llegar Un nuevo plan les evitare, tate Units, Irlanda, Itälia, Paisos Baiseguirlo, ya acogidos al anterior.
Les Escotes. — El Consell directiu el "Cala Contesa"; el "Cala An- amb escales a Ginebra i Marse• :a al oral lema de determinar quina
xos, Polònia, Pertneal i lugoslävia,
sessió científica dedicada al TracNo obstante, la experiencia viene ultra el oree:tiene secretari i tresorer de leessociació Protectora de l'En- tro" i el "San Rafael", amb Ar- lla , a les 17'3 O arribe l'avió
l'extensie del territori fine cm arre tament modern de la lues", presea'
demostrando
que
con
estas
restriccioea el costum de pactar la nostra aseo- taso els doctore S. Neguer i Moré.
del "Bureau International d'Ensei- senyanea Catalana. en la seva sessin regla general, de Palma; el "Ar- 1101111BACH D-1755" amb torcelebrada el dia 16 del passat mes naldo Oliver", amb dosferres,
ciaciä. De jr des maneres, interessa re- L. Palles, J. Serró i J. L. Llurba, les nes hay alumnos capacitados y estu- gnement Technique", de París.
reu, mercaderies i 7 passatgers.
d'abril. va prendre ele acorde següents el "Pons, Marti", amb càrrega
cordar que e. tutet costum de pactar l'as- següents comunicacions: "Resultats diosos que se ven obligados a segur
Procedent de Madrid, a les
en relació a les escales:
s a dació s'est:én no sols riel Camp dc immediats de 300 injeccions del pri- lentamente sus estudios y a veces a
1220 arribä l'avió "FOKKER
general,
de
Maó;
el
"Virgen
Dopermanecer
inactivos
largo
tiempo
''Ates un cornunicat de l'Escota
Tarragona. sinó Per les ineisdieeien, mer pe s-parat espanyol arsenobenzóENSENYAMENT PRIMAR!
general. FC -A3IA" ainb correal, mercadeCatalana elossen Cinto, el Consell lorosa", amb càrrega
d e Valle Vendrell. Falset i lic". "Trattament de. les luto per perdiendo häbito de trabajo, sin que
cien- ries i 8 passatgers.
d'Alcúdia;
el
"Pepito",
antb
" -'blanc, gran pan de Gandesa.
el
retorn
del
présaccedí
a
suspendre
%ea muscular amb el Solu Salvarsan". se logren las orientaciones qu e e l l e
,
d'una
nova
entitat
Constitució
A les 7'10 sorti l'avió "ROHR-gisladorepuctladise -ecisatretnt pes-sud no es oblieetór:e " g esultats ciíreics i scroló gi e s obtintec fet a aquesta Estola fine a pri- rega general, de Vinaròs; el
Sito consettent reeditar Associacie
nostra i nstitució la seva constitucie guts amb el nou cors-post Novarseno- posición aludida, y frecuentemente se de Pares dele Alumnes de la colonia mers de l'any vinent, per tal d'aju- -Cala Murta", amb cärregit ge- BACH D-1314" eap a Estutgard,
reciben protestas que han motivado escolar "Can Puig'', amb la següent dar a vencer les dificultats econemi- neral, de Gandia; el "A. de las amb escales a Marsella I Ginepreso en c eire sentimental. La cläusila beenzol-yedic".
la expendición de órdenes que han Junta directiva:
ro revesteex reetil de pacte. que signi(mes amb les quals actualment es Peñas", amb sal, de- ponent; el bra, amb correal. mercaderies
Caido desfigurando y desnaturalizando
Oficial
d'Arquitectes
de
fica igualt at en la situad'', d'esperit r esCollegi
President, Unís Colom; vice-presi- trolia.
"Patricio Sala", d'Andraitx, amb 8 passatgers.
pecte a er rs ¡ altre de les parte Contrae. talunya. (Corte Catalanes, 363, pral.). la de 19 de julio de 1930.
Concedir així mateix a aquesta EsA les 930 sorti l'avió "F0E-,
dent, Francesc Campe; comptador,
"Malvarrosa",
Atendiendo a estos motivos y to- Miquel Ros; tresorer, Josep Fernän- cala una subvencie extraordinäria des- eärrega general; el
tants. sinei q ue e s a eaneebuda en ter' A les 19. Conferencia sobre el tema:
Vallmeia, ainb Arresto gene- KER 11 EC-PPA" cap a Madrid
7,"-, de de iea considerad() dient a l'esde"Relacione dele arquitectes amb els mando en consideración lo solicitado dez; secretare Manuel Arcusa; vice- tinada a les despeses de les Festes
•-e'dora nora: nosaltres
nos- Municipis de Catalunya", per Francesc reiteradamente por gran número de secretare Jaume Escala, i vocals: Ea- del Trentenari de l'Escota, i un lot ral: el "María", de Torrevella. amh corren, mercaderies i 5 pasanib std, i "Unión", en Ilasi, de salgers.
alumnos y de sus padres y represen- mon Riera Joan Platies, Antoni Es- de 'libres per a premie.
-, t'a eseciem, etc.. com 51 exores- Aral.
- 71 la confianca d'obtenir una cujear
tantes legales:
Ee va delegar el senyor Tomás Tarra gon n .
Base Aeronaval. — A les 12'18
tornell. Josep
Espanya, Felic:e. Pi'
Agrupació Professional Obrera de
erad i. per anuest carni, una forez
Este Ministerio ha resuelto derogar cazo i Rafela Yepes.
Roig i Flop perquè assistís en repreDistäncia s o rli Ehidroa v i ó italiä "1-VALE"
VaIxells
sortits.
—
litei6 dintre del matrimoni. dintre Rebosters i Pastissers (Rambla del la real orden de 19 de julio de 193o
:
la
Protectora
a
les
1
es<le
Fe local social és: e Ateneu Obrer sentació
navegada (Uds vaixells que han cap a Marsella i Roma anal.) corCentre, , al. — A les 19. :elige; Pes- y las órdenes de 3 de mayo de l03 3 d'Esquerra
' a it m'Ea.
Republicana", Provenea, te% del Trentenari de la seva
passalgers;
il e l'era erborilzie es trohen ren, mereaderies i
eegur ex parlant coto a q uesta coliesK taba parlare de "El primer de maig y 20 de marzo de 1934, complementadació."
núm.
156.
es continua per mitje de I'lle7etament i el seu significat en les lluites obre. rias de aquella."
Concedir un lot de Bibres a les
Visita del conseller municipal de
sense necessitat d'establir una i nalienelei- rts".
de l'Escota de la ColoConcurs entre estudiants. — La f:o- Cultura a la colònia escolar pecina- Biblioteques
litat p; zrimenial n anar a Parar a l' e xnia de Santa Maria de Rimen i Esde Cultura Literària (Du- cietat Catalana de Pediatria ha orga. nent
diunienge cotes del Patronat Domenech i les
"Can
Puig".
—
El
trema d divisibilitat del Patrimeni fa. ranSocietat
i Bes, 8, pral.).— A les 19, con- nitzat el II Concurs anual per als passat el doctor J. Serra-Hunter, premillar. Es la solució que té Catalunteferencia del senyor Lluís Ahije Vida!, estudiants de la Facultat de Medicina, sident de la Comissió de Cultura de facilitats de compra que sol-licitaren
ees
segles.
c f re es eberetament? Es aquella ins- sobre el lenta "Que pensa la joven- les bases del qual sien les següents: l'Ajuntament de Barcelona, visitas-le el C o lle ei Catalunya i la Mútila EsS'atorgarà un premi de ton pes- l'Escota Internat "Can Puig", de la colar Blanquerna.
. • ed catalana en virtut de la qual els tut actual sobre la tenerra"
un de 75 1 In1 de 30 als tres Rabassada, on foren rebeles hiel direcXI Festa d'Infants i Flors. — El
ea. que posseeixen el Patrirnoní famiLyceurn Club (Fontanella, 18, ter- setes,
- eissocien el fill que consideren en cer).— Per causes imprevistas s'ha millors treballs (de preferencia pre- tor, senyor Sentis, i pchs professors dia 3 de juny se celebrarä, al Late.
de NIontjuic, la XI Festa d'Infante
ii :ions de cooperar al compliment ajornat la lectura que Tomàs Gas- ces sentaciä de casos - tilines) que sigui/1 senyors Pämies, Llugä Catä.
e- es g is deitecs que entreoye larga' hav i a de donar avui. (limares, a les remesos a la Societat, abates del mes
Seguidament recorregueren les de- i Flors, el programa de la mal serle
\"e ció familiar catalana arnb la con- i9'13. Ocuparle el sen Roe Maria Car- d'octubre d'enguany.
pendencies de reeifici. Quedà molt lot públic oportunament.
han
¿toser
escrita
en
Els
treballs
°fíenles
de
la
Protectora,
car***44 es4e44*
A
les
ent conservacie del Patrimoni f
ratalä, que parlarà de "El sentiment
complaged de la bona marea i funz
catalá, a maquina, ocupant com a cionament. 1:1 (lirector de la col/Sine rer dels Arce. 1, principal, s'han enmili. ir.
de la natura en la música".
mexim
ji
quartilles
(format
ccc
ocmeneat a rebre donatius destinats als
Per aixä polen dir que mentre es
fétt
la
presentacie
ale
escotarse
i
el
Lyceum Club (Fontanella, le, ter- tau). Han désser originals
niel itingui la institució de I'lleeetamme.t.
doctor Serra-Hunter, en un eloqüent iniants que hi assisteixin.
A tothom que tingui el propòsit
i'A ssociació de compres i millares esta- cer).— A les 1911, lectura per Tomás no harem estat objecte de cap con- discute dirigit als escolars, posä
"Poesies"
(t922-19341.
s
Gaue
ferencia
o
comunicad6
per
tal
de
rá desalliberada dels inconveniente earente' l'obra henifica i cultural que d'ofrenar -eco, se li prega que ho faci
reservar
el
secret
de
l'autor,
que
no
com
mes aviat
pit alíssims de concluir a una iiqteidacieíi
Conegi de Comptadors Jurats de
porta a cap l'Ajurtament de Barcoco.tseeüent particie de béns, persistien Catalunya.— A les 19 . 3o. a la Sala signare el treleall; al seu lloc hi po- Irme en he dels nens de les families
sará un lenta i un plec clos amb el
..1Mx enMyn
•n•••
seu nom. L'autor ha de cursar a la necessitades. D'aquesta manera poden
assistir a les escotes municipals i (Iel ADVERTIMENT IMPORTANT
nostra Facultat darant el curs ara- patronat Ull nombre mole més gran
demic de 1933-1934. el qual llama
Els particulars I entitats que
d'acreditar degudantent en ésser-li del que slavia pogut assolir en el
A PREUS SENSACIONALS
lliurat el premi. Aquest s'atorgare a regim anterior a la República. Acaliat ens trameten notes per a la seva
el
seu
discurs,
va
ésser
aplandit
amb
CRESPONS t, 1 re es la sepa l, per a
la sessió inaugural del C,17 :e 1934-35 entusiasme.
publicad°, eón pr..gats que tino ostils. gran assorlintent;
pel President del tribunal qualificador
guln present que la redimió
que es constituirä cada any en la seEls mestres interina de Girona — esportIvu de LA PUBLICITAT es
el metro, 85 cOnlims
güent forma: Actuará de President El Consen provincial de Girona lea al Garrar de Barbar, 11 1 13, que
OTOMANS estampats, per a quimola So- pres record de collocat els mestres
qui
ocupi
aquest
cärrec
dintre
Tallare
adreçar tota la corresExposició
nos;
el inetre, a 95 cèntims
cietat en esser convocar el concurs; interins que han renunciat l'escota es on cal
AVENIR, 22
PASSEIG DE GRACIA, 44
actuaran de vocals tres socis nome- que els ha estat adjudicada al final pondencia destinadt. a aquilata
ROYALINE8, preciosos dtbuixos;
116 dels origi(meló.
La
publica
nats per la Junta directiva; i actua- de la llista d'interinitats respectives,
MIMMIUMMINt11111n1191111111MINIIIIP
el metre, 1'15 ptas.
rá de secretari un estudiant anome- per ordre (le data (le les renúncies, i nals que no vInguln amb aquesta
200 LAMPARES
PIQUES novetal, por a vestits;
nat per l'Agrupament Escolar de l'A- aixi rnateix per ordre ele cessament adreça, sofrirà, d'ara endavant,
50 DORMITORIS
&tina i Laboratori. Els que formin d'amIelles interinitats que es vagin un retard minlm de vint-l-quatre
el i»etre, 1'40 ples.
part d'aquel Jurat no podran ésser60 MENJAD DRS
CREPE "espumilla", gran colora
ho del que hagi d'adjudicar el prenu
40 SALONS
Socia del C. A. D. C. I. -- Compreu el n.° 101 de
el metro, 1'40 lates,
del Concites per a metges establert
40 DESPATX08
per la Societat. En el Butlleti daSEDES i'recitases, per a vestits:
celeste es publicaran etc treballs preDORMITORI - ESTUDI
el metro, 2'60 ptes.
miats.
Organ do la Federacló d'Empleats I TecnIcs de Catalunya
TOTS ELS MOBLES SON D'ULTIMA CREACIO
L'EXIT
DE
LA TEMPORADA
Facultat de Dret. Avis. — La Po(F. E. T.)
eón els vestIts de senyora, de /D resde
nencia de Dret Públic convoca els
La millar oportunItel per a comprar un bon mobillarl
Ire circuir/ele' del m'al ha estile interceptada dins del Centre
eetampat novetat, en totes les mides,
concursante
a
les
places
d'ajudants
moderna
1
per
arord
del
eed
Consell
Di
ver
lid
Varietat en mobles auxiliara d'estil, desalo,
de la Facultat de Dret per al dia 22
ptes.
AdquIrlu-lo abans no s'acabll - 12 plginea: 20 centlms
del corrent, a les deu del mate per
OONFE G010 DE OORTINATOE8
Des d'avul, dimana, • tots els quioscos
a la práctica d'un exercici escrit en
la forma que consta a Secretaria

RESIDENCIA DE SENYORETEL
ESTUDIANTS
—
Les invitacions per a les conferencie s
del doctor Lluís Jiménez d'Asua

traspassa BOTIGA D'HERBOLARI, amb
Tracte directe.
gèneres sense. Bones
Raó: Astúries, 21

Butlleti Peclatiiüie

Mobles

Decoració

J. Pallarols

LLUITA"

a 3'75
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Dimane, 1 8 de ,malg de 1934

LS ESPOR TS

E

a l'Estadi
L'esport del Vol a Vela i
El Barcelona, Yencedor de l'llArcules Seluneling va vèncer tiendan, vols de !larga distància
d'Alacant i l'Espanyol batut copiosa- però els intges varen emetre
un fall, eatriütle, en nialx nul
ment a Madrid
Diamenge

FUTBOL

La selecció espanyola i l'equip atelés El mata va constituir un 13rillant coml3at de l'alemany a ( 'enSunderland empataren a tres ¡ols
sems que una coratjosissima actuació de Paulino el qual ni per
acaba
L'encontre
a
tres
amb
l'empat
El Barcelona guanya l'Hèrun instant es reconetué hatut
reces. Els anglesos causaren un imcules per sis a quatre
Al caznp de Les Corts, diumenge,
va jugar-se el segon partas contra
l'Hércules d'Atacant.
Va éster ein parea el qual satisfeu
din aficionats que el presenciaren,
puix que, ultra que hom va poder
yeure un bon desplegament ae la
davantera barcelonista, coro poques
vegades s'acostunia veure, a la segona
part vingué una formidable reacio
dels alacantins que els va permetre
disminuir la distanciada diferencia
que assenyalava el marcador.
La primera pare pot dir-se que fou
d'un frene domini del nostre equis,
en el qual, com ja hem dit, hi brilla
la bona aetuació de la davantera, amb
bon encert, de paseada, en els xuts,
cosa poc corrent en el nostre equip.
A la segona pare el joc continue
en els seus començaments. favorable
al nostre equip el qual maree dos
nous gols. Aiscó, en lloc de desanimar
els jugadors de eliercules, els picà
l'amor propi i comenee aquella reacde de la qua l parlern mis amunt i
que perneé de veure uns momeas
esplèndids de bon futbol.
e••
Els gols a la primera part foren
marcats aixi:
Morera, en rematar una passada
de Ramos, aconseguí el peaner. Miruta despees, en un bat:bull davant
la porta eel Barcelona. Alceriza.
voler donar la bala al nortes, la va
endinsar a la seva pròpia suma. Morera, tot se g uir, marca el deserapat, i
abans de finalitzar la primera part
Ramon m:'å el Urce:. i acabe amb
areaest resultat.
Els gris del segon temps foren
aconseguits per aquest ordre: Morera, Ramos, pels barcelonistes. i Romerito. Caten° 12) per l'Hércules, i pm:
abans d'acabar, Trujillo, de Iluny, va
apuntar-se el sisé g ol; tot se g uís s'acabe el partit.
Va arbitrar el senyor Espelta i els
equips eren:
Barcelona: Cha, Saló, Alcoriza, Sales. Soler, Pedrol, Orts, Trujillo, Morera. Rarnon i Cabanes.
Hércules: Pérez, Torregrosa. Cuenca. Salvador, Gemiz, Mujica, Ramon
Adelantado, Ronterites Catono i Roldan.

El Torneig de Promoció
El Sants, l'equip que d'antes'', semblava que podia posar-se-li tota mena
de confiances, novament ha sofert
una seriosa derrota i aquesta regada
pel Martinenc, equip que duia la cita
de la classificació.
En canse, el Badalona i el Terrassa, continuen els seus encerts tradufts
victòries, si bi aquesta segada.
la més d'elogiar és la del Terrassa
aconseguida al camp del Palafrugell.
mentre este el Badalona erestenia
casa suya.
Heu-vos an i els resultats registrats
diumenge:
elartinenc, 4: Santa, t.
1: Terrassa, 2.
Badalona, 2; Granollers,

La puntuació
Badalcna
Terrassa
Granollers
Palafrugell
Santa
Martinenc

4 4 o o // 3
4 30 11 5 6
1 1 2 // 9 3
4 1 I 2 4 83
4 I o 3 6t6 2
4 1 0 3 5 72

La selecció espanyola i el
Sunderland empataren
a tres gols
13.— Davant de neme/res
públic s'ha celebras al camp de Sant
Mames, el partit rEentrenament entre
seleccionat d • Espanya i els
professionals anglesos del Sunderland
L'equip espanvol el formaren: Noglera (despeé; Blasco), Ciriaco, Quincoces (Pena). Cilaurren. efuguerza.
Mareuleta. Vantolre (Lafuente), Ir arancorri. Lar/zara. Chacho i Gorostiza
(Vantelrä).

FRONTÓ NOVETATS
A\ I I leletARTe

Ganada

III -

Quintana

centre
Azurmendi - LeJona
PM. • ne 10.115:
Amorebleta II -

Chiquito ()allana
centra

Quintana IV - Perea
Detalle per canalla
Iffl••••

Fruntó Principal Palace
At u lt, dimarts. Tarda, S'15

nABRIEL I - MENDIZABAL
contra
OLMO - ALBERDI
les 1015:
ANDRINUA -• CAERME II

contra
DELATA II - TEODORO

pressió excel(ent i no marearen fins
a les darreries del pares a causa de
la lentitud de la seva davantera.
L'equip espanyol actué discretament.
Gorcestiza, molt dolent, fou substituit
a la eeissona part per Vantolre i pasad
Lafuente a ocupar el lloc d'aquest.
Del conjunt cal destacar Iraragorri i
Lafuente. Längara compli simplement.
Chacho estigué molt apagas. Dels
mitjos, el millar, Marculeta. Els dos
porters, bé.
En el primer tengas, Espanya arosseguí un gol, per mitjà d'Iraragorri.
Amb aquest resultas acabe la primera
ratee Els anglesos empataren grecies
a un penalty. Acte seguit Chacho
maree el segon i despees el tercer
gol d'Espanya. I en els darrers moments els anglesos aconseguiren l'empat.

En l'homenatge a Samitier,
l'Espanyol fou batut pel
Madrid per vuit gols a dos
Madrid, 13. — L'homenatge i benefici
a earnitier ha tingut liar avui a Chamal-tía davaut molt de pUblic.
Els equips shen arrenglerat aixi:
Madrid: Zamora lsegona part Cayo!),
Quesada, Macià, Regueiro, Bonet, Garruchaga, Lazcance Regueiro, Samitier.
Hilario i Eugenio.
Espanyol: Izaguirre, Mas, Pérez, Cifuentes, Soler, Cristie. Prat, Edelmiro,
Iriondo, Padrón i Bösch.
En tot el partit el domen fou complot
de 'equip madrileny, com es dedueix pel
resultat aconseguit. A la primera part
la davantera blanca, ben dirigida per
ehomenatjat, litigue una actuació brillantissima. Soler es defensà com va poder. A la segona par t eis germans Regueiro i Gurruchaga fosen substitaits
per Olivares, Souto i Valle, i a l'Espanyol Franco substitui Soler, i Dotnéneth
a Bosch.
Marcaren els gola: dos Olivares, dos
Sarnitier. dos Eugenie, un Hilarlo i un
Regueiro. Els de l'Espanyol fosen marcats per Edelmiro i Padrón.

EL PARTIT ESPANYA-BRASIL

Un viatge collectiu a Génova
Despees del combat lezeudun-Schmeling, teta eatició esportiva queea concentrada amb les próximes eliminateries
que Espanya ha de disputar. EI dia 27,
a Genova, Espanya ha de 11Mtar amb el
Brasil. El Brasil te una característica
similar a la dels equips argentins i neuguau, que practiquen el futbol amb tecilicisme. L'equip nacional d'Espanya, que
cerca el sett acoblament amb els partits
amb e/ Sunderland. tambe este disposat
a eliminar el set] adversari, encara que
reconeix que la tasca no li seré gens
temiera. Entrernig d'aquests tementaris
d'interes, ha sorgit la nona de poder presenciar aquest parte amb unes conde
cines molt assequieees. L' a gencia ee
Wagons List Cocee ens comunica que ja
ja ha formas l'itinerari, que seré el següent: Se sortirá de Barcelona el dia
23, a les 1403. Sopar a Narbona. El 26
de maig, desdejuni a Vintimille. Arribada a Genova a la tarda. El 27 , estada a Génova. El 28, sortida de Genova
al mate Parada a Niea, per a esmorzar, sortint despees de sopar. El 29, ar
-ribadBcelon,s12'3.Epru
és de aro pessetes, tot compres. Detnes,
hi ha establerts uns preus addicionals
per als que vulguin seguir fins al final
del torneig. La inscripció es tentare el
dia 21 de maig.

De la final, encara
Abans ens havien simpatitzat els
bilbams i ara els valencians. No hl
poden/ fer mes. Potser per la nostra
condició de meridionals ens sentint
mes identificats amb l'entusiasme critiene dels llevantins que no pos arnb
les subtilitats orgull deis madrilenys
La representació valenciana, que triplicava en densitat als que van venir
de Castella, va comportar-se amb un
eetusiasme trenelie, pese cornete, va
exterioritzar les seves sine/p alies i va
encoratjar els seus j u g ad or s PerfIlle
creien que el tracte que Micialment
es denava al Madrid de gran potrocia. considerant-los a ells uns con
vinguts, era injust i van acensegair
dernestrar-ho.
Els valenciana esponteniament, van
retre un homenatge a Madi, que
nosaltres sempre els hem d'agrair, V er
no priva des--einlapsórtv
ser correcte i atent asid> els que els
echen a rata seva. Però aquest gest
valencie ha estat interpretas d'una
manera inelt diferent vals madrilenys
havent arribat a veure's en algun
diari una "manchttte" que deia, comentant eliernenatge a Madi que
"lo, partidos se juegan con pelotee
ne ron pelotillas".
En canal silencien les incerreceirms
de qualificats eltments del Madrid
Que. havent guanyat el partit, es Iliecaven a tota n1ena d'excessos etirlent
coses ofensives per als catalana i per
a teta persona mitjanament correcta
Potser el que hagi succeit Es que
després de 1 9 e n es de voler-ho ésser
en veure's carnpions els ha impressionat massa. Fins i tot feien creme que
després dels seus desenganys d'anys
anteriors no ho tornarles a éster
mai més.
S. 0.

La reunió fou econòmicament un mal nedoei

Paulino durant els 7, 8, 9, ro, II
rounds

12

REMARQUES
No podriem, encara que relaté:sine
ter un comeetari entusiiistic i apassionat
de la reunie de ditofienge. Apesta data,
que houra marca( a Barcelocca el ntexim
inient de teatraliteadó de la boxa, es
recordara sempre pol ¡rocas que ha representa olla que ralla leste el seis nu'sXi//1 alraclitm l'espeetaele.
S'havia negligit las pene tacnic,
pule esportis. S'havia oblidat que el piHM de hora rol veure els combas de
hect prop, i que, pels detectes que ti
la ¡Iluminada del so!, la boxis és un espectade essencialment necturn.

• ••

La claree del sol, fent so feas Iluminas a les situctes deis boxadoes, impedia
veure ami, detall ulla que s'eedevenia a
aalt del ring. El fet que hi hagitCs tres
eaqjs en plena ociivi;at no Pis lees gee
distreure l'espectador, restad l'Iteres
per lessencia deis &n'Ibais, musa diletts
poc i•nportants.

m erees i seguía molt intereseada la uva
actuacice
Posa ben arfe a escometre Leo Iler1101, Giralit'S tu paleser trabar-oc en una
forma magnifican Rapid, caria el calmad amb Mes dos panes i seitse donar-.'i
.juarier, la ¡Mita va decantar-se al seu
favor despees d'uns guante rounds vistosos i ¡Sities d'interés. Potser de tots vis
que van desfilar per l'Estadi Gironès va
¿sur el »ciliar. Si 'hagués concedit el
"atan( d'or" 1/sauna guanyat el nade,
rompió.
• •
Gasoses a eieci; sanderichs esqUidids, a
1500 exposats duerna liares als raigs
del sol, Aixd explica ate en toril:e tothan tenia set i gana,
Algú es va portar un piscolabis. Altres leen dinar allí ',gneis. La majoria
hi va citar ben dinada i despeé,: d'haver
pres café tranquillament,
• ••
LUeetedutt is una Milla d'au finte.
Quan le 33 anee ja millors papers que
quan era mis jove. El scu aspecto fisic
eft P ajar al ring es el d'un heme que
cas
ha rebut watt a la cala i que te
lis alt i corpulent, II el pit
recia i antele. Schmeling és esvelt,
te una ceda elegancia de muviments i
un :di/viere eimpatic.
Du raa
comhat l'atemany ha esta
sed, preeis i sshru. Uzenduct, :engatejant, estat molt valent i escometedor.
Cut comencament iguala, arantalge de
eSehnteling, despees, i, ¡Mantea, teta
rfaCCin I impetuosa del bese.
Pase e derives deis dotze rounds,
ratemany furtava rio Ileugerissiin sz'an-

lat ee q ue el: ¡t utees n o tus acceptar can
a s'In-lea per a con:edir-li una segnna
vicibria criare ej seu
• • •
retigdia el termanet re Va marcar.
'it ..1 sal . 3 1 g rao. I els oficienats a la
EJ dita pu/ser que a Barcelena no hi lora que ven ésser ealmeos d 'atta, a
tot
ha oficie a la besa. t'asir fius i
eles negaran el dret a organizar encereses d'envergadura. Peris »osares saben; co rn sso és cert. Barcelona te prouu
aficionas a la boxa perquè en tin dio in:polen: es mobilitzin mes de 30.000 especladors. El que ud es pot exigir es
que iempleni tos Estadi COni el nostre.
on el futbol es reus diticultosamout. de
yent que pauni uns frena caressims i no
vegi res es

Paulino falla un cop dlessuerra

primer

"Anny Ondea, que til matarme. ' L' e- mins de entintanya. AylieSteS despeses i
les molesties consegüents sen molt ie stificades en la celebració de concursos
almea aconsegueer abrir la cena esquerperò
ra d'Uzeudint. Eer tres darrers rounds ösigduiefreerbiiutnfai' Però
° mPr
ts frisosos
n sos
r a efiaciocna
s'emPorten de/Mil:vermut
eimpatia Jet de volar i destalviar el temps perdut del
ptiblic de gencral per a Uzeridun.
idort.de les pràctiques de vol a vela.
I erig í, en anuncia-se matx nul , en- traLn'speal
tre .ricclets i aplauditnents ts zerulicec is que són empreses sempre per grupa o
acninialat amb aplauditnents. „ea; e equipo de detze o quinze minyons, és
que a la fi de cada vol la mequina torni
Schnteling, pasee fustament, s'ha
al punt de partida amb un radi de tent
l'ssa r una xicclada,
a dos-cents metres com a máximum, i
es a
que els cempanys se succeeixin en el
1 ¿ciprés de cinc reunds, en cls quals
planador tense gaire esfere ni trebali.
radrerseri de Gironfs s'ha de litre
la dietundencie di lustre e r-:anipie Amb aquestes condicions el volar a velz
eurneen. la gent sin va dels jardins de éS un esport deliciós que en res n o s'a s -semblaftigncçoervlpat,
avall. Incurre O l g uu e Il.1 1 ,1 J - que gis nostres aficienats coneixen be
eat eSradUsser vol aPenfila e la flaire exprou. El planador, un cop llançat s'enacisida d'ilautt rece amable.
laira tot seguit. be i virant 1 no para de
cuclun troba sovint el guant Sanee!Mg que para els scus caes. mear,*

• ••

Police el pressupost de la reunid no
podia evitar que es fee a l'Estedi u a

aquells preces. L'olio, dones, escurcor el
programa, suprimir !renta combals 1 fer
mis beis cont e inuts els quiere priueitalS
l'erecutinn elmb la calor faitipOi Ilit sé podia
j ugar, isi s'hagues fet a la nit d'altra
manera hauria asta!, a ra e l .zue le ihmc
artificial ¡erutes de concentrer millo,
l'ato:ció sobre el ring.
e••
Ui va hatee tres culi : guíes do sacrificaes; Els bexadors pecliminars, vis in,
bitres 1 eIs afectas directament pel resultat econemie — a prnnera vista desastrtis — de la reunió.
Els primers van ¡caree de pegar-se
/avant d'uns tres o guatee mil especiadas distributts en roto la grada del cine
Els arbitres van harer de SUrerar la
jornada habitual, i a milja tarda sin vela
algun d'acalorar, passejant-se indifcrent a
respecta-le i menjant un dinar
fred arempanyat de freqüeects glorades
de ganoso. Campaciim-los i dediquen: un
record als coratjosos empresaria, no als
en e (mar" amb una rodoneta de cate
pollada a la solapa, Sitió als ace cordel: ami" la part econòmica de l'organitnació.
• • •
Dels cine conchas principas rol posar
en primer tenue el ene era el Inri de
Tut reunid, Despris el de Gírenles, i des.
¡oh el de l'Erherarria. Deis aires:
Mort.idet - de Roer, i Ara - Costas Vasde , el primer va enser solament entreMigue i el segon, degut a la manera
la:oren-la de tunear del grec i a la sera
roca escomesa, ra ésser Mancan:ea
avorrif.
• • •
El ring lambe va temer fin menten(
dificie Va isser quan abates de pujarl't . zepriun es
amplir de loMgra.fs
havia 33, amb teta mena deparells, des deis Os modem: ¡in: a la
primitra "ratera'', !Iteres de fe, el
que als vo convenir, van baixar i 91 toll
perdre entre als males "rcsyMileurs"
que !mollea de la majar part de ICS Cadines de ing qulc estaren ocupades. .1"hi
baria agun qne e'haria Posa el veefit
d'atar a Moolgat i fitus parlan rl clatell Un 111,Carlor per a preso-Par-Se dels
sal.
reigs

•••

Eche:urda, moll IiICS hl del que en,
creie m va bebe drcistr ‚teilt Cefrain,
el se; adversari. Pa/ser aguas no era
11;1/1 ploma de cap dala, pera un altre
moles decida ricaccria hagut de suportar
duran/ loes els deu rounds. El ea) que
t'a produje el 5. n. tui fases (Jets mes
Sanies que es van pegar en les tatit loares de linea.
• • •
Glroees es el que recateen més dispersa a que la gent no salís tord, i
¡er el mimele que deeeriet de l'interee8. saca comba de l'Useeedun, /e gent no
•

La fesomia de gai rebé tot el combat
• ••
l'Estaai a zeure els mates del mati sabios el glie fajen portant-se cantimploA la nif trabo alguns alemanes etnia:
—Que tes ha semblat Sehmeling!
ros de vi i dinar leed. Sortosament
—Pse. ve- Si no se 'tes llatot (Ma j a i aquel( esputado mainel va
ocabor sense peee ni gli3ria. Anth Cl sol gues torna hitleria!
cruentissim 1 el Vieolument de les banderes, al:miles dos homes ¡mis que dos
crin :estelas, que dos bexadors a la retar(Ve de la feecnera prigina)
ce china cleesificacie, salida:1. e des perellyies a mort que liquidaren
El gran combat
ressentiments
• ••
El matx entre Uzcmlun i Schmeling.
s.9 la tarda Ice coses vau canviar una "clou" cie la reunie de l'Estarle va e
nuca. La gent z .s arribar a pm a por. ser. al omite entendre, una liuda eso s senadors
cellent
en
la
qual
els
d
i els printers combas /oren vistos ente
en joc i en grau stieerlatiu les quacalma. De tant en tant la gent es ',len- taren
litats que els 1:an /aleta la notorietal
jara :in gelat o beria tina gasosn »cen- en la boxa: Paulino, el set] gran COtre es frien aptestes i hi hacia -lesas- ratge: Selurelin.e. el set/ ierepreteahli
sions sobre el puaneader. El blane 1 el ectil. Del set va eieirme resnlendem
;legre que liavors combatid', restes dc i 11Pinei entelada ser un fall atosurd delIhnly, sentida:en dues re-es que es n ' e- ini ges. la superioritat ~lira de
e;ou oit l'exeseteer de! rine.
Schmeling, superieri t at espertiva a la
• ••
(mal cal donar en aquest eas un sa •
El horadar Ara va comen:re d'a- loe ahsoltn.
minar la larda. L'Estadi era ta 'f u ple
1.a huila va entattler-se des dels nri
i el pliblic de general, polser mers menients amb una espese inoida
massa tip de sal, pera „I, clanes eta- Uzcudim va adoptar el cos a cae, mona
dents de veure el "clau" de l'a tarda de litat de ior (me no &asea i que no é:
puep, protestara serollosament.
pas el test de ralemanv. pere nulo. n<
.•••
ehstant, el cierres ve accentar. Duran:
1 held-ras 0C4 que U.Srudlor salta al dices represes, el comhat es va manteen,
ring i saluda. Un Fati virolat, tina cara aproximadament dins la metelea tests
congestionada. El pnblic el rep Jorb out- tusa. pene l ' avantatee de Paulino ni
Schencling, 11155 refinar, aacb n'ex e l e fin nas peles; l'alemanr acenses:1es
O r a Pe r la sera - mur e,u scène", perla sovint mantenir-les a distància p er maun bati gris-negre, i eis aficinnats Cale- je d'un directe d'este:erra manteas ami
sas da f usen roltant s'eniu.ti g smen per la destresa. ensems i. en el,
res a ros. la tasca de e s lemanv nra. pes
lene r el boxador alencauy.
la sera efeetivitat, ben digna erésser Sin
• ••
etnia en ronipte. Des dels primers canvi
Schmeling - recudn't cera a cara. de copa la cara d'Uzeuchm aparegne to•
Dices tecniques, dices concepcions. E; ta envermellida. senyal ine q uívoca de
base voldria impojor el cos a ces. ene l'eficacia dels coros de ealemanv
SXhineeng defuig anf MOili $Crenlidl.
La impressin que. pel cami entisrèS
El früh/in (cainita estant per Uzeteaue Paulino no es veía amh vos de de/
i en un nomen5 que agur.« aronsegreix cantar la balance a lavar seis. ens fot
Secar Sehuteling tot del palie d'id,: ensaimada oel canvi de tartlea stue o or.
fart:
rd al tercer round. El base deieava

Us interessa vestir gratis?
Visiten le easireria

Una de les performance' de vol a
vela que fa m/s impressió al pelaje es
la Ilarea distemia dels vois mes remanantes. Es clan que les volades de
50, 100 i ms quilimietres--recordem que
el record mundial és de 263 quilanetres
entre la sortida i l'aterratge—són significatives de les possibilitats, per ara
com a espere del vol a vela, i que fa
molt tiente de veure realiteades sovint.
Pese en general no lesen el favor deis
practicants amb la preferencia que hom
podria imaginar-se.
El. vols llargs, en distancia. a Alemanya gairehé noms són recercats en ni,
pla experimental o be en les grasas cumpeticions anuals. En temps normal i com
a prectiques esportives g ene preferits els
veis de durada en circuit i els vols d'alçada. I aixO per mdltiples mana de pes.
En primer terme, no tots els indrets
favorables al vel a vela, ho són sempre
alub seguretat per a les llargues asstäncies. Sovint, u aquest es el cas de
Grunau, les mastines dimensions del
terreny fan que el planador s'allunyi
aviar dels corrents ascendents en pretendre ter un vol liara, j si be ces certes
ocasions els núvols i les ascendincies
permeten allargar molt l'estada en l'aire,
alzó és eventual i ha de preveure's seinpee un aterratge permutar, circomstãncha contrariant per al pitos. Es difercn t el cas de la Via.sserkuppe, on les
muntanyes s'allargassen en un red/ de
mis de cinquanta quilómetres i que és,
gairebé sempre, segur de recórrer. Ale/
i tot, i recordant que el vol a vela, enIre altres raorts imp ortants, te un laterès en la seca economia, sempre que es
realeza, amb eses o no, una volada que
allunyi l'aparell de la seva base, la tornada exigeix la mol:tibies/ció d'un equip
1 m dea i remolcard mpeurn tcaarn.:teraluin
1,:r inieers

"Dinàmic Tuset

PELAYO, 22, entresol, segona

ces a tos per a besar a mitja distencia. Hi va haver un moment de St1Snensi6 en el techan de Schmehn g , ei
qual va acordar-se uns moments de ret'Idee durant els quals Paulino entro
útilment en acció i maree t res bells u npercuta puntuk en el ros a C o 5, mente(
q ue Schmeline nornes reeixia alguna di
les seves repliques. Si el primer reune
acusase una y erta igualtat: si el segol
se adiudicat clarament Schmelinee el tercer era no menys clarament
de Paulino.
A la guarra represa la lluita peos
segnia entestada. Al començament.
activisem. eleva diversos COISS a•
nos, que ealemanv replica eficaçment
Can a la reeitat de la renresa. ealemani
se/mensa. Els disertes d'esquerra. el.
seus drets fulgurants a la mand:bula en seises que la cara desencaixada de Pau
lins . 5A11 prova evident del rendirnen
q ue l'alce-nene fa donar al sets joc.
El base, peree no defalleix i hon
el reu tossut, a instants. per tal ele dominar a la <marta represa. El ceecent,
diferent que de la hoxa temen els do'
centrincants es manifeste cada negad
raes clar, FI base batalla sense parar
„entre que l'aletean,- /sosa tot el set
seny a contribució. per a cetnprendre e
jet del seu oponent, contrarestant-in
superant-bo. 1 en aluest round no hi
pas dubte que aconsegueix plenamen
el set/ objectiu.
Al cemeneament de la si s ena represa
un ceneet dret de Scluneene sesee la
cena esederr a dlezeuclun. la cara 'le:
nual es tenveie set seguit de sane. Si
ha un calfrecl d'emoció en els especta•
dors. Paulincs que uns ara ¡tina
inwressi6 que no rot guanvar. es ben
d if í c il q ue en aque•tes ronflictons aron
s egueixi cantear el din dels releven'
ments, Tic nit'S a mi,. cuan hren ve,
cele durare la re p re s a el domini de l' a .
lernanv esrleve cada venia nlit 5 morrat.

descriure esses i vuits damunt del penan:u, lent les corbes, sovint &tase mea.0 ir les ales, d'una manera que esgariiiaria els nostres pilots de motor, i eles a nt-se zu perdent ateiria mutis& les (lecteticions del vent o l'habilito del pilot.
Qt'an l'aparee Ita velas lesiona cortespos ent, els companys d'equip formen una
linee d'hemes donant-se les mans i el
ja sap que ha de cedir el torn i
aterra el mes prop possible de la pista de vertida. Gairebé sempre ho aconSeetatee, u no té res d'anormal que Fater: a'..8e es laci pe_ndult amunt h amb
fort vera de cae. També amb freettencia, p sr evitar que les ascendencies :ornin a. ekvar l'aparell, el pitos fa un descens reeid, relliscant fortament sobre
l'ala. Es clar que de vegades hi ha
trene . sdissa, sempre sense dany per al
pilot, perd aixó succeeix moltes me_nys
regad es del que hom podria suposar, i
en tot 'cas l'equip no es desanima i immedia l tment se les heu amb la fusta i
la cua.
De regades a Grenau ha vingut
algqn club deis cucos/oros proveit
den ay tren tAt ple de pegats i de san,
eits, co: u un cavall vele i que a l'hora
de vela e ho ha fet de primera, una
altea vel pda, finé que un pilot mes matusser eacrostonat encara i ha estas
necessiria una nova reparació. Però alee
ja és, 'sumisamente cosa del vol a vela
betr comp res. Tampoc sots els Mes fa
bon vent iii ea pOt enlairar la miqueta,
leavore qeseela el recusa del vol planas,
que és fati gant pel rernolc de cada vol
pese, que c.watitueix un excellent entrenament.

•

Avui, perei, el vol a vela compta amb
molts recurs as; i pot en absencia del vent
aprofitar les .ascendencies dels núvols
les trrniques - Fins i tot és possible sots.
sir d'un camp pla remolcas per un catee
i amb una al peda de trenta a cinquanta
metres aprotie s- 'ascendencia dels camps
propers caldejelIs pel sol i ter veritable
vol a vela seis e rnuntanyes ni núvols.
Si damunt del eamp pla passen eleves
"xucladors" no a cal que un pitos de
motor bon anee del sense motor s'avise.
gui a remolcar la meguina fins a dos o
tres-cents metres sobre el camp perque
el planador mil metres mes a
escorcollar les ine . rieritats del cúmulus.
Naturalment que e,ixe ja és una mica
més competas, pea lee cal fer la navegació cega a càrrec-. deis instruments. En
tot cas es el vol a vela un procedimeat
econennie i agradali I. de practicar el vol
tense visibilitat, queeval la pena de preve-le e r d'utiiitzar.
M. FOYt

n
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encara la reedició del Paulino dara fa
sis antes. Els seus bra 9:o es mimen con,
les pales d'un molí as . Vent; eIs seua
punys atenyen ara el cap, ara les espatlles de l'aiemane, el qua! ' no menYactiu que el basc. reprca a la quiet:
cote j e al cos i centr a restant mol( e,
joc deslligat amb el gil: e el sea oponent
tracia vanament de de a iordar-lo.

La deci

ió

El fall de mate nul tices pels jutges
al final d'aquest combas ir, ha estat asecptat com a just per un sol espertader
in t elligent dels que assiste e m al cembat.
Excloim, naturalment, els eme tenen interesses conlun s amb Uzcui {in i a aqueils
altres que per la seva sittteció delicada
es creuen obligats a haver de defensar
un fall oficial. Fou una decisió -patee,tiza" que hom recolza dien c que a r es tranger se'n veuen de mes n e-esPes. com
si el patriotisme pegues note ir-se de la
injusticia.
I el pitjor del cas es que la impressió que rebérem que eis dos j utges que
fallaren mate nul ho ieren conseienss
que havia vençut Schnseding. 12n jutge
Vo t equivocar-se; el que no ;pot ni he
de fer mai es fallar cesara Ia propia
consciencia. Felicitem de pasee La al seeyrir Toser, invite estala. que • va fallar
a favor de Schreeling. I t'era e xtensiva
la nostra felicitació a la Fede re eió Ca
de Betta que. r e.Sale nt
TePre-taln
!ensa y a en aquest combat.
-

Un mal

pas

de la Feil
de Box e

Espanyola

La Federare', Espanyola de Bo es. eme
suscitar-se la questin dels irhi: res del
mata Uzcuchm-Schmeling su Iluit estoriesamant pesqué iossin tres jut l ers del
puls els que artuessin en aquest cis-nbat.
ataba de donar un ras en tale Le sera
adiete quan la quest9 eS va ¡tase eIar
era legitima i tendia a contrarest Sr la
n ula fama que respecte als falls que
emeses en els rings de la Pené/ g ula en muts internacionals, ens braese
adjudicat es boxadors i managers feascesen que tan invint ens visiten. Els r u its
de vista de !a P. E. R. erro el s segileers:
el s r ings de la Península n.3
es donen maje s nemhee de ialls e Nivocats que en els rings estrangees; 111 Da
la mateixa manera que el an en Un ei albas disputat a lestranger que no
vele{ per un tito/ no es achres que atatin is :tutees de tara del pub, recaptem
per al nostre el mateix dret.
No ha estat. dones. un pas CO falsa
el ele ha donas la F. E. B. en inauggri
rar amb un tal! absurd una politice id
dignilkactO com La que es propos5 eta-'
pren-w?
mli

En els rounds set i
'accentua r
d rullini ealemanv, el qual. arrepie
izare anili ele seis drets la mandibueesquerre del base. boxant censtantmete
en gardia ccrrecta j rnanriant ei sr•
nitn n• elten t erre r eull nil mestre. dóna
imPressió d'un domini i d'ima suoerio
ritat (me el seu o ponen!. anant constant
ment a la n'Uta anea resoloció, sernbl;
n e relee reenneixer.
f i n q to re-tre s es. lee: teme ara
rvux desfet. Horn el vete mal g rat el set
ronteig. anar re s oltament a la batalla
Una nova (r In li ha estat Alsesta a
L'alentany, sence esforç aparen
e-,mina un adversari que ni un sal in s .
tala no es reenneix hatut l que n, olas.
tan!. solament per l' o ra de combas de•
sea'antagonista podria a:Evidicar-so
ictbr
ia
A l'onz' round Pauli/m cerca aque-t
fosa de combar que podria donar-li la
victeria, hom el ven baraller-se ame
un cor sense pelee, La inmerturbabiliMOTS FINALS
tat res Schmeling sembla descompondre.
tina mita quan l'e:quena de Patiline arSthreeliug es un gran boxader, un pariha per tres 5 quatre vegades 3 la seva gilista assabentat del seu ärt i que sap
tnandibula. Heus ad, rete/. que ves aplicarrlo amh sobrietat i amb correeció.
al final les coses tornrn al sea ene
Aquegt domine afegit a una tensen/ció
que el gran besados ore es Schmeling física trecellent i mis que aixe a un
terna a reamar en el ring.
tremp Muscular que no creiem que es
A la doleelle i darrera represa vejen/ ruge; superar, dina al seu ice una elec-
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panartS, 1 5 de maig de 1 9 3 4

puntjorra1.'

•4 balda . Els seas cops de puify
acre'.1s' os. eecutetS amb mestria,

rcaencia sarmenent: sois Paulino
:capa,: (ter/catee-los amb l'estoicisde que Mil gala en el combas de
perd no pas sense acusar-re
siiiblemcnt els efectes.
m
nta
té de la boxa un con1'.e
Zi e espqrtiu. No es . haralla; no se
mai impellit per aquel! impuls
irreprimible dele boxadoes que.
et: el seu adversari vaclar o en
tlucej compromesa, es ;lancen ce-ne nt a acabar-lo per tal crobtenr
`';, que inée cotitza el públic de la
aixet es, la vrtbria per fora de
.;;'eat.- El seu combat amb Paulino
' dtixa r in:dit e,, Scluneling l'enea:Horn no por pas deduir bus a
punt Schmeling podria encaixar
stnee ai ehlir-se, per be que /10117
conveneut que no seria Pas -ea.; de resistir el que va resistir Parre
¡Que dir ara del base que ja no
a retar diC. Admirable de coratge
cambativitat, Paulino ens va do: diurnenge ceo noca prora de )a
enarme voluntat i del sea inessnal e caratge. Eu aquest sentir,
és inaaualable. La seca boxa
minorar seas ‚labte en els darrers
ps,-i si en pegués comprar ara
e aquella ercàcia de rcp que tini ett de b utar, podria. malgrat tia
anys i donada la seva resista, ízpar encara un gran paper al
Però hom sap be que no es
que Paulino és decididament
./ere que va a la posta. Horn
..et, no obstant. cl'agrair sempre
en. aqueets combate póstumo que
alca vulgui i aconaeguixi imprimir
lloc un entuaiasme impossible
¿t e/Ite r an pe: millor . dels neöfds.
„cesta haurà estas temps a venir
i més legitima de les seves

g b y

En el trajecte que separa el vestidor de Paulino del de Sehmeling
traben/ pel corredor "Teixidor, "Kamaloii", ex-campió d'Espanya dele
peso; forts i asna; dia manager. Amb
les (martilles a la mi, na cal que preguntem a Teixidor el que desitgem.
Eil !tutela ens avança: ;una impressid, rolen? Dones be:
"Schnteling sempre ha dominar, excense en les dues darreres represes.
La deciain no cree que ofens cap
mena de dubte sobre el vencedor.
Schme:ing ha boxee sempre amb gran
superioritat té cnic a, i amb això eetà
dit tot."
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Pels c o rredors també trobem orla
persona que ene comunica tila confidencia cent per cent. Que Lasanoves, l'arbitre, ha fallar nul; Piheiro,
Jutge de la Federació Castellana, tarnbe ha fallar nul. i Joven de la Federació Catalana, ha donat acazedor
Schnieling.
a••
Finalment entren/ al vestidor de
Schmeling. L'ea-campi6 del twist esti voltat de nombrosos compatriotes
seas. Al seu entorn, mentre Max dóna
els darrers tocs al nus de la corbata
i al seu pentinat, tothom parla, principal:tima de la decisiO que els jutges
han donas. El diales eeti entaulat,
naturalment, en a:emany. El senyor
Perel, secretari de l'Organització, Uzcudun amb la mi dreta ea protegeix la ferida que Ii causa Echrneling
al tinqué round
se'ns ofereix per a servir-nos d'interpret. Schmeling, setter el somriure
Pahiesa
verle
Ford,
per
que mantenia durant el combas, parpunts;
RING C
la anth to enutjat. amb veu forra i pesats
Viana ven Esteve, per ic, o.; pesos
seguida. Ara si que podern dir que
gall.
RING B
RING
Schmeling ha convertir aquella rialla
Díaz vertí; Annengol per desqualillar:tia en un rostre ferreny que fa
Balesta venc per le o. Martínez; pe- iicaciO de cop baix al quart roand; pehonor a la seva rata. El senyor Perel sos welters.
sos plomes.
Romero-Vila, pesos lleugers; comban
te ara la paraula:
Alandis ven; Prats per punts; pesos
"De bon principi ja em recava que nul.
mitjans.
Aguilefio
verte
Albiol,
per
punts;
peCRITIAS al, tres ;urges fossin espanyois. DesMontaha venç Serrano, per punts;
sos weitere.
pesos Ileugers.
Bosch-Ferrndiz, pesos welters ; mata
Alcala-Mundieta, comba: nul; pesos
atol
mitjans.
Tuses venç Samber, per punts; pesos
Sano cene Céspedes, per punts; pegall.
sos gall.
Tarre-Tiberio, pesos weitere: comban
Ferray verse Samaniaga, per punts;

riss

neret.
.„

pesos mosca.

Batalino venç N'ella, per punts; pePrat ven; Raimond, per penis; pesos
sos Ileugers.
welters.
Ariso-Esteve, pesos weiters, combas
Mestre verle Bolet, per abandonanul.
ment ; lleugers.
Corneta vene A valderrama al primer
Burqtres verte Nato, per inferioritat,
round, per inferieritat; pesos lleugers.
per lesi6 al tercer round; ploma.

Ciclisme

Cessa de la Selva. Llagostera, Caldeo
dc Malavella, Giro :', a. Total, 33 quiln-

La guardia de Schnaeling

:nila entre Uzcudun i Schmeentra en el seu periode final.
cng assenyala que la dotzava rees finida. Els dos hoxadors
dament resten inactius. i es troa: centre del ring. En prova
s'encaixen novarnent /es
•
• Els dos protagonistes esguarartin atenció tots els moviments
:aspiquer ta per tal d'anunciar
c;ei.i. El públic també contemamb impaciencia les incideneies
Mentrestant, un enigma entors els persaments: ¿sera ven- Sclimeling?. zdonaran mata
es• podri admetre una decisió
r..nabie a Lizcudun? Finalment,
trIgint és esvait; els jutges, previa
rO operacions aritmetiquee, han
t)::::11 en un terme mig: fallar
tre aul. La r.ova és diversament
els uns, la majoria, es :nos•
• caniormes; eis altre,. els me;
F. neuen que ei veredicte á6 en (errar E ntre aqueits comentario, els
b readors descendeixen del ring.
• duna escolta de curiosos es
als vestidors. Darrera
•
fe're: s possibles per seguir-loe, pertea ens concedeixin l'intervM

• • et
ámples depcndencies de l'Eaesta e completament plenes de
.: e contenten el desenllaç del
a, . A p:Mler serme, l'organiteaar Joaquim Gasa, mis!, per_
7utartient afectades també
.
Ens decoren/ i preeane
senynr Gasa la seca
•
•
sobre el comisar:
-P ae:ain ha bocas de bon principi
'a rad esquerrà lesionada. Ha
lt solament per tal de no ajornar
:,. anneu el combar. La iMciativa.
aquest handicap, sempre ha
de la -M'a Landa. La deci,iO.
•• la nt, la trobo ben donada.'
. ••
07-ezabel, maneger d'Ilicudurt,
a -eaderneet. ccnteeta les no- res
'11:eae re Paulino ha betrat amb la
eseuerra les:onada. Ele tres film/mis han catar favorable'
ua. Seb.metin g ha demostrar
hon enca;xader. Quant a la
• a;c6 és cosa dels jutges ' .

• ••

Pealino Uzaudun acaba de sortir
dutxa. Une miaesatgistes tenen

rk

A

Mar a les s M'e+ ordres.
a Paulino i Ii demanern „na

etr

Peeesiú.

"P aulino comença per dir-nos que
cap quina impressió donar. Que
h a vio el coiMmt. i que en tot cas

pres del comba:, encara ho sento
Em creia que la confiança que. impitcitament, els vaig concedir seria corresposta almenys per la noblesa. He
procurar boxar sempre correctament,
i he estar, al contrari, qui ha rebut
!es amonestacions. En canvi, Paulino
no ha estas amonestar. Creia francament, que em tractarien Inés bé.
En ii, cal coniorrnar-se, perque a
cada ciutat té preferencia Cl seu representant. Jo també be hoxat tenint
encara la luxacin del polze dret no
del tot guarida de l'accidene que em
vaig produir a Sitges. El reablie s'ha
comportar excellentment an. i en general, i he de pregar-vos que ho ieu
constar, tant de pan de la premsa
cona del públic sols heni rebut. tant
jo com la meva mullere rnostres de
gran afectuositat." Schmeling pasa fi
al sen interrogatori, i ens estreny fortament la Tila.

C. Montjulc.
La velocitat mitjana fou de /6 (Afiló:nene, 401 metres per hora.
EL FESTIVAL CICLES CATALUNYA SUSPES.-Per al passat diumenge l'Esport Ciclista Catala tenia
anuncian amaest festival, consistent en
diveraes proves per a nens, nenes, nois
i senyoretes.
Com que no hi havia manera d'aconseguir que eI públic deixes Iliure
pai precie per a les proveo, quan ;llagué corregut la tercera de la primera
serie, en la qual tres petits concursants
cs produiren lesions, ele dirigents acordaren suerendre el festival.
Creiem la decisin encerrada.
XVI VOLTA A CATALUNVA.
III GRAN PREMI GENERALITAT
ís6 A 24 JUNYS. UN CIRCUIT DE
r.355 QU/L0111-.TRES. L'ARRIBA• ••
DA SOBRE DEL VOLTES AL
PARC
DE IfONTJUIC. - Ens cojoe Jacobs. manager de Schtneling:
"Ha celat un dele pitjors falls que munica la U. E. de Santa que ha quehe sentir. Es ittjust. i protesto de l'ac- dar determinat el circuit de la propera
tuac6 del senyor Casanoves. Paulino Volta a Catahmya. FE el següent:
Primera etapa. flan-dona - Maaresa.
conserva la seva forma."
dusabte, clia 16 de jun y . 89 quilMnelees
• ••
Barcelona. a les tres de la tarIgnapi Ara, actual campie, ci'Espanya del, pesos mitjans, el deturem da, carretera de Sants. Esplugues, Sant
Feliu
de Llobregat. Molins de Rei. Pauna moments. El boxador cientifie
Ilea. Sant Andreu de la Barca, Marroens contesta de seguida:
rele
Esparreguera.
Collhata. Monistrol,
"Es innegable que Schmeling es La
Bauma, Sant Vicenç de Castellet,
troba en gran forma. Paulino, en Manre
s a, Sampedor, Manresa. Total,
canvi, mita fet l'efecte de trobar-lo
quilänetret.
sobreentrenat. A quinze rounds Paulino hauria pogut tenir més "chance-. Se.cono etapa , Manresa - R4113, diunienpe /7 de jany. /55 quilchnetees
Referent a la decisió, ame, un somManresa, sortida a les sis del mati,
riure va dir-n a s: "estancos en caea-...
Odena, Igualada. La robla, Sant QuinJosep ONCINS ti. Sant Pece dr RiTidevitiles, Torrelavit, Sant Sadurní d'Anoia, La Granada,
Vilafranca, Vendrell, Torredembarra.
La resta del programa
Altafulla, Tarragona, \Matees. i Reu,.
Total, las quilömetree.
principal
A la tarda , prnp de !es tres. lechevarria t Catrain pujaren al ring. Al cap
de dos rounds, Ethevarria vence per
fora de combe A continuació, De Be er,
campió d'Holanda, vence amb peina per
punts Oreo Morena/s. Ara vence el grec
Costas Vassis per punte, i final/rient Girones guany5 Lec, Herrnal jer a bandona
tinquen& represa.
-mental
ELS ALTRES reOeigypg
E/3 resultat s deis trenta encontres loeta ele sequeral;

La Copa Catalunya
Corresponent a la segona jornada d'aquesta competic416. tingui lloc el diumenge pressal,
terreny que a la Bordeta posSePiX el CatIci, l'encontra JovenVil. A - Gornellit A, encontre que
revestia careeter de solemedat,
donada la tortas rivalital existent
entre arnbdós vontenderds. celen
que tela prOVell re 1111/1
Ilnit a
tner la tecnica ma),ir experiencia deis nois de Cornella i l'entu_
siasme i la rapidesa dels elements del Joventut.
L'encontre en realilbt correspongud a l'expectacidi
Tots dos equipe des de boli co.
meneament +minaren anth Penco 'din prieta dele elicont res
eampionat. energia cine en l'Arte
MOInents degenera en una limecesahria dures , 1 . produrle de la
qual foren diverses lesions que
es produiren alguris elements dels
dos bandols, lesione que aforliinadanient no revesfirett importancia. Tambd donà n'Aleo al
transcurs de la partida la ille e l leen del resullat final. ja que fui/
en ele darrers monienls de la se
gana part quan el Corbella
a fianeb, In nie tbria, que fiiis a
quell inoment es presentava insegura.

alguns d'ells , hellament porlals
terme. es merixien. Fou al cap
de trenta-cine minuts d'aquest
pritner temps, quan Polo, api ofitanf tina fallada dels tres quarts
del Colmena, iiconseg,iii el primer assaig (le l'encontre, que
bellament transforma,.
Despres del descans, hom nota
en els /legres una major denisid
i energia, elosrandollant belles
jugades. fruit de les quals freen
Iren assaigs, cap deis quals
foil transformad t, a5 I gra 1 quo el
primer, aconseguit per Guat, era
fàcil reatització. Continua domina/11 cl Cornellit Iota la resta
de la partida. salvaill alguneS
perilloses ineursions voy/11011S, que es resistien a donarcis por vençuts i que ensents
oposaven lana torta resielMi n-•ia

Terrera ciad a, Rens
Valls, dilluns /8
de itOly, 11/ quiltimetres
Reas, sortideti a les rail del mati.
Valis. Fontscaldes, call de 1,illa. Montblanc, Pira, Sarro), Cabra, Pla de Cabra, Pont d'Armentera batee: Creas,

Vilarodona. Brálim la Secuita Vallmoll,
Valle. Total, ass quil7mnetres.
()norte etapa, Valls
dimarts
dia in de juay, 142 quildmelres
Valls, sortida a les set del mati, Cabra del Camp. Barbera, Montblanc, Espina de Francolí, Prades,

Vilannva de Prades, Vallciara, Vimbode

RING A
Vinaixa. Borges Blanquee, Juneda, LleiMorena veo; per punts Redón; peso; da. Total, 142 quilbmetree.
plomes,
Ciaquine rtapa,licida _ Andorra. elimeIsasti vale Pravin, per punts; pesos
c ,e s die 20 fo a y, 188 gnildmetrer
welter.
Lleida. eortida a lec sis del metí. &IIEsteve ven; Blasco, per punts; m'as, Iler, Vollerusea, Tarreza. Peine. OtraMusques.
nvä. enereuatnent Sea d'Urgell, AndorAlemany nene, Sanchiz, per punts; ra. Total. 188 quilinnetres.
pesos Ileugera.
Sisena etapa„detclorra - La /?isbal, die
5Iuntaner ven; Llorca, per punts; pe/o ut dia 2t jieny, 249 quildmetres
ana 7,alls.
Andorra, sortida a les quatre del maAlbi venç Andreu, per pants; pesas ti, enereuament Sea d'Urgel.

• d 'esser noealtres es (Inc la hi
de donar. Insistim novarnent.
esp
/10 ara so! complaureMs. Ene plomes.
Sant Joan de les Abadeies,
tetaAna la seca 95, !saucera, i te
Lago ven'; Ibibez, Per P nat, pesa, Otra, Mierra. Banynlee; ftrirdils,
.1 d.le
no l'hage n'aguda utilitzar welters.
La Bisbal. Total, pan quilbmetres.
tdc acia durapt el combar. Creu
Murray-Sampedao, pesos mosques: Seceni trapa. la Plebe! - Giran(' !contra
h 4ria Poutit. vencer Scbineling comba:. nul.
e'ituendres al matl, dia
'). arlit del dese round. 1.a decieib
Od ie veme Cuerrero. per punts; peeaa
Total, 55 quildmelres
Gea °Merme."
La Bishat. sortida a les p is del mate

vern. independent. de segona categoria.
excellent.
U. E. Sants - Jean.
També al camp de la Bordeta.
Ramon Voldi, de Barcelona, indeo.
pendent, de tercera categoria, U. E. de a la tarda. Migué 110e, la partida
que oposava els dos equips
Santa - Jean.
ro. .Taurne Llorene, de La Tnrrassa. Barcelona. Com era d'esperar, el
independent. de quarta categeria. C. C grup A no troba gaires
E. Sants - Jean.
lato ppl . encer ei5 AllilyOrIS del
***
21111) B. ele quals. no obstatit.
Segneixen arribant més cooperacions forniren tina excellent actitació
one pesen de manifest una vepada mis que els porta a la consulten', de
l'estima . que desperta l'organitzacin de
la gran prosa, ¡ toril ect ja augurar-se. dos assaigs ben transformals.
no hi mancara l'aje necessari perque notable proesa si hom Id en
pngui continuar la seta brillant tradi- eompte que Earriere del Barcecib. La FederaciA Catalana de Furbol lona A As sin Ma me de la cateha acarriat 291 pessetes: Sncietat Espa- Reta le Vilaespasa. El resultat
nyola d'Automòbils Citroen, 250; R. C. aconseguit fuu de 21 a 10 favoBergnugnan. /5o; Xncolates Jaume Boix, rable al Barcelona A.
Ife"); Eulloles S. Vilarrassa, roo; Moto
Resullats tiienies:
Club de Catahinya. er : Bar Bona OrnCom p ila A. 1 5: Joventul
bra. Sants, 7;: 'Eederacia Catalana
Barcelona A. 21; 'Barcelode Bocea, 5o; Bar Arenas, 5o: Fills
B, In.
Barangi. 25: Benet Joncnea. 25; na
REGUR
"El Rei del Calcat“, 25; Ciments i Cale
Ereixa, 25: Antoni Moreno. 25; Foment Reoublica Catala, 25; Serralleria
Ranyi, 16; Billar Club Sants. ro; Funcionarle del Baue Alemana, Transatlàn- BOXA
tic, 10; N. Fenollosa, 5.
•
•
La vetllada de València. - ValenLa subscripcii, entre els socis de la cia, 14. - A les dues de la marinada
U. E. de Sants s'ha vist augmentada amb ha acabat la vetllada de b o x a ce le
-bradlpgeusmi,els nmis donatius següents: Jo s ep Roure. 25; Jaume Badia, 25; Adolf rayo- güents resultare:
Chuleta vene Ovejero per punts;
llar, 5; Josep Cuicä, 5; Antoni Tor.Alós a Benavent. per abandó al terres, 2.
per punts; Herrera a Coquela, per
cer assalt; Padilla a l'ex-campió Ahis,
desqualificaciO al cinque round, i Primo Rubio a l'america Ventura Hernindez, per punts.
Reapareix un boxador. - SantanFRCINTO NOVETAT8
der, t 4. - Amb un ple complet se
celebra al teatre Pereda la tornada
al ring del púgil santanderi AmadniIII PARTIT DE CAMPIONAT
Rodriguez contra Partos Milanés. La
presentació ha estar lamentable, puix
Izaeulere I Urzay ( y armella), 44 que apenes es presenta .•ernador, tou
amonestar per l'àrbitre. Al quart ascontra
salt bague' de retirar-se per la seca
Quintana IV 1 Pasay (AlauS), 50 mandesta inferioritat.
En abres combate, Fernandez venAquest tercer enee»I re de
Carne:dental fou, acose cap ella)! te ce el guipuscoà Zazayoa, i Pinedo,
campió de Biscaia, vence per k. o.
al millo'. jugat.
Nicoleta, campió de Guipuseoa.
.I.'anivellaciú de torees feu que RUGBY
Sa al n • ap mOillent perdis inlerbs, i
L'equip de Felino que jugarä conaixi poguereni veure que envara tra Catalunya. Paras, t4. - La beieCcaaa irance:a de rugby que el da 27
que el marcador arriba a aesede l'actual ,'enfrontará a Barcelona
nyalar diferencies de nou punto, anib una seleccite catalana ha quedar
en Clip mornent es pocha preven- constituida en la seguent forma:
Chante Dluc, Raynaud, Desclaux,
re un bando' com a megur guaCusac, Sevole, Lumbar& Almiar, Esnynclor.
catire, l'hoy. Ciad, Kaarent, Blain,
Quintana torna a estar eis fer- Rigot i Rainal.
Aviron Bayonnaitt, campl6 da
ina, 1 1 0 .5 ¡leves rencehints formi
França. - París, /3. - A Tolosa
la nota n y's des atacada. Pisas' s'ha efectuar el perfil final de nampionat de Franela de rugby.
11101 segur i pegan!, con) de rosL en co/9re iba efectuat entre l'Avi7011 Bayormatee i el Biarritz Olimpic.
Pele venculs, Izaguirre n o
i ha remirar vencedor el primer per
deenure a lee-inet4olbd, tretre prime 5 vuit.
Yorkshire vencedor de França. ;1I • Pilil l les,
Parla, le. - En 1111 encontre de rugelIiii-s . re Loilar de rol s by per equipe de 13 jugadors, l'equip
de Vorkshire Ina ce flç ut l'equip Sean
O ilD MI
-45 per 05 paute couira 31.

tr e'

Borsa i Fietances
Moviment borsari
MERCAT LI.11.:RE
Les primerea seSsiOnS 'aquesta setmana del sector d'especulacio no foren
pas gaire falagueres; ja des dels primen mnmente de la reunió del Borsi. i
en el transcurs de la sesai6 de tarda. la
nassivita t en la contractacisl fou la nota
nies destacable.
No és estrany, dones, que la manca
d'activitat influis porqué els camas es
veiessin poc sostinguts, i iniciessin una
marxa de davallada fina acabar la jornada. Pot haver influir quelcom en
aquesta depressió el fet de no celebrarse sessin a Madrid -(avui tampoc no n'hi
llame I, 1, per sant, el ilustre mercar es
veiée sense la mobilitat que li proporciona el Centre de la capital de la RepuVeurein si avai hi lia /1/és disposicid ea la contractacii., i pren ei unstre
mercas una mansa mis ialaguera.
Tanta ficada pel Mercat 1.!iure de
Valors en la reutub de Bona:
Dia /4 Tanta .4 1 0 o
anterior
boina

alnrs

Nords
Alacants
Transversa/

Gas E
31. kif
Explosivs
Lolanial
llares
l'elgueres
Aigriee

La primera par t franseorregud
que cap dels contendents instosee el nett domini; els ataos se
suecetren allernativainent, i degut al nerviosisine imperant, mis For d
ostensible en les files del Cor- Petrolis
nellh, no twilfinirOn el fri t que Tramvies o.

nletres.
FIGUERES PS CLASSIFICA EN 1 'u , t,91,2 etapa, Girona _ Figure-es , di.
PRIMER LLOC EN LA PROVA EN rendres dia 1.1.. Total,
quilennetres
COSTA MONTJUIC. - Arnb gran
Girona, sortida a les onze del mati.
I ixit se celebra diumenge la cursa nrCadaquers. Llanca. Port de la
ganitzada per l'A. C. Montjuic, en la Selva, Figueres, Total. 1i8 quilöinetres.
igual es disputara el Trofeu Terrot, lijare Novena etapa, FicH,• res - Terrassa, disde categories.
sable dia 23, I rS quilffinetres
Figneres, saetada a le s si5 del mate al nen antagonista. per tal d'eI Deis 69 inserits prengueren la sortiNavata,
Besaba, Olot, Manileu, Vic. vitar noves marques. Peri malda 62, i es classificaren 53.
Granollere, Sabadell, Terrassa, Total, grat nquesta resielencia PI CorEl resultar fou el següent:
a, 1. Figueres, 5 in. 3t s., E, C. Bar- 18 quilärnetres.
nena aconseguí dos milis assaigs
celona; 2, R. I3enages, 6 m. 18 s., A. Desata etapa, Terrassa - Barcelona,
que asseguravnif la sera victr,_
C. Montjuic; 3, J. Solarics, 6 m. 28 5.. 'm'Ira(' dio 24 de :11111y, 83 ouilinuctres eta. El resullal final ion, doncs,
Terrasa, sortida a les S . 30 del metí,
P. C. Manresana ; 4, E. Colom, 6 in.
faiV,rable al COrnelln.
de 17,
26 s.. U. E. Sants; e. G. Roa, 6 na 3o s.. Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels
Deis vencedora el millor feil
T
o
rva Sant
Cornelle, Eeplugnea.
A. C. Montjum: 6, O. Rovira, ò m.
31 s., A. C. Itontjuic; 7, J. Jimení-, Collblanc, carretera de Sants. plaga Gua!, ‚je l'alee i artifex
O M. 33 S., A. C. fontjuic; 5, R. Fer- d'Espanya, recline de Montjuic (to vol- indtiblable de la vielbria aconseguida pelo setis
rando, 5 ni . 34 5. , C. C. E. Sants ; 9, L. res) . Total, 83 quilinuetres.
Total, 1.358 qunnetres.
Del Joventut ilestaeb Abril, que
Terter; 6 in. 39 s., A. C. Ifontjuie:
S''aan rebut tres noves inscripcions peeli. no obstant. d'apurar exro, E. Civia, O m. 40 s.. A. C. E.
Sants; 11, J. Soles, 6 m. 45 s., E. C. per a la Volta a Catalunya. Sala a
oessiva „len/ les jugades.
8. Ganzalo Ros. de Sant Just DesCatalà; 12, LI. Volent, 6 m. 40 s., A.
L'arbitralge del senyor Isard.

ni

erses opinions sobre el
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BORSA AL COMPTAT
El mercas d'obligacions en la sesiiá

d'ahir ea veié 'Jerga concorregut, i si bé
volurn de transaccions no Pan remarcable, s'aprecia en els canvis tendencia
favorable, i fins en algun secter la
fa ea aquests ea put qua/Alear óe iermesa.
Els deutes de l'Estar , molt desanimare en eontractar, quaden en general a
canvis poc sostinguts, i els que mes
::usen leixugor eón eis Interiur, Amorlitrable 5 per loo 1900, 1927, net, ele
quals presenten perclues que oscillen
Oun cuate a un quart d'enter. Iban nota un de retraiment per a aquesta
mena de valors, des de les darreres
emissions madrilenyes, eu que ens
mostra que en els temps actuals les disponibilitats efectives no aún paa gaire
abundants.

Obligackns Tresoreria Generalitat repeteixen a toóso.
Els .Ajuntaments presenten millor dispusició que no en sessions precedents,
llevar d'un escis nombre d'emissions
que perden entona d un quart d'enter,
la resta es mant/ amb fermesa, i s'aprecien alt-es com la deis 4 i mig per
too serie F, 57 . 30 (+0'79; Ejem/tala
/9.27. 8Coo (+0 .75), i Expasició Sevilla, 83'oo (+PoM.
De les Diputacions nones operen les
4 i mig per too sèrie C, 69e.43 1+035).
El grup de cedules, no gaire efectiu,
queda a posicions poc variades.
El sector d'obligacions ierroviaries,
tot i no veure's molt actiu, i a deegrat
de la depressii, que domin à en el mercat
especulattu, es mostra en tot montera
ben orientar, defensant i millorant cotitzacions precedents. en particular les
Nords, les quals la major part de les
operades en aquesta jornada assoleixen
avanços fins a tres quarts d'enter, i de
mes importancia les guarra serie, a4' 5 0
1+123), i Villalba, 5700 (+1'00).
El grup d'indústries diverses es mostra ben sostingut, i amb regular eiectiaitat registra algunes oscillacions forea
apreciables, la major part d'elles en alea. Modifiquen mea: les Cooperativa
Fluid, enlilläiOna que fa alguns dies tio
s'havien operar, i es posen al nivell de
la cotització darrerament aconseguida
en aquests valore, 1925, 57'oo (+m'yo);
1929, 50. 50 1 +3. 301; Bons Energia Electrica (ice-tio), 10225 (+1.75); Sevillana d'Electricitat, vuitena serie. 06:00
(4-1'oo); Asland 1916, neo° (+3'no);
Bnns Auxiliar Carrils. tr'no
Carbone de Berga, que fa dos tuteo% no

s'havie.n contraerat, 57'oo (-45o): }12114res to24, 114'50 (+1'0). i Mantean.tures del Suro,
(+3'00).
Les acciona, tot i no veure's gaire
mis actives que en sessions precedente,
presenten algunes modificacions dignes
de remarcar; Catalana Gas serie D, que
que no s'havien contractat des de mitjan abril, cotitzen 10300 (-1-13' 00). ; Asland preferente davallen a qo (-t); Espanya Induetrial, 1.24 (--1), i Salat orevarice rematen a 45 ( +3).

Merctel de

Lila

Amb regular coneurreneia linglie lloc la sessi,i a hi r on aqueet
inereat. con/ a comeneament de
se:Imana no Iti vetArein gaire minora en el ritme ertirriGs de dies
pa Sí sa I ít.

Blats: Nonada pedem dir que
Ira ofertes són en nombre esväs,
per?) els preus molt
Aquesta fabricació per ara ronlieuii desanimada en compres.
OrdI I obrada: Sembla que els
vuelas lend a ixin a afirmar-Se
una mira mes. tota 'regada que
pretensions venedores eón
Irlea fornialitzades i per la part
compradora hi ha millor deeig
Pogiterom anotar unes vendes
anib ordi Manxa a 30 pesseles
origen i en civada vella d'Extremadura l,i havia algun comprador a 28 pessetes i disposat segurament a pagar 2830 , pecó
ron) que l'oferinient mantingui
el pare de 29 pessetes s'impoe.si¡infla el fer negori.
Garrofes: Es dels generes que
lic.rn no lit presta gaire atendí
pel vell costura d'emprar all res
pinsos_ perb cal no oblidar que
aquest arlicle es d'un gran rendileenl per alguna mena de besliar.

Malgrat l'aceeptaciO, els preus
direrles de proredencia es man'enea 1 en es possible d'obtedir
i . ap partida a menys de 8'73 peeAntes e ls
quilos de la part
ale Reus i a 9 pesseles de
Riera. Aquests preus s'entenen
poeat vagli sortida.
Dels altres generes, rea a .11r
per avui.

Anuncis oficials
ORAN METROPOLITA DE BAR-.
CELONA, S. A.

D'aeord amb els articles 3t
i 14 dels Estatuts socials, els
senyors aceionistee són convoeats a la junta general ordinaria
quo se celebrara el dia 23 del
mes en curo, a les dolze, al dosoeial, Ronda de Sant Pau,
mimero 43. L'objecle de la convoratbria és traclar del previngut en els apartats primer, eego n. si procedeix. i tercer de
l'article 39 dels esmentats Estatuts.
Per tal de poder Resistir a la
dil a junta i prendre part en les
deliberacions, els senyors accionistes hauran de dipositar llurs
accions, d'acord aludí Eartiele 33,
cine dies abans, almenys, de rassanyalat per a la celebracid , de la
junta, a Barcelona a la S. A. Arnús-Gar1; a Madrid , a la Siteursal del Banc de Bisenla, i a Bilbao, al Banc de Bienio. El resguard de dipòsit eervirä de paperola d'entrada.
Barcelona, 7 de maig de 1934.
La Direooló

Per telitraf

Pilota Basca

SOLER 1 TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE
LLOGUER per a guardar valors, documents,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartiments
a partir de 22 pessetes anuals

LLIIIBIA

CATALOMA

RONDA DE SANT

PM-

3

Avui, dimarts, a un quart de vuit del vespre.
LLUIS ELIES
autor del celebrat !Ubre

"Després de callar el canó"
donarit una fi ft Nl.'1.:111:Ni:I.1 sobre el trola
•

Post-Guerra
El A nostres cheuta i tónica poden revollir lea invilarions per 41

3

ESPE TACLES
Aquasta nit al ROMEA
RECITAL GONZALEZ MARIN

Teatres

TEATRE COMIC

Companyle de JOSEP SANTPERE
Nata 1 rada Ma,
sorollós

Cl.. de revIataa dar Romea, ele Madrid
Aval, dimarts, tarda, a les 5. Bulaques a
una p(isseta; general, 050: LA PIPA
DE ORO, per Laura l'Inillns. Alada. 1 Lepe.
Oil, a les 10 • 15: 'Kit delirant, Malla continua, amb la n' y en) de Paradas I
Jiménez, mesica del encane Rosillo

EL REI FA TREBALLS

¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

FORÇATS

per LAURA FINILLOS
Manrl, alarly I Lepe, 1 pala la companyta.
131 . 1b, a les 0, tina prei . loSa revisia, a prens populars. NO, a les 10'15:
¡AL PUEBLO!, 1111L PUEBLO! Es despinta als Centres de Localltals

GRAN TEATRE DEL LICEU GRAN TEATRE ESPANYOL
AYO, a les deu de la el: CARNAVAL
represa deis celebrais ballets ELS PRESAGIS I EL TRICORNI -El Sombrero de
tre ,a picos , . I T enlo. ESCOLA DE DANSA,
ELE PRESAGIE 1 EL PRINCEP IGOR.

nentä. dinieere .; , larda 1 TM, grandließ
festival • beneficl del primer actor ALFONS ARTEAGA. larda: EL RE1 FA TREBALLS F0E1915713 1 1.111 TRAGEDIA DEL
PIERROT. ALADO' 1 LEPE. A EL illt1
FA TREBALLS FORÇA/13 1 LA VERBENA
DE LA PALOMA. Llegl u ele repartIments.
Seta apoteealcs! Total) les primero. figura, del genere Ilrie 1 cómic( reunidas!

Romea. La comndla mes agradable
LA MARQUESONA

ANGELINA
O EL HONOR DE UN BRIGADIER
Gran

en

M'Averió Metro Goldwyn M'oree
Es desmaten locall/als amb ere"

dies d'antielpació

Illaz I Juan de Landa
en

Se ha fugado un preso

aMb fl. Ndflez. Es &apalea a la taquilla
per a la m'asid numerada de diumenge,
tarda, a les ele

PUBLI CINEMA Diversos
-

Doeumentale

Etc.
Beeetó «entintes
Butaca UNA PESSETA

Romea. La comedia mes agradable
LA MARQUESONA

AERI DEL PORT
El

19591
Companya Herrero-Bardem
A les 510 . LA MARQUESONA, de (»MI
tero 1 Guillen. Li nolor voineina. Tiiond
ressonam d'Ante/11a N . 1 les 1010:
Recital •itratedlnari GONZALEZ MARIN.
L'espectacle /inponolerable. N 011 progratUa
Demä. Urda. extraordinari pi ogr inia.
preus populars. .N11: LA 11ARQUESONA.

viett ge en Paerl Co rom un vol en avi ó .
adrnirant-se panoramea espiendids

ANGELINA

Gran companyia Ilrica de JOAN ESTANY,
en la qual fugara l'eminent actor

me.

cantonada Urgen - Diagonal
(Garrar de Bueno. Aires)
Anal, cenes funeems. a les II larda
a les deu en mine de la ni!
El famós programa mundial

I TEATRE NOVETATS
Com pan y ia Innea LLUIS CALVO

Toril, a los 430. Pena. populars.
Vengues a dues pessides.
LA FIESTA DE SAN ANTON, creaCM de Coneepcut llana uls, segeni
roposind d'AZABACHE, pels emi-

larda
rada dia. de 10 a
Alimentad(' de los (eres, a les 11 del
mati. Entrada: 1 pta.: nens. 0 .50 Pi9r.
Es prega al distinyl Rebele que assIsteoi
puntualnieill a les funciona. P 1 115 .1" lana
el primer coro ladtine POMP/ . 0 5dI) Igualmelle enterossauls

LA CHULAPONA

R01111111l. -

LA

per Conceprló Banyuls. Teresa Planes. Nlayral, Ruiz Part s Palacios
¡Tema, larda.
Tejada, Baraja, ele.
popular: BOHEMIOS 1 LUISA PERMINO*. Detut de la relebrada t l1lle
Angelina Duran. Ni! I ralla LA
CHULAPONA. DIssahle. un allre es.
dc•vmdment 11r1r, LA Dout•RosA
CAVALLERIA RUSTICANA per Vemiiient divo Tenor

t u romblia mes ovaelonada

APOL•LO
TEATRE CATALA

HIPOLIT LÁZARO
Romea. Lo aullar el ca de Quintero

de Miguel Poel-Aregall
1311olo. tarda 1 rd. hen e f IN del primer
arlOr i director JOSEP CLAPERA

Deßl5i111 ß compladorla

Aqueeta t'U a/ ROMEA

TEATRE BARCELONA

Company/.

OLYMPIA
A491, nit, a dos quarts d'onze en punt:

EXIT del granditie espectacle en el mial
pronen pon 110 artistas de prImerisslm
ordre, 110 - 2 °muestre e aspan soles, 2
1 celebre orquestra rumia, 1 - 2 "ballets"
de grandiós "ad., 2 - Les nou girls millenarles, 9 - 24 vedettes Internacional.,
24, l la celebre li star" nord-americana

ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
Tom una epora evocada amb grä.'13
desbordanl
Denla, dinlecres. tarda: ANGELINA
O EL HONOR DE UN BRIGADIER.
Nit: LOS QUINCE MILLONES. NI/Mi,
uncin
I
a Emir .1 o di e l Ponerla: ANGELINA

Mary
Wards
revelacit• 1 l'exIt
cent
per mil, la
del día
El tealre d'art rus

untar"

O EL HONOR DE UN BRIGADIER

ARLEKIN
(BALLETS-REVUE)

TEATRE POLIORAMA

Companyia de Comedia. C001141003
TER ABRAMOFF
LUPE RIVAS CACHO
(el, cfiscos de Vensomn1 I la IllusId)
ni!,
Ave), larda, a les 510, popular. I
OrigInal orquestra ru s sa, ronmei s ta de vInt
a les 1015: EL EX... Butaca Plata, privirtin,Os mullida I CantanIS
mera elas se, tres pessetes. FI (IP fosia
Onda I liii, D1vendres, beneflci de Lupe
DORIS BEAUTIES

Sr.,,

Roas Cacho.

leo tan disculldes glr:s rnillOnärieS

Demi, nit, a dos otearle doncel
FUNCIO EXTRAORDINARIA

Romea. Uf all mes gran
LA MARQUESONA

YI1. LORS

Dame 14.4.44. I
/

VALORS

oarletats Oiuoi ii. Valles
Finilla Dominan".
11.1l4- 1113 n10 de la Temporada
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REBUDES LES NOVETATS

director:

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 14 de maig de 193-1
VALORSDarear Pn'a." !/.

MUS1C-H A LLS

Dereelei rel
P140111
Rambla da Canalete.. 11. 1.er
•

POLICLINICA

COMPANYIA

RECITAL GONZALEZ MANIR
del Teatro Mirlo I g e bel
de Madrid
dimarts, larda, a dos quarts
do sis. I III. a dos (mares dbilze
• hendían de la Germanda/ "La
Vid catalana"): ex11 delirant de la
humorada de Jardlel Ponrela

- "M'afile de eandllelaa".
Treomf. - -Hoy. o nunca", "Honraras a
tu padre". - Dlmeln con música" I
-candidatura de Rel 13'',
Urgulnaona. - "Alma de bailarina". estrena.
Voloa. - "El zarevitrh". "Felipe Derb /el'"; e mes, a la larda: "El rulseflor".
Xile. - "El terror de los viles" 1 "Un
111 0 5 en Arnérlea".

VIES URINARIES
Malall le,, secrete!

tril girROPOLL

LA GLORIOSA

Guillen
MARQUESONA

reglmlent0".

..1.11s ocho golondrinas", ' I.3
felicidad no es el dinero" I "Krakatoa".
1.16 VIctirla. - bi3(1319, clIa 17: "La ruta de los cielos" I "1103' 0 penca".
Stlect Cinema. - "Caballeros de free",
en espanyol. "Una noche en Paris' '1
"Suerte de marino".
liman Cinema. - "La secuestrada". "El
mancebo de bolita".
splendid C.Insma. - "El 110 del mi t ag ro", "Corresponsal de guerra" I -OlatrImonio en Sdart. Ltda."
Talla. - "Alma de centauro". ..Alrapändolos eonio pueden" / "Una vida por

Cou'ii40 16

MARQUESONA

Campan sia mamar.
Primara acudan ASSUMPCIO CASALS
Primar actor i director: JOSEP CLAPERA
I, uf, tarda I ni!, i rala Ola, larda I ni/

hija del

Chismes

EXHIBICIO DE FERES

neill g artistes Vazquer, EttnIi Venlirell, 13araja, Ruiz !niel:, Pala c ios, ele. A les den: (unció dedrrada al ptigll Paull lilicudun, el
qual aSSistira a Uespectaele, haveitt
estat lambe invita l e/ gran botador
Max Schmeling. NO FALTA NAIDE I
l'eme dels exilo

Mamelas. - "El dedo acusador", "La

Royal. -

No
Edòo Concert. - Varielats I Angelita
-..Tarda 1 n11: "La gloriosa".
v 28
Mari
mu l.
es„ .Tarcla: "Angelina o el ho •
Ba:pl a iona
imi.
1/IT brIgadier"; nil: -Los quen- Excedido, - Narteläte 1 Celeste Gnu)
Moulln
Rouge.
50
artistes,
50,
1
MIMI
Tul inallenneln
Sama /llego.
Cómela. pueblo', ;Al pueblo!"
ESTRENES,
- "El re) la trenails II (; n11•,' 61801991. - Ethel Auleraon.
Totes les notes prega
Noretats. - Tanta: "La fiesta de San
CINAES Espanyol.
1.-aztflon/"k. : /. 1 "Azabache"; no: "La chuDIV ERSOS
TIVOLI
140W 111U. - Ave! 1 cada dia. Ene dan
han d'ésser trameses
4 tarda I 10 nit: "Desfile de randilejas", Olympla. - Yarielais russes.
flan:
Jame s Caguen t loan Blondell. Cernera. Poliorama. - Tarda 1 nit: "El co,.,"
RAZA DE BRAVOS
Pope Hurta«).
Romea. - Tarda: -La morgue-una";
i abans de les
Dibuixos I Esportiva
2atalà
dan
Caca L11171. 0. - Anal I cada die. The
rertial Gonzalez Mario
Es de s patxa als centres de localitats
CA•ITOL
sane
vespre, a la Redaca
del
Bate Dora (Granja Royan. - 10 Craz0
4 larda I 10 nit: "l'orzan de las fieras",
C1NEMES
Bovs
Buster Crable 1 Jarque/ine Vells. Docu•
Milano Dorée. - Orquestra excenirles
menea!. Actualitais I Embalaos
Actualltatt - Reporlalges d'artualltal.
Corts Catalanes, 589, 1
The liaron Jazz.
RECITAL GONZALEZ MANIR
/Interim - "Ilonny", ..EI terror del ham.
CATALUNYA
pa". "El arca de Noé" 1 -El hombre
Aquella nit al ROMEA
4 larda I 10 n'e: "I .a lornra sbo Shang• 5 zw11 ••111
1 amid owdzumfamaainia ziam
hai'. "Remo Salan", Molen Buena
Arenes. - "Dra g a Francisquita". "Tim- 11 •1
(insten" 1 "La última pelea".
131
AAL
Avinguda. - -Belleza a la venia", "Et •
4 tarda 1 945 nit: "La gran jornada"
10 111 Improvisado" I "Todo por e/
\a BRASIL PER TO E5p44,1,
(úniramenr tarda). -El error de /os paamor. ' 10niCameni larda).
dres". "Dos tmehes"
Barcelona. - "El cepo". "Hotel de es•
1w/tarde 5 " 1 - Queremos cerveza".
:
AAAAA PALACE
Bosc. - "Ceniral park" 1 "Felipe Der•
Continua 1 tarda: "Trabajando por su
hl ly".
A uerila". "Ese sinvergüenza do Moran". .0116M0.
- "Reina e! amor", Pll toparesucitado", Boris karloff. Cómica
nyol. "Los nibelungos". E4 rancho din:muta". E/ biznieto de Tarjan" I "Los a
EXC11.81011
dementes de Neptuno".
4 tarda 1 9 . 3 0 ni!: "Donas de discor- BottGmla. - "La virtud quebrantada",
a, ;II, tarda, a l a = ruin, a les lo:
dia' (tinleameni Tarda,. -Eso sinver"La ruta de loo elefos" I "Su unieo
REVISTA PARAMOUNT. EL &CUIgüenza dp alocan". -El resocilad0", Bom. eado", en espanyol.
LA Y EL HALCON, p e r Frodriell
ris Karloff. Noticiará
Broadway. - "Los hijos do los gangaalarcll. ral o Granl. Jark oame 1 caloes
- . -Amor, honor y cal-Ondulas" 1
MIRIA
oto Lombard. EL PRESIDENTE
-Así es Broadway".
4 tarda I 930: -El terror de los vIleS" Catalunya.
FANTASMA. arot imano. Durante 1
- "La locura de Shanghal"
Exiglu els cafts (161 Brasil. Son els mes fina 1 aromàtics
,Moratnent
t al-da,. -lobos pastores".
Clandette Colherl
"nAmo Salan".
11
"Mujeres de posiin". Noticiare
STan DIms Par0mOunt
Capitel, - "Tarzan de las fieras"
•
IRAN TEATRE COMTAL
CASES BRASIL
Collseum. - "El presidenle fantasma" 1
"III Aguda y el IrdeiNe".
continua 310 larda: **Divorcio por amor"
Caballero de frac". "El •
-Lobos pastores", "Mujeres de postín" Comedia. 1
CARIOCA
PELAY0
BRACAFE
riailvado Zaroff . ' 1 -Churlot en el almacen".
o.
Continua 345 tarda: "La felicidad no es Conseum. - "Todo lo rondena".
MI•11••••••111111•1111113M11111111111111111111a111111111111
el dine ro . %
- Las Sobo golondrinas". Corntal. - "Incoen° por amor". "Lobos
"Krakaloa", dorunietelal. foibuitos
iiasiores" I "Nlujeres de p051 In''.
cara al ;lelo". - .km,
Diorama. ROYA L
Liarla. 111 - Telbfon 111222
ricain Pitar 1 "Ase es Broadway", en
Continua 315 tarda: -Las orlan golonospanyol.
drinas".
"La
(niebla
d
no
es
el
Mono".
Avin, e/Un/iris, larda, seariid confirma de
Esplal. - "Canlo de runa", "Quizás tal
TRANSATLANTICA
"Krakalca", dorrimenlal. Nolielarl
4 a g . 1 net. a les In:
vez-, -Nido de amor", en espanyol. I
I Dibuixos
la granos i come/día AMOR SOBRE RUE..meindia en azul".
DAS 1 la suporproducelia
BOHEMIA I PIDO%
Excelsior. - "Tierras de disrordla" 1111)1rionent larda). -Ese sanverguenza de
Serveis del mes de maig de 1934
Continua 193 /arda:
vIrlud quebranTres caballeros de frac
alo,an" 1" El reguritadO".
tada". "La rola rte los cielos". ••;-,
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC
Fémina. - "La leau e lOil del amor.'
tude0 pecado", en empano!. Garnica
de
(oras".
" i.riadero
per TITO SCHIPPA
El vapor HABANA sortera, si no b) ha variad& de Bilbao 1 gantand.r
Fantaseo. - "Yo soy Susana".
el 2 5 lae mal", de Galein el 26 1 de La Genital el 27. cap a L'Hay an 1
Fregoll. - "La emlsora fantasma".
Im3mws.
Veracruz, reme escala a Nova York, de tornada.
"(Ovil e perSeginda", co espanynl, I
Propera
sorna", Si no In ha t'allanó el 25 de juny.
Hanny".
"Fam•
de
CINEMA ESPL Al Goya. - "Felipe DerblaY". "El zareviich"
Romea. - Creaeló O' 10:10010
LINIA DE LA IMEDITERRANIA A PUERTO RICO,
CORSEGIA.
Montaner 1 Aribm•
"Iles soldaditos".
LA MARQUESONA
le la Park. - "E l repn". "elote/ de es/uVENEZUELA - COLOMBIA
REVISTA PARAMOUNT, CANTO DE
; bald e,; ' I "11.05 erimenes del museo".
CUNA 1,11101110s), IQUIZAB... TAL
El vapor MARQUES DE COMILLAS sortira. sl no hl ha varead& de
Kursaal. - "La gran jornada" (únicalEZ! (tiornes a la lord 1 . NIDO DE
Barcelona
el
20
de
mane..
de Valencia uva.) el 21, de Malaga ( (ra.) el Pe.
nienl Pirdal. "El error de los padres"
y-- .
de Carliz el 24, cap a Las Palroas, San Juan de Puerto Rico, Santo Do.
AMOR, P e r James bunu, en e•-•FaT,Y01
I -Dos noches-.
.:;', ab.' .N.;,:or • o ,
r__ ::"9.......6 ',;ri
min go 1 (va.). La tánayra, Puerto Cabello (fea.), Curaçao (Dota , Puerto
Laietana. - "Al despertar". "Audienela
Colombia ((va.) I CristObal.
imperial", El testigo Invisible" I "Flip
MELODIA EN AZUL
Propera sortida, Si no ht ha vallan& el 20 de juny.
torero".
.1110
jr
CO3rIlo II ugg leS I Greta Nissen
.
MaJastlo. - -Hoy nunca". "La propia
EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
el l : Pa" 1 "La vida empieza".
Avui, tarda, de 1 a 0. 1 nit, a lea 1:0:
Marina. - "Ho)
nunca", "Honraras a
CANTABRICA A CUBA-MEXIO
a In padre". "Pilluelo ron mitslea" i
Gran ball de Lilian Harvey en la produeeló .11.••••,.
El vapor CNISTOBAL COLON sontra, in no hl ha varlaelh. el 1 0 de
Candidatura de Retta.".
Fox
juro. cap a Tarragona(
Valbnela. Alacant 1rva.1, Malura. mi.
MetrOpol.--"Atuor more ruedas" I "Tres
A/sb anero. de triar".
t Oilbao "ron sortlrie el 25 del maleix mes cap a L'Havana, Veracruz I
CINE RAMBLAS
escales InterWates.
Mundial. - "91(10 de amor", "El manRambla del Cantee, 39
Telf,
cebo de botica".
and) Gene fla, ;unid
LINIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
Monumental. - "I.a (elucidad no P3 el
OCIO: NATURAL I REVISTA
rtlio , ro". "Las ocho golondrinas" I
CENTRE AMERICA
EL DEDO ACUSADOR, 1.-r 11. Dan"Krakaloa".
holnieSS
k Gable
Mirla. - -El terror de los viles- (UneEl unce MAGALLANES sor; Ira, al no 111 ha varlaele, de Barcelona 1
eanient tarda). "I.obos pastores" I
Tarragona (100.1 el 16 de mala., de Palma de Mallorca (Eva.) el 17, de
SPLENDID CINEMA La hija del regimiento
"alujeres rle poseen".
Valencia 1 Alacant (Eva.) el 18, de %latea el 19, de Cadiz el 20, de
Coneell de Cana, 217 • Telifon 10416
leerla. - "Rivates en la pista" 1 "El dlLisboa (Eva.i el 01. de Vigo (Eva.) el 22, Cap a Nova York, L'Havallt
deliciosa cOineilla, per Anny Cenara
01h10'',
Puerto Barrios (Eva.). p uerto Ltmen lt'- a.0 I Cristóbal.
At ni, eStlipend prOgraMa,
- "El hijo Improvisado" 1 "Se ha
['ropera sortida si no 171 ha variad& el 16 de jul101.
e
g
essid
continua)
1:0000 un preso".
EL HIJO DEL MILAGRO
Path6 Palmee. - "Trabajando por su
per Forriand 1;,•rna 1:1
Servel tipus Gran Hotel • T. F. F. • Cinema sOnnr . OrdtleStra, ele.
Corresponsal de guerra
Les comodltats 1 erute que gaudelt el passatge es mantenen a l'altura
tradicional de la Companyla.
p e r Piel( 1 1 .11 I lila Lee
nimbé le establerta acitiesta Companyla una tarta de 'brees comblnate
EXCURSIONS AUTOCAR PER PASQUA
DIBUIXOS SONORS
per als prime/mis porta del mAn. Serv;13 per Miles regulara
Per a informes, al ami constan:atare, A. RIPOL, VI. Laletana, 2
Primar actor

(alb 24 números)
Despatx de billlets sense revarree a la
Itatnbla do Canaletes, 6.
Papereria
teleton 12963, als centres de rearnila 1 a
la taquilla del eire, 1010100 33044, des
de les deu en endavant
Manad. s a 2. 3, 5. 8, • 10 1 12 pessetes.
Llana amb 4 entrades, 50 pesseles
(Impostos a rarrec del pliblin

Gran eme de non

TEATRES

JAUME BORRAS

1
Circ Carl
ANSELMO FERNANDEZ
Diss•abiv,
2 SENSACIONALS
2
Hagenbeck ROSA
DE EMBAJADORES

CARL HAGENBECK

O EL HONOR CE UN BRIGADIER

Programes d'avui

TEATRE VICTORIA

Talaron

Nava

Gran Axil de Roseta

0011 de ruin"

TEATRE ROMEA

i

Tarda, 4'3(1; nit, 045. lelltraordlnarl pro.
g rama. Revierta. 011141844, Florelle 1 Peruano, Gravey en la Ofterelda comedia

ffli.e.IMM.M.M.4.M.4.M.O.M.4441481411

Actualltats mundlais

Oran confort ens4ers • Pellada tafe
de* do 12130 Empatas. • Malee
det de IN pematm. - Caberle a 6
Tellefon
Rambla dele Estudia, 5
BARCELONA

Perblay".

EL HIJO IMPROVISADO

11,18 DE BAILARINA

CENTRIC HOT(

1 "El rseucltall0".

Padró. - "La virtud quebrantada", "La
ruta de los cielos" I "Su único pecado", en espanyol.
Pubil Cinema. - Reportatges d'aeluallial.
Principal. - "Central Park" 1 "Felipe

10.

ONIndiN Hit 41.
JOAN CRAWFORD I CLARK adata

Plata»

Romea. rohes OP Cana'
LA MARQUESONA

LA

cuenta", "E g o sinvergüenza de Moran"

uezumaona
T/11'03. a lea 4. 1 MI, a les

1

p irases, 15 de maig 'de 1931
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de juny de 1934

València en festa

%%limeis en fasta, oh tú, dolça germana,
t'esciauri la mirada pensativa
un moment entremig de tantea geles.
Recorda't de qul ets l quant podries
al se't complissin totes les promesas
que din, del teu terror fecond palpiten.

EL TRIBUNAL

I sentirás una gran veu que et crida
amb la parla que 61 ta mateixa parla,
mis eixuta, però molt amorosida.

D'AIGÜES

Som a vigílies de l'obertura de la anys en que s'accentua a tot el món
Alen s'ha perfiles de fer bromes res. totes les lluites cavalleresques d'alesXVII Fira Mostrari Internacional la crisi comercial. és el bon pedí
necee a la migrada quantitat d'aigua hores, el qual és mantingut ara al
de Valencia, i aquest jet ja de si Proa de les seves tarifes, Si es compare
del riu Tirria que arriba a Valencia. marge tambe de les iluites no de caimportant perquè calgués recalcar-ne amb la de qualsevol altra manifestaSi hom va a cercar en les ironies un vallers, pepa sí de polítics. Aquesta
el valor, conté una mejor importancia die, análoga s'adverteix de seguid;
No santa el crIC? "Valiencla—dlu--Nalánolat, fonarnent trobara que mes aviat és necessitat de governar-se les persoencara si es tenen en considerado* una enorme diferencia. I això no ti
un fet que honora la gent que do- nes interessades, sense intromissions
desensonya't del son que et tá captIve,
tna serie de factors Iligats ara amb cap mena de relució directa amb la
mina l'horta valenciana que raigua estranyes, reveHa dues coses: respeaquest ice, pera que no ho són pas importancia mejor o menor de la
que
si
per
l'el
d'amor
la
Iberia
ás
una,
del
riu no gosi arribar a la mar per rit constructiu dels valencians, i l'esd'una manera esporádica, sitió que Fira, sin ó que és el resultat lògic
Mira el teu oamp l et sentirás potente,
per la Ilel del parlar tls una I trina."
la via que la Naturalesa Ji té traeada. perit d'independencia coHectiva marevelen com les coses no surten de del sea regina administratiu.
mira
el
mar
I
veuràs
bonlca,
:a casualitat, sinó que obeeixen una
Alzó vol dir que l'aigua del riu Tilda nifestada, si hom vol, d'una manera
Aquesta Fin ha estat declarada
s'aprofita fina a la darrera gota i que incipient per les persones que de
escolte da la part de Catalonya
serie de Ileis que regulen la contiJoan bUtRaGaLL.
i és patrocinada per l'Estat.
per tant produeix un rendiment dig- ternos es troben lligades per deterruitat deis fets collectius i de tiates Arnb tot. coadiuven al seu sostenine de consideració. Efectivame nt, del minats interessos.
:es coses q ue es deriven d'una acció ment la Dinutacin de València i el
Es per aixti que l'existencia del
riu T'iria ea desprenen set canals que
constructiva.
seu Municipi, la Cambra de Comerç.
se li emporten l'aigua per a escam- Tribunal d'Aigües és molt més que
Hi ha una serie de fets histärics, tu Cambra Agrícola, el Collegi d'A.
la
sup ervivencia duna vella institució,
lots ella duna gran elaqüencia, que vé- genes Comercials. la Federació Inpan-la per les hartes que voleen Va- i
per tant, s'ha de considerar no sonen a demostrar una condició del pais dustrial i Mercantil i altres entitats
lencia.
lament en l'as p ecte que puguin tenir
valencia que mai sera prou apreciada. de la ca p ital valenciana, per la qual
Aixa vol dir que hi ha una quan- de típiques i fins a cert punt de
pinPotser el p rop ósit dels habitants de cosa disposa de recursos naturals
titat considerable de camperols que
toresques
cirtumstincies que conla vora del Túria no es de cercar la propis per tal d'efectuar les desPeses
participen dels beneficia d'aquest a ai- corren a la!es
reunió
helxIornadaria
dels
crítica dels estranys, sitió més aviat rnés imp ortants d'organitoarin. d'orgua i que per tal que aquests bene- síndics a l'aire
i al peu de les
obeir rimpuls natural. El cert és que ganitzar actes i festes simultanies a la
ficis siguin adquirits duna manera rígides figures lliure
dels dotze Apòstols.
quant a qüestions que consisteixen a celebració de la Fien. i vot cedir els
justa i equitativa, cal, sinó una Ilei
Alguna
moral
de
pes
devia assistir
lligar les voluntats individuals i a loca% en bones condiciona
escrita, l'observació adequada d'una els que fundaren el tribunal
i dispoformar una consciencia collectiva daserie de preceptes que regulin la dis- saren que les reunions setmanals
Una organitoacia que funciona ess'evant dels problemes de la vida, els tablerta sobre bases que S6f/ una gatribució de les aigües.
fectuessin
en
la
forma
i
lloc
que ho
va:enc:ans troben sernpre acuesta se/- rantía d'avantat ges per a les cases
Aquest cas, que és corrent lambí venen fent.
lució que equival a raddicia crinteres_
a Catallunya, és el que ha produít
productores i q ue en lloc d'anar darSeguin, dones, quina siguin els cosos individuals per a constituir un rera de l'obtenció d'utilitats materials
gran nombre de Comunitats de re- mentaras que
costum ripie sugfeix compacte i crear una obra de labora ad servei únic i exclusiu del
ganta que acostumen a tenir les seves g ereixin. cal aquest
tenir en compre que el
m'una
reunions en locals de caräcter polític Tribunal d'Aigües valencia ha estat el
comerç i de la producció. no és gens
Se'ns ha escapat la p araula "feix" estrany que desvetlli l'interès dels
o social de la població immediata mes Primer de funcionar al mena
important.
i consti que la nostra idea en aquest industrials que tenen rin veritable
I si el riu Túria arriba a Valencia
Ara ens referim concretament al exhaurit i gairebé assedegat, no Id
instant esteva tan remotament alta- sentit practic i que per tant atregui
Tribunal d'Aigiies de Valencia. Si bé fa res. L'aigua s'aorcifita no solament
nyada de la conce p ció política que -bu tots aquells que procuren aprofitar
no té res a veure amb aquestes asso- en el sentit material i pràctic
eres el nom de feixisme, que un cop tots els avantatzes que oiereix aquest
ciacions que existeixen a Catalunya. l'afama s'ap rofita i contribueixdel fet,
escrit el mot ens sao greu que exis- mercat internacional i que hi concora deteixi aquesta aberració exótica, per- rin en profit de l'expansió dels seus
les hem esmentades per tal d'establir mostrar que la gent de Valencia
és
que Valencia en realitat ha estat sem- productes.
un punt de comparança que doni a mou cap az de fer-se lleis i de coserLa Ira Itlostrari que fa disset
comprendre el que és aquest original nar-se sola, sense necessitat de tuteme un feix de voluntats unides, però
mal un feix irresp onsable i orb que anvs, o sigui, la de l'any que son,
Tribunal.
les de cap mena.
su p edita totes les voluntats a la d'un i que está ben próxima a inaugurarEls regants del set canals del Túria
J. V.
sovint indesitjable Dels seus se revesteixi una evident importancia
tenen designats els seus sindica els
anteeedents Personals I política
Contribueixen a aquesta en primer
quals per a prendre acorde respecte
Valencia, terra democrática per ex- lloc un gran nombre de concursants.
problmes del reguiu de l'harta
cellencia ha estat sempre un feix de Per ultra banda. i en profit evident
es reuneixen un top cada setmana.
vonntats Diades per la corda de per a aquests, hom ha theta cura
que s'esçae ala dijous, -si saquesta a*
S'iran fet tan famosos els jardina
l'ideal, rúnica cosa per la cruel es une la seva presentada esmerada pusón iésbus. Per a tala retabais, el de Valencia que en parlar de la cinPot admetre la submissió de la ro- gui satisfer els boas desigs d'aquells
cos de.níndies no 'cerca el reas de tas del Tilda gairebé q ue us assalta
luntat humana i encara nomes en el industrials que hi concorren. Corn és
cap entitat que els presti un depar- una idea de jardins. En té de parCOS que acuesta slagi de sotmetre molt natural, a tal fi s'lla augmentament per a les seves deliberacions. ticulars i de p ública. Entre aquesta
al criteri duna majoria. Aquestes tat considerablernent el nombre de
Simplement, es reuneixen a les onze el de Ilentliure, el de Ripalda, el de
disquisicions. Perú, ens fan apartar stands per a la presentació de cada
del inati a l'aire limare a la Porta Moniorte. Aquest no és pas antic.
del nostre real propiasit , que tes de, Producte.
dels Apòstols de la Metropolitana.
Encara no té un segle. "Pera es un
mostrar l'esprit de collectivitat que
De mes a mes, s'han organitzat
Aquesta porta fa a la reunió de bell i graciós jardi. El xiprer ha
ha caracteritzat sernpre els valencians brillants festes i diversos concerts
mere :magnific. Es d'estil Radie: el servit per a combinar adelantases arVelera, p er exemple, cottr la unió dala tpusicils, tete. naturalment, ami) el
seu principal element decoratiu són quitectures de verdor, la murta Per
industrials de la seda llega a les ge- plausible objecte d'estimular la majar
les figures dels Apóstols que recor- a assenyalar vials duna matemática
neracions futures la meravella d'art concurrencia de visitants a aquesta
den l'ad sever de l'Edat Mitjana. El gentil. I junt stab l'encís de les flora
de! segle XV, que és la Moda: veles, Fina, en la qual cosa es p ot afirmar
sets arc en punza consta de tres hi ha la gracia del marbre." Anee
q ue la necessitat d'ordenar uns late- -eme ja supera altres manifestacions
rerarets, donant lloc a un billa amor- n'ha die un escriptor. A q uests jardins
retos, raigua destinada a regadiu del
rat . en els intercolumnis del qual hi amb la Glorieta han fet sorgir de Ilademostracions comercials d'aquesta
riu Túria p rodueix un organízale éste- naturalesa. Aixi hom estimula i aíaha quaranta-vuit relleus artístics. Els vis dels visitants illustres els mis
emite d'una mena de lleis q ue no sidri voreix el volum de les transaccions
nervis de les arxivoltes són dosserets gentils elogis.
Promulg ades, p erú que s g ri més Uds inänera que a q uestes aconsegueixin
historiats. Als indrets iliamnes hi ha reJardins de Valencia... Anea a Vercae les escrites. nerque es basen en cada any una suma mejor, la qual
Presentats monstres i figures quime- saltes, a Fontainebleau, i no experi!eq uitat i la iOaticia i finalment, per cosa és base d'un exit que la Eire
ricura pròpies de l'estil. Als tontea- mentaren la sensació meravellosa deis
no citar MiS exemnles, veiem que amb i a te antici padament assegurat
forts i xambranes de la portalada hi jardins valencians. I és que Valencia,
7e.HU de la investí') francesa de coha en rellett els Apóstols, i al timpà sota el snl amable de la Mediterrània
Es un fet real que Valencia no sorrencaments del p assat serle i en ocala Verge amb l'Infant en bravía i té nna predisoosició especial a la
tú de l'afebliment de l'autoritat es- lament q ueda be, sinó que fa i tot
acornpanyada
d'angels. Damunt de l'o- bellesa. Belfesa de terrer i instint de
un papen brillant sempre q ue s'empren
tatal. Valencia es fa un organisme i organitza
gira
exterior de la arana, vuit es- bellesa en els homes. Aquests sacamanifestacions
d'aquesta
Govern capee de fer front als
tàtues de sants i damunt d'aquest pis ren amb la terra i com geómetra
naturalesa, en qué resperit d'organitinvasors.
té suport el gran rosetó calat de 645 sobre el paper blanc. tracen unes lizació hi ga un p apel- tan important.
Cada temes té les severa neeessitats
metres
de diimetre, molt artístic per nies plenes d'harnionia que san els
I és que tot això s'adiu molt al
i requereix exigencia esnecial I el
luí ,q ue un xic fet malbé.
iardins del Eta% I — Alameda", el
emes actual necessita p recisament de caracter dels valencians q ue és ohed
Ileu-vos
ad, dones, la sala d'actes Parterre, els jardines. de Serranos, el
la constant i mútta collaboració dels i cordial i al mateix temps no oblida
q
ue
utilitza
per
a
les
iteres
delleJaraff Botànic.
estarnents entre sí Per tal de fer front res p ecte de la vida que fa referencia Amb motiu
de la recela vaga general desenroulaua en aquesta ciutat, sha ajornat raciona el Tribunal d'Aigües. Apues- L'AHaereda rep el neu nom de la
les conting incies de la vida. I armes- al profit de les coses. Per ajan la
tes deliberacions entre els sindics del seva forma primitiva: una filera ¿'all'alincia
unida,
la
Valencia
valenciana,
la inauguració de la Fira fins al dia 17 del corrent per clausurar-se el dia primer Túria- consisteixen a exposen, estu- heno a la vora d'un riu. La Glorieta
ta ha estat una de les raons que ha
fet elle a Valencia s'establís l'any l9t7 ha excellit en moltes manifestacions
diar i judicar les faltes i delictes que
la "Fira lin s trari Internacional" que fenamentals de la sida. i de juny vinent, i s'ha aconseguit també l'ampliació del termini de validesa dels ba- es cometen amb referencia al regim és una plaea-jardí dividida en dues
ara fa p er tant, disset anys que t'un- progr,:s. no ja solament de l'esfera llets d'anada i tornada a preu reduït, els quals es facilitaran, per a venir, fins al de l'horta, i arranjar aquesta mena Parts pel passeig. Hi ha palmeres,
magnólies, mareselves, roserars...
e inna. Aquesta fira és el primer roer - [levantina nue l'afecta. sinó de tota
d'assumptes imposant les sancions
dia 26 del corrent, i per a la tornada fins al dia 6 de juny
I els ¡entina del Real. Aquests
rat internacional q ue s'establia 7e- Ya- Península en general.
corresponent i reconvenint a qui cal- els millors i Inés estimats de VaEs der aix6 q ue en establir la Fin
ranya i des de la sera imprantaciai
gui perquè es desplegui dins les nor- lencia. Tenen claredat i arquitectura,
as ve celebrant anualment amb tota Mostrad Internacional anual amb la continuitat observada h aarribat per la qual taren establerts o creats.
eiident que l'epoca actual, per mes de conducta reciproca entre unes siln un devessall ale bellesa abocar en
regular:tea
carácter permanent troba un nou pre- a traduir-se en bell costum del no per això aún menys dignes de tots
p ersones que gaudeixen dels profits
A q uesta Fira se celebra en un text de posar al descoliert totes les q ual el calendari valencia ja no podrá els respectes. La tradició ¡a comporta l'abundancia que hi ha de entes les d'una cosa q ue ea de tots i no es de una mena de corn de l'abundäncia.
co
exieteix Procediments que abans
El inat Valinoia ha esdevingut sierandins edifici — Ioeal propi:—situat gratis q ualitats orzan:loadores de que prescindir. Aixi un noble estableix a q uesta mena de funcions, i els sarga- noses
eren necessaris. Ara cal que el ningú: raigua.
nanim de jardi. Es per aisló que exals jardins del Real, lloc rnolt spro- ele fills de Valencia tenen fatua i les seves tradicions. S'en moles els nismes i creacions no sin sinó exem- productor i el consumidor no siguin
típica
valenciana
Aquesta
instituerb
p
ressant a la inversa el pensament
r , at per a aquesta manifestació comer- rintercanvi deis productes senthla tro- organismes ancesteals q ue avui en dia ples vius de l'esp erit de patriotisme
dos issers eszranys, si tió que cal que te Per la seca antiguitat una inapre- que inicie aquestes ratlles, no direm
cial. la q ual és amenitaarla Per noul- bar un marc mes adequat dins un es conserven més riel q ue tenen de i de proares que coy a cada país. A es coneguin i es; tractin,
l'expansin ciable valor tradicional. No es ni mole que la alea de Valencia ens suggehrosos actes i !este: que contribueixen amb'ent tan ole doptimIsme cono és pintoresc q ue no nas de p rictic. En tem ps nous. arocelitnents nous. 'Aquí deis p roductes necessita de l'estímul menao s una institució moderna que
reix la del ¡are , sine+ que el sol esen gran manera a ratraccin de foras- la terra valenciana.
carvi. aquests organismes a l'època res:deix la clan de l'èxit en lotes les de la p
i a q uest, e; real:toa
hagi pres Saltó de cap altra del pais melle de la nereida ¡ardí ens ha de
"Hom no pot fer el 5-,1 a aquesta que han estat creats han lineal sem- em p reseS en saber crear en cada MO- en unarooazanda
ters.
F:ra Mostrari per mitjà del, ni de fora. Es un aplec espontani
41'
Pen s ar en Valencia, que Valencia
Una de les ramis que justifica 'je- menifestació comercial q ue fa disset pre encontanada una delicada missió rneot aquella factors que calen segons productes mateixos, entre festes
i Persones que en tenlos deis tratas no és altra una que la gracia poetice
t--ss nue o les rase, productores ins- anve q ue funciona d'una manera re- Practica ale l'enteca que els ha donat Im exigencias de limoca i a anticipar-. elegida,
cona
un
triomf
de
quan
col/leed
a
funcionar
el
Tribules
indúsd'ésser
art i la veritat generosa de
pira la Fira Mostrad de VMa:,_.a,
gular i sense interrupció, la qual cosa vida. Si revolució del temps els ha se a voltes com succeeix amb la Eire tries i del cerniere ensems.
nal, sentí la necessitat ele crear ciar saber-se jardi.
tant mis notable a q uests darrers té ja Una v-lor excepcional,
que p osat en situacig distinta d'aquesta Mostrad.
Ramon SALLERAS 'organisme de govern al maree de
P. o L.
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Itineraris valencians
Es evident que València, que és
una de les ciutats més importants i
belles de la Península, té ela sens
llocs notables que el turista i tota
persona que s'escaigui a la ciutat del
Túria no poi deixar d'admirar. Es per
atice:, que creient útil destablr un
itinerari que posi el lector d'avui probable visitant tal !regada un altre dia
de la farinosa ciutat llevantina, de les
belleses mes caracteristiques. Aquest
rreball no is en realitat una cosa
original, situó que segueix la petjada
d'altres treballs mis o menys
persos jets en aquest sentir, no rel`t Preentant la nostra labor altre ment que el que significa l'acoblament
.eue pot servir en cas necessari de
¡lija del viatger.
Abrí, dones, de la placa d'Ernili
rastelar, per Eantiga Baixada de Sant
francesa í seguint ei carrer de Sant
eicenc, placa de la Reina, i carrer
• de Saragossa arribarem a la placa del
on es troba
LA CATEDRAL. — Tota la magnificencia del Temple Metropolítá ressalta sobre una enorme superficie amb
la seva sorprenent heterogeneitat de
gustos arquttectóntcs, ja que toses les
civilttzacions i èpoques hi han deixat
impresos els estils respectius. Sembla
que en temps dels romans ja fou temple dedtcat a Diana després passt
tie temple cristià a 17/C5qUj ta major
en ternps dels ärabs per a esdevenir
novament temple catòlic quan la reconquesta del Reí Jaume I.
L'exterior de la Catedral és en gran
narr g òtic i l'interior tumbé, per bé
que ha sofert additaments j renovar:0ns cnnstants. En canvi es troba la
porta de: Palau. que és d'estil rom ànit. Les seres naus són d'estil grecoroma i poc elevades. La part del darrera del cor is d'un delicat estil renaixentista i les galeries exteriors pertanyen al pseudoclassicisme. Finalment. la seva portada principal és
enterament barroca.
Degut a tots els seus estils ve a
ésser un magnific mostrari migeval
curosament guardat i enriquit.

El mes famas per la seva popularitat d'aquesta obra és
EL MIQUILZT. — Es tracta del
carnpanar mes bell i monumental de
tot Valencia. Té seixanta-quatre metres d'atcária, i fins a la terrassa
n'amida cinquanta-un. La sera planta
és de forma octogonal i el seu conjunt esti format per quatre coseos
iguala doble alts que amples. Els tres
primers no traen cap ornament i el
darrer está guarnir amb vuit ares
ogivals, colossals, d'un tracas superior,
motllures primorosanaent afiligrana.
des, pinacles incrustats en els seus
contraforts i en els quals troben suport unes gOrgoles magnifiques.
Toca la seva antiga fábrica és procedent de les antigues moles de Burjassot, Codclla j Montcada. Segons
les inscripcions que es p oden Ilegir
a la p art exterior del campanar, a
una alçària de tres metres, prop de
la porta principal del Temple Metropolitä, podem saber la data de la
construccia per mitjä (urea läpida
que diu: "Aquest campanar bou contentar l'any de la Nativitat de Nostre Srnyor Jesucrist MCCCLXXXI,
re g nant a Aragó el gran ret
estant rIn bishe a Valencia el molt
gran Jaume, fIll del gran infant Pere
i cosí germä del dit rei."
L'autor de la torre fou Andreu Julia, valentiä molt entes en l'art estercotromètrica i constructiva. Després
d'esdevenir-se diversos contratemps
en la construcció d'aquesta obra i
d'esser substituir Andreu Julià, no se
sap si per hacer mort i per haver
estat succeit per algun altre artista.
va acabar-la fin!, al dril el mestre
l'ere Balaguer, que ja haría donas
ninstres deis seus coneixements en
la construcció de les rnonumentals
Torres de Serranos. Aquest constructor dora per acabarles les obres del
Miquelet el 28 de gener de l'any tan
texceptuant les de la boga o espigó).
Exteriorment está acabas (d'una
manera p rovisional) aquest campanar
catedralici per una espadanya anticatética construida Fans' 166o.
Aquest afegit desentona mole del

J. Torres Ventura.
ARROSSERA LLEVANTINA
INAGATZEIR DE FARINE8 I CEREAL8
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gust arquitectonac del monument i
perjudica l'obra i la hallen de la catedral. La sera principal missió es
aguantar les carnpanes que assenyalen les hores i els quarts. La campana
de les hores ti un pes de 10.997 quilos i només es ¡sol comparar a la de
la Catedral de Toledo. Aquesta famesa campana es fa sentir de tot
Va/encia i ti pe- • nons . "la campana
de les campanes". La que assenyala
els quarts p esa 7 24 quilos.
Cal penetrar a l'esglèsia metropoLiana i arribar a la sera porta per
recórrer les entranyes d'aquesta important fortaleza i descobrir toses les
sorpreses que ofereix a qui la visita.
La sera escala conté 207 esglaons.
tosa les seres graonades són d'una
so:a peca igual i de pedra. Cada graonada reposa sobre el seu eix central.
tun la travessa en rota la seva extena
so i ara. L'escala Tau va del
departament de les campanas a la
terrassa e; de dimensions mis reduides.
Abans d'arribar al departament de
les companes hi ha dues escales mes
de dirnensions mes redu:des i de volta idéntica. Al departament final de
la torre hi ha collocades les once
magnifiques campanee les .quals fan
entre totes un pes de /6.737 quilos.
Presenciar an repica tnent general de
campanes és un espectacle que imnoe a i emociona.
El més suggestiu d'aquest eampanar es arelltar a la serrassa, d'on
es dninina la catedral amb tota la
seva magnificencia. la ciutat amis
els setas carrers antics i moderns. els
campanars de les abres esglésies, les
noves construccions del seu eixampla, els barris marftims, el port i les
hortes esplèndides.

El notes d'aquesta torre li ve d'una setze.. Davant del palau argitebisb
oarnpana dedicada a Sant Miguel, si- coi:mierra l'edifici de bella façana n
tuada a la terrassa. Des daquesta tenclene'a barroca, que és el Pala
terrassa hom observava les costes per dels comtes de Berbetel, i despr,
si hi havia pirates i durant les so- pallen/ visitar el Inés bell exempl:
lemnitats s'lli encenien fogueres.
deis palaus , migevala del segle XI
Actualment ja s'han aixecat a ‘'a- q ue conserva Valéacia. Aguces és
lencia edificis que han assolit 1 . al. Palau de l'Almirall, amb el qual fo
caria del Miquelet, pern aquest man- men lila els Banys Arabs de l'Alm
té el seu valor sinibblic. I es que rail, gairebé del tot desfigurats.
v aiz, neia est a id e „tifien de am h ell 1
Seguint els carrers de Trinquet
nornenar el Mtquelet es nomena Va- Cavallers i cap a la dieta arribare:
a
l'Esglesia
de Sant Joan de l'Hoi
lecia, perquè ell representa la ciutat,
en ell es concreta tota la visió de Pital, capeila gótica renovada e
Valéficia, ja que la cirial i el seu tenaps dels renaixement, ! davent ny
campanar estan Iligats pel sentiment teix hi ha la Capella de N. D. cl
Miracle amb escultura del segle XI
immortal de la tradictia
LA CAPELLA DE N. D. DELS i modificacions interiors a l'estil xiii
DESEMPERATS. — Església bar- rigueresc. La Parròquia de Sant Ti
roca construida a mitjan d el di,,,,e t e mi s es una esglesia del segle XVII
segle. Es remarcable pel g„„ orni„, d'estil acadèmic i formes CláS,,ig:12
de rsqueses que conté. I trotaren/ en- Pel cartee del Comte Olocau ieret
c ara pediid d , „ Iii m od e m amb ma r. c a p a la del M e stre Chaoi. cni hi li
cada influencia anden/fea de la -Casa el Conservatori de itesica. Sortir
del Vestuari". Sense moure'ns encara d'aquest veurem de seguida la Parre
del retinte de la Catedral ens tro- quia de Sant Mueve, interior d . C:
harem Eren avin tamb el . Tr ib t,„,1 trlicturn milita revestit d'un hell ha:
d'a.:gbes - . el qual se celebra tots ele roc. .A l'histöric canten d'Almudín d
dijous nn festius a les onze del rumí. la placa del rnateix norm. monumer
tenint per dosser l'am-rrat de les que data del segle trete,'. i con
arxivoltes de la rmrta dels Anóstols sarna interessants detall: arquitecta,
de la Metropolititia. Passarem per n!cs. Mutures mares i una gran va
„ta d e ra„ de la v erg , a la ,t aen rUttat d'ares i pilastres, ht ha installa
a , l'Almoina. Hi ha les presons de el Museo Paleontelegic, considirs
Sant Vicenç Mirtir i Sant Valeni com un dele primer; del món. Pro
Entre aquesta placa i la del Cardenal d'aquest edifici lit ha , l'Església de
Benlloc el Palau Arquebisbal és unit Salvador, antiga mesquita firail. e:
a la Metropolltana: ion construit du- la cual hi ha adosada !a Unlversita
rant la recounnesta i anin:tat el se- Pontificia. Al hm; de la placa ven
gle dissete. Té una biblioteca de rem l'amiga casa s.:my-oriol dels cm
75.000 volums. Sense sortir del local tes de Carlea del segle XVIII. Sor
es pot reure el Misma Arqueològic tint per la faeana principal, q ue sen
Diocesä, alaundant en bons retaules i can al carrer del Pintor Lnpeft, en
[tintures. escultures en perlita i fusta trobarem amb el Pont de la Trinitat
dels segles tretze, catorze, quince i el qual consta de deu arc; apuntat
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- : •-=
- -: -: • : = :-: 7---=
~--- : • : = >: -== :t: = : • : -= : - : = : • : = : • - --- --.=
- :t :-.=- : -= : • : "=•------ : • : = :- : —
-----=.
- :.: — —
i
.
a
al
1111 '
i
id
5:
Ill
'
,

Cara

1111
;.:

ge . .' e V i cene V i la Pandereta.-,11:.
Co ixes de iloguer 1 taxis.

Telèfon 11418

VALENCIA

11il
.
1111

11
:.

.

1111
:.:

Avisos: PIZARRO,

ANEW/~11111~~~1

14

_

11
:.

Telöfon 10264 - VALENCIA

i ' bastant deteriorats. Més amunt hi l'Atta Lita trobarem el Palau es
ha. Poet ido Puma, davaat el qual
i uo gaire més liony el Mohi ha el carrer de Viatnc Dualde. on nument al Pineor Fungo.
és situat el Palau dels Marquesos du
Pel correr de Cavaliers, paca
BenicarI6, antic estatge deis ducs de la Constitució. cerner i ptaca del 1:1
Gandia. Treneant la plaae es trobo- guelet arribarem al carrer de Sara
l'església i errivent de San' Llorenç gossá nite desemboca a lt placa
ente originäriament bou mesaaita eri- la Reina. don, partes el carrer di
gida en parróquta el 1239, readifica- Sant Vizenc, en és digan d'ésser vts•
da l'any 1489 i restaurada el 1865. el Teatre Olympia i el Passatge
L'altar major. un bell estimular del Ripalda,-i la parr6quial caglisla de
xarriguerisme valencià. Per un car- Sant MartI, fundada Eany 1400 a l'urera entrarem a la paca de Nules i til gatte. revertida a les formes haveurem el Palau de la Mestranea roques Fans- 1540 i transformada e:
Torçant a la &eta dv Fedifici arri- 7740. .4 resquerra del carrer de Saitt
baren) a la placa de Cisneros, ncc tal Vicenç 1 pel carrer de la Peixaterta
ha un gran blassó de rellru del se- /aren) cap a la plaça del Cid, circugle XVIII, i pel carrer de Naquera lar i molt :ipica. Std cenen ocells.
arribarem a
Al final del carrer de Sant Vivene
TORRES DE SERRANOS. — i a la placa de la Reina, céntrica 1
Són de l'any 139c, i la direcció de itt egular. lliaglész de Santa Cate.
les obres anä a di-rae del mestre rina, reconstruida el i3on i transforPere Balaguer. Componen Vare de mada al barroc després de la go. Can.
Trtornf més monumental que hi ha rer de la Pan, modem i luxó:: a la
a la Península per /es seres propor- sera dreta carrer de Canale j as t
cions colossals i elegant arquitectura. en anuest
Aquestes torres tren l'entrada mes
EL PALAU DE DUES AIGÜES.
important de la ciutat i una imposant
iortalesa militar. L'obra está aval iso- estatze aristocràtic de gran magnifilada i conserva una fossa, defensíva. cència i estil barroc, conetruit sobre
També és notable el Pont de Ser- un ample pla irregular i de distints
ranos que consta de nou arcs. cons- cossos d'edificació. J:na llitera o un
truir Eany 1518. Entre aquest i les pala y ?, pregunta un cscriptor darant
torres hi ha unes laeites a:heredes la casa senyorial dels marquesos de
que formen el Passeig de Serranos, Dues Aigiies, que donaren grana
Per on ens poderes adretar a la Col- Maestres a l'Orde de Malta. I la seva
legiata de Sant Bartomeu, construida fisomta, deliciosament frívola, Que
Eany 1238 i reedificada ei 1666. Ani- causa la impressió que darrera /es
rast cap a/ Porta/ ele Valldigna i p arets no hi ha res , la deu, a desgrat
les reformes vuitcentistes, a .3
trobarem la casa an fou inetallada de
reedificació el e 1740. inspirada pe;
la primera im p remta que hi llagué a
Espanva. El Portal de Valldigna és pintor Hipòlit Rovira. ei qual pana
una ti- u:ralla àrab que voltava la boig, i ami) el qual coHaboraren Lluís
cinta:. Al carrer de Salines hi hz Domingo, autor dels balconatges rorestes de la porta ärali de Beb Alabe: cocó, i Ignasi Ves-gura, autor de les
escultores. .A l'interior de l'estatge
I cerquem el Ca — ur de Cava.lers.
Era taules, pintures al fresc, teles, p orEs el tipic carrer dc la Valencia me- cellanes saxones, tapisos
de qualitat.
dieval ole de cases de Eantiga noMesa, moltes de lee quals són dotades joiells histórrics. carrosses, etc.
Per la t'atarla lateral es fa cap al
de detalls arquitectónics i artistics de
dirers.es ipoques. Tumbé hi ha la carrer de Marta de Molina i a la
Parròquia
de Sant Andreu, temple
parròquia de Sant Nicolau. Sembla
cure la set-a obra primitiva P5 del st- d'una sola nau amb decoració bar.
roca, ja consagras en temas de la
ni, XIII I entrem
PALAU DE LA GENERALI- reconquesta i reedificat el sede XVII.
TAT. — Fou etlificat per la inst!- Pel carreró de Rubítals arribarem a
tucin foral de la seva época. fundada la placa del Patriazza i trobarem e!
l'any 1418, i en ella • es reunien les Collegi de Corpus Christi, comentar
Corts del Regne de Valencia. En la a construir l'any 1586 i acabas vuit
Seca construcció l'han agermanat els anys mes tard; el claustre es renateclls gótico-renaixement i greco-ro- xement italo-valenciä i l'església és
mi. Ele-semi finestrals del; entreaols, de forma corintia. Arxiu i biblioteca
l'escaIr.morrumental. portes historia. _importants. Al cama_ de la. Nao, :a
des i part deis buits del seu pis prin- Universaat Literiria, edifici de a.noo
ci p al pertanyen al g òtic, i al renal- Enceres quadrats amb 69 de facana
xement la !mire part de l'obra, i d'estil neoclassic. Conté important!
a la terrassa domina l'estructura gre- obres arqueológiques. Despees, seco-romana amb la sera senzillesa i guint pel can ex de la Nao. arribacern
severitat.
a la p laca del Príncep Alfonso, on
Sretint per la facana del carrer de! hi ha
^",944soeseeseee
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La Llotja. llene ad un vlu •xemple que perpetua la
Importincla que asolea enrera tenla PorganItiael6 Industrial 1 cornerolal de València. Aguad palau 'rendiste de
la demostrad& nede viva que un estat de flortement
1 de riquesa planava sobre Val.ncla, que ele g le del
quinzit ~le entre:dedo a portar a cap la oondruoold
d'un tan magnitio centre de contras:44mM comercial.
No 44 cap exagerad!) adoptar el megnifloont pala y de
la L/otja oom un "timbal vivent de la rIquesa d'armen'
temps 1 de La robustos& de lee corporacions gremial.
d'aquella *poc• , les quede no han d'enrejar absolutament
res a lea organItzaolons cooperativietes de l' è poca actual. I be que la Liotja s'ha d'admirar, tant per la eeva
utilltat gramil** °cm per la aova rIqueas artfetioa, don
un co. rupervIvent de l'estén de coses de l'bpooa gloriosa
de la soy a construeoló.
Per bd que la olutat de Valbncla no ha brillat sempre

nirla «Mol de la Lidia 00T al ~ora tuna arando«
pealada, amb reetimul de fer-la permanent 1 de seseoscitar l'esperlt d'aquell lampe en qué hom es permetia
construir palaue com la Lidia per a tractar-hl de

negoele.
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aub , mbbils, insta g acld de rege, electrIcItat,
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Telèfon 10137
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Embotits

T. 13667

Sabaters, 8

Carrer Embany, 25

VALENCIA

Embotits .

AVINGUDA 14 D'ABRIL, 10. — TELEF. 13560

Fàbrica de teixits de jute

Prime económica

CARNISSERS, 18 í al cos(at del Cinema Dora)
TELEFON 11879

VALENCIA
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CLIMENT CEBRIAN

Eapecialltat en permanente I tinta.

ANDREU PASTOR

VALENCIA

Pau, 24
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amb la mataba esplendor, un monument com la Lidia
ha estas per a ella un advertiment eenetant, un esUrnui,
tant en les Iteres de depreeeld oom d'aotivItat tebeos*.
SI una lentiletela, aun per exentas la sedera, ha deealgut,
pot llave, ~set anys en sella idèr,Ie, perb desurde
alta rete% aMe una aova onnwafizesa, I alai veien1
aquista InddelPla que Imm eeneentat oem a exemple, die.
pede de trote imane de ~te de depresel6 e'ha reviesolet
fine a recionatterie el lloe que «m'apoda ale aedo productos en ele eatabAntente de Nartmlena, Madrid I alees
Importante pebtaelena de la Península I de l'estrenua,.
Els vilenelepa peden guardar amb orgull emula rnef.
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Reoebrimente
pollment I nIquelat
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Telefon 10259

Sant Vkene, 8

5 - Telèfon 12605
i Avda. Blasco ,lbeifiet4
,

, Alhufera. t. Embarcador dEl Salar"

VALENCIA

EL MONUMENT AL REI JAUME del XVIII segle, Teatre Principal, etcétera. Es en aquesta barriada que
. EL CONQUERIDOR
es troben estableces • la tnajoria de
Valencia nó podzä oblidar mai la les cases de Banca de la ciutat, la
444444444.044.44444
gloriosa gesta del rei Jaume I el qual e, mostra en aquest indret ansConqueridor. No La podrá oblidat pla, neta i espaiosa, amb edificis moyergue és a en que den—es pot dir— derns.
tot el que és. Per ante. la Valencia
PLAÇA D'EMILI CASTELAR.
contemporänia no ha oblidat l'alta Es por afirmar que és el cor de la
figura del rei Jattme, i conseqüent ciutat de Valencia. Ha vist donar-li
a aquost record li tributa un home- la volta tota mena de tracció aninatge perpetu. El rei Jaume es vera mal i a motor. Avui és la plaça de
petuat a Valencia amb un soberbi la Constitució i cont durant una demonument eqüestre. Damunt d'unes terminada epoca ho bou la plaça de la
grades senzilles i d'un pedestal sale Regló Valenciana, i com estigué a
de sobrietat hi ha construida la fi- punt d'ésser-ho la que actualment és
gura del rei conqueridor, revestida plaça de Blasco -113ähez. d'una gran noblesa.
Al centre de la placa hi ha el
444444.44,644+644444.
L'escultura és deguda a Vallmit- mercat de flors inaugural recentrnent,
jana. Volten el monument diverses el qual crida poderosainent l'atenció
--dedicatòries i e-I decoren els escuts pel seu emplaçament semi-subterram
de la ciutat i de la Diputació.
i per la sea arquitectura barroca.
El monument data de l'any 1891 Tantes flors reunides produeixen una
la plaça on estä enclavat es una irnpressió inoblidable.
A la plaga dEmili Castelar es trode les Mi5• pintoresques de Valencia
•
.
i.
i paa obligat per a anar de l'interior ben els edificis de diversos Bancs, el
de la ciutat al port. A la mateixa Palau de Comunicacions, la Telefó7e(.40540
LLNCIA
24
—
Sorolla,
placa hi ha enclavat el Palau de'Jus- nica i la Casa de la Ciutat. Rars són filÍ Pinior
Torre del Miquelet
N
els forasters que visiten Valencia i
tícia.
El fet de tractar-se d'una de les no pugen a la Casa de la Ciutat Per
i vella alqueria'. També hi ha- l'edifici l'exportació, la qual es presta a una
places znes vives ele Valencia i _de a visitar -l'Arxiu Municipal que és
Casa independent de totes : 7: • Pressupostos gratis sense compromis
série-inarabable de consideracions eco.
de la Fea Mostrar'
les que tanguee mes l'essència de la al mateix temps biblioteca i museu.
Es digne desment el bell Palma nómiques. La barriada del port té
chitas denota que la tria del lloc per Con/ arxiu, té un remarcable valor "
totes les característiques d'aquesta
Repalda, amb fortnosos jardins.
_-:.:=:,:-Nr._–_--;.::;---m--m----_-_-:.:..--2---. deEl
a homenatjar perpetuament el re: pels documents Que guarda, entre els
-=--.:=:-::-:=-=-2:.::.:=--passeig més esplèndid de Va- mena de barriades. Establiments on es
--m------z—z------m-----m=z--Jaume no ha estat feta a caprici quals hi ha digne d'esment la col- :=el
de
Alameda".
Té
un
ven
material adequat a les necessilencia és
sitió que obeeix a un desig digne de - lecció darles capitulars. Cont a biquilómetre de Ilargäria entre els ponts
bei, que la glòria del Conqueridor blioteca té el seu nucli principal en
del Real i de la Mar. Té entre les se- molls; colmados 'plens de queviures
no s'extingeixi per ningú, ni pels va- la del ciutadä Serrano Morales. En
ves belleses principals les Fonts de destinats a la gent de mar, tavernes
lencians, ni pels forasters que visi- qualitat de museu, finalment, conser"Les quatre Estacions) i la de "La greixoses on es fregeixen grans nac.
ten Valencia, Abel, dones, en hono- va importants records dels segles pasPrimavera). Es enorrnement concor- lies de peix i es despatxen brevatges
rar el seu alliberador, Valencia siso- sats, entre ens la gloriosa i venerada
regut. Sin celebra la lira de juliol espiritosos que ostenten etiquetes eres
nora a si mateixa i es dignifica de senyera.
i
les batalles de flors. Per donar pas
•
la noble figura del que bou l'Alt Reí
Aquesta pina. d'Emili Castelar té
a la Glorieta i eixampla de Colom es tigEu xesiSteix també un poble nou de caJaume I el Conqueridor.
per als visitants un doble encis. Hora
construí la Passerella de l'Exposició. ses petites i netes, de carrers llares
A la mateixa plaea, el Palau de es troba a presencia , dels fets histó-.
Prop de lAlameda), el Palau Muni- i rectes; i vora del port hi ha la platja
Justicia, del segle XVIII, d'estil aca- rics renascuts a través de l'arxiu i
cipal
de l'Exposició i l'Asil de Lar- de la Malvarrosa, on Blasco Ibifier
dèmic amb detalls barrocs. I troba- del museu, i hm/1 experimenta al fuer- 'l
tancia,
Fabrica nacional de Tabacs, es construí una' casa en la qual escrirem La Glorieta, un -deis esplèndids cat de les flors aquell impressionant
Camp de afestalla. També es troba vi diverses de les seves noveles i on
jardins amb que cometa la ciutat de perfum que tot ho envaeix i ho
proper al Pont del Real el Govern el pintor Joaquim Sorolla pinta gran
inunda.
Valencia.
Civil i en la faeana posterior daquest nombre de teles. Acietest mateix pintor
PALAU CONSISTORIAL. — Es
Carrer de Colom, punt cèntric
palau la Diputació Provincial.
ilustre, presidirá perpetuament en
l'eixampla de la cintas. Si per la pla- un enonne edifici que ocupa una sola
Per la plaça del Temple, cap a la bust modelat per Mariano Benlliure,
ea del Pintor Pitazo antro al carrer illa de -4.300 Tuestes quadrats i sòde
Tetuan
trobarem
la
Caserna
i•I'Esdes d'un magnífic pedestal aquell tras
d'Isabel la Católica. trobarem la bries proporcions. Estil corinti i reglésia de Sant Dornenec, Capitanía de platja que tant va inspirar-lo.
Parròquia de Sant Joan i Sant Vi. rniniscencies de barroc italo-valenciä.
General, Parc d'Artilleria i al carrer
Als contorns del Port, l'avinguda
ceng, església moderna del gòtic mo- Els seus arxiu i biblioteca tenen una
de Mar la casa on nasque Sant ViColom,
del mateix nom, d'una Ilargäria de
dernista, i farem cap al Mercat de gran importància per les obres de vacene Ferrer
Colom, construís a la moderna i que lor que contener,
3.0oo
metres i d'Una amplária de ao
VALENCIA
:
EL PONT DE MAR, construit a
.
una magnifter ciutadana.
Com hem indicat, a la mateixa plaocupa 'teta una" in:14.
les acaballes del setze segle, consta esdevé
La
zona
destinada al tränsit abasta
La Gran Nia es Tartäria principal ea trbbarem el Palau de ComunicaEXPORTADOR DE
de deu ares. I ja sorr. al
mil metres quadrats. Es amdeu
uns
de l'Eixampla de la ciutat per la ban- cions, Palau del Telefon Automàtic,
PORT. — El port de Valencia no
da sud. Despees de vist . l'Eixampla, Ateneu Mercantil, els monuments al
Representant per a
és un port tacat de jumera, arnb val- pla i recta, amb dues andanes late5i hom s'interna a la plaea de Rnza- Marqués del Campo i al Pintor Rixells bruts i molls ennegrits. Es un ral, per a transeünts. Hi concurren
Va.
bera
i
el
Mercat
de
les
Flora.
Parròquia
de
Sant
fa, es troba la
port amb molls clars, amb vaixells 55 carrers i és d'edificació molt vaLINDSAY
&
SON,
L.
T.
D.
Glasgow
&
L' Avinguda d' Amalio Jimeno
len, erigida parròquia l'any 1239, desmés o menys flamants, amb ambient riada. Hi ha les Casernes d'Infantetruida per un incendi el 1415 i re- uneix l'esmentada plaça amb l'Esesparpillat entre el blau del cel i el ria i Cavalleria, YEstació del Central
sació
del
Nord.
Conté
el
Gran
Teaes d'Aragó, la Sub-Central del Teleion
construida el segle XVIII. En aquesblau de l'aigua. I, malgrat
ta barriada s'hi troben el Quarter de tro, Caixa de Previsió i Estalvi del
un port d'un tràfic enorme, particu- Automatic, el Saló Benlliure,
en
aló
que
fa
referencia
al
sia Parroquial de Santa Maria, e: Ino•
l'Almirall, el carrer de Pi 1 Margall. Regne de Valencia. No gzire lluny,
Carnissers,
l'Es:
versos.
Al
carrer
de
larment
als
pecialrnent cerämica. Disposa de di- guint el carrer de Q uarte, ea l)
el Teatre Ruzafa, Teatre Eslava. 'Tea- la Placa de Braus.
glésia de les Escoles Pies, d'estil greafores, trobarem el
DEL
NORD.
granL'ESTACIO
versos
patis,
ample
vestibul,
Colom.
Café
tre Líric i Bataclan, el
JARDI BOTANIC, csplendid. co-roma. Al carrer seguent, de Satis
Tumbé es troben el Collegi Nota- diosa i molt important. d'estil mo- dor, -cantina, sales d espera. La seva Conté més de 3.00 0 !nenes de plantes, Tontas, cases antigues, i pel carrer de
rial, Teatre ApoHn, Palau de Peñalva dern, amb profussió de decoració, es- enorme Marquesina interior cobreix algunes de molt rares. Davant Ves- Rateros es troba el Museu de Belles
quatre andanes arnb sis vies.
glésia parroquial de Sant Sebastià, Arts. Sortint del Museu, la parroquia
1444441441444444444/44444444.4444444444444444444444.4444 Al carrer de Xàtiva trobärent
amb vestigis corintis. Per aquests con- de laSanta Crin, i darrera l'Estudi
Nacional
de
Segona
Ensenyanthet
torns encara, la Gran Via de jeStis de Josep Benliure.
ç a i el Convent de Jerusalem, fundat i Maria, Estació d'Aragó, Presó MoMaJorlata de
El Pont de Sant Josep, tot de pede
faeana
-any 1496, únic exemplar
del, Creu Coberta de Mislata,
dra, data de l'any 1607. Mes milla, el 1111
1.t.,:icc-ren,-..iventíst que hi ba a Va- seig de la Petxina, Escorxador Prin- Convent de la Zaida, fundat C any
TURISME - V1ATGES
Cereals, Grans, Llegums, Llavors
lencia. Desp , és el earrer dí Smt
cipal, Associació de Caritat Asil Ro- 1265. A la matfixa carretera de Bararnb, el Santuari de Sant Vi- mero, Casa de Beneficencia, Asil del celona, el Convent de Sant .Miquel
Eitliets terrestres, nazionals 1 internacionals, maritims
cene de la Roqueta. D'aqui iins a Marques de Campo, Mercat de MosTeléf. 11682
segle XVII, i Inés enC. ALGIR08, núm. 6
I aeris. Viatges a tant alçat - Pelegrinacions - Creuers
artaí.,ar a la carretera de Madrid es sèn Sorell, l'Església de Sant Mi- deis Rein, del
traba la Crea Coberta, de gran valor guel, antiga mesquita i la seca actual llä encara la Creu Coberta, Santa Mó- 4
Excursions
VALENCIA
artística, i a l'entrada del carrer de església de finals del segle XVII, i nica, del 1662, Estació deis Ferrocar. ...
rils Electrics. Per aquells contorns 'mi
Guillem de Castro . la parròquia de Casa de Misericòrdia.
----:.:1
-::=:.:--7
-m----- -:.:---=-:-:-."-----:.:----7--VALENCIA
Ten.
11118
--:•:----:.:-18
.
-:•:-----Pintor
8orolla,
-Oficines:
-'----':•:==----:.:'..'.=
també el Velòdrom i Camp d'EsSant Agusti, de l'any 1307, gótica,
Tornant a la plaça de Castelar, i ports, l'Esglésta Trinitär;a,
amb afegidures modernes. Al barri de seguint per l'antiga baixada de Sant tal Militar i els
Patraix el Manicomi Provincial, an- Francesc, carrers de Sant Vicenç i
CHARTULA TIPO - LITOGRAFICA
el Ce- Sant Ferran, farem cap a la plaça del
JARDINS DEL REAL, formós
64,864444,444444•88644.~44444.4~04.4444444444444444 tiga església del 1428. Després
mentiri General. També en aquest ex- Guerriller Romeu, on hi ha el Mercat parc amb tres variadfs , Mis roserars,
trem de la ciutat, el Parc de Bom- Central, consideras com el millor plattes de diversos i proiusió
bers, l'Institut Provincial d'Higiene, d'Espanya i un dels més luxosos dEu. de palmeres, p i ns, plàtans, sälzers i
magni lies. En les se-re, vies, prof
l'Hospital General. Davant d'aquest ropa.
..ió ile bancs dt cerimiza valenciana.
la Caserna del Reiugi, i al mateix
310L1 ARROSSER DE LA TORRE
al
centre
del
casc
anEstà
enclavat
Impremta
Cartonatges Relleus Pay-pays
carrer el Collegi de l'Art Major de tic i ocupa una superficie de 8.000 El pont del Red és bel per la se-,
Teliton
12681
C. Madrid, 267
la Seda. I encara - l'església del Pilar metres quadrats. Davant del Mer- elegancia definitiva les seves links
conflterles
Articles per a
Capses de cartó
de Pany 1667, l'Institut de Sord- cat Central i a la mateixa placa.
ma -lt ingudes 'obre ;,rcs escarccrs i
Especialitat en arròs metía marca "Ruiz y Alamar"
Muts i el Convent de Santa I.:rsula,
LA LLOTJA, construida el segle amplificats pels tallamaxs. Data de
Telèfon 13933
fins arribar a les •
XII, en ple vigor mercantil de la ciu- iinals del segle XVI. Es tracta d'un
Guillem de Castro, 57
Arròs bomba classe garantida
TORRES DE QUARTE, dues tat valenciana. Cos d'edifici rectan- pont magnific. Entre les curiositats
VALENCIA
míe
ofereixen
els
Jardins
del
Real
torres
bessones
que
es
monumentals
gular, ample, ritinic, en el qual sen VALENCIA
comuniquen per un gran are, utilit- Ira per quatre portes simariques 1 In i ha les muntanyetes, la Collecció
--=zades per a presons militars. I se- té una volta sustinguda pez vuit co- Zoológica, les construccions de la
lumnes ellipsoidals que són vuit pal- 11448~6444444.04,.
•1114+9.114454444444444*. meres de pedra . S'hi reuneixen els
comerciants per reahtrar llurs tranTelegrames: Silvestre - Maquinäria
saccions. Junt a aplest saló .columTeläfon núm. la
nari s'aixeca una torre igualment- ogival, que en la seca planta banca —
amb volta que és un prodigi de técnica — servia per a capella i és
praaicable mitjançant -una escala de
caragol. A la primera meitat del segle XVI s'In aiegeix la construcció del cos d'edifici destinat a Consolat de Mar, Tribunal de Cornere
que constitueix una &tia de , Valéncia corp a ciutat civilitzada, acollidora i provocadora de lleis.
En aquest cos d'edifici es. barregen fraternalment l'estil ogival i el
renaixent que triomfa en les -altures,
Màquina partidora d'ametlles
principalment en una serie de medallons molt dins del .gust sumptuari
Tot a base de brodats artístics i a preus excepcionals k
local, així cont les nombroses gàrgoles. Miren pavelló que guarda delicadissims artesons de la desäpareguda Casa de la Ciutat, serveix de
Oficines, Tallers i Exposició:
llar al Centre de Cultura Valenciana.
Apartat
Teleten
Hi ha un jardinet. Davant la- fagana
principal de la Llotja hi ha ,l'Església dels Sants Joans de l'any 1240,
destruida per un incendi i reconstruida l'any 13 11. Es torna a incens 081
diar pareitilment Pany 1592. Critrint
DIreeel6 telegratleat
per la plaga del Guerriller Rorneu i
seguint el carrer de Cordellats s'arriba a la plaga de la Companyia,
es troba l'Esgiésia de la Companyia
numen% irle treball realtt.
vista pardal d'unes depeniencies de la fabrica
de Jesús, 'd'esta greco-roMä, i no
ni per la Casa ?dentellad
gaire Ilunyir hi ha l'Arxiu del Regne
Model B Universal
de Valencia, fundat l'any 1 419, que
conté • sopee plecs de documents di- •444444446444444444

Balneari Les Arenes
Centre de reunió de la gent ~Ungida
Temporada de 161 de juny al 30 de setembre

VALENCIA

Funeräria Borrás
VA

Fábrica de Ventalls Artísties

i

S.BonelliCompanyia
(Nom regiatrati

i

Josep Estellés-Ciril Amorós, 29 -

Tel. 11539 - VALENCIA

[1.

I.ji

Josep Muedra Novella
54 - Telifon 10906
TELEGRAMES "FALCON"
FRUITES

J.

Echmburg

JosepCubellsRidaura

VALENCIA EXPRES

M.

J. García

Alamar Mocho!!

Maquines de partir

INDUSTRIES BRODATS

ametlles

Patents d'invenció a Espanya, Portugal, França i Itätía

Maquinària en general

Silvestre

•••••

Avinguda de Canalejas, 6

BENISA
*LAc-ANT-EsibAriyA)
.«44444~4+C4444+

Carceller

Ivars

MONTAIEUD

Exportació de Jocs de Llit.
Jocs de Taula i Tovalloles
Navas, 58 i 60

*;TEJIMAUD"
ALACANT

. tA POKIOITAT

Dititetts, 15

Fan t eompanyla ale 'Miele del •unicipi I de la Tele.
fönloa a la Plaga d'imIll Castelar, set& situat el slatós
edIfIci destil ellsslo modern destinat al
1 de Corma
Telégrafo I ()enagua amb el nom de Palta de Oernwe
nicacions. Aquest sumptuis ediflei de degut a Parquiteeto
aragonès Ilitqual Angel Navarro, I esquela la pauta
tres edificio sontemporanis destinen. a la modelos fina.

en as Inatalladahl
ualmeM le dependenela ~Amada ale
eerUfteate I a la (randa do timar" Mil eme l'entrada
de «m'ene del mievel de ° • rraigo.
Al ple prineipal del Pala y de Comumleaelene hl ha el
MI& d'estos I Latead h( oda dietrlbsadeo al.ies dapen»malee deoLinades a ataree liarse,* &pealaste. Al seterrael
hl ha inetablete efe ~veis de dIstrIbuil4 de Is oserospendenefiL
E) pie 41441•14•P do l'ed)flei Se Matinal a hebitedesse
Particular., Oorrespormints als cape del
1.
Oontribuoix • aecomtuar la biliosa exterior dol Palay
da Oernanlelelenli una gran torro motillica, la qual
abada una aloarld de olnquanta metros.
En suma, el Palau de Cornunicaolone ir un nou
edIfiel 'motu.. que eontribuelx • l'embellimont de la
Plaga d'EmIll Castelar I al preetigi de la eletat de
Vatenela.

ittat.

Justament aquest mes es compislx l'onz è &miserear(
de la SeVl 'm'atirantó, efectuada arnb teta solemne'
el mes de maig de l'any 1M.
Les de pendénehis del Palau de Comunleaelons oda
espaloses I •onforiables. Entre elles sei r•Plareltr tuna
manera especial el aran hall destinat al servil del pile,
voltat de grane columnas de marbre I amb una gran
cúpula artística que produelx un afecte exeellent.
Aquest gran hall de Installat ale baixes de l'edifiel.
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VALENCIA. — %tau de Chemunloasiens
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ANDREU VILAMAYOR
FERRITERIA

Telife 15173

Joan Bort, 10

-1-44--113ez)

VICENÇ CORTELL PUIG

SUCCESSOR DE P. ROBES

JOSEP SANCHIS

"RENOVACION TIPOGRAFICAn

MAGATZEM DE TEIXITS

111A011TEE D'UPARDENYES
DROGUERIA 1 PERFUNIERIA

Angel Guimeri, 5

Teléf. 10843

Ramellets, núm. 6

3 ALENCIA

VALENCIA

-t.i.taitanta
'Tel. 12227

Plaça Almoina, 3

•

Telefon 10944

VALENCIA

n

e

J. SALA MARQUES

AGUST1 SANCHEZ YUSTE

RAFEL LLORCA

AGENCIA DE DUANES

RETORTA DE SEDA

PNEUMATIO8

Castelló, núm. 12

Telif. 12530

Jesús, núm. 72

3 ALENCIA

VALENCIA

c==
= te :=17
F. VILA ALMENAR
LLEOLIINI I LLAVORS

Telèfon 10005

I ARTICLES PER A RECLAM

Balmes, núm. 5

Telèfon 16404

VALENCIA

FILL DE F. VIVES MORA

TALLAR MECANIC DE FUSTERIA

Telef. 17409

Cádiz, núm. 80

Hernan Cortes, 8

Telif.,16292

VALENCIA

=h
-

VIDUA I FILLS DE
JOAN BAUTISTA SOLAZ

Hernán Cortés, 6

ataz r3=1
` = Elb g =3
"1— F. RODRIGO ALONSO
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P. CATALA
IMPRENTA

Telif. 11708

VALENCIA

3 ALENCIA

VALENCIA

t

Avinguda Port, 86

USD=W42%=AE2=3

V. LLORENÇ PELUCER

C. de Burjasot, 85

Telefon 14152

VALENCIA

9e3==,
clia58(1.

CEREALS, ORAN.,

1e 1 •88

de me

VALENCIA

`-,L-f[1—
czel-1-H=j43
=1)22=
M. MORET MUSTIELES

D. F. SAIZ SAEZ
AlFrIOLAII DE METAL". I VIDRE

Teléf. 14055

J. BAS CORBIN

FERRETERIA

FABRICA DE CALÇATS

SERRADORA NIECANICA

('ami Ve/1 del Grau, 110 - Tel. 30408

j
442 = ce 3 - ==

Alberle,nlun. 15

Telèfon 11585

yt .~tmue

3 ALENCIA

VALENCIA

LLIBRERIA UNIVERSAL
PAPERERIA

VIDUA DE I. SOLER GARCIA.
PARCA DE

Burjasot, 11

PI. Comunió Sant Joan, 1 - Tel. 15567
VALENCIA

L;j

413 =c C e
JOAN BTA. PUIG

LORES

VALENCIA
C

1 %=C2W t z Ce2==
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t3ilfr 43 e
J. BAPTISTA
BA
DELAS

IMPRENTA

Carretera Ventura, 26

Tel. 31142

Burriana, núm. 12

EL GRAU - VALENCIA

i

CALDERERIA

IMPRESOS I INQUADERNACIONII

Telèfon 15764
Comèdies, núm. 23
VALENCIA

Teléf. 13695

Teléf. 12070

Xàtiva, núm. 12

VALENCIA

Telif. 15917

VALENCIA

tzni.

C
FRANCESC BADIA MUÑOZ

rJ 1-

TINTORERIA

TINT DE PELLA

Cuenca, núm. 64

Telèfon 14636

VALENCIA

e- 1 ---- , i''.,

e - L., ! a . . - - .

‘i
HOTEL LA FRANCESA

PENSIO COMPLETA DE 10 A 12 PESSETES

Tel. 13335

P. i Genís, núm. 1
VALENCIA

J. REQUENA LOPEZ

Antlga I única rasa

CAIXES DE CANTO

Xätiva, núm. 26

Telif. 13679

EDUARD PRATS
Maldonado, 44

3 ALENCIA

lia-.
---".:ri • eiß--

SASTRERIA ECLESIASTICA

ISABEL TONDA ROMAN

$ AST RE

Teléf. 12478

Telefon 16557

VALENCIA

VALENCIA

J

7412=
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AMADEU RODA MARTINEZ

fundadora, S, pral. (Davant el litlquehet)

111111L-

VDA. FRANCESC CASTELLO

SASTRE

JOSEP ESTEVE HAEDO
EXPORTACIO DE FRUITES DEL PM
EIPECIALITAT EN TARON01111
2111110010.— Telegreflea: NAEDO - Valencia.

SASTRERIA MILITAR

En Llop, 3, ent.

Teléf. 17904

Sorni, núm. 2

VALENCIA

Telèfon 12135

Teleferdca: 126011 - Portal
ni, núm. 'U.

VALENCIA

84/11N•

VALENCIA

,

`a1--dtMM8-3=,

BERNARDO PRIETO

JESUS BERNES MARTINEZ

MAGATZEM DE FERROS

IMPAIINITA TIPOGRAFIA "EL TURIA"

J.

JOSEP TORREeS BELENGUER

LOPEZSPAS
c:7423.--I
BASCULES I BALANCES

IMPREMTA - PAMEMA - ENQUADERMACI•
RELLEUS
Eepeelalitat en plomes •atilogrkflques
d'alta qualitat 1 reparte. do tetas elles

Treballa aourats

Carda, núm. 14

Telefon 11427

VALENCIA

Salvador, núm. 29

Telèfon 16507

Avinguda Port, 308

3 ALENCIA

Telef. 30653

Sang, núm. 9

VALENCIA

Telif. 11520
VALENCIA

= 1 -9

47_

az:-1

A. REDONDO HERRERO

E. SEBASTIA ARNAU

FRANCESC LLEDO

PENSIO

REPARACIO D'AUTOMOBILA

FABRICA DE 111011A108

Bailén, núm. 6

Telèfon 14155

VALENCIA

Celia, núm. 56

Telefon 15703

3 ALENCIA

_ Hospital, núm. 8

DEDIA1.1.18 DE PAPEN
Ampolles buldea, cidro troncal, metano selle
1 del:talles en general. - Pago a ben

MIQUEL MARTINEZ

Magatzem I delimita: antont %arel, 1
Toldan 14333
Compra al detall: /tau, Si
Tel. 111170
VALENCIA

Tela'. 14113

VALENCIA

.1
J.

RUIZ LLORENS

TREBALLA D'IMPRE M TA DE TOTES IRANIO

Palomar, núm. 4

Telef. 15827

VALENCIA

F. LOPEZ MAS
TINTORERIA

Telef. 12878
Borren, núm. 24
Sucursal: Pl, Sta. Caterina, 3
3 ALENCIA

ALBARRACIN MERINO
IMPRENTA

Flor de Maig, 8

Telef. 14083

VALENCIA

'11=7
AGUSTI ARNAL

TALLER. VULCAN
i topeolalltat en le fabriol•
ca
d'aperes per a
olla peseta per • forme de pa I de toa. mena

Travessia Montcada, 6

Telef. 14016

VALENCIA

e

LA PUBLJ0ITMT7

Dimarts, 15 de maig de 1034.

Toros
tn

Josep

IMPREMTA I PAPERERIA ALEMANYA
Milers d'obJeotes d'escriptori
LlIbres ratllats
Anides de pell i pegamold
LITOGRAFIA
RELLEUS
SEGELLS DE OAUTXU
I METALL ARTICLES PER A PROPAGANDA
Sempre oportunitats per a estalviar molts dinero
Examineu detingudament ele nostres preus
car us Interessen
P. Miquelet, 4 - VALENCIA - Teléfon 14710

Exportador de tarongee

•

ORAN VIA MARQUES DE TURIA, 8

Teléf. 10713

Direcció telegráfica: JOFITA

o

VALENCIA
-

Francese Soler

Reparaoló de tota classe d'automòbils I construcció
de tota mena de peces de recanvi - RectificacI6

Fabricad() d'articles encunyats
Greques adornaments per a funerarios
1

de cilindres

APLICA'0:

Guimerä, 85 - VALENCIA - Telèfon 10857

Angel

E. Saborit Belenguer
TINTORERIA
SERVEI A DOMICILI
Isabel la Catòlica, 3 - Telefon 15812
Joan Bort, 2 - Telefon 15804
VALENCIA

fv...+.114444+.4444444/4+.+444.44+.+4i++4/4/4444444

TALLER DE CONSTRUCCIO I REPARACtO
DE MAQUINARIA

Vicenç Valls Ballester
Ex-cap mecànic de "Conservas Trigo"

dem n Mercar del Grao. Davant de
l'Avinguda del Port In ha l'Escala
del Real per a l'embarcament de canoes i l'Estació Marítima, artistic edifiel d'estil francès, de dos pisos i
quatre façanes, original per la sera
torre. amb un rellotge de quatre esteres. Mes enlli, cap al mol'
de Ponent, l'Eatació del Nord, i seguita els molls de Ponent. les Drassanes de la Unió Naval de Llevant,
amb el seu fainCs Dic flotant. 1 encara es troha l'Estació dels Elèctrics.
i el gran nombre d'avaradors per a
vaixells petits i el mol! del Cahanyal,
davant del qual hi ha el tir del Colom. També es troben per aquests
contorns l'Estació Sanitaria, eis graos
dics exteriors, més enllà la Platja de
les Arenes i davant el Teatre Serrano: la Platja de la Idalvarrosa,
sil de Sant _loan de Deu.
La barriada del Cabanyal es el més
hell suburbi de Valencia. Disposa
d'amples carrers i espaiosos i amb inimbbles d'arquitectura moderna
Ja hem vist gairehe tota la ciutat
de Valencia. Marrca en quantitat po-

a

ca cosa; en qualitat, no res menys
que
LA DEVESA 1 L'ALBUFERA.—
Les ciutats necessiten disposar, en
indrets no massa allunyats, de llocs
Oil els ciutadan puguin expansionarse. Valencia té la Devesa i l'Albufera a pocs quilòmetres del case urbä,
als quals es va per un cami vorejat
de geranis i de II iris. S'arriba a uns
pinars que s'aixamplen en força quilometres a la vora de la mar, amb
una platja stiau i daurada. Abans hi
pasturaven bous ferestec3.
Aquests 15 1 larS tenen a tul costat la mar i a l'altre l'Albufera, un
llac molt antic. La seca permanencia
recorda temps antics en qué l'horta
valenciana no era sind un espai pantanós, del qual. poc a poc, allá etnergint la gleva fecunda, ja per emitid'', natural, ja per l'esiore de l'home.
L'Albufera té tambe una valor cienultra, a causa de la seva flora i la
seca fauna, tant l'aquàtica com de volätils que es congreguen al seu entorn. donant lloc a tradicionals caceres. I te, finalment, l'Albufera una

gran valor pintoresca, car sha de
veure rodejada de campa d'arrós quan
te les aigües inunäbili i llisquen damunt d'elles les barquetes silencioses
sota el cel de porpra, a la posta de
sol.
Les caceres del Ilac de l'Albufera
5611 famoses. En aquest llac es crien
més de seixanta menes diners chicrento.
Ja hem j et un brea recorregut
per la ciutat de Valencia. Abs llocs
de Inés fama cus ii bicos entretingut
d'una manera preierent. Potser hem
soiert algun descuit en la nostra ràpida excursió. El visitant és segur que
sabrá subsanar-lo. El que hieres fet
es defugir una serie de detalls no
pas per mancats d'interes, sine, perqué haurien jet- aquest intent de gula
d'una Ilargária incomensurable. De
totes maneres, la persona que vide&
visitar Valencia es evident que podrà
descobrir tot allò que la brevetat del
ternps i de 'espai ens ha idt amagar. I experimentará la sensacii,
la sorpresa, en aquest cas evidentment agradable.

ALERTA, COMPRADORS!
Per a vendre barat a

Telefon 31517

14 . 118R11 IIRENPuliNA

FORN I PASTISSERIA

"EL DORADO"
Especialitat en pa de París de Ilet Elaboració diària
Valencianes, Magdalenes I Coques
en pa cremat
"amb panses"
SERVEI A DOMICILI
^-+4444444-14.44

BONET I NAVARRO
FABRICA DE PINTES
1900
Especialitat en classes fines :: Fabricació especial de
serradures de banya ungles per a adoba
Carretera Reial de Madrid, Traste, 4.t núm. 131 (Innt a
la Crea Coberta.. Telèfon 14842 - VALENCIA

b.

1

GRANS TALLERS DE FUMISTERIA
I CALEFACCIO "IDEAL CLASSIC"

A. BURAGLIA
Especialitat en Cuines
Installacions
Termosifons
de gas

de Jesús, 122 -- Telefon 14797 •i'j
VALENCIA
.!

billa de

finilii

GilliN0 ANTON

Calçats económica

eftlIGA

Telefon 11452

•,

La sudació srcientifica

3 quilos) i ser prendre hanys de vapor sobreI la 1 go
vaparitzat o C:t
Dóna salut, force, joventut, gallardia, bellesa, finor de la pell, etc.
ConNe,. ale intants. als adulto, als aurians
Agent exelusin per a Espanya i les tn eVül.: possessions:
(pes

4/

4674

Telefon

¡Amelo.

11554. -- VALENCIA

Agent 1.r a 711.oli

Sabatilles de totes c:asse -Botes de caca -Fils-Cordes
Avingnda PattIglesias, 11 - Telefoa 17122

JOSEP LACOSTE, C. San Agustín, 9, baixos, dreta. T. 57047. - MADRID

.roo S) A. EZ, I

FabrIcaclá de pa de tota mena. - Especlailtat en el PA de PARIS I de VIENA, legítim de hiel.
obra(1 .-,r mutila l aria) els learells rnes iin . derns que ga ratileixon la inAs pulera hig i ene en ti,
els arlieles. - Extens i variat assortimeni en la fahri. • ació de PASTISSERIA i CONFITERIA
SERVEI A DOMICILI

JAUME TUSET

Aigua i sanejament
Caletaeció
•44444444+444.44+4+4.
Taller i despatx:
Avinguda Pérez Galdós, 8 - Tel. 13469. -- VALENCIA

ELS DOLORS VENÇUTS
PER L'ELECTRICITAT
Els nenis %TOLETE' . fan avsaparreeer rdpfrieni.ma los
dolor I exilien les (Prenses de l'urganIsine auno a :a sera
ornnitrarló.
lerrnopeneirarld (ale, treglIenrle)
HO
IMPOUnir temer rotu ra el REUMA, EMRROIDES.
NEURtisTE.
TENCIA. ifillEGUI.111ITATS DEI,
cts.
Nis secceiON, I.E I.1
Le desfija comedir exclusivos de venda per simple pro n.

,

Representan( per a

FABRICA DE VELLUTS LLAVORATS

111111~Z~InriffflVALENC 1 A

J.

Vila Llansol
FABRICA DE PINTES

COMTE DE SALVATIEPRA DE ALAVA, n." 29. -- Telefon 14936. — VALENCIA

1~4444444+644444444444~444~4444444444444444444

ESPANYA ¡ PORTUGAL

VICENÇ GIL BERENGUER
Virués, 4 -- Telèfon 14605. -- VALENCIA
4444444444.4444.4444444444.444+444444444444444+444444

RADIO - A. G.
Representan! oficial dele receptora electrice PHILIPS
I de tota mena de marques
Oramoles ortofbnIques I eléctriquss
Discos I material per a radlotelefonla
TELEFON 126SMI
MIMOS DEGRAIN, 4
VALENCIA

04444+94444+044,4444 Túria, 128 -

LES BARRAQUES

Patraix: 12142
10715
Interurbà, 10715

DE COTO

Villena 1 Fills
Llop. 4

at en SEDALINES per a cosir, brodar,
surgir. etretera. - Tint - Blanqueig - Mereerilzat.

En

Brodats - Gheres de punt
PERFUMERIA - Atildes per a funeraria 1 ronfeeriä

VALENCIA

Especia lit

Encerats - l'untes -

i Companyia, li. en C.

Direcció tdegrätica: RIOSOLMOS -

Ríos

Apartat de Correus, núm. 27

fábrica de Fdaisr Sacs i trews de lu e
Oticines: Hernan Cortes, 4
VALENCIA

VALENCIA - Tel. 17526

TELEFONS:

FABRICA DE RETORTS

Vda.

k

Ricard Sada Moneo

VALENCIA

Aparell porlalit

,1I

BARCELONINA, 15 . Teléf. 14005 - V A L E N C I A id11,

C arrer de la L'antena, 21, entl.
,rlattilt ch . 1I

PLACA CANOVAS DEL CASTILLO, 1 --

»6444+~••••••••+•+~..~+•••44.•+••••••+.~.•

(msae in Germany)

Anides de fotografia, treballa de laboratorl,
agramtifons, discos i rädlo

Pere G. Lamarsaude

CASA FUNDADA EN

PUONT—SIEGER

'..

:I)

le

Casa
• Marín.
-

HUERTA. VALEN

!DUERNA, 21, ElITHESOL
Comparen els nostres preus amb
les denles cases
Present a tots els compradors d'una
peca de cinta de fil

RICARD RUBIO
GRAU (Valencia) -

ANTIGA FABRICA DE GUITARRES, CORDES I BORDONS ri

1!!!

Avinguda dels l'Aleta, 217
VALENCIA

Chapa, 45 -

!ilj

Carrer

Especialitat en aparells per a la fabricació de conserves

Telófon 31813

INTERIOR GARATGE VICTORIA
Davant Pont Mar - Telbf. 14781
VALENCIA

iil
x.--_-_---:-:-------:.:>:=-----_-m-- --_--:.:-7--:.:,-=T-Nr-_
—_-:.:-------_:.:::=----:.:=-----:.:------=--

Tribunal d'Aigües

1.4414444+0+44444+444444444444444+444444+4444444444+444

1

•

Gaspar Mareo

INDUSTRIA METALLURGICA

Especlalltata: MOTLLURES, VAQUETILLES
CIONS PER A MOBLES

!1!

Teleton

PERFUMERIA I FARMACIA

LORAS
BARQUES, 13 (davant del Banc d'Espanya)
Telefon núm. 10247

VALENCIA
AMMEMI5iiiiniMEMBINERIMIMML
ala Fabrica de Generes de Punt

Monuel Vallhonrat
Garela Huniet, 40—

13030

Tel. 1832

TERRASSA
wzrefflmenenematamenn

timarte, 15 de mea de

beverontit.

1932

crel,90emtementrgot.
7
r

Valenole ea poi dir que galrebd . no tenla port. 2-44
obres oomongeron d'una manera rudimentaria el siglo
*e ArA gremios a un prIvIlegi retal, II fou con0014e la Mitelreeold d'un mol' o pont do fusta que servia
eimbarsedor, el quid no , ftli ancers.mabat L'obra pinoles', oonslotant en la oonstrueohl dolo dios d'abre, fou
inmutada solee ola *ny* 1 385 1:11182.
Els enfila tallero do Vestirla que ooestrulen embareaclon. han suoumblt • l'imponte de Me moderno@ drassanes, ja quo fa cosa do mig soplo Me Valencia sap
eseeltar la,invItaoló de la mar l no la desaprofita. I
que a l a n132 hi ba Foodsvenidor. Orelent-ho alai, Valencia
ha volgut que presidio el seu port l'Estiol6 Maritima,
edifiol d'estil francés, de dos pisos quitra façanes, I provea d'una original torre per a un rellotga de guatee
ubres, que sembla retro a la mar el trIbut que mereix.

Valencia ha ron*, molt. inca "trote AA PON de le
mor. Pa Permite III" setlefste da Poopleeder 10 rillaaaa
de la »va hor4a, no volgués mellar 11112A /Ill eue el
mal deis riereis fooundants. Betamia pire, omIllids
que la veu de la mar no era una veu la« ele alesna
eneanyadora. A la mar hl huila PeaSevelM
no aleta"
a l'exorado!
ment per al tritt «una% de l'huta, bina

p114

d'indestrles I setIvItits nos» a la siebt I latina.
Es que el camp lo elutat estan sa NIDOS*. El camp
sent °regid» lee oantürles deis riereis I loo 01144 reatara
dele branoatges uberrlrns pel brogit 01111orelalm del faan
sobre i'enciusa psi M'aulla r MI lea Ella% Be nVirtell " lpldor I per la sorra brurmidora. Pera si Me, compren
GU A després d'haver experlmentat l'encía eh les :aromases
de la mar, el fet trempresonar-la no potaignifloar cap
desmereixament per a ell. I es complau d'Aluest Prollraa•

eI

=

===
"EL SOL", "LA VELOZ"

J. CARRASCO

Ordinaris diaris cap a Madrid: Lope da
núm. 4. — Tel. 1151?. Alarant: Sagasa, 34,
Telefon 1940. — VALENCIA: !liben, 13.
Telefon 16541. — Cartagena: Ori, 33.
MURCIA: Pascual, 11. Albacete
itera& a

VALENCIA. — Estafe Marlthea

2
Fábrica de Passamaneria, Teixits de
Seda i Articles per a Funerària
M. PARDO BELTRAN
Gran Via en Piojecte (tocant a Angel
Guimed) - Telefon 1 0230
Valencia

Roba blanca
Generes de punt
EL TURIA
Telefon 1 7783
Moratín, 25
Valencia

OREATERIA
Especialitat en Gehits i Orxata liquida

JAUME PLA
Se serveixen nores i baleigs
Magatzem de xutles
Telefon 16558
PI i Margen, MI.

domicIII. — VALENCII

C._
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VALENCIA

e
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(Hm neressileti
Taxis
un COIXA, de qualsevot classe que sigui . pc,spu

d'automòbils

G. de Castro, 77

ir

EL CON TO
i carruatges de luxe.

Recanvis per a tole, claasa

Anides de pell

comunicació amb el

Les millors qualitats als preus mes baixos
COLOM, 1 $TELEFON 12307

T. 14013

Valencia

VALENCIA

Mestre Ohapi, 5

RAFEL SANfOS

1221I9

CARDA,

Valencia

EL PAVO REAL

viatjants

als

Telefon 15703

TELEFON 12853
VALENCIA

8

Fábrica de sedes, vele, mantellines I tuls
tiran assnrfirnent el vanoves de seda lina. seda
i &dilas de fabricació estil valencia

De moderna emastrucei6, amb espaioses
Preus especials d'estada
cabines

Reparació i taller d'Automòbils
Cadir, 56

Telèfon
VALENCIA

GARATGE RUZAFA

C. SEBASTIA ARNAU

Sant Vicenç, 10. -- Telefon 1300 -- Valencia
Equips complets. Unica casa que te per a
nens i nenes tot el que cal per a aquest arte.
COMPTE: No y a equivnqueu. Aquesta casa
és la mateixa que hi havia estiblerta al carrer
de Sant Ferran

quedaren

raen telefon
mell ben servits

uJ

-42==ttn-ir
COMUNIONS BOTIGA DE &AFTA TERESA

JOSEP CASASUS
Cansaladeria
Especialitat en embotits del país,
entreverats i llards

SALVADOR RICARD

Auto-Accessoris E. GUERRERO

J. MURGADAS ESTELIZS

Aecesseris

OBERT TOTA LA NIT
Carrer de Francesc Sempere, 18 (tocant al
mercal Ruzafa - Trainvies 6 i 7.) Tel. 12892

Plaga de la Moret, 86

VALENCIA

Casa reromanada pc1

Telèfon

10411

Valencia
ass,rtiment i prens

f
SALVADOR ALCODON
M'a, 43

Telefon 11463

Valencia

415

MOBLES BARGUES
Valencia

GONÇAL FELIPE

ALEXANDRE TECLES

Successor de Moisés grua
Telefon 1'$4154
lmeria, 11
Angel Ou

TELEFON 70

CAPITA OALAN, 60

I

Benetuser (Valencia)

VALENCIA

tJ,

COMPREU

Fábrica de taulers contraxapats (gran
Especialitat en xapes
qualitat
de noguera fantasia

Marqueteria. Greques. Filets. Taulers contraxapats a mida. Mosaics per a pisos. Aparadors de luxe. Decoracions de vagons de
ferrocarril. Especialitat en traballs fantasia,

Fábrica de Persianes Estoreria de

Ui

Exposició 1 venda: DON JOAN D'AUSTRIA
Telefon 13812
Fàbrica: Acärraga, 37
Telefon 14602
= Ce= 31

LA VIENESA /

ALFRED GARCIA
Teixits, Sastrerla 1 CarnIserla. Aquesta casa
es dlatingeix sempre per les atoes novetats
en tobas les temporades. Ets gavanys "Ihleus"
especials de la casa Alfred
PROWSIONS PER A VAIXELLS

Tetaron 31823

Passelg de Colom, 4

GRAU (Valencia)

Motors elèctrics

ANTONI LLORENS

11

Tel è f on

VALENCIA

"LA

IBERICA"

Telefon X-11
Carretera de Valencia
Despatx 1 particular: Teléfon R-28

l

Telefon

I

Fàbrica de deriva»

de la mel. Unica a Europa

lieldtInes - Torrons I fruncthar0 - mein
en almnar 1 al naiural. sena,. urre . Toles les Cine,
a base de mel

MaquInäria 1 els seus aocessoris

Perruquerla per a Senyores

ispeelablet CO tinture ', ti bdse de flennt 1 Itquld - Onda hi t)

permanent I Marcel - Po g 11350N d'art I 1/11131b1f,
Perfumeria estrangera I del país . Espeetalitat en unirles

JOSEP PENADES

de bel/esa

UtplOmat a Parla
On parle françals
Sant Illartf, 1 (Junt • le plepa de la Comuna& d• Sent
Martí) - Tebbfon 15139 - VALENCIA

Especialltat en reparsolons
Telefon 12153
VALENCIA
Falcons, 19

Ta.efonemee i telegramas: FERRAD, Almolna, 4
Destine: P. Almolna, 4 - Telefon 12454 . VALENCIA

10. Telèfon 13900.-VALENCIA

n Ir

ocie
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r. renetrutti

set

ir!

"La Funeraria"

Espetualtlat Pit

d'automnbIla i Industrial
magnelos,

transeormadors,

etc.

ol

JOSEP CANO

ma le erirl de la balerla U. S. I.. - InstallnuonConservarld 1 càrrega de Dolerles
er a autOmetills
derumuladms
Grle Vis M. Una, 89 - VALENCIA - Telèfon 10904

Serle) permanent I a dom/r1/1 en rotar automnInl . lt
Ilota 1 ente/sana:menta
Preua. OCCISO competencia
Teläfon 13440
PI I Narval, SE

Fiarla& de

Espeelfle dele 'ormino I bufete
Constnuez n in podare* diuret{e - nesulteria I exelta
racti yam secret o r a dela fregona - Purifica la sine
1 10711(1 , 4 el cor
Indispensable contra ralbfernlna
PfrPa r e t en el

Erentetits

,
t=2e2"911

-

eetum de preetiatas del pero

Fofo-aras CUADRIGA

VALENCIA

PAPERA DE FUMAN

S. ZARAGOZA MELIANA

RAFEL TORRES

Buen...sor de

•rinenda del Part. 144 - VALENCIA - 7elefen 301146

u.

Vitamina d'atiordeons - 'Canal, reparations I Merma

11115114111"

• FRANCESC TABERNER ANDRES

LABORATORI BELLVER
Taläfn, 153r1

eiNsurvo. alimentarle. ' I LA
Esnoraador Industrial

de tosa. menea

RIpollas - Fundada en 1790

Fapererla I ordeCtea (Le5erwiorl - Esnecialuat en papers
vi. a tigarretes • Marea en proplelat "La Valenrianc'
en /Arel I eStulg
-

Fleeeedert, e

-

VALENCIA

Telefen 143336

ENIPTIS 1 varan ama-ame:u 0,1 acordeona "atunes
enmanto - E:red:dita f on els de reunen - Venda etelusha
deis arCualeons natillas "retndalli -

Nerd, 7 - Tolden 12470
()m'ex: Santa Ealk118, 1 - VALENCIA - nailon 10753
(Junt a la plana de Monate)

L

=
=

'u
e0)3=1

:

RAMON BURDEOS
ea Colom, 24 -

Telefte
VALENCIA
1., n 51r,b , it dor exeluslu dels autnmOD116

Ja

VALENCIA

I L-14.2=z
BEFER

Oren empresa de Pomp.. fúnebres

GONÇAL ESTELLES

Colliter I exportador de niel I cera pura

d'abella
FERRAR GARCIA SASTRE

e 21A =2(j: ej =

TALLERS ELECTRO-MECANICS

2t;-

lituas

"Peugeot"
Vaign.la Alneant. Casiel/M1. Mfirel qI Albaefterepararions • Cmarn GarAfig
tslacte, An eu , it 1 taller de
rapac per a cent i ilornúblln - Peen, le reranyi
de, Una. 23 - Téliffin 10444
eran VII

pr

PENSIO PARß
serveixen menjars des de i tree pesseleg

endavant - Hl ha ascensor - fishitecions amb
salce - Preus especials Per a senyors estable

eau, 30

SALO SANT MART!

Instrumenta per a Banda, Orquestra,
Rondalla 1-; Gran assortIment de
tata mena d'accessoris

Ji'

14695

= =-

r= e
= a =,7 =
= = m
Música -- Piano

12069

Tel.

Valencia

=,

gretans minerals /ubrinranti . rcerctges - Gnmcs
Organs de tranJamtwa
Empa.
Arnianta - Enurlaadors
Lamentes . Borres de cotd {er a muele
quetadures
ce marnnnes - Coillnets de bele s S. R. O.
m
enes,
de
toles
ele.
Serres

terror

JAUME ASENCIO
Pasqual I Cenia, 17, I Llúria, 18. —

Sueca (Valencia)

I

fl

Corretges inextensibles i antilliscants
Accessoris industrials

Garatge Sueca

VaUncia

14355

005 1

Calderón,

ROBERT TEROL
TELEFON 89
DOS DE MAIO
ONTINYENT (Vakncia)

Corretgerla. 24

JULI MARTINEZ PARRAS

Alfred

Gasolina (subminIstraments)
!larval permanent

Vidres de totes • desees :-: Envidrameni
d'obres. Articles Per a,. regal. Gran economia
en preus. Gollbeació a dornicili

Electricitat - Iteparacions - Inslal.lacions
Primera casa a Valencia d'assegurances per
a conservació i reparació crelectromotors
Compravenda. canvis i lloguer de motor,'

FABRICA DE CORRETGES

BONIAS

FABRICA DE NOBLE! CORF4AT8

t=e:2=,
t7rr-elm
RAFAEL IBAfeEZ SURIO

i=e2ete-Tert-'

Sagas»,

MODEST

=I =1
'c=Ce
1-

Telifon 11934
Va 4,11 c i a

I

"El Almirante"
Drogueria i Perfumeria de
R. IZQUIERDO MARTIN

FABRICA

BLAI GARRIGA

Caixes - Maletes - Necessers - Sacs de mil
Bagnis Armaris - Equipo per a aulonaidai,
:•: eceid especial per a reparacions I enearrecs

Cadarso, 18 - Telèfon 12483
Clomte Altea. 18 ixamfril - VALENCIA

Guillén de Castro, 21 - Teléfon
VALENCIA

*haikai!

Trasliat de mobles aúlle autocamló pee tol
Espanya - Vago» *rectas sonso neoessitat,
d'embalatge

"El Ebanista"
EMBALADOR

CARLES REVERT
Burrlana, 10 •• VALENCIA - Telefon 13604
C;

-r-7;
t7AP
-17--2 U,e_
ZÍZ-Z

JOSEP LLORENS, S. en C.

D'ALTICLE8 PER A VIATGE

13429

PANYER1A MALLENT

Pérez !Mol, 10, magatzem (entre Llúrla
Barquea) - Telefon 17104

I

TEMPORADA M'U 1834
Casa dedicada exulue,ivemeal a ta venda de
perlyeria - Presenta el toillme assnflimenl
i els nill l n rs

preM.

VALENCIA

=e1

EA0e.

•

Lampisleria, vidres plans, nielalls - Material
Balüfla, de cajita ¡
i radiotelefimie carhur de valri

eb..• etrie

alagatzema: Arquebisbe Mayoral, 28 - Teleton 11858 -- Desnata: Sant Vloenç, 246
Telefon 14208 - VALENCIA

Fábrica d'aves:des de metall - Safates - Frulter» - rrrrr - Vinagreras - Lámparas
Objetes decoratlus - Articles per a regala

E. TOLEDO CARCHANO
AnaucafrInes (entre els mime. 26 I 27) E. 11
Telèfon 13122 - VALENCIA

I
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-SA LVA D are

-
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e
Fabrloaold.modorna de Xapes ¡tuteé: de Tuldéo eibilques'air a l' irroserles de luxe autobuses camlone. Taulars especial, per a deboriloid Interior l'exterior.
' febricata a propòsit per • tbenlaterIa, Fueterla, Artiole" de //latee,
Taulers especial,
Calima I Oneaeoe, Joguines, oto.
Rapes des do kiop de aun. nao a 10 en. de !pula
j
• a

ruito. tiliei4111“
tribiatibille

Steinfere efiellee
Fibrica 1 despatsíi.
JESUS, 85 I 87. —.44.114foi 12221.
VA EikiC I A
Sucursal: Avininedeileiencesc Leyret, 127. Telèfon M$5&. BARC4LQNA
o r e es

LA PORTA DE SERRANOS.—Es
una magnifica porta 'medieval. Entre totes les jaies arquitectèmiques i arqueologtques que conté Valencia, la Porta de
Serranos és una de les mis encertades.
Després de l'any 1 892 ha estat restaurada amb finissima intelligencia j amb un
gran sentir decoratiu.
Una obertura mes o menys gran
practicada en un tour Per a facilitar ei
pas a la població i dues torres laterals
que fan aquesta obertura inaccessible
enemic és cosa correos en tota plaça
förtiEcada. per() un arc de triorni d'una
gran sumptuositat aixecat a les acaba¡les del segle XIV sobre una planura
e>painsa amb una gran destresa i un

Ferran

03 tivarte

admirable bon gust. notnés ho pot
bir la ciutat de Valencia.
Vist l'edifici per la part exterior de
la ciutat, ofereix respecte d'una tosa
de pedra tancada per totes bandes, inexpugnable, robusta i severa. Les belles lit: g rane:. del ces central no treuen res
de la seva severitat. El monument of ereix a la vista un conjunt d'una pulcritud extraordinaria de tintes. cenyit a
les lleis de l'estètica i atent al trion-f
de la varietat, sense que per aixè, perjudieui la simetria, donant aspecte
pcc agradable d'escala descoberta i espaiosa construida eis anys 1397 i 1398.
que (lema accés al primer pis.
Al cito d'aquesta escala, perla hom

,

Pons García

Venda de Pneurnätics -- Gran estoc
Dipositari de les marques
ESPAÑA, LEE i FIRESTONE
Telèfon 139
Major, 12
GANDIA (Valklcia)

JOSEP MANZANET
/Primeres matèries per a la fabricació

d'ADOBS QUIMICS
Magatzem: Pare Porta, 13 -- Telefon 31347
GRAU DE VALENCIA
Despatx: Carrer de Jordi Juan, 3. Telefon 12946

Les

precisarnent d'aquella banda ponentina.
Con/ si els valencians fossin esclaus del
gust artistic, resultà que tot i no valer
la Ciutat construir una entrada trine, f 01. sine, una defensa per a la ciutat no
mancada de certes caracterfstiques d'art,
realitzà un menument memorable, una
veritable i autentica joia arquitectónica.
No consta que el Municipi donés a• lea
terres de Criarte cap altre in, que el
d'acomplir les condicions estratègiques
per a les quals bavien estat construides
i tant mes perque la Diputaci,3 de la
treneralitat del regne enunagatzeniava
l'any 1562 la pnlvora necessária ver a
la defensa del territori, per be que d'una manera interina. Realment, aquesta
ocupada ion molt breu.
Cap a la meitat de! segle XVII
aquestes torres eres, completament construirles. i aviat la idea demprar-les coni
a presó sorgi de l'enteniment de les bolles peritines. Aquesta presta, peda baria d'ésser destinada a la reclusi4 de
dones no prostituirles. La idea fou acceptada, i "La Fabrica de Murs e Valls
concecli el permis (notan. i els Jurats,
no solament obriren lany 1637 les portes de les torres perquè efectués
la installació de la presea 5illÓ que la
subtencionaren i tot.
La supressiO de faroles de l'any 1707
no produí cap itiodifcació en la propietat de les torres de Cuarte en aquella
i 1C.C1, molt la/arre:dale i trista per a
València. ja que l'esperit nacional dels
valencians estava extraordinariament deprimir per la despinicl arrió absolutista
del Felip V, el primer llorbó que ;bis-

,
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sr
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MAGATZEM

VALENCIA

gir, ran 1
:.

obres.

El poble 'de aVleacia, massa generós
mancat
ranennia envers aquello que
tractat despraticament. s'aixecti
patriätizament contra. la invasió francesa l'any '18o8, davant de/ desgavell que
regnava a la-Peninsula, i en vista que
no existia eovetn central, la ciutat
Valencia crea una Junta de Govern que
exerci rautoritat absoluta a teta la rea•',.
Quan. un cop acabada la guerra de
la Independencia. les trapes franceses
evacuaren -la capital. l'any 1813, l'Ajuntament volgué recobrar els seus •;:-ets
trasIladant la Galera a les torres de
Cuarte, però el comandant general de
la provincia 's'apodera de redifici i el ii
destina a caserna renitenziária, ,ense
len cap cas de les reclamacions del 'Municini.
El régini constitucional e tablert a
Espanya per R. D. del 1 de usare de
1920 fou molt propici a reconéixer
els drets del allinicipi de Valencia.
Per disposició grivernamental. ranv
1823 la riresO de les Torres de Cuarte
ion traslladada a Alacant, per la qual
cosa rediiici queda desallotjat i a di‘.posieUt del Mitdcipi.. Aquest es fen
juny,
cartee de les claus el 30
es pos'it d'acord aorta el governador
de la Sala del Crim per a traalladar

•

GREGORE

CASAN
-

F-spehalitat en cotxes fúnebres
de gran novetat i luxe

Tros-Alt, E2

Telèfon 11611

VALENCIA

•

T7-1-

emir.

.•nn111l,

AUTO - ACCESSOUS - ALAMEDA - AUTOMOBILS
RECANVIS - PNEUMATICS - LUBRICANTS

11

C"'"1n009

Planella.

Joan Jordá
Canalejas,
35 - XACIVA (Valincia) - Telèfon,, 11
_
,

OSTRER

Telefon 1790

ERNEST SOLSONA
•

Teixits i material elèctric -

- *. •

.;

PASSEIG DE CARO,

Lämpai,4ts. OSPAM

prop n tel Club Näuti:

C. Pacheco, 115 - T. 77 - SAGUNT

Soler Germans i Bernabeu

i Drassanes

?.1

CORRESPONDENCIA:

FABRICA DE TEIXITS
Especialitat en NOVETATS PER A SENYORA

4+66+••••4+.44.44.44.44.4 5 0+ 5 6.644444.6e.44+~~

FARMACIA I LABORATORI

TALLERS A PALMA DE MALLORCA

D. FENO LLOSA

Paneres : Equips de núvia : Roba blanca

Telèfons: Fàbrica, 181 -- Despatx, 180
ALCOI (ALACANT)

Ah

-

II 4.../

1.1,,

a

t

l,tti L.I.

GRAU (VALENCIA)

•

Radiadors E. Olaya'i
Casa central: Carrer U. Ferroviaria, 58
II

Telefon 10758 - VALENCIA

1.1

Sucursal a Alacant: Quiroga, 4 Telefon 2056

Abadia Sant Martí, 2 - Telefon 14877 - VALENCIA

1

SCI'Vei

Musclos i graos dipbsils crDstres ne Marennes. - Altbeges. Llagostes 1. Llagostins, lOt viu., Fiamires •i vins de totes desees,
TeMon 31006 - Er. MES PINTORESC DEL PORT
Salons independents por a farnilies. Se serveix a domicili

Hilan i Domènech Verdú

Mangano-Arsenilo - Yodovisal

Permanent. -

d'Abril, 20 - VALENCIA - Telé4 16245 ; i

. .
LA CASA
CASA BLANÔÅ
Avinguda

Anselm Arad, 14

Telefon 12410
VALENCIA

FUNERARIA

Carrer Doctor Charri (Forta de .Soguers)
Telèfon núm. 13705 - VALENCIA

Francesc Guillén Aura

Pau, 26

csa. oz. ramos

,,

,

.

3r. - es

la galera4erb ieu tard. En voler tenen un aspecte miserable i depr•executar eu propòsit, el 4 di julio], rnent.
l'autoritat 'militar ja hacia omplert
Les Torres de Cuarte avai rto teten
:es torres q presoners.
cura o bé la trnen molt difinil. S'hi
Despres tl Municipi valencia no 11 511 practicat tantos obres 'clinteres
s'ocupa més de les torres de Cuarte, cancelad que ja no sembla miss:1)1e
les .quals teangueren una quarenque es pugui toräar a 'edifici seu
tena danysle un lamentable oblit. aspecte antic, si és <mg kom irtteritta
Per 'be que' s torres eren de prouna restaurada.
tar del Mtsclpj, hm en va presPer documents Municipals se sap
1 diveris reals ordres disposaren el seu n derroc, que cotneneä que les obres de les Torres de Cuarte
l'iny 1863. E' per aquesta manca t'oren empreses pels v olts de l'artv
d'atfaciti que evui les To-res,de 1440, de manera que té roten les caCuarte-. ofereixet un aspecte clIvers i racteristques d'un baluard del XV
contradictori. A la part exterior de segle, i el sen del geriesi g tercer, del igual no s'ha fet cap
:a facana e; 'lastren majestuoses
°lenes d'esvorants ''de' les bales ene- estudi tècnic que demostri ea avanmigues, ,cont do 4 gegants que exhi- tatges que poguessin oferir enfront
beixin les, seves tlorioses cicatrius. de .les Torres de Serranos, construlEn canvi, V'istes res del recline urba, des mig segle abans.

taa a la Peninsula. Dios el mateix se2
v 797, el caPitä general Lluis
Crbina exigia a la , ciutat que pagués
les obres necessaries per a la conservac .6 de la. galera i la seva dotació. Lin3
1807 el "Real Conseja de Castilla - condenink la ciutat al pagrament d'a:tres

FUSTES

Vídua de

TALLER DE CONSTRUCCIO I REPARACIO
DE TOTA MENA DE MAQUINARIA

Quintana, lletra F
ALACANT

fortaleses de Valencia
1 llar valor ärtistic

pot veure un ralau de pedra •fantästic,
arnb sales a plena Ilum, arcades ogivals,
claustres policroms i minsules multiformes i de rebuscada complicació. A la
terras>a hom pot gaudir d'un espectacle
encisador. Fa t'efecte d'un espectacle
teatral produit per la serie Simétrica
d'escalons que pujen majestuosament
ibas arribar als neus departaments,
barbacana i el eins de les dues torres.
Són molt abundants a les torres de
Serranos els seis jals lapidaris usats pels
picapedrers per al recompte de les peces.
El 24 de julio! de l'any 1586 el Consell de la Ciutat va adoptar un armó
que perjudica considerablement rarquilectura de la porta de Serranos. Aquest
lamentable acord coasisti a convertir la
iortalesa en presó, i no cal dir que
,ornportá conseqüencies lamentables per
l'irop,rtant monument artistic. En
aquella pres.:, improvisada feren cap rota
mena de delinqüents, i aquests destruíren ,tot que els passá pel cap, seit'e cap nie.na de mirament ni respecte
a la qualitat de redifici.
LA PORTA DE CU.aRTE. — Porser per una raó profética o obeint a
pressentiments estranys, la ciutat de
Valinc:a, 'Mg segle després d'haver
acabar la construcció de la fortalesa de
Serranos, volgué fortificar el cami que
va a Castella, i així he (du amb la porta de Citarte. Eis valencian: del seele
XV no anaven gens mal orientats.
història ha tingut cura de carregar-los
de ra6 tota regala que les mes importants embestides a la ciutat vingueren

011444•104seate.-X

"t•

—

Sucursal a Sevilla: San Gregorio, 14. T. 28648

1119 •

6.4444444+44~144+6

TALLERS DE CONSTRUCCIO I REPARACIO de MAQUINARIA
Especialitat en màquines per a netejar i calibrar la taronja

M. Rochina Vaiero
/

Francesc Agreda

MAQUINARIA PER A CAMBRES

FRIGORIFIQUES
1 Llúria, 28
Telèfon 13855
VALENCIA

JAUME ARGEM[

CA Nil BARCELONA, 62

- -

Telefon 14361

VALENCIA

1

TALLI DE FONERIA I CONSTRUCCIO DE MAQUI-

‘

NARIA ,"‘SODIERNA PER A SERRAR I TREBALLAR

1

Miguel Payä. Boronat

FABRICA DE RASPALLS
Telifon 14817
Cliartes,- 7138 a 142
VALENCIA

itj)

1

,

FABRICA DE TE IXI ES I

Cerrar el' Marqués de Comillas,

TELEFON 1344

40...040.9044400044n•

Máxim) Buch

g

Fi liTEO, I ELS SEU3 ACCESSORIS

FIL.er

Grans novetats en articles de senyora i estams per a hornes ,• •
Filats de totes classes
/
Especialitat per a gtneres de punt
Despaix i fàbrica: VENERABLE RIDAURA
TelMons.143-148

ALCOY (Alaceant)

4.444.44444444.44#44.0.0.6*-61~44+:4~~4.0.04.44+~»44.04~4.44#0444

'

25, 27 I 29

SABADELL

>elseffleleeess4+4.44+444.».~+~.4

GARAT4-E MOLINA
Auro-EsTAc4.D
.ENcitEix ELECTRIC
\\

Servei d'abonamg.e evec.al per a cotzes
Avingude:14
VA

xofer
/5 -- Telèfen

LENCIA

0004.4.04+44444.)414.1•9444+0444.40.00fflo+4.»#;-:e.:+$4404

,erff

'

-

I . 7 .771Pr

Ir"r77-79""rr'
Dirriertd, ti de
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L'Eataold del fiord es implicada dintre 111+, istacte
ooM un oer de la aulat mbroanbil,
ue
• ella afluelxen, p rociedents da les 14144 44 %tabalead,
que sön les artados oomerolalt, g rane odI1011
0 eh d• di
mercaderles p rocedente de teta ele indreta dalle
iNad d aula, les quals hl arriban per 44 vhis de
filladall,A4
encina, laaradona, Calatayud, 'Uttel I LIIria.
L'ediaol de l'Estalle del Nord,, que di a .tin cap
dele grane magatzems del moll de Ponent, no etspot dir
que sigui un edifici sUmptu6s duant a realizan artistic.. EvIdentment, aquest propbsIt que no pot iicompanyar un tafia del oarecter d'una «tecle da lier7.O0Arril,
haurla estat sobrar.
7
Per aquesta ra6 l'adIfici de l'EatatI6 del Nord 64 Mée
aviat caracteritzat per la sa y a senalleesi i eMblansa
d'altres edificis pertanyents a iä mateixa Cempladyla que
hl ha insta1lats a diversos indrets de la Penäisfla.
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n _ernbreere,..

,f411-711;4111Ze
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: ,!:Teiffliteintrelle,
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41"

"A.TROff

• '•iid Port. Ea

•

Lb azinx 11014Altilltfici no bel nowlknieg Prochln
de soandiem
JUMO* M111 lapa
Pe r a abacial uhgden"trifie di Merendada' I un mo
rnehl no menda !Meetin g de passatgers.
Per aixe 1144 jownovsni abano que
efil NM' •
represainti per olutat de Valencia una mena de sor
que ' reptil' la san, de Pa gilviiat oeionrcill 1 Industrial
di 14 901)14016, entre lajipica barandal de Nazaret I del
Onbanyal, °M'alada' per ~setas habltaidens de pescadora I eetabIlments , eproplats per a testes d'eatiu;
a poca dIstinola de li'fbbrloa d'elearleltat de la 8. A. F. E.
I ne lluny de l'ampliesirn post en ooestrucci6 que havie
de petar el min. d'un Perftenat g e de la monarquia qua.
faellititre el tamelt de MIS mena de Mieles per aqueil
eli;.,
plipultr 1 democrática barriada.
)0).,

VALENCIA. — Estafan del Nord

VIDUA DE M. CASES
FABRICA DE BOTONS

Pare Rico, 9 i 11

Teléf. 11535

Ellir-12=za2=)
PLACID TARRAGA
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=3
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Almudin, núm. 1 6

it27==
(=I:C==

LLOGUER DE CADIRES, TAULES
I SERVEIS

r

Telef. 16343 n

Carda, núm. 5

Tel. 1 6022

Antoni Suärez, 24

Telef. 12503

FUSTES - ELABORACIO - XAPES

Objectes d'escrIptorl - Labres ratllats
Impremta - Papereria

D. Joan d'Austria, 15

VALENCIA

C
"LA BOLA DE ORO"

lsl

.211

Telef. 17642

'Ee=
==Le'
0-1
rAdministració de Lotería núm. 20
Pi i Margall, 23

VALENCIA

Tel. 16642

VALENCIA

Tel. 30312

V. ALARCON SÁNCHEZ
COMESTIBLES I ULTRAMARINS

SERRALLERIA

Mar, núm. 14

Telèfon 17993

Dr. S. Bergón, 23

VANOS GARRIGA

Majorlsta de Cereal., Grans, Llegums 1 Llavors
Conserves de pelzen esoabelg

Tela'. 16793

rr

Lepant, núm. 25

Teref. 10365

Av. 14 d'Abril, 27

:TL 10245

VALENCIA

e

=

CARLES BELLO
COMESTIBLES 1 ULTRAMARINS

Av. Peris Valero, 11

Teléf. 16604

Comte Salvatierro, 27

VALENCIA

3

VALENCIA

he

JOSEP VIDAL
PINZELLS

MANUEL IZQUIERDO

Trinquet Caballero, 15

Tel. 100 1 3

Creu, 6 (junt Pl. Angel)

Tel. 1221,1

VICENÇ BELTRAN

Moll Est, Cobert 3

València

Tel. 30435

Ballesteros, núm. 5

VALENCIA

Tel. 0274

-ec $

REPARA010 D'AUTOMOBILS

AGENTS D'ASSEGURANCE8

Plata Mercat, 31 i 32

.

Telefon 110811.

ULTRAMARINS "LA SENYERA"

CARREQUES I DESCARREGUES

"LA SAMARITANA"

ELABORACIO DE XAPES
tanate:: LEPANT, núm. 9 - Tel. 19227
Fabrica; AV. MES GALD08, 111 I&

„losen 'Vicente Belda Micó

V. CAMPOS CHASAN

Magatzem de Teixits i Confeccicins

VDA. D'ESNEST VALLES

VALENCIA

J. Baptista Bonet Martínez

VALENCIA

2

VALENCIA

VALENCIA

Sant Antoni, 26 (Mislata) - Tel. 114042

, VALENCIA

Tel. 11454

VALENCIA

GUIXOS - ALABASTRE8 I OLA« D'Ufo/1;111'A

IMPREMTA
SerpenUnes, Confeti', Garlandes
•
1 fanale de paper
SANTA IRENE, núm. 2
Teléf. 12838

Prorektor d'EstablIments Benèfics
Provador de vapor.
MaJOrleta de Cereal., Grana, Llegurns I Llavors
JOSEP AGUIRRE, .ntins 19
Tel. 31008

=

[

-

JOAN BTA. ROCA SOTO

MAGATZEM DE GARROFES

Tel. 10884

g

PERE DIEZ

MIQUEL ROIG BENDICHO

Josep M. Orense, 61

=e
•

CONSERVES VEGETALS

AGENCIA DE DUANE3

CARROSSERIES

Telèf. 10228

VALENCIA

Manuel Sanz Mondina, S. L

TALLERS SALCEDO I

TR0141; núm. 7

MELIÁ DESTRUEVS1'

Guerriller Romeu, Tels. 12230 i 11688

t=4f2=-733..=-Beal-7.18e

VALENCIA

JOSEP GAMON
Especlalltat en tota mena de treballs
Upogriflos 1 Iltografla
FabrIcació d'etiqueta' de relleu

.VALENM

FILL DE JOSEP BELLOT
.
CONSERVES I SALLIMS

VALENCIA

Teléf. 319119

ip•

r4e1

FRANCESC SERRANO

Moll Terra, 14

A

VALENCIA

ALFRED BONILLA FOLGADO

VALENCIA

2

1

PASQUAL PARDO VERGARA

VALENCIA

Tel. 10176

Estanislau Figtteres, J. P. - Tel. 12914

V alencia

r==.

Guillem de Castro, 75

Teléf. 12122

=O
=tilt 1=ü "
Hernio Tortajada Hernindez

e(--,
'-e=1

' VALENCIA

RUPERT ZUNICA ESTEBAN
Escalante, núm. 180

Fèlix Plecueta, 3
Valencia

IMPERMEABLES D'ASFALTE PER
TEULADES I TERRASSES

FERRETERIA

Telef. 14268

Teléf. 15266

'--1142.2==UetInT191.2=,

SASTRERIA

Pl. Regió, 2, segon

1=-1,

VALENCIA

4) r=
,
„,~ t h
Nicolau Martínez Navarro

REPRESETANT

VALENCIA

Casa de Canvi
Telèfon 12701

M. ÁLBORG VILAPLANA

FINS

Pi i Marga'', 51

Tel. 14673

Nalèncja

SERVEI A DOMICILI

VALENCIA

PEN 810

Pi i -Minan, 36 c. ..

VALENCIA

JOSEP MAIQUEZ MARCO

Plaça Botxa, núm. 3

COMESTIBLES

VALENCIA

Telèf. 10586

Tel. 13415

JOAN JULVt

BLANQUEIG, APRESTOS 1 TINTS

VICENÇ GIMENO RODRIGUEZ
C. Jesús, núm. 121

Plaga Montcada, 2

a -41

OAMIBERIA

VALENCIA
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Francesc García Lapasión

VALENCIA

-43==i
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JOSEP MATINEZ PALOP

MIMA MINERAL
SUCURSAL GALETES PLAZA

VALENCIA

J. ROMERO NAVARRO
11

=9 Ule =
= t

M. LLABATA GARCIA

ESPECIALITAT EN TOTA MENA DE
TREBALLS TIPOGRAF108

VALENCIA
131 2 ==

efe ift-1

SASTRERIA

Pi i Margall, 17

VALENCIA

Tel. 13218

Valencia

MILLO PINAZO

A. TOMAS DONNAY
RE PREBENTANT

Tel. 11676

Jordi Joan, 15

VALENCIA

Valencia
—

%elusiva' de vendes del rennmenat
SABO de, la casa PeñarrAeha "Las Llave."
Jalotea D'ALCOI, num. 4
Telefon 12393

Teléf. 12745

CANCER

TUMOR!! I ULCENES MALIGNES, TUMORS
DE L, MATRIU I dasordres menstrual&
Tractament especial pele RAM38 X, de gran
poder de penetració 1 r eleotr000agulaolt, tiormloa. Dr. A. BATL.L118 I MANQUES, Sant
Visan, 1 10, I °irrigues, 2, p rincipal, damudi
OiYmPla. -VALENCIA

, LA CASA DE LES TARONGES

consuire tl ia An tdia neasio, abans de ftnalitza
les N. ostres operactivna
"

• 'F 'ROIG

1P.•

Talearames: ROIOFILB. Puebla Lagia
Ifilhneda

Telèfon t. PUEBLA LARGA
Telefon 13618. VALENCIA

II

- ..m3te
t.

Lh 11111Uli(fil

Dictarte, 15 klä 3isit:41 1 234

Teodor Idorent

ASSENTADOR DE FRUITES
1 HORTALISSES

AORICULTORS:

poeta' vaeonciii

Antoni Ferrand $ Palay°
Teldon 1635,a

El millor per a combatre

PU GÓ

4

•
Una de leo glirie$ mis Metieses de
que -.portava a eatriffer el pompa extierfny. multa selecte, 1 dt
la Valencia contempoeink Él les miel de la cavalleria,
que va retro..
cap mena de dubte. a rellevant I no- duir mes tard rarcadisme) i la fic- molteS intprOvilleions i canConetes
VALENCIA
ble figura del gran poeta lirie Talador cié ene empecy lecepre ailanterits de circumstancies en fa
veritables jogilnis, "scherzi" plens
Llorente.
a visir* algun moment fora de nota-Aquest exceNent 'poeta muela a tres mateixos, en una nitre, en un de gracia i movietest, coto és ara a
salutació a les "rint-i-cinc reines"
+414.44~~11.11~4.414444+04114441411444.604444444~ Valencia el dia 7 de gener te l'any tenues, en un y o ideals i platbnica.dels jocs Floral, de la seva terra.
1836, i deixa d'existir a la mateiaa
"I ara conten quina era la finor
Dura ccindiciona
ciutat que el vete néixer„ el a de Su- d'esperit d'En Llorente que havia
son- geixen la p otala Llorente: rehol de l'any 1911.
tingut tot alai!) pet mes de cinquanta levació ma y al i geaserosa, que sembla
Teodor Llorente estudii Dret i Fi- anys i }savia pogut eme "cisralier",
losofia i Iletres a la Universitat de "caporal), trobader, fill de Clemencia un reflexe del noble Schiller, i
%Wanda. De molt jove ja demostri la Isaura, tense contaminar-se un mo- inusicaltat del vers setnpre tufenic.
abundant i pur. Ell coneixia els sarseva inclinació a les Iletres i particuSERRADORA MECANICA
, casmes dels nous poetes., coneixia les
larment a la poesia, tota vegada que ment de ridlcul, ni tan sola d'irona
r eo' si tingués la magia de borrar tlesolacions, coneixia les . flors del mal
escrigué els seus primers versos quan tota puerilitat i d'ennohlir tota disDr. Charri, 3
Telèfon 13984
coneixia les pedes del decadentismc
justament tenia catorze anys. Als día.
iressi. Aqueixes ritualitats del flora- i havia torturat el seu enginy per a
Avinguda deis Aliats, 332
Teleton 30.201
VALENCIA
set anys Ji fou estrenas un drama cas•
l-lame primerene no tingueren a Va- rpmanear-les alibilment en casulla
tenia en vers, que portase per titol
cap
lencia
ressò
efectiu;
no
vingueVALENCIA
444544~45540404"444444444•444.»444444444444444444+ "Delirios de amor". AiXi s'aria lliu- ran, •com a Barcelona, assistides per i fer-ne mostra en totes les terus
hispäniques; mis pe,- sobre d'aquest
rant al cultiu de les lletres castellaUrticaria"; no aixecaren una fe so- eclectisme estetic dcl traductor i de
nes, fins l'any asy, en que produí escial. Quedaren en pures cerimònies l'horne de Iletres, el valencia d'antiga
timables cornposicions de caràcter
culte poitic. I, així i tot, En vigor rotuania fidel a l'espiritualismc
Tic i efectua gran nombre de traduc- d'un
',Intente pogué esser-ne roficiant per cristià de la primera hora del Renaicions de grans portes estrangers, en- PliN
mantenir la grata xernent de Catalunya, al boa seny, a
tre ells Victor Hugo.
ficció que ara, cl, ti n cop, si que sembla les amables austeritats
i a aquella
Durant aquell ternps, a Catalunya ensorrada per sempre. Ell donava
norma del "rectum viveres" que baElaboració de xapes de fusta amb ganiveta
s'havien desvetllat les veus poètiques impressió
d'una multitud i la sena ria eregit en temes poitics per excdd'un estol de cantaires, i entre ells
ve-si sernblava portar l'eco d'una ini- lencia les mateixes aspiracions morals
Camí Picasent, 8
Telèfon 17194
el d'aquell que ell !Pateta s'anomenà
Agencia
ma conectiva. No era en el temps i patriätiques de "la llar" honrada
el "Gaiter del Llobregat". La fama
sind en l'esp ai, yergue al seu verb de la "muntanya" pura, de la "barraVALENCIA
dels seus versos s'escampa a tra- s'llavia
unir el verb de totes les en' ca", de tos simbol que representes
I
.1111151-115111 1-15-11 -lS-hl-U 5,111 5-U Sil 111111111111115 151 vés de l'espai i del temps, i Teodor carnacions de Valencia a través de la dep urar:6, senzillesa i virtut.
Llorente, conternporani de Rabió i
histäria i en ell i dintre d'ell vivien
"Prosa que sabia quins eren e:5
Ors i de Mariä Aguiló, no pogué retradicions i herències espirituals pérfids atractius de la Sirena romänsistir el cant d'aquestes sirenes, que les
de la r,ca, des de Sant Vicenc Ferrer rica, de la lesesperació malenconiosl
no foren pas enganyoses, i e3 deixä
convencer. Teodor Llorente s'aplici a ',luís Vives, des d'En Joanot Mar- atril, qué van embria g ar-se tants entorell i E:1 Jaume Roig fina a Ansias- teniments Poderosos del segle XIX
a escriure en catalä.
March, cona si hagués nascut predes- Mes sabe fugir dels seus braços, eem
L'any 1859 aconseguia un premi als tinar a ésser-ne e/ p rofeta:
d' a - recomanava En Mili, honorable menJocs Florals organitzats per la Sosie- quells profetes que clamen enu nel dePOLPA DE REMOLATXA
tor de joventuts." *
tat "El Liceo". de Valencia.
ser] i amb els quals els nobles solen
Hem reportas aquesta oraciO iie
Dirigí el diari conservador "La acorniarlar-se i cantar-ne
la complanta Xliquel S. Oliver. cona a exponent
Opinión". de Valencia, el qual. a ins- a si mateixos.
Pintor Peiró, 12
Teléf« 11422
l'alt
ap reci i justa consideració que
tincia del seu director, l'any iStEni va
"Queda e/ testament de la seva es- Catalunya
ha sentit per Tendor LloVALENCIA
adoptar el tito! de "Las Provincias", crita en el "Llibret
de versos ." i el rente. poeta
valencii.
el qual segui diriginl ins prop de la "Nou llibret de versos". breviari pa
part
A
de les seves altres activitat,
seva mort.
de l'illustre valencia que ana--triòc lterärirs. Teodor Llorente 5e sentí
Rat-Pen,t",
Liny 1878 fundé "Lo
va continuant i que no
societat, segons qualificatiu . seu, "d'a- d'enriquir quasi fins elhavia cessat emportat per el corrent politic de la
clia mateix seva epoca i milité al partit consermadors de la Mengua valenciana".
de la seca mort.
Fou diputat provincial. L'any
il Les seves nallors compo3.cions de " No bagUé s tingut En Llorente vador.
t8P0 fou elegit diputat a Corts per
llengua valenciana sän: "Ala poetes conclicions ingenites de poeta, i
Sueca, i mis tard per Urja i Vade Catalunya'', "Salutació als portes
re fet tal al seu gust triadissim el !encia. L'any 189g
!
resulta elegir se12
111! de Catalunya", "Balears i Provenea' rie
31626
seu trame diari amb els graos mes- nador p er la Provincia de Valencia.
:e
1111
"Als Periodistes de Barcetana'", i "La tres de la poesia moderna. Quan no
per
a
rentar,
netejar,
assecar,
Miquines
L'any
rho el Municipi de la ca:..
Montserrat“.
Tuten
armesVerge de
noguessin salvar-lo la inspiració
d
n:tal valenciana el nomeni cronista
abrillantar i classificar taronja
tes a altres comaesicions reveNeit 1, l'enginy, el salvaria la traca. N' lis ent_ de
la ciutat i de la provincia. Fou
111
lira de confrat _frotar que porta a oren amb ell com a l'h ome que, a br
rnestre en Gai Saber i el Govern f e-an
Especialitat en màquines per a la mandarina vi tera.e Tecito . ....g ente entre Caralul'or i llavorar-lo i aca--eadmnjr ces Ir atareis les Palmes Ararle/migues
aya . Valencia.
riciar-lo a totes hores , en queda amb
Ultra :es nombroses obres or la sDespatx: Sant Agusti, 9 - Telèfon 76
/limes de la no4tra terra 5ale• els dits i les ungles daurades i res- nuls
:.:
i traduccions escrites en ra s 1111 ren correspondre a l'esper.t ger- Plendents.
Tallers:
Carrer
de
la
Uibertat,
39
41
publici "Llibret de versos"
PI
atanor que traspnava la poesia de
"El cnniere amb els gran: esperits ( 1888). "No u llihret de versos"
(1902).
:.:
BURRIANA (Castelló) 1111 re.rérn: valenciä, i una bona prova suposa granclesa; cornprendre és en "Poesies triades" (10(151. "La barrad'aixä és el profund estudi crític, mes certa manera igualar, i no seran molts
a" és conceptuada cm-ui el punt
que això: la fervorosa oració que com. els nobles q ue p utruin envanir-se
cu'minant del sen art líric.
• pongué Miguel dels Sants Oliver, traductor de poetes estrangers,d'un
tan
Amb motiu de l'exPosició de Val'any 1911, amb motiu de la mort del poeta i tan p enetrant i tan artista con)
lencia cebé mes päblic homenatge
p oeta valencià.
En Llorente. Mal tambe; q uan esDel periodista i poeta mallorqui són crin per compre propi, Im fa antb tot l ' a n.N' 190q . i a l'any següent, un abans
de !a sen-a rnort, el noble de Vales sentides i justes expressions que l'aire dels grans senyors
o del qui léneia lt tributi un homenatge granreportera a continuació:
46
esté acostumat a viure i moure's end'iquells que un noble només pot
"Iii ha personalitats distingides i tre ells. Vol dir que, àdhuc en
CI5 tributar a un set, fill
Centre industrial electric - Material eliétric
fins i tot eminents, que no compten temes mis semills o po oulars i sense
Antoni BERTRAND
MAS que per un; que no sin mis que
Casa competent en installacions elèctriques
un arbre, tan gloriós i magnífic com
es vulgui, però alflat i solitari, mentre
Motora, Dinamos, etc.
que se'n veuen d'altres. i En Llorente
entrara en tal categoria, que valen
Electricista de la Fira Mostrari
per tot un bosc, que simbolitzen tot
FUNEBRES--7
un poble i que, quan cauen. sen- que
Telèfon 12615
Ballestera 5
s'enfonsa i submergeix amb ells tot el
món ideal, tot el continent peetic que
VALENCIA
havien fet viure.
"1, ¡no havia pujar aixf, a flor d'aigua, des de les fondäries de l'espeServei económic i acurat en embalsamaments
rit d'En Llorente, aquesta illa d'en,1!1
somni del seu valencianisme, flairosa
trasllats
i coberta de roses . Iliris i gessamins,
*.:
Carrer
entelada amb el fruit d'or de les Hesde Josep Benlliure, 196 -- Telèfon 31405 1;11
perides? Ell havia donat la il4usi6 de
CABANYAL (VALENCIA) la vida a un 1/Wn 11 inexistent. Dins de
la seva anima, C0171 en un espill meravellós, s'hi reflectia la imatge d'una
DIPOSIT DE MEL
Cosa passada, absent, que havia estat, ••1•••••••44.66.~4+44+4444+fteeee»646....
una altra vegada, perá que per ventuF. Tomiks, 6
Telèfon 16015
ra no tenia ja més realitat que la
d'aquest miratge dolcissim. Tal és, en
VALENCIA
certa manera, el cas deis 'patriar1 FABRICA DE PAPER CONTINU
ques, literaris com En Llorente: enFabricat per la UNIO ALCOHOLERA
carnar una idea, condensar una absESPANYOLA
PAPERS EN GENERAL
tracció i donar aparences corpòries
a sengles espectres lluminosos.
Representant
a
Valencia:
"La Vatlincia ideal de qvie tractem
ara, vivia i es realitzava en l'esperit
d'En Llorente; com la Provenea ideal
Isa viscut i s'ha realitzat en l'änima
40
Carrer de Pi i Margall, 94 -- Telèfon 10741
Telèfon 17125
de l'autor de "Mireia". En Llorente
va "mistrallsar" Valencia, si pot
VALENCIA
LLANES, PELLS CURTITS
dir-se així, lent perdurar la ressonänVALENCIA
cia d'una veu extingida, fent sobre- .0444441444+6.44444,44444+.4444444444.4444444444.444+
viure un rastre de llum després Une
Exportació - Importació
n44444444444444+4G
1 4444444444444444.44.44444•4ft+.444
l'antorxa havia deixat de cremar. Di- •44/414444.44444444.............+444 ,4444,444,
61
Pl
1
.,-.444.114,7Z-Z
^- >044+414.44+:»414.44444-444~+,
•4444+0
illnsió,
vina
que
començà
per
eludirTelefon 1900- Telegrames - telefonemes: Baumann
lo a ell mateix i acabé per eludir a
1
2
1
FABRICA
DE
TEIXITS
DE
COTÓ
Avinguda de Jacquard, número 1
una part del seu noble, obrint un retó
de vida ficticia i sentup ental, corn un
TERRASSA (Barcelona) N refugi anaginari entre les correats
EXPORTADOR DE TARONGES
de la realitat la mis oposada que es
pugui creme! Heu-vos ad un ¿isatisBERMUDA «CANICA
ENVASOS PER A FRUITES
m eme sorprenent : en la vida pràctica,
Especialitat en davantals de fil
bornes con] els altres, que fan poli1111111n1fflIMIffle
AvInguda
Plus
XI
Telefon 124
Cca, que accepten l'obra consumada
Dos de Maig, 71
pels segles, que no poden substreure's
Telèfon 109
GANDIA
(Valanclal
al paper de personatges actuals; però
que, malgrat tot, tenen llargues hoONTENIENTE (València)
#444444444444444444+~~4 Aeeeseet+o+.44+.444444+
rca de sonimbol i vaguen de nit al
44444.44.44444444+444.«..«4+444.4444.4444+~~4+
clar de Iluna, en el món arbitrari del
floralisme i del "Rat-Penat", en el
castell fantästie de les enyorances 1;144444444444.1 1 4444444.44444.644444.66
ELS PREFERITS
histäriques.
PER A EMPELTI D'ARBREI FRUITERS
"No és pas nou ni insilie aquest
Telifon 10869
"desdoblament" o dissociació entre
(Importació directa)
l'exiatincia präctica i el ¡ardí secret
Dleecció: ANTONI BERTRAN
de les recreacions imaginatives. Gai
saber, "Felibrenc), "Rat Penat), són
Pi i Margall, número 15 -- Telèfon 16646
HOTEL - RESTAURANT
formes consemblants a el: quals de
tot temps ve revestint l'esoterisrne
7ALENCIA
M.
Pineda, 2
Poetic; sän les darreres manifesta•
Telefon 17230
Rec, 42 - BARCELONA - Telefon 13417
cisne del metete gust del misteri i
VALENCIA
de la mateixa creació d'una 'encina re4444 5 S444444414444444444+04•94444.64444444+0444.0449,

Espartero, 19 baixos

en els vostres campe és el

prodnete naeional

ti

Vervold n.°

J. M. Sanchis Calatayud

2

Fabricat per Vervold, S. A.

Director técnic: DOCTOR TRIGO

Llufs Vallès Arnau

Altons Pallás Durà
de Duanes

Moll Terra, 13 Telèfon 31720

J. Pastor Fuertes

VALENCIA

1.4.6*******~~.44.666eamoosfflebefte***4*****4

VIDUA DE FAIVADOR [LAUDES
AGENCIA DE DUANES

r. :„..,...............................,

Tallers TORMO -

Moll 'Ponente

Telefon

VALENCIA

Timoteo Xerri Ferigle
AGENCIA DE DUANES

Francesc Sales Martí

Colom,

Telèfon 12606

VALENCIA

POMPES

López i Cuixeres

Joaquim Castellano Lázaro

filats, Retorts i Teixits

Telèfon 15718
Llinterna, 4
- VALENCIA

Miguel Zaragoza

Llevat "Danubio"
D.

Ernest Baumann

Vda. de

EDUARD BE-A

Lluís Layana

Gràcia,

I

.

Josep Cano Mayans i

Josep Pastor Barberà

Calçats Mira

1

1

1

Hotel Alhambra

Drets, 38--

Migue' Pasqual
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GASTROFILO DR. GREUS"
.1r7.O1,,jEtirt1lEIAT ri. 1M
B 1..ä 'Ellie9V42111.tfte,C

Dentiinelt4o a les farmàcies 1 a la del preparador: Plaça Santa Caterina, 2 - V A 1
4
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Valencia ha salat des de

41••••>

temps remota I moit eapeolal-

ment al quinze segle, la que ha donat moetrea d'un desig

1

descobriments científica, figurant »migre entre lee Mulata
capdavanteres de la civilltzaold I del provee del pele. Una
prova fefaent en eón ele detalle que donem a oontinuachL
Valencia estableix en teMpe dele Jarabe el uy teme
"Tribunal d'aigUes", primer que funciona al Men. La primera fibrina de papes del món s'estableix a Killva. El "Drama Iírico-religiös d'Elx" ás el precursor de repara Internacional. " Tirant lo Blanch" fou la primera novelite que s'escrivi a la Peninsula. Per primera vegada a Europa, Valencia
celebrà la festivoltat de Corpus. Pera I estaba el primer Tribunal del Consolat Maritim que funcioné al món. A Valencia
es pagà la primera Lletra de Canxl espanyola que oiroulä a

...spanya. E. conetrui per la Junta de ?Aura I Valle la PM
711
he Serranos, sanee parió a la Peninsula. Se repreeenii al
Palau Cela' de Valencia, davant de Joan I, per primera vecada a Espanya, el d'ele', de /alcen Domingo Mosco: "L'heme enamorat 1 la femella galletita". Es funde el primer Manlooml del mön l'establi la primera Impremta a Espanya
s'edite robra "Troves en ishore de la illieratissima Verde
Alerta". El patrici valonen' Lluis de Illantengel preste als
deis Católica setze mil duoate per la! que Colom pegues
emprendre el seu viatge per deseobrir les Amelgues. S'establi el primer teatro espanyol permanent. S'Imprimí I ripresente la primera obra dramática espanyola: "Diálogo entre el Amor y un Caballero Viejo". Podriem elegir molla
&tres documente de gran elogliencle. Acueste que hem esmental .la demoatran prou l'amor de Valenc4==
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FREDERIC PARREÑO LLEDO
Advocat

R. SAMPER IBÁÑEZ
Advocat

Ciril Amorós, 58 - Tel. 13602
3 ALENCIA

Pérez Pujol, 3

Tel. 13715

VALENCIA

JOSEP TARAZAGA COLOMER
Agent Gestor Administratiu

JULIA TIO GONZALEZ
Agent Comercial collegiat

Telèfon 10364
Bailén, 2
VALENCIA

Pl. Sattt Gil, 5, pral. T. 15835
3 ALENCIA

ANTONI BLANC MUSSO
Advocat
Aving. Nicolau Salmerón, 2
Telèfon 10747
VALENCIA

J. LATORRE MONFOR1

R. DEVESA D1AZ
Gestor Administratiu collegiat
C. Salvatierra, 30 duplicat
Telèfon 14081
VALENCIA

o
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M. ARISTOY SANTO
N otari

J. ARTAL ORTELLS

Telèfon 14837
Mar. 26
3 ALENCIA

Martínez Cubells, 6. T. 10342

A. MOLINER GIM.7.NO
Advocat

V. BATALLA CLAVEL
Agent de Negocis

Tel. 16332
Sorni, 11
3 ALENCIA

Tel. 15026
C. Salvatierra, 9
VALENCIA

V. GIL I MORTE
Advocat
Avinguda del 14 d'Abril, 15
Telèfon 10010
VALENCIA

ANDREU REAL
Advocat

JOAQUIM PONS UBEDA
Agent Comercial collegiat

L. MUÑOZ ARAUJO
Notari

Tel. 11725
Colom, 34
3 ALENCIA

Tel. 15364
Comte Altea, 32
VALENCIA

Advocat

VALENCIA

o

Tel. 10637
Sorni, 13
3 ALENCIA

Tel. 16609
Sant Vicenç, 186
VALENCIA

40 0
R. MUÑOZ CARBONERO
METGE
Medicina general - Raigs X
Pau, núm. 36 Telèfon 12885
3 ALENCIA

R. PASCUAL REVEET
METGE

o

CIRURGIA GENERAL
Oran Via Marques del Túria,

Telèfon 12840
VALENCIA

2

o

Tel. 11089
Colom. 62
VALENCIA

J. VILA TERRASA
METGE
Anàlisis clíniques
Telèfon 17446
Colom. 74
3 ALENCIA

Agent Comercial collegiat

G. PEREZ LUCIA
Advocat

J. UR1US DIEGUEZ
Intendent Mercantil

Tel. 17509
C. Alacant, 25
VALENCIA

Tel. 17873
C. Salvatierra, 4
VALENCIA

Tel. 14860
Ciril Amorós, 66
3 ALENCIA

S. MORIL RUIZ

Dr. ENRIC HERRERO
METOE

OTORINOLARINGOLOGIA
Don Joan d'Austria, 32 T. 18505
VALENCIA

O 0 O
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E. CRESPO AZAR1N
Advocat

ALFRED CERVERA PEREZ
Agent Comercial

METGE
Especialista en infants
L Morote, 7
Telèfon 16006
3 ALENCIA

Dr. G. SALVA ROMEU
3IALALTIES DE L APARELL
DIGESTIU

Telefon 15118
VALENCIA

Clrll Amaras, 88

0
M. VERDAGUER PONS .
METOE
1 -penalista en Gola. Nas i Orelles
Pi g arro, 9
Telefon 11158
VALENCIA

J. R. PUJOL MAS

VAYA CIFRE
Procurador
Gran Via Marques Túria, 59
Telèfon 11013
3 ALENCIA

A. B. T.

J. PEDRO FERRER CIURANA
Procurador
Gravador Esteve, 12, pral.
Telèfon 10802
VALENCIA

GASPAR MOLINA
Agent Comercial collegiat
Avinguda del 14 d'Abril, 20
Telèfon 17512
VALENCIA

RAFEL

Advocat
Tel. 16248
A. Cadarso, 40
VALENCIA

o

E. MOLERO MASSA
Advocat
de
Nicolau
Salmerón, 2
Aving.
Telèfon 10717
VALENCIA

JAUME LILLO CANET
.n gent eurneroial. - Cereals. Ilegums.

FRANCESC SERRANO ROYO

Gestor Administratiu coilegiat

llaors. colinials fruiles seques.
olis i plàtans

Telèfon 10331
Segorbe, 2
VALENCIA

Ciscar, 7

-

VALENCIA - T.

10332

Dirimid telrgräfira: "FORTE"

o

40 0

Agent Comercial

F. GIMENEZ ALEXANDRE
Metge-Oculista

R. TRIGO CARRERAS
Agent Comercial

Tel. 12648
Sagasta, 3
3 ALENCIA

Tel. 12518
Pi i Margall, 78
VALENCIA

Guillem Castro, 21. Tel. 13181
VALENCIA

F. FERRERO BOLINCHES
METGE

R. IBAÑEZ SANC-HEZ
Advocat

F. LÓPEZ VERDÚ

LL. R. O.

RAFEL NACHEZ GARCIA

A. GARIN ORTOLA
ARQL ITECTE
Doctor 8Imarro Lletres
(Hotel particular)
TELEFON

12883

METGE

T 1 la

VALENCIA

o

CIrculac16 I malalties del pit
Telefon 14096
LLURIA, 8
VALENCIA

•
EUGENI MIQUEL IBÁÑEZ

Advocat
C. Savatierra, 3

Tel. 15157

Pizarro, 8

3 ALENCIA

UL

LASIULS CuULLS
Notari

Governador Vieja, 15. T. 11428
3 ALENCIA
el==b

ARtut( ALMENAR PIQUER
Agent de Duanes co•legiat
Tel. 31329
Moll Terra, 23
GRAU (VALENCIA)
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o
o

Telefon 11067

o

T. Caballeros, 18 Tel. 11528

VALENCIA

VALENCIA

J. BAGUENA SANSANO
Agent Comercial collegiat

ANTONI MONLEÓN
DE LA LLUVIA
Advocat
P. Castell, 7
Telèfon 11457
VALENCIA

Jovellanos, 1

Telefon 14212

VALENCIA

JULI SOLER
Agent Comercial. - Rüpresentanl de
Vidres Ampolles. - Y. Y. C.
de Bareelona. - Crislalls, Ihines
i vidres
Joan Villarresa, 19 - Telefon 11617
3 ALENCIA

E. SILVESTRE PUERTES
Ag0111 1."11)P1' . iii. -

Grita 1 Escoda de Barcelona, i clul
Sacardi, Ile Santiago de Compostela

111. Oozalbo, 14

Toldan
3 ALENCIA

e==>
MANUEL BOIX ROIG
Procurador dels Tribunals
Méndez Núñez, 3 Tel. 13849
VALENCIA

15820

Dr.

o

TUDELA PEREZ

Director del Servei Oftelmoleclo
Municipal

Consulta de II a Id
Telefon 17693
COLOM, 12
3 ALENCIA

MANUEL SACANELLES
iii Ir de C.1.111Ph: LIliult
Assegurances, Accidente I %oponsebilitat Civil

Despatz: Alfred Calderón, 30
VALENCIA
TELEFON 10408

•0

AMERIC MONTORO GOMEZ
METGE
Especialista per a infants
Llibertat, 63
Telèfon 30508
VALENCIA
0.. uc q 0•44
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ABILI PRATS BELTRAN
Agent Comorrial de la casa de Dmi„es 1 Transp..rt, ltìteiiise,iaIs diJoan Iruretegoyena
Oran Via Marqués del Túria, 37

TELEFON 16844

VALENCIA

J. Guillermo }ter:liudez 'Metí
Miguel de La Hoz Aldafla
AdVOC4i>

o
o

Manuel Moreno

PrOCIll'ador

Despatx: Félix Pliscueta, 3. T. 1809
3 ALENCIA

s.;
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LA
Valencia es originaria de la mar. El
361 de l'aetual urbe Mete submergit
sota les ores del itere Antro-non. Degut
a fenòmens de la di:tienta terrestre de
la naixent epoca geoleita, format
el primitiu solar de la poblaci
ó. De bon
començament loa una ciutat lacustre, i
en els ~pa prehistórico tingue per estatges els nomenats Paltifffs, els qua!,
mes tard es transformaren en N'erogues gairebe del tipus de les actualt,
per bsi que mil rudimenteries, de les
que existeixen pele encontorns del llec
de l'Albufera.
La primera meneó que es troba de
la cintas de l'alindes és de Tilas
l'any 138 abans de Jesucrit. Durant la
cOnStrucció del Mertat Central, let
ohrts del Val duraren de l'any Tot6
fins al inzy, hom trobi restes d'objeto
tes pre-ronsans tensistents en ceramita
i altres nombroses objectes indigestes.
Aquests objectes, que de poder ésser
exarnMats haurien donar una gran Ilum
respecte als origens histórics de Va¡inda, es perderen. Per aixes boas segueix obliteat a admetre la versió de
Titus LIvi, segons la que l la ciutat del
Túria iou fundada pel cònsol Deci Juni
Brutus ame el naos de "Valentia edetanorum", els primera habitants de la
qual feren presoners procedents de l'exercit de Viriat. Poiteriorment fou capital del Departement Jurídic. Mes tard
es predd raltantent de Sertori, i els
valencians es posaren al costat del cabdill rebel. Dues de les batalles tingueren lloc a les voreres del Tilda i del
Xúquer, i Pompeu, vencedor dele% forces sertorianes, l'any 75 a. J., destrul
Valencia, la qual aconsegui novament
un estas floreixent durant l'època de
l'emperador August.
En epoca dels certaginesos va pertftnyer a Cartago NOva (Cartagena). Sota els romans forrni part de l'Espanya
Tarraconense. i el seu floreixement
pervingué de la destrucció de Sagunt
i rer la despoblació que experimenta
Edeta degut al qual Valencia
pringué una gran importancia i tingné
dret a encunyar moneda.
La ciutat romana eslava adossada al
fiu. i, segons Escolano, comprenia un
retinte de mil passes, que abasta el que
ser' actualment les parrimuies de Sant

Ajuntament
Pere Sant Estere, les antigues de Sant
Llorenç i Sant Salvador i part de les
de Sant Bartomeu i Sant Tomas.
Valencia es convertí també al cristianisme per alié a comentarnents del segle quart, i lambe tingué ele seta mertirs, entre els quals es compta Sant
Vicent, ocorregut l'any tres-cents quatre.
Els visigots s'apoderaren de Valencia ran 415, la qua) és anomenada per
primera vegada durant aquest regnat
amb motiu de la guerra entre Leovigild
i el seu fill Sant liermenegild, el qual,
despres de vençut a Sevilla, fou fel
presoner a Còrdova i exiliat pel seu pare a Valencia. Recared organista el
repte, ii done una unitat religiosa
legislativa. La. divisió eclesiistica queda ajustada a l'adniinistraciA
i Valencia pertanyé a l'Esglisia Metropolitana de Cartagena. Valencia

Antiga Casa Serratosa
Successor: JOAQUIM SILVESTRE
Fiarles d'efectes militare
Moratfn, 5 - VALENCIA - Telefon

10677

IDespatx:

me4544444444+044444444.14.444444~4444944~444.e.
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/ Alfred Esteve 1
FABRICA DE 'RONDES I PINZELLS

-

Especialitat en

la bronja "Valencia"
Exclusiva de la fulla d'afaitar "Orign"

VALENCIA - Telefon 17421

•44444444+.4...144444444444+444444444444444444444444.
DIPOSIT D'AIGOES
de BENASAL, CAMARERA, MONTANEJOS 1 VILLAVIEJA

Joan Ramon 1
SERVEI A DOMICILI
Cuarta, 81 - VALENCIA - Telefen 10904
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Josep Arnau 1
SHIPCR ANDLER
PROVISIONISTA DE VAIXELLS
Telefon 31708
Telegramas "Jarnau"
Oficlnes: Moll Terra, núm. 2 - GRAO (Valencia)
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1

Dimane, 15 de maig de 1931

Vins Terradez I

Els mes pura I fine per a taula
Especialitat d'aquesta casa: "GRANO DE ORO"
Teléfon 14821
D. Joan d'Austria, 40
VALENCIA

ege4444944.844449844~444444840944444044944444+549+1
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aleshores tenia onze bisbes , el primes
dels quals fou Justiniä, durant el govern eclesilstic del qual, l'any 540, cs
reuni a Valencia un important Consiti de set prelats.
Els àrabs conqueriren Valencia l'any
71t. En la campanya que sostingueren
els reis gods contra la invasiú musulmana, sembla que Valencia no tingué
cap paper d'importäncia, per hé que
fou prop dels seus dominis on els cristians es resistiren a la invasió. Tank,
després d'haver pres Saragossa, juntament amb Muga, baixà per la conca de
l'Ebre fins a Tortosa, la qual prengué,
i despees, successirament, anaren caient
al seu poder Sagunt, València
Xàtiva,
Valencia experimentà l'època confusinneria produida per lee /tintes politrques que precediren la fundació del califat de Córdora. Aquesta epoca duré
fins Tany 1021. Aleshores Abd-el-Aziz
Abati I Assan, governador, establi la
dinastia dels Amirides, fundant el regne de Valencia, la demarcaci,3 del qua l
era des d'Almeria fina a J'are.
L'any tot 5 el rei Ferran 1 de Cate la intentä. sense fortuna. la conquesta
de Valencia. la final seg,ui 501Me21 a al
rei musulmä Maniun de Goledo fins
l'any 5075 en que el governadnr de Valencia es declaré independent i lii regna
fins l'any to85 en que ocorregué la seva mart. El succei el seu iiil Otman,
el qual fou destronar per Cadir, rei
l'alelo, el qual , davant de les invasions
a les quals hagué ole plantar cara, volli.
cita l'auxili del i i Alfons VI, el qual
ii enviä Rodrigo Díaz de Vivar, conegut pel Cid Campeador. .A(111051 expulsa
amb facilitat c • s invasors i domina la
cunas, a la qual dená el nona de 1 . al,2ein del Cid, des de l'any 111 94 uns al
11112. en qué, absent el Cid de Valencia,
eis alniorasides s'apoderaren novarnent
de la ciutat, i assassinaren Cadir, la qual
cosa obliga el guerrer cristiä a tornar
precipitadament d'Aragó. ssetjä la
cintas, que caigué novament en pnder
Id Cid. el qual es decidi a consolidar la
seva conquesta i s'apodera d'Olocau,
Serra, Almenara i Morvedre, perei morí quan es preparava a assetjar Xauva, l'any sor». Donya J inicua, l'esposa
del cabdill, aconsegui aguantar-se a
Valencia, rebutjant els constants atacs
dels musulmans durant dos anys, fins
que demanà ajut al rei Alions VI, el
qual, despres d'haver dispersas els assetjadors, decidi abandonar la cintas, (ron
sorti ti mes de maig de 1102. i
,emportà Donya Jimena i el cadáver
del seu espes. Valencia esdevingué alesllores un estas musulnia inclependent
ami-) emirs propis. el fundador del qual
ion Mohansed-ihn-Said. El sets territori
comprenia Valencia, Almeria, Murcia i
Jaén.
Cent trenta-sis anys durä la dominació musulmana a partir d'aquest fet, a
Valencia, tense que aconseguissin cap
resultas positiu les provatures de reconquesta que en aquest interval
temps portaren a cap els reis Alfons I,
Alfons II i Pere II.
La gran fama que sempre ha fingid
el terrer valencia per la seva riquesa
natural i per les magnifiques condiciens
topogrifiques que l'afecten feren somciar el glorias rei de Catalunya d'incloure en les seres conquestes la del
país valencia. La campanya del rei Conquistador fou empresa l'any 1232, prenent corn a pretext el destronament de
Cid-Abu-Said, aliat set'. per Aben ZeNon. Ja per mit n it de conquesta, ja per
pacte, Don ,laurne el Conquistador s'apodera sic Morella, Burriana, Penyiscola, Alcalä de Xisvert, Castelló, l'ixA,
Nules, Paterna. Betera i altres poldacions. Desprea d'haver acampas a Buzafa, En Jaurne el Conquistador s'apudera de Santa Maria del Puig, i
aquesta poblarle va resoldre la campanya a favor d'en.
Aben-Zeyan, que com hem dit abans
era aleshores rei moro a Valencia, ata-

balat pels constants atacs de les forres
del Rei Jaime a les terres que dominava, enviä un missatge al Conqueredor, oferint-li la meitat del sau regne,
un magnífic palau a vera de N'aiencia
una indemnització ole deu mil besants.
Aquest esplendid oferiment fou refusat
pel monarca, el qual tenia el propòsit
de dominar en tosa la sena extensió el
Regne de Valencia. Ahen-Zeyan persistí a fer-li noves proposicions Per tal que
desistís de la seva empresa d'assetjar
!a ciutat.
El dia 28 de setembre de l'any 1238
es rendi la ciutat de Valencia, i el dia
segitent unció a la torre mes alta de la
muralla de la ciutat la senyera de les
quatre barres. Després de signades les
bases de la capitulació, el rei Jame el
Conquistador fén la 5eva entrada a Valencia el 9 . d'octubre delmateix any.
Funde immediatament el Regne de Valencia, compost de Valencia, Castelló i
Alacant, independent dels altres refines
i en relacie estreta amb els de Catalunya i Aragó. Atorgà a Va/inda, fur
que redacté 1239 el jurisconsult
V idal de Caneltes, bisbe d'Osca.
La conquesta de Valencia quedé completada l'any 1253 fler hé que d'aleshores en avant el Rei Jaume llagué de
sulocar diversos alçaments musulmans.
En una d'aquestes ocasions Injerté, tot
trobant-se a Xàtiva, una greu malaltia
que determinä la sena mort, ocorreguda
l'any 1276.
Durant aquest temps Valencia fruí de
gratis privilegis. Es formaren els seus
furs, s'organitzit la municipalització de
les seves viles reals. D'aquel l temps
d'esplendor resten a Valencia les meravelloses construccions dels portals
Serrans i Quarte, els cinc porats i els
pretil% del Túria, obres d'excellent
grandesa.
Els succe s sors del gran rei Jaume I
el Conqueridor continuaren la sena empresa, dificultada, no obstant, per les
constants Iluites intestines entre la noblesa. Les dispesicions del rei Jaume
II sobre el repartiment dels seus dominis motivaren profundes dissensions
que culminaren durant el regnat de l'ere IV (el qual, desnrés de moltes
,ituds, es seid obligat a prendre per
assalt la cintas de Valdicia. tot apoderant-sen i imposant-li condicions durissimes1 hagué de disseldre els attemenats
"unionistes) per mitjà de procedintents
de crueltat tata n més severs que els
que baria ernprat abans a Saragossa.
Despres de la mort de Martí I l'Hitmä. la influincia de Valencia en la vida
de Catalunya ion decisiva. En prendre
nart en frs Iluite s entre la noblesa a
favor de Ferran d'Antequera i contra el
Comte d'Urg en decidí ene s'iniciessin
aquelles dinasties que darrera Ilur afany
assimilista han intentas durant segles
eshorrar la persnnalitat de Catalunya
heu infitilment. per cert, com
ha vingut a demostrar el renaixement
dels dos poblet germans.
Valencia interve roe en els fets his'ericé de la Pen4,, ,,, i u ^-rtir del re' rat del, Reis Catòlics. Nonies ven la
guerra de les Germanies durant el reenat de Carles 1. guerra que es descabdelli en les terres llevamines.
A la mort de Caries II Valencia.

s'altere davant l'aproxima:in spe
tamos; carlistes. D'aieshores ene

ciutat sofri sovint les molestoses s
qüenciet de la intranquillitat ree,
Espanya durant la segona meisk
segle passat, en que ion teatre
de les conspiracions del general pr.
Durant la primera República,
muda l'onze de febrer de l'uy
Valencia dona fe del seu fervor
bici i autonomista. P:ovit dergit.,,
cantó, i ele revolucbnalis ho

entren dos dies mis ter(' en ten
se el govern Salmer6n. Es momea
Junta que presidi el dinutat federa;

Vivero Municipal. - Roserar
con, Catalunya, es pronunciä a favor
de la casa d'Austria i contra el Barbó
Felip V. La guerra de successió fou per
a Valencia tan fatal com per a Catalanya, ja que, després de la desfeta
mansa i de l'incendi de Nativa per les
tropes de Bernieh. que tamhe assetjaren Bacrelona, Valencia perdó els seus
iurs, i fou sótmesa a les noves Ileis dietades ;el despòtic Borbb. Això succel
l'any 17o7, o sigui set anys abans de
la caiguda de Barcelona.
Després, durant el regnat de Carles
III, la capital valenciana s'eixamplä i
embellí censiderablement.
Durant la guerra anomenada de la
Independencia. N'alencia fel una de les
primera que respongué a la crida del
hatIle de 14estoles contra la invasió
francesa, el 23 de maig de l'any 1SC.
Vicenç Domenech, heroi popular, aixeca
les masses contra l'exercit de Bonaparte, ¡ atará /es tropes del general Montea., portant com a capità el pare francisca Joan Rico, el qual, amb el seu
exércit improvisas, aconseguí abatre els
francesos, els quals es donaren després
d'un combas que duré tot un dia Fn
aquella ocasie les autoritats creien invencibles les force, de Napolea. i (oren
totes rellevades dels seus càrrecs i nominada una Junta contrasta de cintadan s de tetes les clases i categ ories. la
qual s'encarrega del regisme de lachrtat.
Murat havia ordenas al general Moneen
que anés contra Valencia. i aquest sorti de Madrid el 4 de itiny de gnft al cap
d'uns Tono hontes. 3foiney arriba clavara de Valencia el dia 27 del mateix
me s . i ieu a la ciutat proposicions de caPitulacie que (oren refusades. Organitzi l'atac per al dia 28. i totes les econteses tic le•trnne : trance" ,*e,ta bellaren contra l'enteresa i l'heroisitat
dels valencians, que produiren unes dues
mil baixes als franceses. En vista daquest fracés Ifoncey ahandonä els sen'
propbsits.
Fi dia cinc de mare ile l'any 18in el
general Suchet. comandant una divisió
francesa, es presenté novament c:. vant
de la ciutat l'assetjà fins al dia deu.
a la nit del qual aixeca el campament
es retira. Peris a les acaballes de l'any

Cremadors dell e pegata per a torna de pa, tintoreries,
flbriques de sabó, etc. Pa gadora de pa. Portes fanals,
etcétera. Trilladora. de blat, arrea, oren, mongetes, ete.
Miquines per a mollete d'arree. Escorgadores de cacauets
I riel. Moledores de pingos

IMAD
VALENCIA

Telifon 12706

Tallero 1 Oficines: Cami de Barcelona, 20

1

Telegrames: IMAD

e414444+.44.4444414.48.4444.1144444
Ileeteetlee4404444414444.44•114.4411.644884444444.egetlre+Pee+4

TALLER DE BRONZES

E. Peris Pules
1 *bretes 1 ~es per a maquInlrla. Inerte& delle, alnatela
I »Ida. Aceesseris 1 teta mena d'aixetes per a bodegues.
Espeelalltat en mimulnee per a la puiveritaaold d'arbroa,
llenase, boquillas 1 teta mena de peces per a aquest
óbjeete. DOMIIES I VALVULES PER A TOTS ILLII USOS
Joma, 1 r) - VALENCIA - T' • térea 13111

1811 eis francesas es proposaren atacar
nou Valencia, i el setge dura fina
al dia 8 de gener de l'any 1812, en qué
després d'haver sofert un bombardeig el
general Blake, que cotnanava la guarnició valenciana, cedint a les soHicituds
del? ciutadans, Iliurä la ciutat, no StrISC
haver firmat abans unes condicions per
al canvi le presoners, que no fou acomplerta pels irancesos. Aquests tomanqueren a Valencia fins a mitjan any
tot3 i l'evacuaren el 5 de juliol , en
vista dels esdeveniments continuament
favorables als peninsulars que els feren
temer el perill de quedar acorralats en
aquell indret de la Península. A la permanencia del general francés Suchet a
Valencia es deuen gran nombru de reformes i millares que s'efectserel al
recinte de la cimas.
Ferran VII torné a la Peninmla. des
prés del seu exili a França, el dit setze d'abril de l'any 18[4, h ést lo seva
creada per Valencia, on rebut re:
capita general Francest Xavier r lin.
Sorti aquell rei de la cintas el dia cinc
de

L.

AC1ESSOR1S

GALLEGO i C.ia

Cauro, llautó, zinc, plom, estany, zapes de ferro :: Ferro
Llauna cc Aixetes per a aigua, gas 1 vapor :: Tubs
fos
Accessoris cc Gresols Alargan :: Plombagina :.
forjaba
Soldadura autógena :: Alfatges especials

Direcció elegrefica I telefónica: METALFER
Felik Plecueta, 4

Telbfon 11742

VALENCIA

PERFUMERIA

C. DIA

CITY-BAR

QUINA VER DA

RESTAURANT - BALL

Telèfon 10864

VALENCIA

Colom, 10

Salons Renaixement per a esbarjo
Tots eta die, vermut 1 souper-ball
Especialitat en el cate Still 5 Exprés
CARTA ECONOMICA :: BAR DE MODA
PREUS POPULARS

Manuel López Valen)

Cerner de Xittiva, 37 (junt a la plaga de braus) Tel. 18481
VALENCIA

4444.4444414444.444
14444.41444144.4.4444441444i4+41414,44.4444444444.1144444664

FELIX LOPEZ

Vendes a l'engròs de fruites
i hortalisses

liii

5

Fabricant de les cafeteres Exprds "UNIC"
Patent núm. 1573
Vivens, núm. 28

sep Antoni Guerrer a. La c'nat fesetjada per les tropes del general
lineo Campos. i les forces del Gene,
entraren el dia vuit d'agosr del
any, quan els revolucionaris mes
rromesos s'havien evadir a bord e
aixel! rnercant.
El (112 2 0 de desembre de t873
neral Martínez Camnos declaré a
gunt rei d'Espans a Alforts XII. A;
monarca visiti la ciutat l'any
mes de gener.
Les guerres carlistes has-len
poca repercussi,', a Valencia, pesque
nificaven un ordre d'idees q ue ce
venia al caräcter franc i liberal
valencians. En canvi l'esperit
primera República tr:be. en el ryg
valencians l'eco constant d'allá gin
via d'esser útil a ells i a la Pede.
i Valencia ha mantingut, a tracé
nuites constants, el seu fern-, esper
publicä.
1-es Iluites polítiques s'han fet.
sovint pels carrers de la capital, la
cosa vol dir que és un poble d'una
vitalitat. Un fet histbric recen e
desembarcament que hi féti S'
Guerra en aistecar-se contra /a é
dura. D'aleshores encä el calés de
linda sank mantenint contra la
monárquica, i la capital llevantina
que les princ;pals capitals dEspg
contribui a fnragitar del pais la
hecha de la reacció i a la implan
de l'actual regim dentocrä'jc.

TUBERIA

METALLS

1144+114444.114.11+444444444.8444444444444.44444.44.04.'

Telefon 12014

Marín, 5 i 7

VALENCIA
Telef. 15295

VALENCIA

I

...44+644.44444444444+04444444444411.44e.e.eieee4446.4
KeM4.N.M44,6»•.ft~e~4eeft+fte+Ne

JULI DOLZ MARIN
CONSTRUCCIO I REPARACIO DE MAQUINARIA

Hotel Laura

ESPECIALITAT EN TRITUBADORES

Lepant, U

Toleren 11800
VALENCIA

I hl A D

Apartat 21

de maig següent. Les ínquietods
bulincia d'aquella érca reperzt
be a ia ciutat del Túria, els catre,
la qual presenciaren afeirts,,dr;
Di.,prés de SUnki el s
de l'any t823, lt 5 a registri
esde;rit .nent di gne .1: esn,icrae,
la Lusória de Valencia fina l e,
d'agost de l'any 1935, eri 11 1/i y

Ressenya històrica de Valènci

•4444144.1114$4.60.044.44.1.44444.644114.11441+1144.1144.11444+1+

C. Tomases, 4

PUSUOITAT

llúria, 4

Teléf. 13140

VALENCIA
MAGATZEMS DE DROGUES, PRODUCTES QUIMICS, FARMACEUTICS

••n

I PERFUMERIA
LABORATORI I MATERIAL FOTOGRAFIC 'AGFA"
'Casa central: Moratln, 27 - Telefon 17225 - Telegrames i telefonemes: BARCAS

VALENCIA
Sucursal 1.': DON JOAN D'AUSTRIA, 38. Telefon núm. 11720.

IuOuruil 2.': COSTE SALVATIERRA, 33. Toleran núm. 14232.

Sucursal 3.': DIpbeit a l'engròs, CARRER DE MALDONADO, (junt EstaeltS Nord). Telefon núm. 94 - GANDIA.
S ucursal 4.*: CIRILO MACROS, Se (davant del mercat Colom). 84%0016 Ferreteria. Tel. 14232.
Sucursal 15.': SANTA TERESA, 1. Telefon núm. 17822.
Scursal S.': CARRER DE LA CORRETGERIA, 13. Teléfon núm. 17869.

INDUSTRIA METALLURGICA

FRANCESC

SOLER

Especlalltats - Aplicatcions I motllures
per a mobles 1 funeritries
ANGEL CUJIMERA, 85

Telefon 10S:11

VALENCIA

Filbrica de perfumeria AKME: Gavie/ Miró, 49 • Telèfon 17648

Societat Anónima "García"
(NOM COMERCIAL REGISTRAT)

"LAS BARCAS"
MARRA REGISTRADA)

•ADATZENIS: DOCTOR SIMARRO, 10, I COSTE SALVATIERRA, 33
Director gerent: MIQUEL GARCIA • Cua fundada en 1887

BOMBES IDEAL
Lltiria, 19

Tel. 14207

VALENCIA

• LA PliBLICITAT

_ •................

Balneari - Ontenie;fie - Diebetis

ti

1.er de maig al S d'octubre
•
PEN810 DES DE 12 a. 30 PESSETES
Aquestes aigües, per la sea rica analisi, el mil.10
d'Europa, guareixen ami) efic ;ida el restrenyinient,
l'estómar, el fetge i el ronyó

1

Francesca Vernich Vda. d'Alberola

It

ELABORACIO DE MISTELA, MOSCATELL
I CONCENTRATS

Dimarts,: 15

DESTIL•LERIA

tiqu
es

"El Esparioleto"
XAROPS, ANISATS, ESCARXATS
I ORXATES

LA DEL FERRO FORJAT

Telèfon 16720

Francesc Garneria

Gran Hote 1 Continental

VICENC ESPASA

JOSE1' NACHER

:.

4+444.444444+.4444.

Farmacèutic
Producte de 1 seu laboratori: 'GRA-MIR"
Aliment vegetarià
Mar, 38 VALENCIA - Telefon 11564
Ne#4,444.444+144444
4++++4444+44.44+4/

i 1130118Y3

Iiro

Especia Wat en olis, N ins, aieolvls i licors
Servei a domicili
Cenit al: Sang, 8
Telèfon 12947
Sucursal: Dor Joan d'Austria, 7

-

Telefon 12234

VALENCIA
44+4444+044+,.
le+++0+4+4444.0

ES" fEVE CABANES TORRES
Semi lora mecànica - Fàbrica d'encenalls
Camí df Montcada, 1

-

Teléfon 12441

VALENCIA
I41444444+

6 CO?

4CEPCIO RIOS MART!

Ftr steria en general procedent d'enderrocs

Gruilln 2m Castro, núm. 66
I

-

Telefon 17752

VALENCIA

t
4+4+441

"LA ACTIVA"
TRANSPORTS

t A LACANT - MURCIA - CARTAGENA
iran Via Germanies, 45 * Telèfon 15957
VALENCIA
4044

J Boix Alapont
J.

AGENCIA DE TRANSPORTS
I CARRETEIGS
Animes, 7
Telefon 10768
/ VALENCIA

. R•444-.7-tee•

Rafel Maten Torragrossa :.:

OftlriZ

-

ing Terradez

l
XAMPANYS * LICORS DE LES MARQUES
MES ACREDITADES DEL PAIS
I ESTRANGER
Especialitat "GRANO DE ORO"
Don Joan d'Austria, 40
Telefon 14621
VALENCIA
,.
Men•mr.”1.• nnnn••nn•n••..n0n•••.M.101Mbe•MANIM.1
n01
METALLS -- TUBERIA ACCESSORIS
Direcció telegràfica ¡ telefónica: Metalfer

L. GALLEGO
:.;
111
Ü

I -Cia.

Coure - Llaut-6 - Zenc - Plom - Estany s de ferro - Ferro fos - Llauna - Tuberia per a
aigua, gas i vapor - Tubs forjals - Accessoris
Gresols älorgan - Aliatges especials

1111

Felix Pizcu'eta, 6
Telèfon 11742 •N:
VALENCIA

6.4•4444.44.»....44+444+~~4.~.444444e4444

Editorial Guerri
Carrer de J. Benavente, 1

-

Telefon 10117

VALENCIA

LES RAJOLES DE VALENCIA 1.6644.444444444444,44.44444444,444.6.44+444444444444.+6
Heus an i una art valenciana famosa,
FABRICA DE MOBLES CORBATS I CADIRAT- que probablement es comenci a cuiricar
el segle XIII. No hi ha documents,
CALÇATS DE LUXE DE MAXIMA FANTASIA
GES DE JONC ESNIALTAT
però, que ho demostrin. No obstant,
:
Cadires plegables patent núm. 713875
acusa la seca existencia a les darreu . :/.. ?
ries del segle XIV, i al segle XV
adquireix un enorme desenvolupament
i esplendor per a decaure a la segona
meitat del segle XVI. Aquesta in,
.
Cerrar de la Pau, 18 - VALENCIA - Telèfon 12.931
ben al contrari de la del ferro, esdevingué una víctima de la introducció
Nova Sucursal: Avinguda de Blasco Ibáñez, 6 - Telefon 15818
Dlpesit: COMEDIES, 28, I NAU, 3
del Renaixement a Espanya.
Heus ací una art que molts han
TELEFON 10128
VALENCIA confós
En aquests establiments sempre trobareu darreres novetats
arnb l'art arah, i si be en el
seu origen és una art moresca, ben Infinilat de models - Grans existències - (Malitats immillorables
Preus eronbrnirs - Calçat per a iota mena d'esports
aviat s'inspira en l'art gótica, assimilant els seas elements i constituint DIpeslt de la casa Scholl,
anda prartipedic (especialitzat) en
JAUME TUSET RIPOLL
una art mixta i de gòtic. 1%:o
aparells i tractaments per als mals dels peus
s'assembla a cap altra art. Es d'una
Forns i pastisseria
gran origipalitat i l mateix temps
té caracters de simelicitat i ingenuitat de vegades infantívols. Tot això
Carrer de Salvatierra, 29
Telefon 14936
te una gran forca d'expressió i una
finesa de dibuix realment notables.
, VALENCIA
Hm ha escrit insistentment sobre
Consignatari - Agent colleglat de Duanes
la ceramica atribuint-li una filiació
hispano-moresca. Aquesta cerámica es CONSIGNACIONS - NOLITS - ASSEGURANCES MARITIMES
refereix a 11 vaixella, i gairebé exclu- Ibarra I Cla., 3. en C. Mac Andrews Co., Ltd. - Naviera Mallorquina
sivarnent als plats decorats en blau
Fills de Remul Bosch, 8. en C.
reflex metallic. Perla fins fa poc
Compte
corrent
als
Bancs:
Espanya, Valencia, Central,- Sueca,
hom no sima adonat de les rajoles
1
CARMEL TORRIJOS AGUILAR
valencianes de barnic d'estany i de- Hispano Americà. Collera; Espanyol de Crèdit. Cullera; de Valencia,
corades en blau i moltes d'elles amb
Rierais, Collera
aplicacions de reflexs metal-tics, i, no Telegramas I telefonemes: GONAR-ACIUD - Telefon 11 de Cullera
CARBONS - Servei a domicili
obstant, són productes d'una mateixa
CULLERA (Valencia-Espanya)
art exercida la mateixa epoca i pels
mateixos artistes, i tots han estat
Plaça de Mossèn Milà, 6
executats a Valencia. El que ha pasTelèfon 14755
sat és que a aquestes rajoles fins fa
poc temps no se% ha donat la imVALENCIA
portancia que realment tenen, i ¡S
possible que els crítics no slagin
0444444444.444+6+~~44444+44+444~~1~4444.1 percatat de la seca valor real. Prova
d'això és que tots, o gairebé tots, han
callat respecte al monument on hi ha
aplicades unes superbes rajoles vaLa marca emblema de la supremäcia
lencianes moro-gótiques, les mes beLLUIS JOAN BABI MUÑOZ
lles que existeixen, puix pel seu merit
El preferit dels paladars refinats. No
artistic són tan nobles cont puguin
conté pols ni cap substancia nociva.
Agent d'Assegurances - Sots-director de
ésser els millors plats de reflex meHigienicament envasats en saquete de
tallic que es coneixen. Aquestes són
mig i d'un quilo.
"La Unión" i "El Fénix Español"
les rajoles de Valencia que decoren la
Directament del molí al consumidor.
cúpula del convent de la Concepció
saborós, substanciós, sempre excelde Toledo.
Avinguda de Nicolau Salmerón, 13 - Tel. 11407
lent, a la paella, a la milanesa, amb
En parlar de rajoles de Valencia
llet, etc., etc.
ens hem de referir, naturalment, a les
VALENCIA
rajoles pintades a rna durant els seEs ven a tots els establiments
gles XIII, XIV, XV ¡ XVI, les
FABRICANTS
>6444,4444,444444444444.444444.9444+,44444444,444.4444 quals aconseguirer. una fr.r4 i importancia enormes davant la compe444444444444+044#4444+44444.04.444.4444444444.6444,444.44 tencia andalusa, podent assegurar que
es, si no anterior, del rnateix temps
que la d'aquella regió, ja que hi ha
DROGUERIA LA CAMPANA
dubtes respecte a l'origen real d'aquesta indústria, i hom no sap si es
còpia de l'ah andalús o be fou implantat igual que aquest pels musulAlgemesí (Valencia)
mans. En tot cas el desenvolupament
DELEGACIÓ
DE VENDES
és parallel, però a Valencia prengué
Flor de Maig, núm. 7
13S33
de l'ah ghtic una serie d'elements
Ronda de Sant Antoni: 78
que li han imprès una fesornia
VALENCIA
Telefon 12071
BARCELONA
tota cegada que els pocs rejols andalusos
que es coneixen d'aquells se•44444444
444.0444444444 .11$44.4 gles revelen mis aviat la influencia
l'art persa i bizantina.
4+11444444444444+044+~~.~444+0444444444444 deUn
detall molt important reportat
pels hiStoriadors i que dernostr- la
importancia de la fahricació valenABONAMENTS
QUIMICS
ciana, és que la fahricació de ceráGuanos comportes per a tota mena de plantaclons
mica a Andalusia procedeix indubtablement de Málaga i desapareix al
s egle XV sense deixar cap rastre. Cal
uposar que els ceramistes andalusos
empesos per la incasió dels Reis Cadlics anaren a Valencia a establir-se Els adoba que donen admirables
1 sorprenenls resultats són els
La
acreditada d'Espanya
per bé que ja hi existien moltes
abrigues—, ja que Valencia alesho- ABONOS JUAN, que donen vigor i fref:a a les plantes i,rnullif;liquen
res no hacia experinientat els efectes
rapidament les rollites
Gravador Esteve, 14
Telèfon 1192
e l'absorció cristiana. Sabedor, que
València tenia Ileis premies, indepen- Especialitat en adobs per a oliveres, garrofers, tepe, larongers, etc.
%neia i personalitat reconeguda.
VALENCIA3
raslladaren per considerar-se mes AvInguda Anida, 52
VALENCIA
Telefon 12274
mparats que en les ternes que acaava de dominar Castella:-

EL TELEGRAMA

SADUR>I1 VILLARROYA

DANIEL

Pau Iglesias, 64 -- XATIVA -- Telefon 94
Es productes d'aquesta casa són els Inés famosos

ustí Albagnac

Universal. Radio -Electrit

rrlaffe '48 193i

ndústries
Artí
s-

En parlar de les indüstries artístiques a la Península, hom troba que
Valencia és de les primeres que ha
VALENCIA
desplegat activitats industrials d'art
aplicat a la decoració.
En entrar el renaixement a Espanya, -la influencia d'aquest moviment
artístic en l'ah del ferro feu el seu
efecte i permeté que al nostre país
existeixin • exemplars de gran valor,
..
alguns dels quals figuren al "Cau
Ferrat), que II/114 -el gran escrmtor••
pintor Santiago Rossinyol.
• Valencia pot fer -gala d'ofires d'una
InstafFacions electriques de br tiza I alta tensió. Material
Consol, 15 ,
VINS
gran
vaharfilies
deis'
grans
artifexs
petit per a instatiacions elia 'triques. (Paellas, Planees
que aplicaren Ilur talent -a les arts-de
Fogonets 1 Lampares de totes classes 1 estils
Telèfon 31845
la decoració, dels quals són exemples
LAMPARES PHILIPS
de -gran mèrit la incomparable Llot'VALENCIA
I
ja, el mes formidable-monument civil
Installacions de cinema son' ir. Raigs X. Iii,ithflalons
•44.4444.4***4~~~4~4~~..~••••••••••• n de la nació valenciana, en el qual
amplificadores de gran p(i.tencia. predes per a artes
com a penyora de valor inpúblics
salons de ball. n scos gramofónics de totes
eeemeehm+edeee~..6444444.44444~44••••+1444+114 existeix
calculable Partesonat que figura al
les rr.: irgues
saló
d'actes
de l'antiga Casa de la
•
,AGENCIA DE TRANSPORTS I CARRETEIGS
Ciutat, corn el propi edifici i la su.
Aparells de ràdio PHILIF). 3, a terminis i al comptat
perba decoració del Palau de la GeNO COMPRE]: SENS! . VISITAR-NOS ABANS
neralitat, obres totes degudes a fills
de Valencia.
PERIODISTA CASTELL, 9 entrant pel carror de Rivera)
A la Llotja hom pot veure, entrant
SERVEIS COMBINATS
TELEFON 15775
VALENCIA
a Pesquerra i tancant la capella: una
valuosa
reina exquisidarnent forjada
Poeta Llombart, 1 - VALENCIA - Telèfon 14642
i repujada. I a l'Església Major, l 'anI
tiga
Santa Maria, avui Catedral, po,4+++.44444.44+ell+114444 1 4444.9444444444+44.444444.44+1
dem admirar també la magnífica reina
4.4444+44444444+44444444+44+4,4444.444444444~114~1 que tunca la capella de la Comunió,
ALCOI (ALACANT)
element utilitzat pel gran pintor valencia Joan Peyró per a la realització
AGENCIA DE TRANSPORTS I CARRETEIGS
d'una de les mes belles obres en què
plasma els costums deis hortolans en
ocasió d'unes noces... I tantes altres
propimari: J sep Montan CebrIä
que en podriem esmentar.
A començaments del segle XIX,
Fermi Calan, ro j mero 46 - Telèfon 83
raían ), de produir a bon preu deterRibalta, 4
Telefon 10022
mina una tendencia a defugir el ferro
Servei d'autornäbils COd xes a tots els trens - Calefaccid
VALENCIA
forjat i a emprar la foneria en s ubsi aigua correa a lotes les habitacions
titució de la forja i el 1. epujat, restant
b4444444444+1~~444444+644444444444 4444~4~1 lachten reduït a la condició de simple modelista o repassador del metall
r4444-e4 ,4444+114444444444 4444444444444+8444+04+044.6***1 ' •:-5- :•:---=-_:•:-=--_:•:-_-_--:•:--:•:.-_--:•:--=---1--:•:7_=Z:•:::_-:::..
-=_:•:"=
-=::= fos. Per6 la moda de l'estil Renaixe.
rnent espanyol que de l'arquitectura
>444+444+04444414.~e 1.44+84444.44444444+444444.14.444,4
s'escampa a tota apticació decorativa,
•
AGENCIA DE TRANSPORTS
l
)
}
col-loca novament la indústria artísTaulers - Xapes - Mente - Fustes de totes menas
I CARRETEIGS
i Ji
..: tica del ferro en situació de produir
EsperialitaS en zapes de fantasla
:.:
quelcom més que el repujat en metalls de calor, i hom pegué veure
e
I II
ressorgir la indústria artística del
ferro, que a Valencia adquirí una
: •'
gran importancia. Prova d'ainä són
Magatzems i des pato: Guillem de Castro, 103
I1 !I
les magnifiques portes de ferro, reines
Fàbrica: Volta del Fi ssinyol, L. A.
monumental, , repuiats excellents i
Telefon 1011G
H Tinent Torrecilla (abp ri- r-trella), número 8 :..1 aplicacions en ruobles. També la reALENCIA
producció de faroles i lämpares d'èpod TELEFON 13467
VALENCIA d ca ha representat un gran encert.
:.: Actualment am-esta indústria, per
*6+4+4411+0+~~
diverses raons, esta en decadència.

' Ribera, 14

Gerencia: Navellosi 4, principal
Telefon 10925
VALENCIA

'de

INDUSTRIAL

--.. ,

•7.-

4.

41e4ii
_

Ramon Lliso

Lluís Gil

JOAQUIM GOMAR AGUD

1

Fills de

Ferran Gómez Benavent

J. Sos Borre

Telefon

1

SANTO-MA
casa mis

1

Joan Damasceno Bisbal

Dimitir, 18 Re Me, 'de Mi

LA

PUGLMITAT.

L'alegria de València

t.,
•
Un sol espiendent. Una immensa les barraqueres
de l'horta. Ad, paig s'adiu el eta aire, el qual vol ésser
toia de flors. Una mar blavissima. de seca,
In predomina la vinya. A ,mposant, amb aquella porta i menys
Un cel tant o 111éS blau que no la Valencia, país
d'aigua, hi ptedomina ene ara amb la naturdesa q.ue els romar. Una horra esponjosa, ufana, ea el regadiu.
deja. Als carrers de la ciutat, hi
la qual, indistintament, hi creixen la
Bandegen els pins. A Valencia, en
dalt de les teulades, toril si fosverdura i els melons i les roses en efecte, entinten ele
xiprers, tot i que sin clavellines farcides de clavel,
fraternal barreja. Uns arrossals imn'hi hagin boscos autentics. La idea vermells, badats per la caricia de la
mensos, damunt dels quals, llançant una mica fúnebre que
nosaltres te- rosada de la nit anterior, i encara rexiscles, lo voleo, soletnnials, els anees nim enganxada
al cercen d'aquesta galimant gotes perlades, les saques
salvatges. Se sent la rentor, sornor- mena d'arbres, a Valencia sesearía xardoroses del sol, presidides per la
ta, llunyana o be propera, i sempre per obra
i -gräria del seu cel llumi- diatanitat- d'un eel blaviliim, sesee
seca, d'una escopetada. Un inec que nós i
de la seva naturale ga riallera, una sola taca.
espeternega agitant les ales amb un la qual fa el mirarle de convertirL'alegria de l'horta; t'alegría dels
ritme estrafolari i que es colltorça los en uns arbres nous i gairebé des- roserars; l'alegria de les barraques
sobtadament; que para el móvil-11cm coneguta per a nosaltres. Es que assolellades, s'infiltra per tots els red'una ala; que es decanta, talment si a Catalunya tia xiprers ens sugge- cons i reconets de la ciutat yelta i per
Gran Via Marques del 'Furia 1 Avingtida
com aeroplà avariat i cm% després, reicen idees malencopirs,es, per ra,, les escletxes dels seus monuments
d'Aova
amb una rapidesa de !lampee, inicia del loe on soleo plantar-los a N'a- vera debo anys i la suggestió, sempre
la davallada cap al fangal. Una boca léncia els xiprers
ligara aqUOG
que estan posats al senyorials, i en bandeja la pátina senegra que s'acosta amb rapidesa al costat dels pina, en
comptes d e s. severa, dels records histórica.
!loe on ha caigut l'anee. Es una bar- ser negrea,
•
•
•
semblen daurats i fa l'eca. FE van uns bornes proveas d'es- ferie que són cosins-germans
Naturalment, les manifestacions Ind'acopetes. Recullen ranimalet d'entre quells, i
parents molt próximo dels tellectuals del país, les quals són, a
rarrossar, i marxen.
roserars.
Valencia, cona a tot arreu i totg
Una immensa paella valenciana
• •s
els p aisos, la manifestaciä especifidins de la qual neden entre I arrös i
Lfalegria de Valencia. Es manifesta ca del seu taranni, presenten, si fa
ANTONI VILA TERNURA
les !lunes del suc oléis les aus ca- en tots els aspectes de la vida de la no fa, 1.111e3 caracteristiques semçades. Cants, exclamacions d'alegria, i cintat i de la regid: en traes les ma- blante. En l'aspecte iteran i /tomes
FABRICA DE LICORS
entorn de la paella tot el pais. Ilens nifestacions, tant de caràcter mollee- hem d'agafar, per exemple, l'obra de
sei
un Valencia, de les moltes varia- bu com individual que se celebren
Carretera Barcelona, 102 - VALENCIA - Telèfon 11106
al l'ilustre valencia Vise« Blasco /bades formes dins les quals ve a pre- paso; en l'aspecte deis seus poblets, r= per tal de comprendre-ho. EsI
SERRADORA
sentar-se davant dels nostres
444+04.4.04+0
dels seus carrers, de les teces platges pecialment la part d'aquesta, estr ic Però aquesta, naturalrnent, no és i en el tarannä dels fills del país; en tament autóctona, la qual es. val a
rúnica Valencia que volem esmentar tot.
dir-ho, la millor. "La Barraca'', per
Bta.
1
1
ovni, en aquestes ratlles que van mire_
Ha d'ésser així i no pot (asee d'a- exemple, está plena de so!. Els sena
cades a dibuixar un elogi fervorós tra manera. Tant, que és material- contes valenc:ans, tot i que un alguno,
VALE
A
de la nostra germana de taca. Aquea- ment impossible imaginar-se, tot i per edil' en el del "Pepet", h, plan/ la
ta Valencia és, si voleu, la del tipis- un esforç sobrehuma, una Valencia tragedia, el mare i rambent en
q ue es 3444444444444444+04444444.4.144'
me, la de la literatura de revista gris travessada pels neguits i entristida es desenrotlla sembla que s'hi adigui.
fica rnadrilenya, a tant la ratlla, i la per les tragedies. Aquestes i aque- El seu "Arroz i Tartana" éi una soqual, a còpia de fotografies tipi- lles són incompatibles, i això d'una sa exhuberant. I ádhuc en la formo- 44444+»444*~~44;i444/441110444+6**4+6+.444444+6.4.
ques i de literatura que s'adiu corn manera abosluta, arnb el tarannà del sa . "Catedral" el temperament racialun ou a un altre a aquelles, ha esde- país.
ment valencia del literas fa que vesvingut un täpic graponejat.
"L'alegria estä en nosaltres", diu, teixi Toledo, seres i negre, dins del
Amb tot, el tipisme sempre fa bo- en un paràgraf de la seca famosa no- qual s'hi descabdella la tragedia del
nic. Amb el tipisme s'hi enganxa el vella "La casa de la Troya" Pérez revolucionari %Tinta i de la perduda
pintoresc, i aquestes dues iacetes, de- Lugin, i en una escena en la qual el redimida, arnb una exuberancia desgudament dosificades, donen com a protagonista principal de la novella, bordant de literatura que li china un
resultat alió que es concreta en el després d'hacer retrobat la seca pro- to que podriem qualificar d'inadem'uslero
mot caràcter. Diem, per exemple,
mesa desapareguda, surt fora del con- quat.
Valencia: és un país que té molt ca- vent per tornar a la dispesa on vM,
Blasco Ibátlez, ädhuc en la manera
Telèfon
ràcter. Naturalment que en té. Però i es troba que cau un temporal
es gar- d'expressar-se, en l'estil, és racialaquest, en la forma que normalment rifós d'aigua.
meist valencia. Es, dintre tots els
ho acostumern a dir, no és altra cosa
Parodiant aquesta frase, podem dir literats castellano de prestigi, el que
que un tòpic mis.
que ralegria de Valencia és un auten- posseeix tusa major abundäncia verEl ho de Valencia, precisament, és tic produrte d'aquella naturalesa
ge- bal: en ell, la literatura pren aires
Primera casa en el ram frigorífic
que sense el tòpic de la literatura nerosa, com ho sOn les roses i els de periode d'oratòria rutilant. No samadrilenyada, en té de caràcter; que tarongers; una mena de fruites. o una bem ben bé, no aniriem a escatir del
Fabrica de geladores de euro
té tipisme i que fa bonic, i aixis jus- mena de flors que nones es críen tot , diserta 055 comença l'orador per
tament, per darnunt le tota mena de en aquella regid i per un voler mi- a donar pas al literal, o al revés.
Maquines rapides per a gelar
Eines I accessoris
tópics més o menys madrilenyats.
1 al costat de &lasco /bañes, heus
raculäs de Déu.
Elaboració de fècules "Imperial" per a cremes 1 gelats
Les noves generacions que ara puEncara, dones, que es volgués posar ací un altre artista, tipieament, incongen en aquella regid, especialent a la trista no podria. Encara que ens
fusiblement
valencia, com ho era
volcapital, han reaccionat valerosament gules fer creme que té el
cor traces- aquell: Sorollás En circe, la sera
Buen Orden, 22-24 -- VALENCIA - Telefon 15602
contra aquesta capa de literatisme sat per mil dolors, no ens ho cren- paleta és un pa de Ihm. Els sena quaque. des de fora, hom els havia lían- ríen/. Mirariem vers l'horta i pensa- dres són un ennernanient que ens
sat al damunt graciosament, i es pre- ren/ que es tracta d'una fantasia, obliga a aclucar els ulls. Són una
ocupen, amb una constancia i estires- d'un detecte de visió o de
MOLÍ
ER
pensa- autentica cascada desteta de colora
)444.444444+0
cant-hi uns esforços que eón dignes ment.
rutilants, com si diguéssim a contrad'elogi, de trobar la noca fesornia
• ••
1 Blas«)
GARATGE QUIMERA
de país, que no és pas ni de hon
claror, blaus! Quins genes! Quina
Durant
tros aquella que li ha estat atribuida mig d'un tot l'any Valencia viu en- verds! Quins ocres! En la seca viosornriure.
Arriba,
peses
la
des de jora.
diada de Sant Josep, que ami té la que s'agermanen, i el quadre es con•••
virtut de transformar el . país en un lencia inoida ve, perd, que liguera
L'alegria de Valencia. Heu-vos-la immens plat de crema daurada, i es- verteix en un tapis oriental. No és e3
Custacila de cotices - Taller de reparaolons
¿id La trobarem als horts de taron- e:ata a L'alencia el miracle.de
lea fa- trany, ans bé és molt lògic, que
gers, als roserars inmensos, a la lles o
"milacres tipics" de les aquests dos artistes hagin estat pre 44.444+44K44444444444444441k4~4444 .114444440401.4444+6+e
Devesa, al Ilac de l'Albufera. al jardí traquesdels
sorolloaes, les batalles de gonament estirnats dels valencians,
ANGEL QUIMERA, 7 (abans ArraneapIns) - Tel. 15615
de Montforte, senyorial i solemne, i flora, entnig d'una alegria deshor- car eren, fet i fet, l'exponent mis tía la platja de les Arenes, luminosa dant. Les falles, que teten la ristra pic i àdhuc mis magnitic del taranni
VALENCIA
i riallera. La trobarem a tot arreu. d'atreure, igualment, per no dir Inés, valencia.
Valencia és riallera de mena. Din
I ticas ací Benlliure, l'escultor
444444444444444444.4444+44+4444+4444441 nostre Senyor, en marcar a la Pen- que les famoses processons de Set- l'honre de l'escultura afiligranada
mana Santa de Sevilla, tot el país a
ínsula Ibérica, amb el seu dit crea- Valencia, per tal sic presenciar-les. preciosistat, en la qual el tempera
dor, el lloc on hacia d'ésser encla- Les falles, cm.. ja
LITOGRAFIA — FABRICA D E NA/PS
bein dit, se cele- ment, la mea, s'imposa gairebé sem
vada la meravellosa ciutat i la seca bren per la diada de
pre als cations escultòrics auténtica
Sant
Josep.
horra miraculosa. se sentí tocat del
I Teodor Llorente? En un article
Especialitat en treballa de fc tocromo
No cal especificar amb qué conVALENCIANA, S.
cor i va dir als àngels:
sisteixen, car es por dir q ue no hi ha cons aquest no podent referir-nos, inc
Almanaes - Cartells - Opus .21es
—Posern-la
que
sigui
aquí.
amb
una
brevetat
impròpia
un sol catala•que no les
Especialltat en el timbrat de paper de seda
presenI assenyalä el loe de la Península ciades, pesó que, ami) tothagi
de la sera vaina, pers que ens ve
Relleus - Catàlegs
i
per a l'exportacf6 de frultes
on el clima era més benigne i la permeterem de dir que són això, tila imposada per unes inelludibles exiuna mena
naturalesa era mes generosa.
gencies
d'espai,
a
l'obra
d'aquest
vaAngel
Guimerà, 29
de monuments, de carácter satine, en
Tel èfon 12813
J. J. 813TER, núm. 32
Va néixer, dones, Valencia, dins els quals s'Iti
lencia illustre, que encarna, però, un
Telef. .50137
posen en solfa assumpdel bressol esponjäs d'una natura proaspecte potser més delicat, i per tant
VALENCIA
tes
de
carácter
popular,
de
política
O It A O (VALENCIA)
picia a totes les prosperitats: en una
mens espectacular del valencianisme.
local o nacional. Els "milacres". que
terra que té quelcom de mare ence- són representacions
Estrictament valencia, com aquells,
esceniques, ami>
ciar, pesó amb urt valencianisme que
gada pel seu fill únic. Es un bressol sentó i alhora cómiques, amb
el mi- anava
de ilors i sota la caricia maternal
Inés aviat de fosa a dins que
+04.6444444+
rarle de Sant Vicenç Ferrer. Es rei ardenta del sol vivificador. ¿No peteixen cada
hora, a l'aire lliure, en no pas de dins a fosa, cm/1 el d'aquells
tenien
un to més intim i que no
hacia, dones, de convertir-se Va- uns "tablados" en
els guaba hi ha un
DE TEL
lencia räpidarnent en una de les ciu- pedestal,
i davant la imatge d'aquel era propi per a siseen trompetejat a
tots els vetas, sind cantat, amb ven
tats més resplendents i mis impar- Sant.
Compra
venda de
tanto d'Espanya? Naturalment que sí.
apagada, però clara, a l'orella d'un
Les "tires' famoses,
altra
Com cap altra, tenia a ma tosa me- nifestaciä, fet i fet, deuna
amic volgut.
l'alegría cana de circumstäncies favorables per racterística del país,
seca
obra
amb
Llorente
bastí
la
i les quals se
tal d'aconseguir-ho, i els valenciana, celebren a fi de
desernhre i duren tino mires a la seca Valencia; la Valencia
que són, per la seca banda, gent que a darrers de genes,
repetint-se a fi- que ell cola construir, tal com l'hag
no sol adormir-se darnunt dels llo- nals d'agost fins a
darrers de setem- via sornniada i no tal con/ la velen
molts valenciano i com es veié a la
rers guanyats, cuitaren a colaborar bre.
a l'obra de la naturalesa i del seu
Es en les fires on Valencia, la ria- capital crEspanya.
p
Tel.
Mi A. Calderón,
creador, posant-hi el coll, amb una ll era i alegre Valencia, es
Telefon 12655
Llorente estimara el seu tipisrne, el
converteix seu
constancia i amh un entusiasme que en un immens ram
pintoresc,
perd
volia
infondre-li,
VALENCIA
de flors, el perfurn
mai no ha desdit.
del qual arriba de cap a cap de la al costar craixd, una anima i un caVALENCIA
és alegre. Ho ha estas Península Ibérica. Es realment un cas rácter, això Es, una personalitat prei.1( ja Valencia
des la seca naixença, i ho ha d e s' erennuernament el que sofreix el io- pia. En això dissentia precisament
ser ara, i sernpre, si sempre ha estat raster quan es decideix a anar a Va- dels seus dos ilustres conciutadans,
data en palmes pels seus fills, si la lencia per tal de presenciar les fires els quals hem esmentat anteriorment,
naturalesa l'ha acaronada continua- i té ocasió de poder presenciar la ba- i per a 'ells el tipisme i el pintoresc
del país servien per a bastir una obra
ment, i continua fent-ho, i tampoc talla de flors.
ha soiert les sotragades, per exem'rotes les altres que actualment se potser fantasista en el fons.
Per a aquells dos, Valencia era una A
ple, de la riostra Barcelona, on cada celebren a la recta d'Espanya són una
esforç que ha fet per créixer ha tingut imatge ben s'anida de la de Valencia. regís', espanyola. Ter a Llorente, en
com a comeneament i com a símp- Per alguna cosa és a Valencia on co- canvi, Valencia havia d'esdevenir un
MOLÍ
toma una sotragada o altra de carac- mençaren a celebrar-se, i per alguna país.
• ••
ter social.
cosa també és aquella ciutat l'afavoAixb que diem és un anacronisme
Hi ha, per exemple, entre Valen- rida per la naturalesa, pesque hi
AGENCIA DE
cia i Barcelona, una comparació a creixin en una proporció que cap al- com una casa. Tot i aixis volem estampar-ho ara. Valencia es, mes ben
ter. La segtient: Valencia, cintas tu- tra cintas espanyola pot assolir,
les dit batirla
VALENCIA
d'ésser, un puls d'artistes.
llera, rama de flors que floreixen tot flors de tota mena. I no és
un seTelèfon
l'any, impregnatda d'una diversitat in- cret per a ningú que en les altres Igualment que la sera naturalesa i per
s---sx
/>: ffl
la mateixa rad, naturalment, que nia
finita de perfurns i d'uns colors con- batalles de flors que se celebren
fora
VALENCIA
tínuament renovats i sempre nous, ha de Valencia en sues d'una os-asió han flors. hacia de niar pintors. escultora
i
literata,
i amb abundancia. Es
entremig de l'alegría desbor- hagut de demanar-li la primera madreals1444.44444.444444+444144-6460444444004444.404444/44+ crescut
dant i atronadora de les traques i de teria per tal de poder celebrar-se. clar que en l'espai que ens és perneo de di›poiat no és possibleles falles. Jarcelona. en canvi, ha anat Elles soles, aquestes batalles, són
un
fent la creixença, i una creixença que motiu de meravella i constitueixen, tamPoc no é s el nostre
ens sorprèn als mateixos catalans, a per a aquel que ha tingut la sort de donar una ullada a la seca història.
iorea de xarampions o le escarian- presenciar-les, un record inesborrahle N'hi ha prou, pesó, de visitar u tt. museu valencia per donar-se rompe de
nes de cal-acres social. Al nostre país, i sempre fresc.
la gran intensitat assolida en els yacla Iluita es pot dir que engendra la
• ••
sass segles per les manifestacions
vitalitat. A Valencia, és un prodinte
La ciutat senyora. Ileus ami uns
carater artistic u1c rota mcna. les quals
normal i directe que traspua de la
carrers quiets, plens de tnisteri, tran- es pot dir que no
han minvat mai.
mateixa naturalesa del país. La sang quils i ombrejats
I-2 MAGATZEMISTA I EXPORTADOR
ami) uns fanals que Asan Valencia, que és un ralos de
de Valencia, rica i vital, és feta de recorden els
de
les
celes
ciutats
cas(loes, de tarongers; traspua de l'horflors , éa lambe un altre rahm d'astellanes.
DE PATATES
VALENCIA
ta i d rarrossar. Es neta i clara. En una portaHeus sei una catedral, amb tistes.
dels Apòstols, que es una
1 el que es mes digne de remarcar—
la nostse hi ha bolees de futir de les
obra d'art magnifica. Heus an i la i acabarem
agrestes radies estne• nxerneneies de les fabriques i borró de Llotja i el
Telèfon
Conso:st, la Generalitat i tant-ho breument —(5 que clarrerafábrica de teixits.
l ' Ajuntament, edificis tots ells ama- ment ha nassut una generaciä
de jo- ++.044.
Valencia té uns colors sanitosos i rais d'una vella
44.6444+044.ete 4 4,
VALENCIA
patina senVorial.
ves que slan posar a triq uinas ardífrescos. Es colrada del sol, i la pell
Prou que fan els possibles, aquelles chinela per tal d'aconseguir
que el
del seu rostre es fina con/ la pell de
nedres wassisses sólidea. di n/ pos a r seu país deixi ,i'esser la cintas tipisa
pressec i daurada per un horrissol se amb aire sever a la nostra
con. i pintoresca que coneixem, especial:•:tA€7e: IME
luminós. En la nostra hi ha aprestos, templació. Prou que voldrien donarII
ha química, hi ha laboratori, de nos la sensacid acovardidora que dar- ment a trové, de les revistes grifi1 1 irocedencia
pies, i es converteix, a més, tot i
industrial. El nostre cel sera seu sIsi amaga tota una histäria.
respectant les seres ,caraeteristiques
s dar i blau; el de Valencia, però,
No Iti fa res. Prop seu topeu
racial, i adleur magnificautles, en
o es mes. La nostra mar és blava , la Porta del Palau de Dues
erd la de Valencia potser es més recargolada i barroca, i heus Alunes, un país autentic, atlas consciencia i
FERRETERIA
liii
ami da- auch pensament propia.
iediterrania que la nosea. No tenim vant. altea cegada, de la ciutat
que
Car si l'alegris de N'alencia, apta
I1
nostre, el divi tapio danrat en- riu. Els altres monuments, al coseat
Unió Ferroviària, 16
Telefon 1
Telefon . 11589 :. ! ntorn
per al foment turistne, és una . corig ael qual qual l'hi dibuixen els d'aquest. no tenen altre
remei
que
sa
enlluernadora. també ha de t emir
.
• VALENCIA
ralescos
capric'osos
de
les
flora
.le
desarrugar
les
Neves
II
selles i ‚leihe
VALENCIA
colors, les miaus eón una conti- esqueixar les seres façanes amb un uns tegua, i uns anlels, els goda
sOn els que, en definitiva, formaran
isismasucaäreasixamm ffl_ m m.mmxfflenew:acumaccers ak mil
nació de les faldillea rary• odet de son/Hure Ileu. 1 Es que,
• -,
realment, no el ami earieter.
1.4•94444‘04,
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LA PUSLIOITAT

Llotja de Valencia
ai primitiva Llotja dels Mercaanomenada més tard I Llotja
gala la goal es mantingui en Arao al g este passat, data dels
anteriors ,Pany 13 1 4. No obst, despria del xve segle, en qué
comer; havia aconsegu i t un gran

avalupament l'edifici resultava
a inalgrat del gran nombre
de què Irania estat (abaliaci
.,. Per aquesta raó, el Consell Geal de la Ciutat. l'any 1469 . dispost
d'una nona llotja de
constru
.4, d'una gran aumptuositat, i sien un lloc adequat. Efectiva; ala ' jurats, el dia 19 de marc
. 1 4 13 2 , elegiren tretre cases. Com a
citrtist juren triats Pece Comloa n Horra. j després d'enderroe: les tretze cases fou collocada
,..mera pedra el 7 de novembre del
aja any. La inauguració de les
-ta es retarda fina al mes de fede l'any següent. 1483, en que
i tVciades. segons la inacripcid
consta en un costar de l'escut
bi ha en un angle de l'edifici. La
era pedra de l'arcada de la Llotde Mar bou coHocada el dia 19
anc de 1498.
teto-nos davant del pòrtic del
bines edifici. Quan hom el con73 es denla compte que té
jarot doa roscos d'edifici en Hoc
i aEfectivament, la torre quadrada
exclusivament a la seva ala
egra. L'altre cos d'editici és d'una
de diferent epoca i de traaadependent, pena és mes bella
0. L'una es la Llotja j l'altre es
Consolar. La primera és absolutatai getica i s'adapta a l'astil del
.¡;4498. En canvi. el segon comences acaba e'. primer cos d'ediiici.
j efun götic de transició que ataba
e renaixement clissic propi del
l'a segle.
A rnalgrat d'aixd, no ha estat esalerta :a data cl'aquesta darrera
narrad:6, per bé que el senyor Roc
dabas assentä, per bé que inciden ment, que la Llotja bou construida
-e, que el Consolas. Per ara ens
ein de limitar a fer una descripi de la Llotja. Consta de quatre
pes portes d'entrada. les quals
-arden simetria, i respecte al lloc
:e5 proporciona, són harmòniques

ons

cció

'

e:

t

j., PASCLIA.L I .G.'"
-1

per Ilur astil, paré de diferentt tragata fonamentals. A l'interior, Tan
palmeres s'aixequen a una aldria de
disset entres, obrint les seves branques per a formar un are gairebé
transparent en una armadura inversemblant, una mena de caixa rectangular que cubica uns tretze mit matres.
Per tal de visitar els departamenta
superiors cal pujar per una estrato
escala de cargo! de tan admirable
«acució que actualment serveix de
Ut
model a lea 'escolta d'arquitectura.
Aqueixes escales són un veritable tre„' e l .P'''
sor de filigranes constructivas, i des
'
del din hom pot contemplar Valèn14 'III:).
cia a vista crocell. El cos superior de
la torre, però, és de construcció moderna, tota regada que hom deba el
( . 111 li ,''
cimborl de l'edifici Per a
tard.
' . IIid
3'
Aquest mis tard representa no res
menys que uns quatre-cents anys.
Aleshores el Consell de la cintas
consideré que caa mis important elegir a la Llotja una nona sala per a
celebrar les audiències del Tribunal
de Cònsols o Jutges de Corlare. tal
com ho demostra l'acord de 19 de
mar; de l'any 1498, nomenant Pera
Comte cap i guardia de la Llotja,
amh un haver anual de trenta sous
a regir a partir del dia que quedas
enllestida la Llotja, jarcli j sala d'aquesta. La sala no era altra cosa que
la planta baixa del Consolat.
Al cap de vuit anys. el 16 de juliol
Les cafeteres “uNic,
de 13°6, bou ordenada la construcció
de la nona Llotja, és a dir. la Sala del
Consolas, i que fossin aixecades les
a
Aquestes cafeteras són totalment
parets. L'any 1533 et comer:ea el soselèctriques i no gasten sind en el motre d'aqueas nou cos. i fina a l'any
ment d'elaborar el café. Aixòés una
1548 no quedaren enllestides les ah
imoortant condició a la qual cal afefinestres del salé principal i les vint
gir-ne una altra. Les cafeteras "Cilio.'
dels pòrtics Així, dones, queda desón assequibles a tota mena d'estamostrada documentalment la manca
bliments encara que manquin de
d'unitat entre aquests dos edificis. El
pressió
d'aigua.
mestre d'obres, durant la construcció
CONSTRUCTOR DE MAQUINARIA
Les caieteres "Cnic" les fabrica el
del cos principal del Consolat, es
conegut industrial valencia senyor
mantingui discret dins d'un eatil deFélix López, fabricant de cafeteras
licat que pocha agermanar-se amb el
Telèfon
de Barcelona,
Exprés. La marca "rnic", és d'exclude la Llotja, peed acuse que fos el
sra fatircació d'aqueas benemèrit inmateix. Quan arrib à a la cornisa trià
VALENCIA
dustrial, el nual la té patentada amb
entre els més bells elements que arriel número 1.573. Adreça de les cabaren d'Italia, amb els quals adorna
teteres "Cine": Vivons, 28. Tel. 13295.
•
delicadament una Miaja conoide. En •444444.11~1144444444+
Valéncia.
aquesta apoca Pere Comte ja havia
(14444+44414444.0444444444444444444~044444.044444444+
estat substituir en la direcció de les
obres.

Lo Rat Penat
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-
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58 --

!raquis Manis
i

611111MMIMIM~d'ADRIA ALAMAR IMISSIMMIIIIMII~

•

lxen bodas,
Espeolalltat en xocolates I gelats :. Se
batelge I comunlone :: RIqufssIma orxata líquida
DIpbsIt de xufles

ONOFRE NAVARRO
tarar Guerrero, 21 (abans Carbasses, davant del Mercat Central)
Telefon 10300 - VALENCIA
fabrica de rajoles, teules. taulers i altres articlee per a la Cons'rucció. a Quart de Poblet (Manises)
Telafan 18

Transports

de PI I Margall, 47

Telefon 10377

-

os pel

ANIZIMMIIMEML

8 1

444444444444444 je

Persianes i Cortines

VALENCIA

Preus económica per ¿asar tot de fabrloacló prbpla
.

Casa Lledó

ddeNINMEINUMENI6.

VALENCIA

.44444444444444~~~444444444444~444444+44144444
I COMPANYIA

Telèfon 41 0
A L COI

terranla - Servels rapIde

MAGATZEM DE PATATES
' Zurradores, 1 i 3

Telifon 13955

iA' -c .
,

JOSEP LATORPE
tuteles

Radiadors

10301g09001WHORROW

"Z A S"

Autombbils - Aviació

Comte Altea,

ES GUAREIX RAPIDANIENT AMO

VALENCIA

22

AFERIN PEREZ PAU
Josep Pérez Pau
Don Joan d'Austrla, 0 - VALENCIA - Teléfon 12469

0444•4444+04444444444444.44,444444+4+444

Manuel Sanz Mondia
(Societat Limitada)
AGENTS DE DUANES COL-LEGIATS
Telegramas: 8ANZIVION-GRAO - Talaron 31949 - València (Grao),

TOSSINERIA I FABRICA D'EMBOTITS

Carmel Casadesús
Antiga j acreditada casa en l'especialitat d'embotas 8 elaboraci6
de mantega de poro i altres generes
Carrer Flor de Malg, 2, 1 Placa Mol( Robella, 2 - Telbfon 18070
VALENCIA

Tomás Valor
Fabrica de caixes de cartró i fusta per a farmacia I perfumarla;
Fàbrica especial de caixes plegables 1 per a la indústria

ALCOI
DIreooló postal, telegräflca I telafbnIca: TOMAS VALOR
Telefons: Despatx, 219, I particular, 220
Represen' rail a Valèneia: F. LOPEZ VERDU - Sagasla. 3. principal
L'Os i bressols plegables per a icen (patentats) - Pupil re i cadira
escolar (patenta() - Ilamaques, cadires i silla plegable. seients
de lona propis per a camp i i platja - Casetes plegables per a
platJa - Cadires nen per a taula - Colnets per a cea

Vicenç Genovés Cubells
ExposlcI6 I desnata: COLOR. 38

Fabrica: Continuació Antoni Buitre:, narrar del Projecte, 168
VALENCIA
Visiten l'Sland d'Ebcnistes Units a la Fi ra In( ernacional de Mostres

Antoni Monleón ,
VINS

44,4444/44~~44444.04444.4.44444444,44444

Confitería i Fàbrica

de Turrons 1 Peladilles

,.

4>I 0044PA N4t,
.•

.

‘. a,s4

SUCCESSORS DE
j

0 idas

camela

mandarines - Sols-agent

a la co;decciii de taronges i
ezc ivaiu per
per a aquesta regid de la Societat Anònima San Gonzalo
Manufactures d'alumln1
Magatzem I despatx: Ermita, 105 • 111 - Telefon 1
:rti nramaa lAtelefonemes: LATORRE - ASO Cede 5th. edlold
VILLARREAL (CASTILLO)

(Alacant)

Telèfon 76459
Provença, 133
BARCELONA
A
1. '.
....,.....,,..
... 111n
Sucursal: Iparaguirre, 14 - BILBAO

VALENCIA
EXPORTACIO DE FRUITES

VALENCIA

.44444444+6•4444~
TAPO
le,. Ce:
.
NI\

VALENCIA
.00000000+0044404+00444+044444•44.44444444.44444,4444444

Telefon 16134

1444444444444444 ,44,044444~44.0444.4444.4~144444444

k.,. ,

R. Aucejo Almaza'n

Pi i Margall, 36

FILATS
Direcció telegràfica: "LANILADOS"

JOSEP MURILLO RAMIS - VALENCIA (Port)
mes - Consignataris - Agents de la Companyla Tranemedl-

Cerveseria

Universal

ANTONI PERALTA

a

ARTICLES FOTOGRAFICS
I LABORATORI
Av. Blasco lbitiíez, 3
Telèfon 12314

MEMMOZMIE~

Llúria, 22

FälarIca: ContInuaoló Gonçal Jullä, 37 - Talaron 12080

Fill de Josep M. Maycas

phsciiii,

e. Salvatierra, 34. TI. 14901

CORTINES ORIENTALS

ENTRESOLS DE SANT MARTI

mja

Comissionista

DE TOTES MINES I SISTEMES

Cambra Oficial

Casa CUESTA

(Abans Sana I allquel, Casa fundada en 1 885

Talaron 11385

1 111 1 S8

1+04444444444444.44.4444+ 8 8 8 1

VALENCIA

restranger

Despatx: Jordi Joan, 24
VALF/NCIA

H. Rodríguez Català

Llibreria

-,orretgeria, 20 - Tel. 13391

frulta del pala a

0444444+6044444+6444444

Venda en farmàcies I en la de l'autor

1

•

•

JOSEP MARIA COLL
ExportacI6 de

EL GRAU DE GANDIA (VALENCIA)

TOS FERINA

maijgg hl Mol'

•

BENTLEY
Direooló telegräfloa: CUELLO

Telèfons 30800 1 11131
Direeol6 telegrafica I telefónica: JONIAYCAS-GRAO
Correspodéncla: Apartat 117 - GRAO

CONSIGNACIONS

i carreteigs

VALENCIA

A. B. C. 5. Edloló
A. B. C. O.'

sucia a Barcelona servil per la molonas' -Cindad de Valencia"
Agents de "Trasatlantloa Italiana"
Servris per a les Alaériques del Nord i Sud
Agente de la rnmpanyla d'Assegurances "Bilbao"

AGENCIA DE DUANES

En Sanz, 9 - Telèfon 15836

Erollla, 13 - VALENCIA - Telèfon 10077
Sucursal: Ca

CLAUS

Sant Pdartf, 3, entrase.' - VALENCIA - Tele?. 10642

CABANYAL - VALENCIA
Director: N'Angel Garcia Capella

de totes menes

u I.

Sedes, llanas, novetat. I m'al:mime saldos

IE5008 E8 GRADUADES
Esoalante, 333 - Tetaron 31871

F. Agreda Badia

Orxateria i Xocolateria LA CENTRAL

Francesc Tarin

Progre., 187 - Telefon 31870
PRIMERA I SEGONA ENSENYANÇA

Forfaits de càrregues i descàrregues
Telèfon 31

flora de tauleta j tots el8 az tictes del ram
Especialitat en serréis de cates. bars i casinos

la

CoIIegi Sant Josep

JULI MONZO

serveis de cafè. gerros. bengalers, bote-

CARCAGENTE
'mis plagues d'Honor de Plata
d'Or de
Agricola, de alazamin

Mol. La Torreta
Telifon 11141
VALENCIA

4444.••••444+••••••••444444+~~~~...~».~

Carní

Insecticides contra les plagues del taronger
eaticida RODRIGUEZ (registrat) - Aprovat el sea
Ministeri de Foment
,
INSECTICIDA "V. 1002"
Modern j científie producte d'alta eficacia
Fabricant:

MINERALS

(Valencia)

ALGEMESI

Direcció telegràfica: "Penicer"

PISA I ORISTALL
ran assortiment en plata,

ARROSSOS

.
m
JpÄs(UALu

GiménezSanchis

-

Telèfon 413

\*aYa%

ALCOY
.aargarra:Abaasib~441

Telefon 11956

VALENCIA

Pastells de carn. ermita i de gldria.
les inimitables tartas i les tan acre-

Única casa que elabora les legitimes
-`Peladilla& d'Alcoi, de fama mundial

CAMPANAR"
o- , ,
?'

Plaça Manuel Cru, 5

clitades Gemes Candela.

Denianeu sempre la marca "EL

..
-so,N
Pintor Casanova, a —

Especialitats de la casa:

De venda a les Confitadas 1 Ultramarina de primer ordre
Demaneu presa i conilicions
Exporten a provincias i estranger

C. i

J. M.

MOREN O, S. A.

FONEMA DE METALLS

FäbrIca: Almlrall Cadarso, núm. 23 - Teléfon 1or,14
Despatx: Pascual 1 Genio, numero 14 - Telèfon 10003
Garatge Automòbils: Marqués del Túria, 55
VALENCIA

—7•tergitetlreerernvertivrf5 ;le maig e 1031•

Puiet.tosvav

........._........_,............,._„..... Cerveserla
Gràfiques València 1 «La Tropical»
Ili
.:
11 11

TALLERS LITOGRAFICS
Carrer de la Ribera, 6
Especialitat en tots els treballs propia
II
- " Telèfon 15634
'
del ram
VALENCIA
Sevilla, 13
Telèfon 12499 mi
VALENCIA

t

Y. Galtil Saolamaria

2C13i.PESI

Embany, 28 - Telèfon 13471

*

FERRAN CORTES
Angel Guimerà, 5
Telèfon 12823

VALENCIA
AGENCIA DE TRANSPORTS

VALENCIA

I CARRETEIGS

It.

Agència de Transports i Carreteigs

Angel Olmos
Mandigona

F. Almonacid Monleón

Olivereta, 33

Telefon 11950

ció de Mobles
i motllures

3 ALENCIA

Cobrellits i doviassos

Victorià Bellver
Avinguda del Port, 70

Fàbrica i Exposi-

Telèfon 10973

Fàbrica de Sederies - Especialitats en tapisseries

Carrer de Pinzón, núm. 6

Pressupostos

-

VALENCIA

-

HOTEL SUIZA
On parle frangais. Man Spritt Deutsch
si parla italiano
Carrer de Ribera, núm. 6
Telèfon 11552
3 ALENCIA

en

1.444444+44444~~4.044555.51544+.44.44+0444+4.4

JOSEP

Travesia Moncada, i 9
(C. Saaunto-Tramvla ni. 6)
Telefon

ME? DEL PINO 1 UICIE

VALENCIA

J. HM

Vins i Olis d'oliva Tobarrilla

Carrer de la Mar, núm. 33 - Telèfon 12758

1

3 ALENCIA

14811

j

-

VALENCIA -

JOSEP M. ALBORS

F. LLÓRENS ESPAÑA
Serralleria artística i per a obres

VIDUA DE L. MUÑOZ MONLEÓN
Agència d'A ssegurances
Carrer de Colom, 62

Telèfon 10104

C. Redondo València
REPRESENTACIONS
Telèfon 16126

3 ALENCIA

Carrer de Serrano, 20

-

1

Telèfon 30213

VALENCIA

ELS MILLORS CALÇATS SÓN
ELS DE
.444.4+11444.44444444+.44441444444444444444444444+44+

'La !Marica'

3 ALENCIA

Carrer de Naquera, 8

BARCELONA

RAFEL MOLINA ALCAZAR
Adressadors, ir i Escolano,
Telefon 11182
VALENCIA
Mossèn Torregrosa, 6

ALCOI

Telèfon 309

I Agència de Transports i Carreteigs d'Alcoi a
València de

JOSEP LLIN TORMO
Matemàtic Marzal, 15
Telèfon 13783
VALENCIA

la fulla d'afaitar
VALENCIANA?

El mis confortable i cèntric Edifici non - Aigua corrent
Cambra de bany

MAGATZEM DE TARDES POSTALS

Telefon 184

VALENCIA - Telèfon 12599
t4+.4444+64+4+~~
4444444+.44....4.44

GIL TRILLES

VINS
Carrer de Méndez Núñez, 19 - Telèfon 31605
VALENCIA
64+444444.44+11444444444444444.4444+44444444444444444+1

BLAI LLUNA BENOVES
SEDASSERIA.
Plaga Collado, núm. 4

-

VALENCIA
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FEU-VOS PROPIETARI
PaRant des de 50 a roo
p esarles al mes poden ad.
ouirir
LA VOSTRA VIVENDA.
PIS O XALET
Als deu anys tndreu amortitzat i quedara de

la vostra propietat libare de

TOT GRAVAMEN

N

Hipoteques
Colom, 76, baixos, dreta. Oficines de 9 a 1. Tel. 17740
Compra-venda de Pi50.5. Cases, Vivendes i Xalets
Facilitats de natzament carregant el 6 per nao anual del Que es degta
= ---

FUMIGADORS I PROPIETARIS

AGENCIA DE TRANSPORTS
I CARRETEIGS

Lona de la mIllor qualitat emprada en la confecoló de coberts per a la fumlgacló darbree. Venda d'equips complete, de duracló garantida, al comptat 1 a terminis
Lones IMPERMEABLES per a ooberts de mercaderies I oamlons. Preus molt económica

Damià Quiñones

e444.444444+1444+044444444444.44.0+044.11

J.

Telèfon núm. 30108
VALENCIA

Proveu-la i no n'usareu d'altra

HOTEL IIESTARINT

-

Contramoll, núm. 5

¿Coneixeu

DE VENDA A PERTOT, AL PREU DE 0'15 PESSETES

Carrer Mejor, número 38

VIDUA DE VICENÇ MILARA

1

4444+11+11.0+04444+4.1>

DipCsit exclusiu: DURA, Ballesteros, 7

"PLUS ULTRA"
Agència d'Assegurances
Carrer de Colom, 70
Telèfon 13706
3 ALENCIA

Agencia de Duanes

.414444144444444+444

GANDIA (VALENCIA)

Telèfon /3243

Telefon 1375S

BARRILS, BIDONS, RECIPIENTS
INDUSTRIALS

Almog;Ivars, núm. 8 - Telefon 55857

-

3 ALENCIA

Esropetes. billetes, radios i gramoles

(Compravenda)

ADROVER

Carrer de Colom, 15

biodar - Fabricacid espanyola

RADIO "LUCILLE" - Importador per a Espanya
H. ESTREMS CASTELLANO

0112 Pi I Margen, 14

ROMAN

Exportador de fruites

Màquines "Alfa"
Per a rosir

Telèfon 14666

Telèfon 10822

ANTIGA CASA OLIVARES
fórmules deis senyors oculistes - tilleres, lente,
pesaliquids, brói-eoles. termòmetres, etc.
Carro!' do Sant Ferran, núm. 8
Telefon núm. 18018
VALENCIA
Esperialitit

-

3 ALENCIA

Interruptor tripolar automàtic per a mitxima intensitat 1 null; t
tensió amb bobines recanviables segon intensitats - Treballa a
dotze
it volts. cinquatilit ampers, i funciona en bany

1Novetats i fantasies per a senyora i senyor
•

MARIÄ GARIN

TALLER DE REPARACIO ELECTROINECANIC

Estudis -

1 J.

su

de raïm

me511 +e5 +04444444444444444404444.9+04444444444444444

Ferrando
El Barato Valenciano Guanter
Gál1101 Odic JOSEP
Abadia de Sant Martí, 6

Bodegues a Pobla del Duch Ponzön Requena
Elaboració i criança de vins fins i fabricació de

PLANXAT HOFFR1ANN - Rentat en seo - PLISATS PLATXAT
DE COLL3 5 PUNY
Carrer de Colom, 2 (cantonada Pi I INargall) - Telèfon 10130
Carrer de Campanera, 7 (cantonada Borriol) - Telefon 12085
VALENCIA

Telèfon 10487

3 ALENCIA

J. ESTEVE PASTOR
Despatx central: Caballeros, 39 - VALENCIA - Tel. 11645

Línies - Transformadora ora - Dinamos - Proteccions
d'inelatlacions de rege - Interruptors automittIce

VALENCIA

-

Tintorería BRUNA
Rapidesa - Perfecció - Economia

DE

04404.0.*****0444,44444*~15•5•14444+04,0444+0414/04+00+4

PARC

7

Alcohols, vins, olis i licors

Fustes fines -- Especialitat en noguera

Carrer de Joan Mena, 30

eboti
IlrolreGRAVATS
1
1385W
ME.
Tobdr/ AliTtosKif Mrc) C,Reeri 1111
V:LILAJZINE
-3396

Josep Brosetà 13ernet
Taller: Salvador Sastre, 7 (continuació Lluís Morote) - Despatx, Gran
Via Germanies, núm. 32 - Telèfon núm. 1 5465 - VA LE N CIA

La Maquinista Valencian
FILL DE FRANCESC CLIMENT

444444+944444444+414

Casa fundada l'any 1880

J. Ventio Pallar«,
Fàbrica

de Caramels

Telèfon 16184

Pi i Marga!! 56

Caballeros, 7
Telèfon 11815
VALENCIA

VALENCIA

'Miran 12814

Gran premi Exposleld Internacional de Barcelona 1929
Gratis fallers d'ajustatíze, foneria i forja _ material p„, a in Cl
lacions Milroeli, rtriques - Pils per a Munas de balea i alta ten
1101 bes, motors i material per a inshiltacions hidràuliques - A
rells per a l'elevnrió d'aigua - Mäquines de vapor - ¡Maquina
especial per a les fhbriques de tabacs - Llauteries 1 aperells pgr
fars j abres senyals maritims - Premses hidrentiques ile zart
deti termite potencies j dimensions j aplicacions - Construccal
maquinäria
preeisid - Repararlil de maquinaria en gene
Tallers: Estrella, 3 - Ofeines: Itlaterr.htiz ?Cartel, 12 Tet, 1
VALENCIA

