
DIUMENGE, 8 DE JUNY DEL 1937 

La Fira del Llibre ha estat un èxit! 

la humanitat 

Els estudiants tam
bé van a la "fjra" ••• 

Un dels «Stands» que també ha 
cridat ~~;~olt . l'atenció 1 que durant 

7 

• LA MU·SICA •• 

VISIO DE CONJUNT ~:u:~t d~~ d:·h~ ~!~e~::~d~s:!:: PALAU DE BELLES ARTS: ORQUESTRA MUNICIPAL D'INSTRU-na• d'Estudiants de Catalunya. Els 
te de Grignon, interpretarA el s• 
güent programa.: 

e•tudtanta catalans també han vol· MENTS DE VENT •• TEATRE DE t ORfEO .L'ECO DE CATALU· gut cooperar amb entusiasme a la 
Primera part. - cTerceta Slm!o

nia» (Heroica), Beethoven. 
Segon& part. - «L'amor brutxotJ, 

ballet (audició integral) Falla; «Don 
Lucas del Clgarrallt, suite simfònica, 
Vives. 

<<Fira del Llibre» 
1 

la seva aportació NYA: .ASSOCJACJO MUSICAL DEL DISTRICTE NOVE 
Quan ela valuosos elements que edició. Eds. Proa, 5'50, quo, nova- que es posaran a la venda. Cal re- - Vlll a dir·ho - ha conslltutt un 

..... ,.,.,.en el Comitè de la nbstra. Fira ment, està cridat a batre un rècord marcar que el reportat.ge d"Allouch~ veritable èxit. Tantmateix, s1 no anem errats, 
dêiLllbre es varen disposar a ence- de venda 1 d'acceptació. rie ha estat també tr'\duï~ al català. Com a detall curiós de la parada amb el programa darrerament ex~ 
tar llur meritòria tasca, no varen Tenim un llibre que no és cP.p n<r Thomas More: «Utopia». Trad. de de llibres dels estudiants I que enca· cuta.t, donen 

11 
els darrers redolins 

poder menys de sentir un~ forta in- vella: «Diarl de guerra», de Llu1s Ramon Esquerra. ru;aire Belloc : ~=~!~S:e~:sjo~~Q~~n~!~~~~:!/:!e~! de la «~sia. revolucionària» que ve-
quietud. Les circumstéàncl~, pensa- Capdevlla. Eds. Joventut, 5 pessetes, «RicdhedlleU»M.ft~te!Lan ZMwelalg: «Asmofk». nostra terra .. _ que l'autor del pr~ niem patmt, per tal de donar lloc, 
ren, no són pas els m s adients .per- però que en té tot l'interès ¡ la. Tra . e .... a uz or es. te an , .,. v-

què hom cotitzi els valors estri~ta- suggestió. Zweig: «Tres maesLrOS» <Balzac, jeote de I'«Standll que com hom ha! novam_ent, e. la «Prosa» a la. qual vo
ment c~turals. ¿La sttuacló d un I No ens manca, encara que en nom- Dickens, Dostoiewsltl). Comte de Go- pogut admirar es tracta d'una de luntàrmment ens hem condemnat. 
país que suporta fa deu mesos el l bre redmt el lllbre polític. En la. brineau: «Ensayo sobre la desigual- tes construccions més originals que Nosaltres~ amb tot, entre una mala 
triple dramatisme d'una revolució, tna p:eserit -de llengua catalana- dad de las rnzas humanns». Dos- s'han vist enguany a la <<fira >> és poesia i i.l.Ila prosa un xic enraona,. 
d'una ¡:uerra civil i d'una guerra i assenyalem aq~:ests dos Utols: tmewski: «Cartas a su mujer». Trcld. obra tam~ d'un estudiant. ' da, prefer~ la darrera, tenint ben 
exterior, camuflada de naclo~. es Manuel Cruells, «El catalanisme es de Màrius Verdagutr, Vlclti Búm: En un moment que ahir tlngu

6
• present al:ò entre nosaltres tan po

la que demana el comerç d aquest una Revoluc!6». Edlt. Estat Català, «Lo que los hom bres nunca saben». rem oCllsió d'examinar la parada tle I pillar, «de poetes i d'ases n~ ha a 
pa. esp¡ntual que és el llibre? O'SO Hans Beimler: «En el campo de ,:se- 1 totes les cases» 

sortosament, el nostre pals és el Orts-Ramos. «La PreSldt'!nc!a d'Al- sinos de Da.chaU». Trad. de Luquenne la FNEC, poguérem constatar amb Alxf 
1 

darr. . 
millor del món: Les seves reserves calà zamora i el 6 d'octubre del i Artur Perucho. Petcr .. ha.m: <<El U- detall tot el moviment que aquests da pe' 

1
a t era 

0 
({;pOeS~» :g~~ 

són in!1mtes. Cap altre poble no re-- 11134». Eds. Comissarla.t de Propa- • bro del vestido». «Vlda mejor y màs dies ha tingut l'uStand» utudiantll. 
1 

r a: n~ ra. rques ra. u e
acclonaria. com el nostre, d'una. ma- ga.nda, 1. alegre», per Una. W-erthclmer: «Ch;o- A la parada hi trobem gentils pa • que podr em quali.tlcar de f_ran
nera tan d iversa, tan comp.eta, da- Un gcm•re literari de la importàn- patra». Edit. Joventut. Yeats-Brown: companyes 1 els dirigents arespo'l· co-rus.s.a, acabà amb el consegUent 
vant els rets abassegadors i ei pes ela dc l'assaig que tants de partida- «Un lancero Ben:;a:i». Anutole !~ran- sables>> de l'organització. I «estrlbillo», o sigui amb una «jota» 
mort dc les circumstàncies. <<Tot tre- ris te a. Catalunya, es troba reprc- ce: «Los diose:s tlenen sed». Scbabt1à 

1 

-Què tal, com us ha anat això?- cantada I tocada per tal que res no 
ballant la dona rnnta» -va escriure sentut per quatre signatures pre~L1- Juan Arbó: «Caminos de noche». preguntem a ls amlos estudiants. hi manqués com a epileg :final. 
Me:st.re Gu1mcra, en les vibrants es- glosisslmes a les quals devem pro- Trad. de Feliu Ros. Pròleg .~e J. -Bé; molt bé. Es pot dir que hem El concert havia començat atnb la. 

r~~~11~0a ~t~:~t~ ~~~~~tat~-r;: du~~~~~ 1:~ipdu~~~~~r~~:~~i Es- ~erran 1 M:.;or~l. :t d K~h: i «¿Qut assolit el que desitjàvem 1 el nos· «Sl$ena. Sim!onib (patètica), de 
canta» '-podem dir nosaltres-. Ca- clasans, «La Cmtat de Barcelona en Art: ~~~eh~. J::ui L~dw~~:e~~a-¡ tre esforç ha estat a bastament cor- 1 Tschalkowsky, aquell gran amlc de 
talunya., canta i creu. F.s ctessagna !'obra de Jacint Verdaguer» (Premi saryk». <Pensador y· ho!llbre de Es- respost. Has de pensar que com tu Lleó ~olstoi, _el. qual, des del, punt 
parint com les dones fecundes. I Maragall 1936>. Eds. del Departa- tado>. Manuilski: «El Soc1alismo, i a Ja saps tot el que hem fet ha es· de VISta. musical, mai no 1 havia 
enmig de l'eco llunyà de les bata- ment dc Cultura, 8. Aspecte origi- URSS y la Revolución muudlal». tat degut a la nostra pròpia Inicia· convençut. Es natural que a1x1 !os 
lles al front, de l'esLrèplt proper de nallssun del més gran dels poetes carles M:lrx: «Recucrdos sobre su uva 

1 
propis mltjansN. quan un compositor de tan poca 

les agressions mort1feres, ella medi- vUit-centistes a traves del critic mes persona y su obra.>>, per v. Adora- l -Què és el que heu venut m~s p~o!unditat com Tschalkowsky, difi
ta escriu, d1bu;m, tmaglna. Mentre sensible de les actuals promociOns. toki. G•Jy de Maupassant: «El señor ¡ t quin ha estat el gènere més soiU· cilment podia interessar a.1 gran es
certes J.ndÚStric.'l especialltzades, de El nostre amic Carles PI i Sunyer, Parent». Guy de Maupa;;r.ant: <;.Lq. citat?... 

1 
criptor, les obres del qual són d'una 

d1a 1 de nit, produClXen bales, altres «La corda greu», tornarà a penne- gordita». I -De tot hem venut forQ&, es ¡:¡ot profunditat com no n 'hi ha d'altres. 
indÚSt.ries,1 altres! ardts n-aom~!~ qg~ 1trep-~!ec~qboure¡rn~~~~~l:O: ~~P~~ Com elle~tor PMrà. a~reciar tenim 1 dir. Particularmont, la venda s'ha Potser per això es volgué neutrallt-
bom enc ou en a e . de ~ot. Assmg, noveHa, biografia, his- accentuat en els llibres catalans ; zar els nuls efectes del <~patètic» 
nerica de les Arts del Llibre- tam- nasse», va consagrar-la. entre els ml- tòna. Noms prestigiosos com Dos- . . 11 I com"""ltor que no tenia d "èti 
bé treballen, sense rcpt)s, aportant llors assagistes 1 blògrars conte:np<r toiewski Marx Gobineau France b1ograf1es casta anes; obres soc als, , ... ~ , . e sov1 e 
allò (!ue ha de municionar les armes ranis. Thomas'Moore.:. Pulcres traduccJOl1S: etc. En conjunt tal com t'he!l' dit mes que la nacional1tat, intercallant 
de l'lntellccte en peu de guerra: «La Revolució en els Ajuntaments» present!\clOns belll.>simes. , estem molt satisfets 1 es pot dlf que entre les obres russes el «Carnaval 
lllbre.s, lllbrcs i més llibres. de Rafael Tasis i Marca. constitueix I Dmtre el gènere popular, remar- I l'any que ve, sl tot marxa, torna· Romà~, dt' Berlioz, que representava 

Llibres de tota mena Penyora una ben documentada. expos1ció de quem novament la collecció de rem a vendre llibres... I ma.gmftcament la modernao escola. 
magnifica de q•Jè la cultura i el co- M i H" to · u 1 1 d 1 · ¡ 1 ¡ r 1 francesa 
nelxement romanen intactes 1l. Clita. prob.emes que l'autor, exceHent es- aucc « l S na u versa e Pro- -Fes constar a dar¡ - a ege. . 
lunya. Mal¡ra~ les convu:slons 1 els cnptor t10stre, coneix 1 domina. letariado», obra dc gran interès en . xen quan anàvem a abandonar De veritablement soviètic h1 havia 
excessos inevitables. Llibres que, en Tanca el grup Ramon Xunguera, els moments que vivim; el preu dels I'«Standll - que ha vingut a vouro al programa «El vol del borinot» 
aquesta. hora tràgica, tenen, àdhuc, <<Goya, Pilltor del poole». Ecls. tm seus fast!icles ~s a l'ahast de tots i . expressament la nostra parada l'ex· (La Rondalla del Tsar Soltàn>, de 
els més lnsignltlcants, un regust he-- català, castellà, francè~ 1 anglès, por- en gar~teix 1 èx1;. 1 conseller de Cultura de la Genera· Rlmsky-Korsak:of! i les famoses 
roic. Una simple volada pel damw1t tarà_ als ql:l!ltre punts cardinals un I Heu~ aci la vu I? 2global de la litat A toni M • Sbert al qual ha «Danses Polowi~nnes» (d'El Prin-

és cllxe ltnllllllorable del pmtor de Fira d'enguany, que ve a anrmar la 1 n • • . 
~ llibres i de títols, serà força ro Fuendetodos. La prosa àgil 1 intel- Cultura. de Catalunya, en plena es- prodult també molt bona lmpreuió.M cep Igor), de Borodme, obres aques-
eloqüent que tots els sup~rlatius. - llgent de X 'lriguf: ra li farà assequi- comesa. de la barbàrie.- F. V. V. I tes qu~ permeteren a la nostra ex-

Situem-nos, de cop, al reialme un- ble l'entrada a tot arreu. cellentiss1ma Orquestra de Vent un 
material de:S poetes. Sota. les bom- La .tteratura catalana. per a 1n-

1 
•b d 

1 
d'aquells triomfs decisius que a tan 

bes, malgrat els dejunis forçats lles fants acusa enguany ducs belllssunes Un ¡I re 'or a es alt nivell artistic lllan collocat mer-
curses de pòlvora, ells ens ofere.ucen novetats: I cès a la magistral direcció del seu 
e,~~~tl.n& Arcteriu, «Cant I pa- r, Lola Anglada, «&! més petit de 1Hustre mestre. 
rau les~ . Es a dir, delicadesa i perfee- totS». lHustracions de l'autor,. i Il, d s d J E u s e ad.. Al.xi el públic que fou nombrosfs-

H Salvador Perarnau, «El senyor Pesr>l on e . ' 
ció al servei d'una lírica personalls- Els fn costat. <'sp:èndidament, «In- sun, . com de costum, aplaudi entu-
slma. L!rica. de mestre. , i altres plantes». J. G. Junceda. s1àst1cament el mestre Lamote de 

Del Baix Camp, Joan Cid l · M~et, fants», de Pere Creixnms. Alb•lm de D'aci a pocs dies serà. exposat al Gngn?o a. la !1 de cada obro e.xecu-
ens tramet «Les ales del neguit~. I d1oulxos. Eds., les trE'~. del Comissa- Casal de la. Cultura, perquè pugui tada 1 d'una. manera ben destacada 
que conté ~s els atractius i tots e.s riat. de Propaganda, 5. ésser signat per les dones catalanes, en començar el concert. Participaren 
defectes d un llibre de versos . q~e, L'art ru·amàtlc aporta, no caldria el Llibre d'Or que l'Aliança Nacto- ben justament dels molts aplaudl-
~el damunt de tot, tracta d ésser sinó, ia seva repre.,entacló. Es Limi- nal de la Dona Jove ofereix a les ments ressonants a la. sala els intel-
~~P Janes Oliver «Combat del tada, però bonfssima. d X B dones d'Euscadi. llgentfssims professors de l'orques-

sonuli>>. Prou coneguda 1 admirada ApareiX en avantguar a avlCl' en- tra 1 a!xi mateix el mestre Mayral 
és l'obra d'aquest poeta j,¡ve, però guere., «El _cas~;nt de la Xela» Adquiriu et segell d'A.JUT IN· Comt'tè de Catalanització 1 els orfeonistes de l'Orfeó del Gen-
que Ja ha assoli~ brillantment la ple. (Prenu Igleslas 19"6). Eds. Departa- FANT IL DE RERAG UAROA a tre Aragonès que en la popularissi-

·t d T bé 1 t à Aif M meut de Cultura. 7. benefiol uets Infants vlctlmes 01 
u · am e ve er ons . a- 1 El :;eguelX Ignru,1 Iglesias. o:Joa.n f 1 · Amb gran èXit han tingut lloc als ma. «Jota de La Dolores», de Bre--

seres, amh els seus <<Poemes ~i~us- Barra'» <volum XVII d.: les Obres 1101 e 111sme stands del Comitè, els diversos ac- tón hi esmerçaren tota llur bona 
culs» trenca el seu Sll t-nc1 poet1c I . 

1 
d ' . . 

1 
iè 

ens èvoca .a. seva joventut, magnift- completes). amb un pròleg ma.gnifi.c tes artistics anunciats per a s 1es voluntat i indiscutlb e e ncla. 
cament fecunda, mtcla<la a les pla- I del doctor ~andre Cervera.. . l • d 1 h• de la Fira del Llibre. Llevat del pri· • • • 
nes glorioses de «El Poble CatlLà». 1 Joan Merh, amb la seva comedla a torno 0 a lr mer festival, que havia d'ésser el També l'Associació Musical del 

Ens dóna Jo:.;cp M. Prous 1 Vila «.Fang a les ales», ha !et •.ma entra- dl& 3, 1 que dissortadament, la. pluja districte IXè, que gràcies a. les etr-
un enfilall de «Poemes de la Revo- j da cugna 1 elegant al camp de I& obligà a. suspendre la. resta del pr<r cumstàncies, ha deixat d'ésser «an-

1 . ·t d llteratura esceruca. ha t ésse ft'lt d El dr tal d'ésse e¡· a. o 1 luc1ó». de gust popu ar 1 crep1 ar e El Comls:sana~ de Propaganda ex- Ahir, darTer dia de la Fira del grama pogu r re .... za a. euenca», per r v n r-
torxa F . t ltes alt Llibre, els barcelonins es Uançaren Comitè de Catalanització agraeix el ginàrla d'Harmonia de Palomar, co-

El · ~tlarl» (Premi Fo.l..,ut:r-4 posa a ta Ira, en re mo . res 11 •· t ta tes fi f lt "~-• é 
1936 Eds , 1 D t .. t de rea.lltzacwns «Nova I!)èria», nums. 3 novament a l'adquistció de novelles, suport que unn presta n - sa. que, a més de er mo ~o.M.uC, s 

> · · .... e epar amen 1 4, dedicats a les Institucions de bwgraties i obres socials i cienh/t- gures de relleu com han honorat els I altrament magníficament musical, 
CUltura, del nost~ Pele Quart, se~, Cultura ques. nostres stands i ha pogut constatar volgué «harmonitzar» llurs acUvi-
sen.s dubte. el p.at fort de la Flra Al settor etc publicacions cal con- Com altres matins la gent envat com el públic barcelon1 ha escoltat tats amb el nom sonor del seu po-quan t a edlciOI1S de poes1a. Sabem . -e · 2 1 

vis ' · 
com és esperat pel -públic «amador s1gnar -=laS», num. , , de_ a H.e .ta les voreres, comprant t estacionant- les seves crides i les seves consig- ble, oferint-nos un bell concert que 
de la gentllesa». del Depa.rtamc?t d Ass~tèncta So- se davant els llocs de venda àe vo- nes. es veié concorregut a. més no poder. 

El mestre Cartes H.tba ocupa la. <:_Jal, i també lalbum .. «L Asslstèncla Zums. Una veritable sorpresa se'ns ofen 
pres1dénc1a d'honor d'aquest seguici Soc~a. e~ la Rev<?lUCIOll (pròleg del Els llibretG:"s que visitàrem ahir amb la presentació del jove pianista 
amb «Tres suites», les tres ben dig- ~~;~~:~~-rtf Ibanez) . Eds. del De- es mostren absolutament optimi~tes Què prepara l'Aliança Nacional Ramon Puig Torres, que, al llarg 
nes el ell. ~o ho diu ,tot. Pel que fa a l'oora de Domènec de I sobre el resultat económíc àe la Fzra, de la Dona Jove? d'un nodrit 1 ben disposat programa, 

Els noveHJStes no s han llançat a Bellmwlt «L'Assistència Social 1 la 1 instaurada i organitzada en uns mo- patentltzà unes qualitats ben remar-
fons. enguany. La quant..ttat molt es- I RevoluciÓ» va a càrrec d 'Eds. C<r ments dificilíssfms par al •pafs. cables d'executant 1 amb una dúctil 
t1mable de ~es novelles posades a la m!SSar1at de Propaganda, 1. I -Ara, avui, st que U! poetem pre- sensibilitat, també una dicció 1 una 
~:d~el 0~0~~fe~ ~~;~~urtequ~ No acabarem aquest.a. excursió per guntar. Heu venut nw!t?. lt A p E s agilitat ben destacades. Aquestes 

· ' Ja ""~ d Lllb ··s e taJ· se •= -D'una ma11era que m tan sols 
el viure actual no és molt apropóslt ........ a e I\: . a. ans 1"""'1 podlem sosp1tar. magniflques disposicions del jove 
per al treball perllongat, seguit, com- rer notar la presencia de dos -Quma mena de Uil>res? pianista les poguérem constatar 
plex que demana una novella. Tan- llibres que donaran lloc a fortes ells-- -Moltes novelles. especialment os TOTES t.SS PROVU.CIE.S os d'antuvi en l'«Estudi.J op. 23, de 
mateix cal registrar l'apar¡ció de Cu.>Siol!S. Són aquests: edicions catalanes. «PrOa» si més Chopin; després, en les delicioses 
diversos 1 notab111ssims llibres d'a,. Jo_rdi Juan Rfquer, c¿Metgts... o llagues editat, mes hauria ve11ut. La 111' ~ pA. ~ ~ i\ «Escales d'Infants», de Schumann. 
quest tarannà. I traficants?» . . darrera obra publicada per aqu~ta ~ 

1 
més tard en 1

81 
dificillssima. «Rap-

Roig i Raventós, <~Muralles de si- Miquel Ut.r11lo, «Anecdotari dEn casa, el cGermrnal» de Zola, gaire- s • TOl. COLOR sòdia Hongaresa núm. 2», de Llszt, 
lenCl». !Jn autor ma~ur. que ve pre-- France~ :UJOlS». be s'ha esgowt. Les «Quatre gotes ~~ MAPE 
cedit duna producció COPIOSa i fi?.· ~ sab,tenml de, donar més (.~ de sang», la novella de L'Africa, de que u valgué una ovació imponent. 
telllgent, i que comJ)ta amb un pu- te.il.!!. p públic ja n haura esment al P:-ous 1 Vila, 8'1ul uhaurit. No PO- u. ¡ran utwtat pea segw.r Ramon Puig. ofert encara «<sla.mey», 
bUc entusiasta i addicte. seu dia. Ca.: remarcar, però, encara, dem tampoc clei:r:ar de remarcar 1ee operaclona de gue~T&, Ja l'originallsstma obra de Balaklrew 

VIcenç Prat, amb <!Romanço d'a- aquc:.t~..s notes del darr_er momem. l'èxit de les obres de la <!Joventut», 1 !ora de programa «Castilla», d'Al-
mor i de guerra». ens dóna les pri- ~ VIolant S~morra · ~Els entor- que ha omplert un lloc preferent que en eu. ea troben rtna ell béniz, coronada aixl mateix amb no-
Inicies del seu temperament novel- m .. Jre::; al Pallar., !50bml», Plerre V1- de venda amb les seves biografies pobleta més tnatanltlcant& drits aplaudiments. 
llstic i cal reconèixer que aconse- lar: «lntcrpretacló geogràfica»; J · i amb l'edició d'«Els deus tenen set» L'Orquestra de l'Associació, sota. 
gue!x destacar-se, tot i és.<;er l'obra I Puig 1 C:u:lafalch: <IL'arL romaruc a d' Anatole France. També s'ha venut 
relativament breu. Catlu~ya». Ed1tades pel Centre Ex-~ nwlt l'obra inèdita d' l rmasi Iglesies la direcció del mestre Joan Plch 

J 1 S . ll <IL 1 d' lt cur:uomsta de Catalunya. «Joan Barra i Perdigons de Plata» I JJemaneu I'A'l'Wlt> O'J;SPA- Santasusana, Interpretà segui@ 
el v~~:e ~ru:t~o eés m~ltn~ ~ro~t~ Josep Aladern, «La gent del amb la qual aquesta editora ha vol- NV& <&JHy-Ballllere-ltlera). ment el preludi del segon acte de 

, llamp'> <recull de con Les>. gut retre homenatge al poeta dels en qunlSevnl llibreria o , ' " «Maruxa», de Vives, 1 l'obertura 
Alfons Nadal «La dona de 

1 
aigua», J. <t ::ol Freixes, <<Entorn del mo- humils, del qual porta editades to- casa editora: Enric Gran.. «Preciosa», de Weber , executades 

són dues aportacions méS, notab.llls- ment 't.ctual». Intellectualisme. De- tes les seves olres. dos 
85 1 sa ambdues amb una precisió i unitat 

!im~~t~~e P~~ri~ni ~~r~:~ Ventsll ' :~~àcia. Pàtria. Edicions «La P:o- Ren~a:quem també -ens ~iyué el j tals que assoliren veritables tempes-
Pe· que afecta Joan Cornudella J p l''àb N e · ta-- bon llll>. et~r. aqu~st dependent que ~- - tes d'aplaudiments, que amb els pro-

amb' «L'últim romàntic» ens trobem · · E ò r~g~~lllsoves n~:-~ S!!-P una pzla de tttols ' té un som- • fessors compartí el jove mestre Jo-
d , 1 c1ons con m1c 1 ». rture per a tothom per als qui com... l'AJUT DELS PERIODISTES A gi avant d 'una signatura prou so vent Totes elles han merescut el favor pren i els qui 110 ' compren- l'èxit . nn Pich Santasusana que les dlrl 
per n ésser-nos garantia que, en CQn- del · bll 

1 1 
. . · t 1 t 

rear el gènere novcillstic, h1 abocarà pu c. popu ar asso zt per l elil tor'!- Mav,c~t. mag1s ramen . 

deracló, encert i visió clara que han Els llibres en llCllg'Ja castelW.na tlvtll, . a ,Punt gairebé d esqotar-se, i .... .-~ ..... ~ 

cen1, per la qual cosa foren obse
quiades amb magn1flcs ramells de 
flors 1 altres presents. 

Es de remarcar la magnltlca. orglll
illtzacló d'aquesta simpè.Uca festa 
que, amb tant cl'encert dlrlgi el mes
tre Pic Santflsusana, al qual es deu 
aquest nou i tan assenyalat èxit d'a
questa. Associació musical an
dreuenca. 

eamu OLIVERAS 

CONCERT D'ORGUE OEDI• 
CAT A LES ASSOCIACIONS 
D'ESTUDIANTS AL PALAU 
NACIONAL 

L'Associació d'Estudiants de 1~ 
cola Municipal de Música ha orga
nitzat per avui, dia. 6, a. les onze del 
matf, un gran concert d'orgue al 
Palau Nacional de Montjuïc, a càr
rec del mestre J oan Suflé S1ntes, el 
qual interpretarà obres de J. S . Bach. 
Oxinagas, Pau Casals, Suñé, Sintes, 
Olgoat i Ch. M. Widor. 

Aquest concert, l'A. E. E. M. M. 
el dedica a tots els estudiants de 
Barcelona. Per tant, totes les asso
ciacions d'estudiants que desitgin 
assistir-hi poden passar a recollir in
vitacions d'estudiants a la secretaria 
de l'A. E. E. M. M. (Bruc. 110), o 
solllcitar-les per telèfon al número 
82723. 

ELS CONCERTS SIMFO· 
NICS POPULARS DE L'OR· 
QUESTRA MUNICIPAL 
D' INSTRUMENTS DE VENT 

A vul, diumenge, dia 6, a un quart 
de dotze del mati, tindrà lloc al Pa
lau de Belles Arts a profit dels hos
pitals de sang i dels de la Creu Ro
ja, l'acostumat concert simfònic po
pular de la IÍO,'>tra. Orquestrs. Mtml
clpal d'Instruments de Vent, la qual, 
sota. la direcció del mestre J. Lamo-

com de costum, l'entrada al Palau 
serà gratu!ta. Tiquets de seient ao 
UNA PESSETA. 

LE S MANIFESTAGIONI 
P IGTORIGO - MIJ:.II.iALif 
DEL SINDICAT UNIC D'Es
PECTACLES PUBLICS (C. 
N. T.) A LES GALERIES 
LAIETANES 

E:S prestigiosos artistes Gil F¡an
co, pintor, i Leopold Cardona, pia-
nista compositor d 'acord amb el~ S. 
U. d'E. P., han organitzat per al3 
dies 5, 12 i 19 del corrent mes, a les 
Galeries Laietanes, tres grans mani
festacions pictònco-musicals, dedi· 
cades respectivament, la primera, a 
les Sindicals Obreres; la. segona, a 
Mèxic, 1 la darrera, a la URSS. 

Aquests festivals tindran lloc a 
dos quarts de sis de la tarda, i en 
ells prendra. comiat del nostre pú
blic Leopold Cardona., el q"Jal em~ 
prendrà un viatge de propaganda 
per terres de MèXlc, sota el patroci
ni del S. U. d'E. P. 

UNA ESTRENA DE MUSo 
SORGSKI A L'ASSOCIA• 
CIO OBRERA DE CON• 
CERTS 

Amb motiu del Recital de Can· 
çons que Mercè Plantada i Pere 
Vallribera. donaran a l'Assocl..'\ció 
Obrera. de concerts avui, al 
mati, al Palau de la Música Cata
lana, s'escaurà l'estrena a Barcelo
na. del cicle complet de Mus
sorgski, «Cants 1 Danses de la 
Mort», traduït per J oaquim Penq.. 
Els quatre extensos 1 dramàtics poe
mM d'un realisme corprenedor, se. 
ran precedits per una tria de be
lles cançons d'autors russos. Es 
completarà el programa d'aquest re-
cital tan inkressant com selecta 1 
original, amb obres dc Wolf, Brahms 
I Strauss <R.). . 

FITXES-FITXER 
AGUSTI BO 

CORTS CATALANES, 596· TEL. 10266· BARCE 

Ordre Públic Fets dive!~o~~ 
UN GUARDIA D'ASSALT 
GREUMENT FERIT 

Al carrer de Sant Pau uns indi
vidus agrediren !lmb ganivets Eduard 
GU, de 19 anys. L1 causaren una. fe
rida greu, per la que ha estat as
sistit al dispensari del carrer del 
Roser. 

També ha estat victi.ma. d'una. a
gressió semblant l'o la Plaça del Ca
pità Biardea.u el guàrdia d'assalt de 
servei al Palau de Governació, Je
sús Vàzquez Garcia, de 28 anys. En 
greu estat fou traslladat a l'Hospi
tal Militf.l,r. Les ferides ll foren cau
sades, també, amb anna blanca. 

AQUELL CAMIO D'ARMES 
ANAV'A DESTINAT AL 
FRONT 

El jutjat de guàrdia ha estat tre
ballant des de primeres hores del 
mati en el sumari que instrueix amb 
motiu de la detenció de cinc lndl
vidus que transportaven un camió 
ple d'armes lla.rgues. 

Fets els esbrinaments del cas s 'ha 
pogut posar en clar que les armes 
de r eferència, tal com tenen decla
rat els detinguts, eren destinades al 
front. Davant d'això ha est;lt decre- 1 
tada. la llibertat dels detinguts en 
qUestló. 

1 

DOS PROCESSAMENTS 
El jutjat nomenat especialment per 

a entendre en la. formació de la 
causa motivada pela incidents ocor
reguts entre pe.trulles i força públi
ca, després de rebre declaració ala 
cinc detinguts que hi havia ha de
cretat la. ll1bertat de tres d'ells I 
el processament dels altres dos. 

Són els detinguts, pendents de dil. 
llgències, Miquel Rugat Gerardo 1 
Francesc Sànchez. 

Al carrer de les Corts un autoca,. 
mió guiat per Joan Pujol Vallcerba 
atropellà la nena de vult anys Ma. 
ria Rosa Hermann, la qual resultà 
morta. 

El xòfer va passar a disposició de 
l'autoritat judicial. 

MORT D' UN DETINGUT 
Al prevemori judicial mori, a con. 

seqüència d'un atac al cor, el de
tingut governatiu. des del mes de ge. 
ner, Joan Fabregat Garcia. 

ROBATORI WUN AUTO 
El jutja~ de Manresa que estava 

al carrer de Sant Domingo del Cal :. 
fent una dll1gència, deixà. l'auto dt 
servei de l'esmentat jutjat núme 
ro 63.418, el qual li fou robat per 
uns desconeguts. 

UN ALTRE COTXE ROBAT 
A l'Avinguda de sàbina Aranda, a 

Manuel Maldonado, li rObaren l'au
to de la seva propietat núm. 60.709. 

DIABETICS 
per la. vostra aalut compreu 
els alimeata ¡arantita de la 

üASA SOitRIBAS 
Astúries, 48 

Llúria 62 ltmtre eunaeu 0~ 
' Cens 1 Araaó) 

M a n s o 7 2 ldavtWt ae• 
' Mercat) 

&llmenta especlab pe¡ • CleUcata 
da l'aP&te11 dl'en.t o. lli UJa eta, s~ 

DETINGUTS PER PASSAR 
LA FRONTERA SENSE DO· 
CU MENTS 

aquelles dots catalanissim~ de pon- Q!J.~ acaba de llançar u~ llzb,e à Es- LES YICTIMES DE lES JOR- ~ ta~~-u~ .. dararrl·a.e~ .. apd~:;e.lllaVgaellndtUepecranes~ 
acompanyat sempre les seves ac~ivl- que ens oferelx enguany el mercat, tam be l ob_ra u.Grandes ftquras de HADES DE MAIG ens ofeli un bell recital de lleders, 
tats. • ~ón gauebe tots, tr~,juccions t>sti- la Re'!lolución» 1t 1 acompanyada molt aciençadament 

mabil~simcs. Escassegen les obrES -A !Xl, demes .. · per la pianista senyoreta Antònia 
Ultra aquests Utols, que podnem origllla.J:s. Entre aquesws cridara po- -Podeu posar que la Fira lla es- L'Agrupació Pro!esslona~ de Peno- Pl"ch. Entre les diverses cançons d'A-

ATRACAMENT 
Quan passava pel carrer Nou de Ja 
Rambla Rafael Lozano Morgado, es 
veié voltat per uns indlvidns els 
quals l'agrediren a cops de puny i 
11 robaren la. cartera. HI duia uns 
quants centenars de pessetes en bit. 
llets. 

Quan pretenien passar la. frontera, 
foren detingut.s 1 portats a Bare~ 
lona, Francesc Amato, Josep Bema
beu, Pra.ncesc Pozo ! María Isabel 
R uiz. dir-ne dc «nova planta», cal puntuar dcrosament l'aLencló el cBosqueJO de tat una cosa Orillant, que dóna la <rstes (UGT) fa una c-nda. a tots 

ies 1mportantisslmes reaparicions de: n1za ·ó ó .,.,auta de l'esp1"rttual1't~t i la vftalt·- . · . pelles Mestres, Toldrà. i Falla, la se-
una nueva orga c1 n econ unc<r ,. " els seus af11iats per tal que aportm ta. ,. .. d rell obtm· g

111
è un for-

I Mark. Twnm, «Les aventures .1e social», de D Infresa Vila, acampa- tat del nostre poble, que enmig àe a l' bra d 
1 

Co .t.è nyore ma u 
Tom Sa.wyer». Trad. de Josep Car- uyat de 54 gràfics, que li donen 1m les hores amargUI:s que viu no ha el seu concurs 0 e ml midnble èxit en «Andaluza» i <<El 
ner. Eds .. ~tbllo:eca Uul·•.er.;; 2'50. cert to d'«Ars Magna» de l'economia. sabut oblidar el millor companlf, el d'Ajut a les VIctlmes de les Jorna.- Majo dlscreto». de Granados; «Jota» 

• ~ Emili Z<>la, «Germmal». Trad. Mereixerà a ixi mateix .;a gran re- millor a mir:: el llibre. des de MaJgJ,SfUorn;,':t per la UtGéTl;h• el de Falla, i ccClavelltos», de Val ver-
d A:!ons Maseres (2 volums)· Eds. budn. que cal Ramon Esquerra, «lni· PSUC i les · vvm que es u- d"t b una intenció i gràcil 
Proa 10 l i "ó 1 l • p . I I ,..¡ I t . . . teri que no quedi nl una de, l es a.m III . ' e ac¡ 11 en a itera.urn». Tres \IOls. UJO s par a . Je s ac ors mam tan Cfl eis que provocaren ovacions ma-

Carles Soldevila, <'Eva», sego- tela sobre coberta. Aqttestes dues sola. vfctima ni familiars sense l'a.-I ~bables que . obligaren l'excellent 

25 pessetes. Jean Alloucherie. Trad. J oaquim és J' 
~.a. edició. Eds. Biblioteca Univers.

1 
obres 1 les «Noches de Sevilla» de d'En Pitarra jut del comitè esmentat, i c. om que cantatrl·u i a la seva acompan"'ant 

Presidides per «Vals», de Francesc Vilà-Bis::, .són tal ve¡;ada les úniqttes Un delS actes m . importants que els ingressos per a. subven:r a les a reaparèixer repetidament al pros-
Trabal <Premi crexells 1936), tercera obres castellimes, d 'a'Jtor nacional tingué lloc nhir amb motiu de la despeses provenen solament dels do

clausura de la Fira. del Llibre fou natius que facin les organ1tzaclo:lS 
la confe1·ència que pronuncià !'es- obreres, és un deure de tot afillat 

HISTORIA GRAFICA DE LA REVOLUCIO DES DEL 
19 DE JULIOL. 

Es publica en quaderns setmanals al preu de 50 ctms. 

DEMANEU-LO A TOTS ELS QUIOSCOS I LLIBRER.llis: 

. 
ecu eaat~de 

ra're ltall ~ 

criptor Francesc Pujols, al Casal de contribuir-hi. 
Cultura, el qual parlà d'«Eis actors A aquest efecte, l'A. P. de P. obre 
d'en P1tarru amb una gran profu- una. subscripció entre els seus afi
siò d 'anècdotes 1 detalls que mostrà llata, 1 espera. que tot, voldran par
Ulla vegada més els profunds conei- tlclpar-hi Els d<>natlus poden tra.
x:ements que Pujols té del fam.ó.s co- metre•s 0 lliurar-se personalment a 
mediògraf catatà del se-gle XIX. les seves oficines, Rambla dels Es-

Altres actes 
Entre altres actes que tingueren 

lloc en la jornada d'ahir, cal desta-
car el míting a càrrec de l'Agrupa
ció el 'Escriptors Catalans <U.G.T.), 
I del Grup Sindical (C.N.T.). 

tudb, 6, Casal de la Premsa. 

DQfUl: Ja heu ingressat 
llançG Nacional de la 
Jove'! 

. CAMISEHS 
L.>aneres novetats en ca
mises i corbates. Preus 

baratissima 

VINT-I-NOU ANYS D'ACTUACIO SOCIAL . 

Moments després el robat veié un 
dels que l'havien atracat i el féu de
tenir. Es diu el detingut Ernest Da
vin Monleon i ha passat a disposi
ció del jutjat de guàrdia. 

DETINGUTS QUAN BUI· 
DAVEN UN PIS 

En el moment que s'enduien els 
mobles d'un pis del carrer de Bal
mes, la policia. ha procedit a Ja de
tenció de ~¡¡qual Bartolomé Pérez. 
Josep Mlnyana Llzano, J osep Pa
lau Jlmeno, Josep Robert Sabaté, 
AUons Sanmiguel Alejandro l J osep 
Bosc Torres. 

Han estat posats a. disposició del 
jutjat dc .:ruàrdia. 

HA ESTAT POSAT EN 
LLIBERTAT ANTONI GI· 
MENEZ 

Ba estat poont en llibertat l'ex
diputat de les Constituents 1 coman
dant de l'exèrcit, Antoni J iménez, 
el qual estigué diversos dies detin
gut a la OomLssar;.: de Policia per 
ordre del Govern de València.. 

També fo uctetmgut a hl. tront.E:ra 
quan entrava a. Espanya, sense do
cumentació, Genr Roldo!!, que igua.J. 
ment ingressà als calabossos de la. 
ComiSsaria, fins que se sàplguin eLs 
motius de la seva. entrada P. aquesta 
nació. 

ARMES RECOLLIDES 
A la D.agonal, la P<)licla. aturà 

un automòbil, en el qual anaven Ma. 
nue! Edo 1 Albert Corilla, ela quaa 
eren portadors de sengles plstolea 
.amb el pennls d'ús ja ooducat. 

Ambdós passareu a la Comlssarta 
de Policia. 

ELS INCONTROLATS P.C· 
TUEN 

El cònsol dc França participà al 
Jutjat de guàrdia que uns descone
gut.s que es flnguen policies es pre
sentaren a casa de la súbdita d 'a. 
quella. Repúbllca, Matilde Escat, del 
carrer de Ballèn, 11, sisè, 1 se 11 
enportaren 16.900 ptes en bitllets. 
3.400 francs 1 ducs llibretes de la 
Caixa d'EstalVIS, on tenia diposita-
des 50 000 pessetes 

t;omit~ de Uoutrol 
Obrer que veta la pe~ s 
inte resso. obrer~ 

l~UE~ D I S 
"IDA Balmes, 17 i 19 ~'elèfoo 207:iii 

Cent Delegacions i Sucursals a CATALUNYA 

GIRONA: .Rambla de la Uibertat. J.j 

TARRAGONA: Av. de la Kepública, 11 

LLEIDA: Avinguda de la Rl'oúhlica. 24 


